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สารบัญ 

 
หมวดท่ี 1. ข้อมูลท่ัวไป 1 
 1. รหัสและช่ือหลักสูตร 1 
 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิทางการศึกษาของ  

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 

 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 3 
 12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 4 
 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชาอ่ืน 5 
หมวดท่ี 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 6 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 6 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 
หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 8 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 8 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 8 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 10 
 4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา) 45 
 5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 46 
หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 47 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 47 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 51 
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 53 
หมวดท่ี 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 24 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 54 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 54 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 54 
หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย์ 25 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 55 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 55 
หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 26 
 1. การก ากับมาตรฐานบริหารหลักสูตร 56 
 2. บัณฑิต  56 
 3. นักศึกษา 56 
 4. อาจารย์  57 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้สอน 57 
 6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 57 
 7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 59 
หมวดท่ี 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 60 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 60 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 60 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 60 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 60 
   
   

 
เอกสารแนบ 61 
เอกสารแนบ 1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่

รายวิชา (Curriculum mapping) 
62 

เอกสารแนบ 2 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 76 
เอกสารแนบ 3 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 92 
เอกสารแนบ 4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 93 
เอกสารแนบ 5 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 766/2549) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและ 

ค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
112 

เอกสารแนบ 6 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2541 

115 

เอกสารแนบ 7 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1072/2550) เร่ือง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์ 
และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 

117 

เอกสารแนบ 8 องค์ประกอบและตัวช้ีวัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

119 

เอกสารแนบ 9 รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

120 

เอกสารแนบ 10 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 กับหลักสูตรเดิม 137 
 พ.ศ. 2560  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 
 

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Statistics and Data Science 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 

 ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 ช่ือย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Statistics and Data Science) 
 ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Statistics and Data Science) 
 

3.  วิชาเอก 
 ประกอบด้วย 2 วิชาเอก ได้แก่ 

 1. วิชาเอกสถิติศาสตร์ 
 2. วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 

 136 หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 

 5.1  รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
 5.2  ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรทางวิชาการ 
 5.3  ภาษาท่ีใช้ 
 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
 5.4  การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 ไม่มี 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 

 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ปรับปรุงจาก 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  

1) คณะกรรมการวิชาการและคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบในการประ ชุม  
คร้ังท่ี 4/2562 เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 

2) คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์  เห็นชอบในการประชุมวาระพิเศษ คร้ังท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2562  

3) คณะกรรมการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุม คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 22 
มกราคม 2563 

4) สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2563 
 
เปิดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2565  
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 

      เนื่องจากปัจจุบันข้อมูลเป็นส่ิงส าคัญส าหรับทุกองค์กร ดังนั้นบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้  
สามารถประกอบอาชีพได้ท้ังองค์กรภาคเอกชน ภาคราชการ และรัฐวิสาหกิจ ในต าแหน่งต่าง ๆ แยกตามวิชาเอก  
ได้ดังนี้ 
 

 วิชาเอกสถิติศาสตร์ 
 นักวิชาการสถิติ นักวิชาการเวชสถิติ นักชีวสถิติ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ข้อมูล 
นักวิเคราะห์งบประมาณ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป นักวิจัย นักวิชาการศึกษา นักจัดการงานท่ัวไป ครู อาจารย์  
เจ้าหน้าท่ีควบคุมคุณภาพ นักวิจัยตลาด นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เจ้าหน้าท่ีบริหารความเส่ียง นักวิเคราะห์ข้อมูล/
สารสนเทศ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ โปรแกรมเมอร์ หรือศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึนในศาสตร์ด้าน
สถิติและศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

 วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 
 (1) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) (2) นักบริหารจัดการระบบข้อมูลและ
สารสนเทศขององค์กร หรือนักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (3) นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนกลยุทธ์
ขององค์กร ด้วยหลักการทางสถิติ (4) นักวิจัยในองค์กรหรือร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ เพ่ือค้นหาความจริงหรือข้อความ รู้  
ต่าง ๆ ท่ีซ่อนอยู่ในข้อมูลเหล่านั้น ซ่ึงจะน าไปสู่การวางแผนและตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และ (5) นักวิชาการ
ด้านสถิติและสารสนเทศสถิติ หรือศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนของศาสตร์ด้านอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา 

วิชาเอกสถิติศาสตร์ 
1. นางสุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (การประเมินการศึกษา) 

สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติ) 

2. นางสาววรรณพร จันโทภาส x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ ปร.ด. (สถิติ) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์และ 
        เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (สถิติ) 

3. นายธิปไตย พงษ์ศาสตร์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 
1. นางวิชุดา ไชยศิวามงคล x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 

สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติ) 

2. นายพลากร สีน้อย x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ ปร.ด. (สถิติ) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์และ 
        เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (สถิติ) 

3. นายธนพงศ์ อินทระ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ Ph.d. (Computer Science) 
M.Sc. (Machine      

     Learning) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

 

10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 การปรับปรุงหลักสูตรคร้ังนี้ได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อการผลิตบัณฑิตเพ่ือเตรียมความ
พร้อมและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปล่ียนแปลง และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 12 จากพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซ่ึงเป็นแผนหลักของการพัฒนา
ประเทศและเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้าง
ประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ หนึ่งในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ได้อย่างแท้จริงในประเด็นต่าง ๆ เป็นเร่ืองของการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมโดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็นอัจฉริยะโดย
ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(Technopreneur) รวมท้ังการเช่ือมโยงระหว่างภาคการผลิตท่ีเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ เกษตรกรรายย่อย 
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และสถาบันการศึกษา รวมท้ังพัฒนาและ
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ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีอยู่ให้ตอบสนองการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะเร่งสร้างและ
พัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) และสนับสนุนการ
ด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย สถาบันการศึกษาภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน 
รวมท้ังการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนาของประเทศท้ังระบบ  
 เพ่ือตอบสนองต่อแผนฯ อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ ย่อมต้องอาศัยนวัตกรรมสารสนเทศ รวมถึง
ข้อมูลประกอบการด าเนินงาน การบริหารและการตัดสินใจ จากความก้าวหน้าทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Information Technology) ท าให้ปัจจุบันแต่ละองค์กรมีข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ (Big Data) ข้อมูลเปิด (Open Data) 
ข้อมูลเครือข่ายสังคม (Social Network Data) มหาศาลและมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องการน าข้อมูล
เหล่านั้นมาประมวลเพ่ือสร้างสารสนเทศ ( Information) ใช้ประกอบการตัดสินใจ และการน าข้อมูลท่ีมีขนาดใหญ่ 
และ/หรือสารสนเทศมาวิเคราะห์ (Analytics) เพ่ือน าไปสู่ปัญญา (Intelligence) เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(Competitive Advantage) อันน าไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติในส่วนรวมในระยะยาว ซ่ึง
กระบวนการต่าง ๆ ต้องใช้การวิเคราะห์ทางสถิติอย่างถูกต้อง จึงจ าเป็นต้องอาศัยผู้ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญเฉพาะ
ด้านในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
       ปัจจุบันซ่ึงเป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู้นั้น ในการปฏิบัติงานจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ และสารสนเทศเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ อีกท้ังความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้มีปริมาณข้อมูล สารสนเทศเพ่ิมมากข้ึน ศาสตร์ทางด้านส ถิติ 
สารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล จึงมีบทบาทอย่างมากในการจัดการข้อมูลเพ่ือให้ได้สารสนเทศและความรู้ใหม่เพ่ือ
น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือใช้เป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ ตลอดจนการสร้าง
นวัตกรรม ทรัพยากรบุคคลท่ีมีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เคร่ืองมือทางสถิติท่ีน่าเช่ือถือ 
เพ่ือให้สามารถผลิตสารสนเทศท่ีมีคุณภาพได้นั้น ถือได้ว่ามีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศท าให้สามารถแข่งขันกับนานา
ประเทศได้ ท้ังนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ ด้านสัญญาประชาคมใหม่ด้วยการสร้างค่านิยมร่วม ท่ียึดมั่นในความดี ความสุจริต 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นจ าเป็นจะต้องสร้างนักสถิติ นักสารสนเทศสถิติ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลท่ีมีความ
เป็นมืออาชีพ และเข้าใจการจัดการและสร้างสารสนเทศอย่างมีคุณภาพ ท่ียึดมั่นในความดี ความสุจริต เกิดคุณธรรม 
จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม และช่วยช้ีน าและขับเคล่ือนให้เกิดการเปล่ียนแปลง ท่ีเป็นไปในรูปแบบท่ี
สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้
ก าหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2559 - 2562) เพ่ือให้มีหลักสูตรท่ีได้มาตรฐาน และ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ รวมท้ังการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือรองรับศตวรรษท่ี 21 โดยเป้าหมายด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน 4 ปีข้างหน้า คือ การผลิตและ
พัฒนาก าลังคนท่ีมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความ
รับผิดชอบท่ีพร้อมท างานในสังคมเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ท้ังนี้ บัณฑิตต้องมีความรู้ ความสามารถในการคิด 
วิเคราะห์ปัญหาในสภาพความเป็นจริงและสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีน าไปสู่การสร้างนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และ
บริการใหม่ ๆ  รวมท้ังหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ได้ และพร้อมท างานในสังคม ชุมชน ท่ีมีความแตกต่างท้ังทางด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในระดับสูง รวมท้ังเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางระบบประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิตในหลักสูตรสถิติ และหลักสูตรสารสนเทศสถิติ ซ่ึงเป็น
หลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงพบว่า บัณฑิตส่วนใหญ่ได้งานท าภายใน 1 - 2 เดือน แสดงให้เห็นว่าคุณสมบัติของบัณฑิตท่ี
จบในหลักสูตรดังกล่าวเป็นท่ีต้องการของตลาดงาน นอกจากนี้ยังพบว่า บัณฑิตได้งานท าในหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลเ พ่ือ
น าไปใช้ในการบริหารองค์กร รวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งอาจารย์ นักวิจัย ท่ีเป็นท้ังผู้ใช้และผู้สร้างความรู้ใหม่
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ในด้านสถิติศาสตร์และวิทยาการข้อมูล ดังนั้นสาขาวิชาสถิติ จึงน าผลดังกล่าวมาเป็นแนวทางและพิจารณาปรับปรุง
จากหลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล โดยมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รายวิชา และแผนการเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงและตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดงานย่ิงข้ึน 
 
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเน้นให้บัณฑิตเป็นผู้ท่ีมีความ รู้ใน
ศาสตร์ของหลักสูตรท่ีสอดคล้องกับวิชาชีพด้านสถิติและวิทยาการข้อมูล มีทักษะเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือแสวงหา 
องค์ความรู้ใหม่ และน าผลการวิจัยท่ีได้มาใช้แก้ไขปัญหา พัฒนาหน่วยงานและองค์กรในล าดับต่อไป บัณฑิตจะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลงทางสังคม จะต้องปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความตระหนักถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมของวิชาชีพ ให้ความส าคัญกับการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และสังคม 
 

13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชาอ่ืน 
 13.1 การบริหารหลักสูตร 
 ไม่มี 
 13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรน้ี มีคณะ/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัยร่วมด้วยหรือไม่ 
 ไม่มี 
 13.3 รายวิชาในหลักสูตรน้ีมีผู้เรียนในสาขาอ่ืนเรียนด้วยหรือไม่ 
 ไม่มี 
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หมวดท่ี 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1  ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) มุ่งผลิต

บัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถท้ังในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือบูรณาการความรู้ทางด้านสถิติและใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม สามารถน าเสนอสารสนเทศท่ีมีคุณภาพ ภายใต้จรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ 
ซ่ึงจะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติได้อย่างย่ังยืนด้วยข้อมูลและสถิติศาสตร์ 

 
1.5  วัตถุประสงค์   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1)  มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาสถิติและวิทยาการข้อมูล สามารถบูรณาการสถิติศาสตร์
เข้ากับรายวิชาต่าง ๆ ท่ีเรียนได้อย่างเหมาะสม สามารถสืบค้นความก้าวหน้าทางวิชาการต่าง ๆ เพ่ือให้
มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือน าไปประยุกต์กับการประกอบอาชีพได้ 

2)  มีทักษะทางปัญญาท่ีสามารถค้นหา ตีความและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้ในการพัฒนาความรู้และการ
แก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ท่ี
หลากหลายได้อย่างเป็นระบบและถูกต้อง เพ่ือการน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

3)  มีความสามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์เชิงตัวเลข หรือกระบวนการวิจัย การสืบค้น การส่ือสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือแก้ปัญหาและน าเสนอได้อย่างเหมาะสม และสามารถใช้ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษในการส่ือสารได้อย่างเหมาะสม 

4)  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร โดยสามารถปรับตัวเข้า
กับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเหมาะสม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและ
สมาชิกท่ีดีได้ สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญได้ โดยมีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์
ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม  

5)  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ แสดงออกถึงความมีวินัยซ่ือสัตย์ 
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รวมถึงการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
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5. แผนพัฒนาปรับปรุง 
  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1 .  ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สูตร ใ ห้มี
มาตรฐาน ไ ม่ ต่ า ก ว่ า ท่ี  
สกอ. ก าหนด และ ใ ห้สอดคล้อง
กับความต้องการ ข อ ง ภ าครั ฐ
และภาคเอกชน 
 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ มาตรฐาน  
   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
   (TQF)   
2. ประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ
 ในทุกปีการศึกษา 
3. วิเคราะห์สถานการณ์การ
 เปล่ียนแปลงโลกและประเทศ  
4. ด าเนินการทบทวนและประเมิน
 หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง   

-  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ 
   อาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร 
- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ 
   บัณฑิต 
- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ  
   ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการใน
 องค์กรท่ีไปฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา 
- ปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ  ท่ี
 เก่ียวข้องให้ทันการเปล่ียนแปลง 
-  รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
 (มคอ.7) 
- จ านวนผลงานทางวิชาการท่ีนักศึกษา
 น าเสนอในท่ีประชุมวิชาการ 
- จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท า 

2. ติดตามผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 1. ให้ผู้ใช้นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษา  
สหกิจศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
ประเมินอย่างต่อเนื่อง 

2. รับฟังการประเมินจากนักศึกษา  
   ช้ันปีท่ี 4 หรือนักศึกษาท่ีใกล้ส าเร็จ  
   การศึกษา  

- ผลประเมิน TQF ท้ัง 5 ด้านจากผู้ใช้
นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาสหกิจศึกษา
และผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดีข้ึนไป  

- ผลประเมินจากนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 อยู่
ใน  
  ระดับดีข้ึนไป 
- รางวัลต่าง ๆ ท่ีนักศึกษาและบัณฑิต  
  ได้รับ 

3. การพัฒนาบุคลากรทาง
วิชาการ 

1. อาจารย์ทุกคน โดยเฉพาะอาจารย์
 ใหม่ต้องเข้าอบรมเก่ียวกับการ
 สอนรูปแบบต่าง ๆ และการวัดผล
 ประเมินผล เพ่ือให้มีทักษะในการ
 วัดผลและประเมินผลท่ีเป็นไป
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และ
 งานวิจัยไปใช้จริงเพ่ือท าประโยชน์  
   ให้แก่ชุมชนตลอดจนเอ้ือให้กับ  
   หลักสูตรของคณะต่าง ๆ ท่ีต้องการ  
   เสริมความรู้ด้านสารสนเทศสถิติ 

-  รายงานผลการเข้าอบรมอาจารย์ใหม่ 
-  รายงานผลประเมินความพึงพอใจจาก

ผู้เรียน  
-  รายงานผลประเมินความพึงพอใจจาก

ผู้รับบริการวิชาการหรือการใช้
ประโยชน์จากการวิจัย 

4. การพัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้ความรู้
 และทักษะทางวิชาการ เคารพ
 กติกาของสังคม เช่น ร่วมแข่งขัน 
 ร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ  

- จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าแข่งขันทาง
 วิชาการ 
- จ านวนนักศึกษาร่วมเสนอผลงานทาง
 วิชาการ 
- จ านวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใน  
 การร่วมมือจากชุมนุมสถิติ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเป็น
 ผู้น า และเป็นผู้ร่วมงานท่ีดี  
  มีมนุษยสัมพันธ์ 
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หมวดท่ี 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  

 ระบบการจัดการศึกษา ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

 1.5  การจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
   - 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ไม่มี 

5.  การด าเนินการหลักสูตร 

 2.1  วัน–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   ภาคการศึกษาต้น         เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
   ภาคการศึกษาปลาย      เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
    
  5.5  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  1) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดท่ี 3 
หรือเป็นไปตามระเบียบท่ีปรับปรุงใหม่  
   2) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบ เท่า ในแผนการเรียนวิทยาศาสต ร์ 
คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า 
  2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   1) นักศึกษาแรกเข้ายังไม่สามารถปรับตัวสู่การเรียนรูปแบบใหม่ได้ เนื่องจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา
มาเป็นการเรียนระดับอุดมศึกษาท่ีมีรูปแบบแตกต่างจากเดิม นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองมากข้ึน และมีสังคม
ท่ีกว้างข้ึน ต้องรับผิดชอบตนเองมากข้ึน รวมท้ังมีกิจกรรมท้ังการเรียนในห้องและกิจกรรมเสริมหลักสูตรจ านวนมากท่ี
นักศึกษาต้องสามารถบริหารเวลาให้เหมาะสม 
   2) นักศึกษามีความ รู้พ้ืนฐานน้อยท้ังทางด้านคณิตศาสตร์ การใ ช้คอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  
  2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 5.3 
   1) จัดให้มีการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยอาจารย์ท่ีปรึกษา และนักศึกษารุ่นพ่ี เพ่ือแนะน าการแบ่งเวลาให้
เหมาะสมและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
   2) จัดสอนเสริมความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษารุ่นพ่ีและ
อาจารย์ 
   3) จัดกิจกรรมค่ายเตรียมความพร้อม เพ่ือให้นักศึกษามีความคุ้นเคยกับเพ่ือนใหม่ รุ่นพ่ี และอาจารย์  
ซ่ึงช่วยให้ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ดีข้ึน 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 2 ปี 
วิชาเอกสถิติศาสตร์ 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2562 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 3 - - 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 40 40 
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วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2563 2564 2562 2566 2567 
ช้ันปีท่ี 1 40 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 2 - 40 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 3 - - 40 40 40 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 40 40 

 
 5.6  งบประมาณตามแผน  
 5.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายการ ปีงบประมาณ 
2563 2564 2562 2566 2567 

รายรับ 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 1,920,000 3,840,000 5,760,000 7,680,000 7,680,000 

รวมรายรับ 1,920,000 3,840,000 5,760,000 7,680,000 7,680,000 
 
 5.6.5 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2562 2566 2567 
รายจ่าย           
1. งบด าเนินการ      
  1.1 ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 1,486,000 3,022,000 4,558,000 6,094,000 6,094,000 
  1.2 ทุนการศึกษา 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

รวม 1,536,000 3,072,000 4,608,000 6,144,000 6,144,000 
2. งบลงทุน           
  2.1 ค่าครุภัณฑ์ 384,000 768,000 1,152,000 1,536,000 1,536,000 

รวม 384,000 768,000 1,152,000 1,536,000 1,536,000 
รวมรายจ่าย 1,920,000 3,840,000 5,760,000 7,680,000 7,680,000 

จ านวนนักศึกษา 80 160 240 320 320 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อปี 24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 
ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาตลอดหลักสูตร  96,000  บาท 

 
 5.7  ระบบการศึกษา  
  การศึกษาแบบเรียนในช้ันเรียน การศึกษาด้วยตัวเองและกิจกรรมกลุ่ม 
 
 5.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  ใ ห้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 766/2549) เ ร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและ 
ค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรี จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย 
การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเป็นไปตามระเบียบหรือประกาศท่ีจะปรับปรุงใหม่ 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
3.1.5  โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาภาษา  12  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   6  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  12  หน่วยกิต 

2) หมวดวิชาเฉพาะ   100 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพื้นฐาน  30  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาบังคับ  70  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือก    

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
3.1.3  รายวิชา 

 3.1.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
(1) กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 
English I 

3(3-0-6) 

LI 101 002  ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

3(3-0-6) 

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3 
English III 

3(3-0-6) 

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 
English IV 

3(3-0-6) 

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต 
GE 141 153  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

Local Wisdom 
3(3-0-6) 

GE 142 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
Leadership and Management 

3(3-0-6) 

(3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต 
000 160  คอมพิวเตอร์พื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Basic Computer and Information Technology 
 

 เป็นรายวิชาท่ีนักศึกษาต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองของมหาวิทยาลัย หรือสมัครเข้ารับการ
อบรมในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ไม่มีการเรียนการสอนในช้ันเรียนและไม่ นับ
หน่วยกิต นักศึกษาจะต้องสอบผ่านรายวิชา 000 160 ในระบบ e-Testing ตามเกณฑ์ท่ี
มหาวิทยาลัยก าหนด ในประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับท่ี 816/2552 

GE 321 415 ทักษะการเรียนรู้ 
Learning Skills 

3(3-0-6) 

GE 362 785   การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 
Creative Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) 

GE 363 789 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 
Creative Entrepreneurs 

3(3-0-6) 

SC 001 003 การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 
Science Communication 
 

3(3-0-6) 
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 3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ   
(1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 30 หน่วยกิต 

   BS 951 102 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการข้ันต้น 
Elementary to Business and Entrepreneurship  

3(3-0-6) 

    LI 203 010 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
English for Sciences and Technology 

3(3-0-6) 

   SC 101 009 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  
Biology for Physical Science 

3(3-0-6) 

   SC 101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  
Biology for Physical Science Laboratory 

1(0-2-1) 

   SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
General Chemistry Laboratory  

1(0-2-1) 

   SC 201 008 เคมีหลักมูล  
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

   SC 320 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารข้ันแนะน า   
Introduction to Information and Communication Technology  

3(3-0-6) 

   SC 501 000 ฟิสิกส์เบ้ืองต้น  
Elementary Physics 

3(3-0-6) 

   SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 
General Physics Laboratory I 

1(0-3-2) 

**SC 651 001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1  
Statistical Analysis I 

3(3-0-6) 

**SC 652 002 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2    
Statistical Analysis II  

3(3-0-6) 

**SC 652 003 การวิจัยด าเนินงาน    
Operations Research  

3(3-0-6) 

   
(2) กลุ่มวิชาบังคับ   

(2.1) วิชาเอกสถิติศาสตร์   
(2.1.1) วิชาบังคับ 56 หน่วยกิต 

   SC 310 001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  
Computer Programming I 

3(2-2-5) 

   SC 310 003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  
Database Systems and Design 

3(3-0-6) 

   SC 310 004
  

ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  
Database Systems and Design Laboratory 

1(0-2-2) 

   SC 401 201 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1  
Calculus for Physical Science I 

3(3-0-6) 

   SC 401 202 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 
Calculus for Physical Science II 

3(3-0-6) 

   SC 402 101 พีชคณิตเชิงเส้น 1  
Linear Algebra I 

3(3-0-6) 

**SC 652 101 ทฤษฎีเชิงสถิติ 1  
Statistical Theory I 

3(3-0-6) 

**SC 652 201 การวิเคราะห์การถดถอย  
Regression Analysis 
 

3(3-0-6) 
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**SC 652 401 การจัดการข้อมูล 
Data Management 

3(2-2-5) 

**SC 653 102 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2  
Statistical Theory II 

3(3-0-6) 

**SC 653 202 เทคนิคการชักตัวอย่าง  
Sampling Techniques 

3(3-0-6) 

**SC 653 203 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  
Statistical Quality Control 

3(3-0-6) 

**SC 653 204 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 
Multivariate Analysis 

3(3-0-6) 

**SC 653 205 การออกแบบการทดลอง 1  
Experimental Designs I 

3(3-0-6) 

**SC 653 206 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย  
Research Methodology 

3(3-0-6) 

**SC 653 402 การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ  
Statistical Data Processing 

3(1-4-4) 

 *SC 663 405 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 
Basic of Data Science   

3(2-2-5) 

**SC 654 761 สัมมนาทางสถิติ  
Seminar in Statistics 
 

1(1-0-2) 

กรณีท าโครงงานทางสถิติ (แผนปกติ)  
**SC 654 774 โครงงานทางสถิติ 1 

Statistical Project I 
3(0-6-3) 

**SC 654 775 โครงงานทางสถิติ 2 
Statistical Project II 

3(0-6-3) 

กรณีสหกิจศึกษาทางสถิติ (แผนสหกิจศึกษา)  
**SC 654 785 สหกิจศึกษาทางสถิติ 

Co-operative Education in Statistics 
6(0-18-9) 

(2.1.2) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต 
   การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาเลือก ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนในรายวิชาก ลุ่มใด
กลุ่มหน่ึง ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต และในการลงทะเบียนรายวิชา SC 002 001 ให้มีการ
ประเมินผลรายวิชาเป็น S/U  

กลุ่มที่ 1 ทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงสถิติ   
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี หรือรายวิชาท่ีเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง 

   SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ 
Orientation to Co-Operative Education for Science Students 

1(0-2-2) 

**SC 652 207 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติและเกมส์   
Statistical Decision Analysis and Games 

3(3-0-6) 

**SC 653 103
  

ทฤษฎีการประมาณค่า  
Estimation Theory 

3(3-0-6) 

**SC 653 104 ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐาน 
Hypothesis Testing Theory 

3(3-0-6) 

**SC 653 208  สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 
Nonparametric Statistics 

3(3-0-6) 

**SC 653 209 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ  
Exploratory Data Analysis 

3(3-0-6) 
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   SC 654 210 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก  
Categorical Data Analysis 

3(3-0-6) 

**SC 654 211 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์   
Time Series and Forecasting 

3(3-0-6) 

**SC 654 212 การออกแบบการทดลอง 2  
Experimental Designs II 

3(3-0-6) 

   
กลุ่มที่ 5 วิทยาการข้อมูล   
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี หรือรายวิชาท่ีเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง 

   SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ 
Orientation to Co-Operative Education for Science Students 

1(0-2-2) 

**SC 662 401 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   
Business Information Systems Analysis and Design 

3(3-0-6) 

**SC 663 604 การจัดการความรู้และนวัตกรรม  
Knowledge Management and Innovation 

3(3-0-6) 

**SC 663 401 การเขียนโปรแกรมข้ันต้นส าหรับงานวิทยาการข้อมูลและการแสดงข้อมูล 
Basic Programming for Data Science and Data Visualization    

3(2-2-5) 

 *SC 663 402 คลังข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
Data Warehouse and Big Data Analytics 

3(2-2-5) 

 *SC 663 403 การเตรียมข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 
Data Preparation and Data Mining 

3(1-4-4) 

**SC 664 401 การสร้างต้นแบบส าหรับระบบปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเคร่ือง 
Prototyping for Artificial Intelligence and Machine Learning 
System 

3(1-4-4) 

   
กลุ่มที่ 3 สถิติประกันภัย   
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี หรือรายวิชาท่ีเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง 

   SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ 
Orientation to Co-Operative Education for Science Students 

1(0-2-2) 

   SC 423 801 ทฤษฎีดอกเบ้ีย  
Theory of Interest 

3(3-0-6) 

   SC 423 802 การประกันชีวิต  
Life Insurance 

3(3-0-6) 

   SC 423 803 การประกันวินาศภัย 
Non-Life Insurance 

3(3-0-6) 

   SC 424 801 ตัวแบบความเสียหาย  
Loss Models 

3(3-0-6) 

   SC 424 803 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย   
Casualty Actuarial Mathematics 

3(3-0-6) 

**SC 652 501 การเส่ียงภัยและการประกันภัย 
Risk and Insurance 

3(3-0-6) 

**SC 653 502 สถิติประกันภัย 
Insurance Statistics 

3(3-0-6) 

   *SC 654 503 ทฤษฎีความเส่ียงและการประยุกต์ 
Risk Theory and Application 

3(3-0-6) 
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กลุ่มที่ 4 สถิติธุรกิจและการจัดการ   
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี หรือรายวิชาท่ีเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง 

   SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ 
Orientation to Co-Operative Education for Science Students 

1(0-2-2) 

   BS 922 241 การเงินธุรกิจ 1 
Corporative Finance I 

3(3-0-6) 

   EC 101 063 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นเพื่อการจัดการธุรกิจ   
Preliminary Economics for Business Management  

3(3-0-6) 

   BS 911 111 หลักการบัญชีข้ันต้น 
Preliminary Principles of Accounting 

3(3-0-6) 

   BS 952 261 หลักการจัดการ 
Principles of Management 

3(3-0-6) 

   BS 953 363 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
Small and Medium Enterprises Management 

3 (2-2-5) 

**SC 652 207 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติและเกมส์  
Statistical Decision Analysis and Games 

3(3-0-6) 

**SC 653 301 ก าหนดการเชิงเส้น 
Linear Programming 

3(3-0-6) 

**SC 654 211 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์  
Time Series and Forecasting 

3(3-0-6) 

**SC 654 302 การจ าลองเชิงสถิติ  
Statistical Simulation 

3(2-2-5) 

**SC 663 601
  

สถิติเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
Statistical for Strategic Management 

3(3-0-6) 

**SC 663 602 สถิติเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์   
Statistical for Customer Relationship Management 

3(2-2-5) 

   
(2.2) วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 61 หน่วยกิต 

(2.2.1) วิชาบังคับ   
   BS 922 103 การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับผู้บริหาร   3(3-0-6) 
 Financial and Accounting Management for Executive   
   EC 101 063 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นเพื่อการจัดการธุรกิจ   

Preliminary Economics for Business Management  
3(3-0-6) 

   SC 310 003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ   3(3-0-6) 
 Database Systems and Design   
   SC 310 004 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  1(0-2-2) 
 Database Systems and Design Laboratory   
   SC 310 001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

Computer Programming I 
3(2-2-5) 

   SC 402 401 วิยุตคณิตและการประยุกต์ 
Discrete Mathematics and Applications 

3(3-0-6) 

   SC 401 006 คณิตศาสตร์ท่ัวไป 
General Mathematics 

3(3-0-6) 

**SC 653 206 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย   3(3-0-6) 
 Research Methodology   
**SC 653 204 การวิเคราะห์หลายตัวแปร    3(3-0-6) 
 Multivariate Analysis   
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 *SC 662 101 ทฤษฎีสถิติสมัยใหม่ 3(2-2-5) 
 Modern Statistical Theory      
**SC 662 201 ตัวแบบทางสถิติ   3(2-2-5) 
 Statistical Model   
**SC 662 401 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ   3(3-0-6) 
 Business Information Systems Analysis and Design   
**SC 663 601 สถิติเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 
 Statistical for Strategic Management   
**SC 663 602 สถิติเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์   3(2-2-5) 
 Statistical for Customer Relationship Management  
**SC 663 603 การจัดการข้อมูลองค์กร   4(3-2-7) 
 Enterprise Data Management    
**SC 663 401 การเขียนโปรแกรมข้ันต้นส าหรับงานวิทยาการข้อมูลและการแสดงข้อมูล 3(2-2-5) 
 Basic Programming for Data Science and Data Visualization     
 *SC 663 402 คลังข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5) 
 Data Warehouse and Big Data Analytics  
 *SC 663 403 การเตรียมข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล  3(1-4-4) 
 Data Preparation and Data Mining  
 *SC 663 404 หัวข้อพิเศษทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 1(1-0-2) 
 Special Topic in Statistical Information and Data Science  

การวัดและประเมินผลใช้ด้วยอักษร S/U 
 

**SC 664 761 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 1(1-0-2) 
 Seminar in Statistical Information and Data Science  

 

 

กรณีท าโครงงานทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล (แผนปกติ) 
**SC 664 774 โครงงานทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 1  3(0-6-3) 
 Statistical Information and Data Science Project I  
**SC 664 775 โครงงานทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 2  3(0-6-3) 
 Statistical Information and Data Science Project II  
กรณีสหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล (แผนสหกิจศึกษา) 
 *SC 664 785 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 6(0-18-9)  

 
Co-operative Education in Statistical Information and Data 
Science 

 

 

(2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 
 

9 
 

หน่วยกิต 
นักศึกษาเลือกรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มต่อไปน้ี ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และในการ 

                       ลงทะเบียนรายวิชา SC 002 001 ให้มีการประเมินผลรายวิชาเป็น S/U ได้แก่ 
กลุ่มที่ 1 รายวิชาทางสถิติ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี หรือรายวิชาทางสถิติท่ีเปิดเพิ่ม เติมในภายหลัง 

  SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์ 
Orientation to Co-Operative Education for Science Students 

1(0-2-2) 

**SC 652 201 การวิเคราะห์การถดถอย 
Regression Analysis   

3(3-0-6) 

**SC 652 207 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติและเกม ส์  
Statistical Decision Analysis and Games 

3(3-0-6) 

**SC 653 202 เทคนิคการชักตัวอย่าง 
Sampling Techniques  

3(3-0-6) 

**SC 653 205 การออกแบบการทดลอง 1 
Experimental Designs I 

3(3-0-6) 
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**SC 653 208 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 
Nonparametric Statistics 

3(3-0-6) 

**SC 653 209 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 
Exploratory Data Analysis 

3(3-0-6) 

**SC 653 301 ก าหนดการเชิงเส้น  
Linear Programming 

3(3-0-6) 

**SC 653 402 การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ  
Statistical Data Processing 

3(1-4-4) 

**SC 654 210 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก  
Categorical Data Analysis 

3(3-0-6) 

**SC 654 211 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์   
Time Series and Forecasting 

3(3-0-6) 

**SC 654 302 การจ าลองเชิงสถิติ  
Statistical Simulation 

3(2-2-5) 

 *SC 663 201 สถิติเชิงค านวณ 3(2-2-5) 
 Computational Statistics     

 
กลุ่มที่ 2  รายวิชาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือรายวิชา 

 ทางการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี หรือเป็นรายวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

 รายวิชาด้านการบริหาร ท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือรายวิชาท่ีเปิดเพิ่มเติม
 ในภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลัก สูตร 
   SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตร์ 
Orientation to Co-Operative Education for Science Students 

1(0-2-2) 

   BS 931 111 หลักการตลาด 
Principles of Marketing 

3(3-0-6) 

   BS 952 261 หลักการจัดการ  
Principles of Management 

3(3-0-6) 

   BS 952 262 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
Human Resources Management 

3(3-0-6) 

   BS 952 263 การจัดการงานผลิตและบริการ  
Production Management and Service 

3(3-0-6) 

   BS 953 363 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    
Small and Medium Enterprises Management  

3(3-0-6) 

**SC 652 501 การเส่ียงภัยและการประกันภัย   
Risk and Insurance 

3(3-0-6) 

**SC 663 604 การจัดการความรู้และนวัตกรรม  
Knowledge Management and Innovation 

3(3-0-6) 

 *SC 663 405 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 
Basic of Data Science  

3(2-2-5) 

 *SC 664 401  การสร้างต้นแบบส าหรับระบบปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเคร่ือง 
Prototyping for Artificial Intelligence and Machine Learning 
System      

3(1-4-4) 

 

หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาใหม่ ** หมายถึง รายวิชาปรับปรุงใหม่ 
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3.1.3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี   
 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรีท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือสถาบัน
การศึกษาอ่ืน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 
ค าอธิบายระบบรหัสวิชา  
รหัสวิชา ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษ 2 หลัก แทนช่ือคณะ และตามด้วยตัวเลข 6 หลัก ดังนี้  

SC แทน คณะวิทยาศาสตร์    
LI แทน สถาบันภาษา    
GE แทน สถาบันการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป    
BS แทน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี    
EC แทน คณะเศรษฐศาสตร์    

ตัวเลขหลักท่ี 1 และหลักท่ี 5 แสดงรหัสสาขาวิชาหรือหลักสูตรในคณะ  
60 หมายถึง วิชาบริการ  
65 หมายถึง วิชาเอกสถิติศาสตร์  
66 หมายถึง วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 

ตัวเลขหลักท่ี 3 แสดงระดับของวิชา 
เลข 1 หมายถึง ช้ันปีท่ี 1    
เลข 2 หมายถึง ช้ันปีท่ี 2    
เลข 3 หมายถึง ช้ันปีท่ี 3    
เลข 4 หมายถึง ช้ันปีท่ี 4    

ตัวเลขหลักท่ี 4 แสดงหมวดวิชาในหลักสูตร 
เลข 0 หมายถึง หมวดวิชาพ้ืนฐาน เลข 5 หมายถึง หมวดวิชาประกันภัย 
เลข 1 หมายถึง หมวดวิชาทฤษฎีสถิติ เลข 6 หมายถึง หมวดวิชาการบริหารจัดการ 
เลข 2 หมายถึง หมวดวิชาสถิติประยุกต์ เลข 7 หมายถึง วิชาสัมมนา โครงงาน สหกิจ 
เลข 3 หมายถึง หมวดวิชาการวิจัยด าเนินงาน   ศึกษา 
เลข 4 หมายถึง หมวดวิชาเทคโนโลยี เลข 8 หมายถึง หมวดอ่ืน ๆ 
  สารสนเทศ    

ตัวเลขหลักท่ี 2 และ 6 แสดงล าดับท่ีของรายวิชา ยกเว้นท่ีส ารองส าหรับลักษณะวิชาท่ัวไป ดังต่อไปน้ี 
xxx 761 – 763 วิชาสัมมนาระดับปริญญาตรี    
xxx 774 – 775 วิชาปัญหาพิเศษระดับปริญญาตรี    
xxx 785 วิชาสหกิจศึกษา    

 

#   หมายถึง  รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแล้ว 
Co หรือ รายวิชาควบ หมายถึง  รายวิชาท่ีเรียนพร้อมกัน  
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3.1.4 แผนการศึกษา  
(1) วิชาเอกสถิติศาสตร์ 
  

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
  GE 141 153 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

Local Wisdom 
3(3-0-6) 

   LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 
English I 

3(3-0-6) 

  SC 101 009 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  
Biology for Physical Science 

3(3-0-6) 

  SC 101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  
Biology for Physical Science Laboratory 

1(0-2-1) 

  SC 320 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารข้ันแนะน า 
Introduction to Information and Communication 
Technology 

3(3-0-6) 

  SC 401 201 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 
Calculus for Physical Science I 

3(3-0-6) 

  SC 501 000 ฟิสิกส์เบ้ืองต้น  
Elementary Physics 

3(3-0-6) 

  SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 
General Physics Laboratory I 

1(0-3-2) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 20 

 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
  GE 321 415 ทักษะการเรียนรู้ 

Learning Skills 
3(3-0-6) 

   LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

3(3-0-6) 

  SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  
General Chemistry Laboratory 

1(0-2-1) 

  SC 201 008 เคมีหลักมูล 
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

  SC 310 001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
Computer Programming I 

3(2-2-5) 

  SC 401 202 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 
Calculus for Physical Science II 

3(3-0-6) 

**SC 651 001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1  
Statistical Analysis I 

3(3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 39 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
  BS 951 102 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการข้ันต้น 

Elementary to Business and Entrepreneurship 
3(3-0-6) 

  GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 
Creative Thinking and Problem Solving 

3(3-0-6) 

  LI 102 003
  

ภาษาอังกฤษ 3 
English III 3(3-0-6) 

  SC 402 101 พีชคณิตเชิงเส้น 1  
Linear Algebra I 3(3-0-6) 

**SC 652 002 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2  
Statistical Analysis II 

3(3-0-6) 

**SC 652 003 การวิจัยด าเนินงาน  
Operations Research 

3(3-0-6) 

**SC 652 401 การจัดการข้อมูล 
Data Management 

3(2-2-5) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 60 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
  LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 

English IV 
3(3-0-6) 

  GE 363 789    ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 
Creative Entrepreneurs 3(3-0-6) 

  SC 310 003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ   
Database Systems and Design 3(3-0-6) 

  SC 310 004 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 
Database Systems and Design Laboratory 

1(0-2-2) 

**SC 652 101 ทฤษฎีเชิงสถิติ 1 
Statistical Theory I 

3(3-0-6) 

**SC 652 201 การวิเคราะห์การถดถอย 
Regression Analysis 

3(3-0-6) 

   xx xxx xxx   วิชาเลือก 
Elective Course 3 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 79 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
  GE 142 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 

Leadership and Management 
3(3-0-6) 

   LI 203 010   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
English for Sciences and Technology 

3(3-0-6) 

**SC 653 102 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2 
Statistical Theory II 

3(3-0-6) 

**SC 653 202 เทคนิคการชักตัวอย่าง  
Sampling Techniques 

3(3-0-6) 

**SC 653 203 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
Statistical Quality Control 

3(3-0-6) 

**SC 653 204 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 
Multivariate Analysis 

3(3-0-6) 

  xx xxx xxx วิชาเลือก 
Elective Course 

3 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 100 

 

 
ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

 แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา  
  SC 001 003 การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 

Science Communication 3(3-0-6) 

**SC 653 205 การออกแบบการทดลอง 1 
Experimental Designs I 

3(3-0-6) 

**SC 653 206 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 
Research Methodology 

3(3-0-6) 

**SC 653 402 การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ  
Statistical Data Processing 

3(1-4-4) 

 *SC 663 405 พ้ืนฐานวิทยาการข้อมูล  
Basic of Data Science 3(2-2-5) 

  xx xxx xxx   วิชาเลือก  
Elective Course 3 

  xx xxx xxx   วิชาเลือกเสรี  
Free Elective  

3 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 121 

      
        หมายเหตุ ส าหรับนักศึกษาท่ีท าสหกิจศึกษาให้ลงเรียนรายวิชา SC002 001 เป็นวิชาเลือก 

  SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ 
Orientation to Co-Operative Education for Science Students 

1(0-2-2) 

 หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S/U   
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
แผนปกติ  หน่วยกิต  แผนสหกิจศึกษา หน่วยกิต 

**SC 654 761 สัมมนาทางสถิติ  
Seminar in Statistics 

1(1-0-2) 
 

**SC 654 761 สัมมนาทางสถิติ  
Seminar in Statistics 

1(1-0-2) 

**SC 654 774 โครงงานทางสถิติ 1 
Statistical Project I 

3(0-6-3)     xx xxx xxx   วิชาเลือก 
Elective Course 

5 

  xx xxx xxx   วิชาเลือก 
Elective Course  

5  
 

    xx xxx xxx    วิชาเลือกเสรี  
Free Elective 

3 

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 130  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 130 
 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
แผนปกติ  หน่วยกิต  แผนสหกิจศึกษา หน่วยกิต 

**SC 654 775 โครงงานทางสถิติ 2   
Statistical Project II 

  3(0-6-3) 

 

**SC 654 785 สหกิจศึกษาทางสถิติ 
Co-operative 
Education in Statistics 

6(0-18-9) 

   xx xxx xxx    วิชาเลือกเสรี  
Free Elective 

3     

       
รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6 

รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 136  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 136 
 
(2) วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 

   
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

  GE 141 153 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
Local Wisdom 

3(3-0-6) 

   LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 
English I 

3(3-0-6) 
  
  SC 101 009 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 

Biology for Physical Science 
3(3-0-6) 

  
  SC 101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 

Biology for Physical Science Laboratory 
1(0-2-1) 

  
  SC 320 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารข้ันแนะน า 

Introduction to Information and Communication Technology 
3(3-0-6) 

  SC 401 006 คณิตศาสตร์ท่ัวไป 
General Mathematics 

3(3-0-6) 

  SC 501 000 ฟิสิกส์เบ้ืองต้น 
Elementary Physics 

3(3-0-6) 

  SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 
General Physics Laboratory I 

1(0-3-2) 
  

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 20 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 20 
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ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 5 หน่วยกิต 
  GE 321 415 ทักษะการเรียนรู้  

Learning Skills 
3(3-0-6) 

   LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 
English II 

3(3-0-6) 

  SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป  1(0-2-1) 
General Chemistry Laboratory  

  SC 201 008 เคมีหลักมูล  
Fundamental Chemistry 

3(3-0-6) 

  SC 310 001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
Computer Programming I 

3(2-2-5) 

  SC 402 401 วิยุตคณิตและการประยุกต์  
Discrete Mathematics and applications 

3(3-0-6) 

**SC 651 001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1  
Statistical Analysis I 

3(3-0-6) 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 19 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 39 

   
 

 ปีที่ 5  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 
  BS 951 102 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการขั้นต้น   

Elementary to Business and Entrepreneurship 
3)3-0-6( 

  EC 101 063 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเพ่ือการจัดการธุรกิจ    
Preliminary Economics for Business Management 

3)3-0-6( 

  GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 
Creative Thinking and Problem Solving 

3)3-0-6( 

  LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3 
English III 

3)3-0-6( 

**SC 652 002 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2  
Statistical Analysis II 

3)3-0-6( 

**SC 652 003 การวิจัยด าเนินงาน 
Operations Research 

3)3-0-6( 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน  18 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม  57 

  
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาที่ 5 หน่วยกิต 

  BS 922 103 การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับผู้บริหาร  
Financial and Accounting Management for Executive 

3)3-0-6( 

  LI 102 004 ภาษาอังกฤษ  4  
English IV  

3)3-0-6( 

  SC 310 003 
 

ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  
Database Systems and Design 

3)3-0-6( 

  SC  3 1 0 004 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  
Database Systems and Design Laboratory 

1)0-2-2( 
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  SC 653 204 การวิเคราะห์หลายตัวแปร  
Multivariate Analysis 

3)3-0-6( 

 *SC 662 101 ทฤษฎีสถิติสมัยใหม่ 
Modern Statistcal Theory     

3)2-2-5( 

**SC 662 401 การวิเคราะห์และการออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
Business Information Systems Analysis and Design 

3)3-0-6( 

**SC 662 201 ตัวแบบทางสถิติ  
Statistical Model 

3)2-2-5( 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 22 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 79 

   
 ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต 

  GE 142 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
Leadership and Management 

3)3-0-6( 

  GE 363 789 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์  
Creative Entrepreneurs 

3)3-0-6( 

  SC 001 003 การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 
Science Communication   

3)3-0-6( 

**SC 663 401 การเขียนโปรแกรมขั้นต้นส าหรับงานวิทยาการข้อมูลและการแสดงข้อมูล  
Basic Programming for Data Science and Data Visualization    

3)2-2-5( 

 *SC 663 402 คลังข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
Data Warehouse and Big Data Analytics 

3)2-2-5( 

**SC 663 601 สถิติเพ่ือการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
Statistical for Strategic Management  

3)3-0-6( 

  xx xxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 
Special Elective 

3 หน่วยกิต 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 100 

 

 ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2  
 แผนปกติและแผนสหกิจศึกษา  
   LI 203 010 
 

ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
English for Sciences and Technology 

3)3-0-6( 

  SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
Orientation to Co-Operative Education for Science Students 

1)0-2-2( 

 หมายเหตุ  :การประเมินผลเป็น S/U   
**SC 653 206 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 

Research Methodology  
3)3-0-6( 

**SC 663 603 การจัดการข้อมูลองค์กร 
Enterprise Data Management  

4)3-2-7( 

 *SC 663 403 การเตรียมข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล  
Data Preparation and Data Mining 

3)1-4-7( 

 *SC 663 404 หัวข้อพิเศษทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 
Special Topic in Statistical Information and Data Science   
หมายเหตุ  :การประเมินผลเป็น S/U 

1)1-0-2( 

**SC 663 602 สถิติเพ่ือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  3)2-2-5( 
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Statistical for Customer Relationship Management      
   xx xxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 

Special Elective 
3 หน่วยกิต 

 รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 21 
 รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 121 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

แผนปกติ  หน่วยกิต  แผนสหกิจศึกษา หน่วยกิต 
**SC 664 761 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติและ

วิทยาการข้อมูล   
Seminar in Statistical 
Information and Data 
Science        

1)1-0-2( 

 

**SC 664 761 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติและ
วิทยาการข้อมูล   
Seminar in Statistical 
Information and Data 
Science         

1)1-0-2( 

**SC 664 774 โครงงานทางสารสนเทศสถิติและ
วิทยาการข้อมูล 1 
Statistical Information and 
Data Science Project I        

3)0-6-3(     xx xxx xxx เลือกเสรี 
Free Elective   

6  

   xx xxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 
Special Elective 

2 หน่วยกิต     xx xxx xxx วิชาเลือกในกลุ่มวิชาเฉพาะ 
Special Elective 

2 หน่วยกิต 

   xx xxx xxx เลือกเสรี 
Free Elective   

 3    
  

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 130  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 130 

 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

แผนปกติ  หน่วยกิต  แผนสหกิจศึกษา หน่วยกิต 
**SC 664 775 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ

และวิทยาการข้อมูล 2 
Statistical Information 
and Data Science 
Project II       

3)0-6-3( 

 

**SC 664 785 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศ
สถิติและวิทยาการข้อมูล 
Co-operative 
Education in 
Statistical 
Information and Data 
Science        

6)0-18-9( 

  xx xxx xxx เลือกเสรี 
Free Elective   

  3     

รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6  รวมจ านวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 6 
รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 136  รวมจ านวนหน่วยกิตสะสม 136 

 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 
BS 911 111 หลักการบัญชีขั้นต้น 3(3-0-6) 
               Preliminary Principles of Accounting  
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
             หลักการบัญชีและความรู้ทั่วไปเก่ียวกับการบัญชี ได้แก่ ความหมายและวัตถุประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์ของข้อมูล
ทางการบัญชี และแม่บทการบัญชี หลักการและวิธีการบันทึกบัญชี ตามหลักการบัญชีคู่ การบัญชีส าหรับกิจการซ้ือขายสินค้าและกิจการ
ให้บริการ สมุดรายวันและบัญชีแยกประเภทรายการปรับปรุง รายการปิดบัญชี การจัดท างบทดลอง กระดาษท าการ การจัดท างบการเงนิ 
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ระบบเงินสดย่อย การบัญชีเบื้องต้นเก่ียวกับสินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้ และค่าใช้จ่าย หลักการและวิธีการของระบบใบส าคัญ 
และจริยธรรมของวิชาชีพการบัญชี 
              Accounting principles and general knowledge about accounting including accounting definition and 
objectives, the value of accounting information and accounting framework, accounting principles and methods of double 
entry system, accounting for trading enterprises and services business, journal and general ledger, end- of- period 
adjustments, closing entries, trial balance, working paper, financial statements preparation, petty cash system, 
fundamental accounting for assets, liabilities, equity, revenue and expenses, concepts of voucher system and accounting 
professional ethics 
 
BS 922 103 การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับผู้บริหาร 3(3-0-6) 
 Financial and Accounting Management for Executive 
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: ไม่มี 
                      ความสัมพันธ์ของการบัญชี การเงิน และการบัญชีบริหารที่ช่วยให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลเพ่ือการวางแผน การตัดสินใจ 
และการควบคุมการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์การบัญชีเพ่ือการวางแผนการขายและก าไร 
วิธีการงบประมาณเพ่ือการวางแผนก าไร การวิเคราะห์ส่วนต่าง ๆ วิธีการงบประมาณยืดหยุ่น และการบัญชีตามกิจกรรมของแ ต่ละ
องค์กร บทบาทของการบริหารการเงินของ ธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับอัตราผลตอบแทนและ ควา ม
เส่ียง ค่าเวลาของเงิน การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห์งบจ่ายลงทุน การจัดหาแหล่งเงินทุนระยะยาว การจัดท าประมาณการ
ทางการเงินและการประเมินมูลค่ากิจการ 
 The relationship between financial accounting and managerial accounting, the roles of accounting 
information that facilitate internal management planning, decision making and control are introduced to students. 
Specific attention will be given to such topics as cost analysis, sale and profit planning, budgeting, variance analysis 
and activity-based cost accounting. The roles of financial management in business practices are a lso developed in 
this course.  Topics include financial statement analysis, fundamental concepts for risk, return and time value of 
money, working capital management, capital budgeting, long- term financing, financial projection and asset 
valuation 
 
BS 922 241 การเงินธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
               Corporate Finance I 
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  BS 911 111  
 ภาพรวมของการเงินธุรกิจ บทบาทและหนาที่ของผูจัดการการเงิน แนวคิดพ้ืนฐานของการเงินธุรกิจ คาเวลาของเงิน  
การประเมินมูลคาสินทรัพย การวิเคราะหงบการเงินและงบกระแสเงินสด การวางแผนการเงินและ การจัดการเงินทุนหมุนเวียน แหล
งเงินทุนและตลาดการเงิน การวิเคราะหงบลงทุน การประมาณการกระแสเงินสดในงบลงทุนและการวิเคราะหจุดคุมทุน 
  An overview of business finance; role and functions of financial manager; fundamental concepts for 
business finance, time value of money and asset valuation, financial statement and cash flow statement analysis, 
financial planning and working capital management, sources of fund and financial market, the analyses of capital 
budgeting and the estimation of relevant cash flow and break-even point analysis 
 
BS 931 111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 
 Principles of Marketing 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 แนวความคิดขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกับการตลาดและส่วนของตลาด การจัดประเภทสินค้าและบริการ หน้าที่ทางการตลาด 
ชนิดต่าง ๆ สถาบันการตลาด ช่องทางการจ าหน่าย ตลาดและส่ิงแวดล้อมการเปล่ียนแปลงของตลาด พฤติกรรมในการซ้ือของผู้บริโภค 
นโยบายผลิตภัณฑ์ ปัจจัยผลิตต่าง ๆ ที่กระทบกระเทือนอุปสงค์ของผู้บริโภค นโยบายราคา นโยบายช่องทางการจัดท าหนา่ย และนโยบาย
การส่งเสริมการตลาด 
 Basic concepts in marketing and marketing and market segmentation, classification of goods and services, 
marketing function, institutions and channels, markets and the environments, the changing market, consumer's buying 
behaviors, product policy and factors affecting consumer's demand, price policy, distribution policy, and promotion policy 
 
BS 921 105 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการขั้นต้น 3(3-0-6) 
 Elementary to Business and Entrepreneurship 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
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 ความหมายของธุรกิจสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจ การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจ โครงสร้างองค์กร
การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลการส่ังการและอ านวยการภาวะผู้น า การจูงใจมุ่งผลงานการจัดการด้านการตลาดการจัดการด้านการ
ผลิตและด าเนินงานในภาคธุรกิจการจัดการด้านบัญชีและการเงินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ 
 Definition and basic concepts of business, type and operation of business, the impact of 
environment on business, entrepreneur, characteristic of entrepreneur, importance, and nature of management, 
principles of management and the moral responsibility of business  
 
BS 952 261 หลักการจัดการ 3(3-0-6) 
 Principles of Management 

เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการ การบริหารการเปล่ียนแปลง กลยุทธ์การเจรจาต่อรอง หน้าที่ของการจัดการ 

สภาพแวดล้อมของธุรกิจและวัฒนธรรมองค์การ การวางแผน กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์การส่ังการและอ านวยการ ภาวะผู้น า การจูงใจมุ่งผลงาน คณะท างานและการร่วมมือ การส่ือสารเพ่ือการจัดการ การ
ควบคุม 

Major concepts and management theory, change management, negotiation strategy, functions of 
management, business environment and organization culture, planning, decision process, planning process, 
organizing, human resource management, leading, leading, leadership, motivation, team and teamwork, 
communication for management, controlling 
 
BS 952 262 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 
 Human Resources Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์และการสรรหาพนักงาน การทดสอบและการคัด เลื อก
พนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา การบริหารผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล การจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน การจัดการ
แรงงานสัมพันธ์และการเจรจาต่อรองร่วมการบริหารคนเก่ง หลักจริยธรรมและการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมในการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
การดูแลความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 
 Managing human resources, personnel planning and recruiting, testing and selecting human 
resource, training and developing human resource, performance management and appraisal, 
compensation,managing labor relations and collective bargaining, talent management, ethics and fair treatment in 
human resource management, and protecting safety and health 

 
BS 952 263 การจัดการงานผลิตและบริการ  3(3-0-6) 
 Production Management and Service 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 ศึกษาถึงหน้าที่ต่าง ๆ ในด้านการผลิตภายในองค์การธุรกิจที่ท าการผลิต การออกแบบ สินค้า การเลือกท าเลที่ต้ังของ
โรงงาน การวางผังโรงงาน การจัดซ้ือ การควบคุมสินค้า คงเหลือ การวิเคราะห์ ระบบงาน การก าหนดตารางเวลาของการผลิต การ
ควบคุมคุณภาพ สวัสดิภาพ ภายในโรงงาน 
 Various functions of production and service in the manufacturing business company; product design, 
facility location and layout of the facility, purchasing and inventory control job design, production scheduling,  
quality control and the welfare of the facility 
 
 
 
 
BS 953 363  การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   3(2-2-5) 
 Small and Medium Enterprises Management 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 แนวทางการจัดต้ังธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การจัดแผนกงาน การบันทึกข้อมูล การจัดท างบประมาณมาใช้ใน
การควบคุมธุรกิจ การวิเคราะห์การแข่งขัน เครดิตทางการค้า การภาษีอากร การจัดการทางการเงินการจัดการงานการตลาด การค้าส่ง  
การค้าปลีก และการบริการ ธุรกิจสัมปทาน การบริหารงานบุคคล การรวมกิจการ การขยายงาน และการเลิกกิจการ การวางแผนกล
ยุทธ์ อิทธิพลของสภาพแวดล้อมต่อธุรกิจ 
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 Guidelines for the establishment of small and medium enterprises : departmentalization, information 
recording, business control by budgeting, competitiveness analysis, trade credit, taxation, financial 
management,marketing management, wholesaling,retailing, franchising business, production and service 
management, personnel management, consolidation, expansion and termination of small and mediumenterprises,  
strategic planning, the impact of environment on small and medium enterprises  
 
EC 101 063 เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นเพื่อการจัดการธุรกิจ 3(3-0-6) 
 Preliminary Economics for Business Management 
 ความรู้เบื้อง ต้นเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ในอง ค์กรธุรกิจ การวิเคราะห์ อุปสง ค์และอุปทาน การ
วิเคราะห์การผลิตและต้นทุน การผลิต โครงสร้างตลาดสินค้า รายได้ประชาชาติ การเงินและการธนาคาร การคลังรัฐบาล การค้าและ
การเงินระหว่างประเทศ 
 Introduction to economics and economics in business organization, demand and supply analysis, 
production and cost analysis, market structures, national income, money and baking, public finance, international 
trade and international finance. 
 
LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 
 English I 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพ่ือสามารถส่ือสารได้ในชีวิตประจ าวันและในการเรียน  
 Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and learning 
 
LI 101 002   ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
               English II 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  LI 101 001 
 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพ่ือสามารถส่ือสารได้ในชีวิตประจ าวันและในการเรียนในระดับที่สูงขึ้นจากที่
เรียนในวิชา LI101 001 
                Development of reading, writing, speaking, and listening skills for use in every-day life and learning 
at a higher level than the course LI 101 001 
 
LI 102 003   ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 
               English III 
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  LI 101 002 

 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ าวันการเรียน และ อาชีพ 
               Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in every-day life,  
learning, and occupation 
 
LI 102 004   ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 
               English IV 
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  LI 102 003 

 การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง น าเสนอ อภิปราย ได้ในชีวิตประจ าวัน การเรียน และ อาชีพ ในระดับที่สูงขึ้น
จากที่เรียนในวิชา LI 102 003 
                Development of reading, writing, speaking, listening, presenting, and discussing in every-day life,  
learning, and occupation at a higher level than the course LI102 003 
 
LI 203 010   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 
 English for Sciences and Technology 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  LI 102 003 
 โครงสร้างภาษาอังกฤษ ค าศัพท์ หลักการอ่าน การฟัง การพูด การเขียน การน าเสนอ การค้นคว้าและการวิเคราะห์
ข้อมูลภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ในการท างานในระดับสูง โดยเน้นบริบททางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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 Advanced English language structures, vocabulary, principles of reading, listening, speaking, writing,  
presenting, researching and analyzing of English information for prestigious careers, focusing on scientific and 
technological contexts. 

GE 141 153   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 
               Local Wisdom 
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 

 องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการด ารงชีวิต  ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนา
ชุมชน การปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรม   

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

 
GE 142 145   ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 
                Leadership and Management 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับภาวะ ผู้น า บุคลิกภาพ ลักษณะและบทบาทผู้น า การสร้างทีมงานและการท างานเป็นที ม 
หลักการและทฤษฎีการจัดการ  การจัดการตัวเอง การจัดการภาวะวิกฤต การจัดการ การเปล่ียนแปลง การจัดการความขัดแย้ง การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าและการจัดการ 
 Concepts and theories of leadership, personalities, characteristics and roles of leadership, team 
building and team working, principle and  theories of management, self management,  crisis management, 
chanGEmanagement, conflict management, strategic management, development of leadership and  management 
 
GE 321 415  ทักษะการเรียนรู้                       3(3-0-6) 
 Learning Skills 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 แนวคิดและความส าคัญของทักษะการเรียน รู้ในศตวรรษที่ 21 การรู้ดิจิทัล การคิดเชิงวิเคราะห์ การคัดสรรแหล่ง
สารสนเทศ การแสวงหาสารสนเทศ การประเมินวิเคราะห์ การเขียนและน าเสนอในเชิงวิชาการ จรรยาบรรณและความเที่ยงตรงทาง
วิชาการ 
 Concept and importance of the 21st century learning skills, digital literacy, analytical thinking,  
selection of information sources, information seeking, evaluation, analysis, academic writing and presentation, 
academic ethics and integrity 
 
GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 
 Creative Thinking and Problem Solving 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 หลักการ แนวคิด และกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ การแสวงหาข้อมูลและความรู้ การให้เหตุผล การตัดสินใจ 
เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ การประยุกต์การคิดทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส าหรับการแก้ปัญหา 
 Principle, concept and process of creative thinking, information and knowledge seeking, reasoning, 
decision making, techniques of creative thinking, application of mathematic, scientific, and social thinking for 
problem solving 
 
 
 
 
 
 
GE 363 789   ผู้ประกอบการสร้างสรรค์  3(3-0-6) 
                Creative Entrepreneurs 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
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              คุณลักษณะผู้ประกอบการ หลักจริยธรรมส าหรับผู้ประกอบการ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององ ค์กร การสร้าง
แรงจูงใจ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ตลาด การหาแหล่งทุน การวางแผนธุรกิจ การสร้างแบรนด์ และเคร่ืองหมายการค้า การบัญชี
เบื้องต้น การช าระภาษี และการประเมินผลประกอบการ 
              Entrepreneurship characteristics, morals for entrepreneurs, corporate social responsibility,  
motivation, decision making, marketing analysis, investment fund, business plan, branding & tra demark, basic 
accounting, tax payment, and business evaluation 
 
SC 001 003  การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Science Communication 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 พ้ืนฐานของการส่ือสารเชิงวิทยาศาสตร์ ความส าคัญของการส่ือสารเชิงวิทยาศาสตร์ ปัญหาของการส่ือสารเชิงวิทยาศาสตร์ 
การวิเคราะห์ส่ือและข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ ข่าวเชิงวิทยาศาสตร์ ภาพยนตร์เชิงวิทยาศาสตร์ บทความเชิงวิทยาศาสตร์ การเขียนเชิง
วิทยาศาสตร์การพูดเชิงวิทยาศาสตร์ ส่ือเชิงวิทยาศาสตร์ การน าเสนอแบบปากเปล่า การน าเสนอแบบโปสเตอร์ การประยุกต์ใช้ความรู้เชิง
วิทยาศาสตร์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
 Basic of science communication, Importance of science communication, problems of science 
communication, analysis of scientific media and data, science news, science fiction films, scientific article, scientific writing, 
science talk, science media,oral presentation, poster presentation, application of scientific knowledge in problem solving 
decision 
 
SC 005 001    การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 1(0-5-5) 
                 Orientation to Co-Operative Education for Science Students 
                 เงื่อนไขของรายวิชา  : ไม่มี 
             ฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ การแนะน าสหกิจศึกษา การเขียน
จดหมาย/จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับสมัครงาน การเขียนประ วัติส่วนตัว และการเลือกสถานประกอบการ บุคลิกภาพที่ดี 
พฤติกรรมที่ดีในการท างานและมารยาทในสังคม การส่ือสารอย่างสร้างสรรค์  เทคนิคการท างานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีประสิท ธิภาพ 
ทักษะทางสังคมและการอยู่รอด เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ ทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ เฉพาะสาขาวิชา 
              Training in preparation for co-operative education provides skill sets in various topics, such as introduction 
to co-operative education, writing job application via letter/email, resume writing, choosing the right industry and 
company, good personalities, good behavior in working place and social etiquette, creative communication, techniques 
for efficient interpersonal skills, social survival skills, techniques for report writing and presentations, academic and 
professional skill in particular discipline   
 หมายเหตุ: มีการประเมินผลเป็น S/U  
 
SC 101 009  ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3(3-0-6) 
                Biology for Physical Science 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 

     ความรู้พ้ืนฐานทางชีววิทยาที่ เก่ียวข้อง กับชีวิตประจ า วันของมนุษย์ ล าดับโครงสร้างของ ส่ิง มีชี วิตจากเซลล์ไป ถึง
ร่างกาย หลักการทางเคมีของส่ิง มีชีวิต การสืบพันธ์ุและการเจริญของส่ิง มีชีวิต สรีรวิทยาเบื้องต้นของพืชและสัตว์ ชีววิทยาของ
จุลินทรีย์ พันธุศาสตร์และชีววิทยาระดับโมเลกุล นิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
             Basic knowledGEin biology concerning human everyday life, structural order from cells to organisms, 
principles of chemistry of life, reproduction and development of organisms, basic physiology of plants and animals, 
biology of microorganisms, genetics and biotechnology, ecology and natural resource conservation 
 
SC 101 010  ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1(0-2-1) 
               Biology for Physical Science Laboratory 
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  CO SC 101 009 
            การทดลองปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชา 311 111 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 
            Laboratory experiments to accompany 311 111 Biology for Physical Science 
 
SC 201 006   ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) 
               General Chemistry Laboratory 

http://jobsearch.about.com/od/JobApplicationLetter/a/job-application-letters.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette
https://www.facebook.com/SocialSurvivalSkills
https://www.facebook.com/SocialSurvivalSkills
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               เงื่อนไขของรายวิชา  :  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน SC 201 005 หรือ SC 201 007 หรือ SC 201 008 
            ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาในวิชา  SC 201 005 (เคมีทั่วไป) หรือ SC 201 007 (เคมีพ้ืนฐาน) หรือ SC 201 008 
(เคมีหลักมูล) 
            The laboratory experiments related to contents in SC 201 005 ( General Chemistry)  , SC 201 007 
(Basic Chemistry) and SC 201 008 (Fundamental Chemistry) 
 
SC 201 008   เคมีหลักมูล 3(3-0-6) 
               Fundamental Chemistry 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
             ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย อุณหภูมิพลศาสตร์เคมี ระบบ
การถ่ายโอนอิเล็กตรอน  จลนพลศาสตร์เคมี  สมดุลเคมีและสมดุลไอออน ตารางธาตุ และธาตุเรพรีเซนเททีฟ โลหะทรานซิชัน สาร
เชิงซ้อนในส่ิงมีชีวิต เคมีนิวเคลียร์ มลพิษและสารมลพิษ 
 Stoichiometry, Atomic structure, Chemical bonding, Gas, Solid, Liquid and solution, Chemical 
thermodynamics, Electron transferring system, Chemical kinetics, Chemical and ionic equilibrium, Periodic table 
and representative elements, Transition metals, Nuclear chemistry, Pollution and pollutant  
 
SC 310 001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-5-5) 
            Computer Programming I 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
                    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นแนะน า ผังงาน ซูโดโค้ด การแก้ปัญหา การคิดเชิงตรรก ชนิดข้อมูล  ตัวแปร 
โครงสร้างควบคุม อาร์เรย์ ฟังก์ชัน การน าเข้า/การส่งออก ไฟล์ 
               Introduction to computer programming:  flowchart, pseudocode, problem solving, logical thinking,  
data types, variables, control structure, array, function, input/output, file 
 
SC 320 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารขั้นแนะน า         3(3-0-6) 
               Introduction to Information and Communication Technology 
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
             ระะบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล โครงสร้าง
ของระบบประมวลผลข้อมูล การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบต่าง ๆ หลักการเก่ียวกับการเครือข่ายข้อมูล วิธีการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น การ
เขียนผังงาน และรหัสจ าลอง ภาษาต่าง ๆ ที่ใช้เขียนโปรแกรม ระบบปฏิบัติการและฝึกหัดเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาอ่ืนที่เหมาะสม 
              Introduction to computer, hardware and software concepts, organizing data for computer data processing, 
file organization, concepts of computer network, overview of computer programming, flowcharting concept, pseudo-
code,operating systems and usage, programming in a computer language 
 

SC 310 003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 3(3-0-6) 
                Database Systems and Design 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
             แนวคิดระบบจัดการฐานข้อมูลขั้นแนะน า รูปแบบข้อมูลและภาษา ทฤษฎีฐานข้อมูลเชิง สัมพัน ธ์ การออกแบบ
ฐานข้อมูล การจัดระเบียบแฟ้ม การประมวลผลข้อค าถาม การควบคุมภาวะพร้อมกัน การย้อนกลับและการกู้คืน บูรณภาพและความ
ต้องกัน ทัศนะการท าให้เกิดผล ความม่ันคงของฐานข้อมูล เทคนิคการท าให้เกิดผลส าหรับระบบฐานข้อมูล 
 Introduction to DBMS concepts, data models and languages, relational database theory, database 
design, file organization, query processing, concurrency control, rollback and recovery, integrity and consistency,  
and view implementation, database security, implementation techniques for database systems 
 

SC 310 004 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 1(0-2-2) 
 Database Systems and Design Laboratory 
 เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่มี 
 การทดลองปฏิบัติการให้สอดคล้องกับวิชา 322 336 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  
 Laboratory experiments to accompany 322 336 Database Systems and Design 
 
SC 401 006 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6) 
 General Mathematics 
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 เงื่อนไขรายวิชา  :  ไม่มี 
 เวกเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ 3 มิติ เมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้น ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์และ
การประยุกต์ ปริพันธ์และการประยุกต์ 
 Vectors and analytical geometry in 3 dimensional spaces, matrices, systems of linear equations, 
limits and continuity, derivatives and applications, integrals and applications  
 
SC 401 201  แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science I 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันค่าจริงตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการ
ประยุกต์ ปริพันธ์ 
 Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one variable, derivatives and their 
applications, integrals 
 
SC 401 202  แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2    3(3-0-6) 
 Calculus for Physical Science II 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 401 201 
 เทคนิคของการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่อง
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย ล าดับและ อนุกรมอนันต์ของจ านวนจริง 
             Techniques of integration, application of integration of variable, functions of several variables, limits and 
continuity of functions of several variable, partial derivatives, sequence and series of real numbers 
 
SC 402 101 พีชคณิตเชิงเส้น 1 3(3-0-6) 
                 Linear Algebra I  
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
             เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและการด าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะ
และเวกเตอร์เฉพาะ และการประยุกต์ 
              Matrices and determinants, system of linear equations and elementary operations, vector spaces, linear 
transformations, eigenvalues and eigenvectors and applications 
 
SC 402 401 วิยุตคณิตและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics and Applications 
 เงื่อนไขของรายวิชา  : SC 401 006 หรือ SC 401 201    
 ตรรกศาสตร์ เซต ขั้นตอนวิธีทางทฤษฎีจ านวน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ขั้นตอนวิธีเวียนบังเกิด การนับ การสับเปล่ียน
และการจัดหมู่ ความน่าจะเป็น ค่าคาดหวัง เทคนิคการนับขั้นสูง ขั้นตอนวิธีแบ่งแยกแล้วเอาชนะความสัมพันธ์ แบบจ าลองทางกราฟ 
ต้นไม้ พีชคณิตบูลีน 
 Logic, sets, algorithms of number theory, mathematical induction, recursive algorithm, counting,  
permutation and combination, probability, expected value, advanced counting techniques, divide-and-  conquer 
algorithm, relations, graph models, tree, Boolean algebra 
 
SC 423 801  ทฤษฎีดอกเบ้ีย   3(3-0-6) 
 Theory of Interest 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 411 202 หรือ SC 401 202  
 ดอกเบี้ยและปัญหาเก่ียวกับดอกเบี้ย เงินรายปีและการวิเคราะห์เงินรายปีแบบแน่นอน พันธบัตร หุ้น หลักทรัพย์อ่ืน ๆ 
วิธีการช าระคืนเงินกู้ยืม และการประยุกต์ใช้ส าหรับการตัดสินใจด้านการเงิน 
 Interest and the problem on interest, annuity and certain annuity analysis, bond, stock, other 
asset, loan repayment methods, and application for financial decision 

 
SC 423 802  การประกันชีวิต   3(3-0-6) 
 Life Insurance 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 501 
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 นโยบายและการจัดอง ค์กรของบริษัทประกันชีวิต การประกันชีวิตรายบุคคลการบริหารงานของการประกัน ชีวิ ต
รายบุคคล การประกันชีวิตกลุ่ม การบริหารงานประกันชีวิตกลุ่ม ช่องทางการจัดจ าหน่ายการประกันภัยต่อส าหรับการประกันชีวิต 
 Policy and organization of life insurance company, individual life insurance, management of 
individual life insurance, group life insurance, management of group life insurance, distribution channel, reinsurance 
for life insurance 

 
SC 423 803  การประกันวินาศภัย 3(3-0-6) 
 Non-Life Insurance 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 501 
 การประกันอัคคีภัยและการประกันความเสียหายต่อเนื่องจากอัคคีภัย การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง สินค้า 
การประกันภัยรถยนต์ การประกันภัยเบ็ดเตล็ด กรมธรรม์ประกันวินาศภัยในปัจจุบัน การค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยของการประกัน
วินาศภัยการค านวณการประกันภัยต่อของการประกันวินาศภัย 
 Fire Insurance and relative caused of fire loss, cargo and marine insurance, automobile insurance, 
miscellaneous insurance, current non- life insurance policy, premium rate calculation for non- life insurance,  
calculation for non-life reinsurance 

 
SC 424 801  ตัวแบบความเสียหาย 3(3-0-6) 
 Loss Models 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 413 801 และ SC 652 501 
                    การแจกแจงความเสียหายทางด้านประกันภัย การสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ประกันภัย การประมาณค่าพารามิเตอร์
ของตัวแบบความเสียหาย ทฤษฎีความน่าเช่ือถือขั้นแนะน า 
 Loss distribution of insurance, actuarial modeling, parameter estimation of loss model, introduction 
to credibility theory 
 
SC 424 803 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย   3(3-0-6) 
 Casualty Actuarial Mathematics 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 423 803 
 การสร้างอัตราเบี้ยประกันภัยทางประกันวินาศภัยข้ันแนะน า การก าหนดอัตราของการเส่ียงภัยรายบุคคล การ
ประมาณความสูญเสียโดยแยกตามการเกิดและขนาดของความเสียหาย วิธีการก าหนดเงินส ารองค่าสินไหมทดแทน  
 Introduction to ratemaking for non- life Insurance, individual risk rating, loss estimation based on 
occurred loss and size of loss, claims reserving methods 
 
SC 501 000  ฟิสิกส์เบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
               Elementary Physics 
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
             ทฤษฎีและการประยุกต์ของกลศาสตร์ ทฤษฎีสัมพันธภาพพิเศษ ความร้อนและเทอร์โมไดนามิกส์ อันตรกิริยาทาง
ความโน้มถ่วง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ เสียง ทัศนศาสตร์ ฟิสิกส์ควอนตัม อะตอมและพลังงานอะตอม 
             Theories and applications of mechanics, special theory of relativity,  heat and thermodynamics, 
gravitational interaction, electricity and magnetism, electronics, acoustics, optics, quantum physics, atoms and 
atomic energy 
 
SC 501 003  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-2) 
                 General Physics Laboratory I 
                 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
              ปฏิบัติการเก่ียวกับเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ระดับพ้ืนฐาน 10-12 ปฏิบัติการ 
              Ten to twelve experiments on basic physics 
 
 
**SC 651 001  การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 3(3-0-6) 
               Statistical Analysis I 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
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               ความหมายและระเบียบวิธีสถิติ การหาขนาดตัวอย่างและวิธีการชักตัวอย่าง การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัด
การกระจาย ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าตัวอย่าง การประมาณค่าและการทดส อบ
สมมติฐาน สถิติไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  
 Meaning and statistics method, sample size and sampling method, measures of central tendency,  
measures of dispersion, probability, random variable, probability distributions, sampling distributions, estimation 
and hypothesis testing, basic of nonparametric statistics, data analysis by using statistical package program 
 

**SC 652 002 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 3(3-0-6) 
                Statistical Analysis II 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 651 001# 
              การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพัน ธ์เชิง เส้นอย่างง่ายและพหุ คูณ การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงจ าแนก สถิติไม่อิงพารามิเตอร์เบื้องต้น อนุกรมเวลาและเลขดัชนี การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
               Analysis of variance, simple and multiple regression and correlation analysis, categorical data 
analysis, basic  of nonparametric statistics, time series, index numbers, data analysis by using statistical package 
program 
 

**SC 652 003  การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6) 
               Operations Research 
                เงื่อนไขของรายวิชา  : SC 651 001# 
             ก าหนดการเชิงเส้น ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดงาน ปัญหาการวิเคราะห์เครือข่าย ระบบแถวคอย ระบบพัสดุคง
คลัง โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับแก้ปัญหาทางการวิจัยด าเนินงาน 
              Linear programming, transportation problems, assignment problems, network analysis problems, queuing 
system, inventory system, package software for solving operations research problems  
 

**SC 652 101 ทฤษฎีเชิงสถิติ 1 3(3-0-6) 
              Statistical Theory I 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 401 202# 
          ทฤษฎีเซตเบื้องต้น ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรเชิงสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรเชิงสุ่ม การแจก
แจงร่วมและการแจกแจงเด่ียว โมเมนต์และฟังก์ชันก่อก าเนิด การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีลิมิต 
          Basic of set theory, probability theory, random variables and their probability distributions, joint and 
marginal distributions, moments and generating functions, distributions of functions of random variables, limit 
theorems 
 

**SC 652 201 การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0-6) 
                Regression Analysis 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 002# 
             การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ การตรวจสอบตัวแบบการถดถอย การถดถอยแบบโพลีโน
เมียล ตัวแปรอิสระเชิงคุณภาพ การเลือกตัวแปรอิสระ การถดถอยโลจิสติก 
              Simple linear regression, multiple linear regression, regression diagnostics, polynomial regression, 
qualitative independent variables, selection of independent variables, logistic regression 
 

**SC 652 207  การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติและเกมส์ 3(3-0-6) 
               Statistical Decision Analysis and Games  
                 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 651 001# 
             องค์ประกอบของปัญหาการตัดสินใจเชิงสถิติ การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยไม่ใช้สารสนเทศที่มีก่อนแล้ว การวิเคราะห์
การตัดสินใจโดยใช้สารสนเทศที่ มีก่อนแล้ว การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยปรับปรุงสารสนเทศที่ มีอยู่ ก่อนแล้ว การวิเคราะห์ก าร
ตัดสินใจก่อนปรับปรุงสารสนเทศ การวิเคราะห์การตัดสินใจแบบอนุบรรพ การวิเคราะห์การตัดสินใจโดยใช้ยูทิ ลิต้ี การตัดสินใจและ
เกมส์ 
             Elements of statistical decision problems, decision analysis without prior information, prior decision 
analysis, posterior decision analysis, preposterior decision analysis, sequential decision analysis, decision analysis 
by utility, decision and games 
**SC 652 401  การจัดการข้อมูล 3(2-2-5) 
                Data Management 
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                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 651 001# 
               โครงสร้างขององค์กร การจัดการระบบงานข้อมูลในองค์การ นโยบาย มาตรการ และการควบคุมการด าเนินงาน
เก่ียวกับคุณภาพและความเช่ือถือได้ของข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูลภายในองค์กร การเก็บรักษาและการค้นคืนข้อมูล การจัดการ
ข้อมูล ฐานข้อมูลและสารสนเทศภายในองค์กร แนวคิดของคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล แนวคิดการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ วิธีการ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศ กรณีศึกษา 

 Structure of organization and data system in organization management, policy, measure and control 
of operation in quality and reliable of data, security of data in organization, store and retrieve data, data, database 
and information management for organization, concept in data warehouse and data mining, concept in big data 
management, data and information present method, case study 
 
**SC 652 501 การเส่ียงภัยและการประกันภัย 3(3-0-6) 
                Risk and Insurance 
             เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
             การเส่ียงภัยและการประกันภัยข้ันแนะน า แผนการประกันภัยข้ันพ้ืนฐาน เบี้ยประกันภัยและปัจจัยที่ใช้ในการค านวณ
เบี้ยประกัน สัญญาประกันชีวิต การก าหนดตัวผู้รับผลประโยชน์และสิทธิการเลือกวิธีรับเงินประกันต่าง  ๆ สิทธิของเจ้าของสิทธ์ิ การ
ประกันชีวิตในทางอุตสาหกรรม การประกันสุขภาพ เบี้ยรายปี การประกันชีวิตกลุ่ม และการประกันวินาศภัยต่าง ๆ การจ่ายเงิน
ผลประโยชน์ แบบประกันชนิดพิเศษ 
             Introduction to risk and insurance, basic insurance plans, premium and factors  using in calculation,  
life insurance contract, beneficiary designations and the settlement options, the ownership right, industrial life 
insurance, health insurance, annuity, group life insurance, other non-life insurance, the payment of benefits, special 
policies 
 
**SC 653 102 ทฤษฎีเชิงสถิติ 5 3(3-0-6) 
                Statistical Theory II 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 101# 
             การประมาณค่าพารามิเตอร์ วิธีหาตัวประมาณ สมบัติของตัวประมาณ ตัวประมาณแบบเบย์ การประมาณค่าแบบช่วง  
การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ 
             Parametric estimation, methods of finding estimators, properties of estimators, bayes estimators, 
interval estimation, tests of statistical hypotheses  
 
**SC 653 103 ทฤษฎีการประมาณค่า 3(3-0-6) 
              Estimation Theory 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 653 102# 
              การประมาณค่าแบบจุด ความไม่เอนเอียง ความคงเส้นคงวา ความพอเพียง ตัวประมาณที่ไม่เอนเอียงและมีความแปรปรวน
ต่ าสุด ตัวประมาณที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวประมาณที่มีค่าความคลาดเคล่ือนก าลังสองเฉล่ียต่ าสุด วิธีโมเมนต์ วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด วิธี
แบบเบส์ วิธีก าลังสองต่ าสุด การประมาณค่าแบบช่วง วิธีหาช่วงความเช่ือม่ัน ช่วงความเช่ือม่ันแบบเบส์เซียน  
               Point estimation, unbiasedness, consistency, sufficiency, minimum variance unbiased estima tor, most 
efficient estimator, minimum mean- squared-error estimator, method of moments, method of maximum likelihood, 
method of Bayes, interval estimation, methodsof finding confidence intervals, Bayesian interval estimation 
 
**SC 653 104 ทฤษฎีการทดสอบสมมตฐิาน 3(3-0-6) 
                 Hypothesis Testing Theory 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 653 102# 
              แนวความคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับการทดสอบสมมติฐาน สมมติฐานเชิงเด่ียว สมมติฐานเชิงประกอบ ทฤษฎีของนีย์แมนและ 
เพียร์สัน การทดสอบที่มีอ านาจมากโดยเอกรูป การทดสอบแบบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น การทดสอบไคสก าลังสองและแบบอนุบรรพ  
การทดสอบแบบเบย์ 
               Basic concepts of testing hypothesis, simple hypothesis, composite hypothesis, Neyman-Pearson Theorem, 
uniformly most powerful test, likelihood Radio test, Chi-Square test, sequential test, Bayes test 
 
 
**SC 653 202 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3(3-0-6) 
               Sampling Techniques 
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                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 651 001# 
             แนวคิดและข้อดีของการส ารวจด้วยตัวอย่าง การชักตัวอย่างแบบใช้ และไม่ใช้ความน่าจะเป็น การชักตัวอย่าง สุ่ม  
แบบง่าย การชักตัวอย่างแบบมีระบบ การชักตัวอย่างแบบแบ่งช้ันภูมิ การชักตัวอย่างแบบกลุ่มขั้นเดียวและหลายข้ัน ตัวประมาณค่า
แบบอัตราส่วน ตัวประมาณค่าแบบการถดถอย การชักตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นแตกต่างกัน ความคลาดเคล่ือนในการส ารวจด้วย
ตัวอย่าง การก าหนดขนาดตัวอย่างส าหรับงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้เทคนิคการชักตัวอย่างในยุคของข้อมูล ขนาด
ใหญ่ 
  Concepts and advantages of sample survey, probability and nonprobability sampling, simple random 
sampling, systematic sampling, stratified sampling, single-stage and multi-stage cluster sampling, ratio estimator, regression 
estimator, varying probability sampling, error in sample survey, sample size determination in some research fields, and 
applications of sampling techniques for big data. 
 
**SC 653 203 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6)  
               Statistical Quality Control 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 651 001# 
             แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมคุณภาพ การประเมินความสามารถของกระบวนการ การเลือก
ตัวอย่างเพ่ือการยอมรับผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบเพ่ือการยอมรับผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตต่อเนื่อง การจัดการคุณภาพรวม  
              Concepts of quality control, control charts, process capability assessment, acceptance sampling, 
acceptance inspection for continuous production, total quality management 
 
**SC 653 204 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(3-0-6) 
                Multivariate Analysis 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 002# 
            ลักษณะของการวิเคราะห์หลายตัวแปร การแจกแจงหลายตัวแปรแบบปกติ การอนุมานเก่ียวกับค่าเฉล่ียในหลายตัว
แปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนในหลายตัวแปร การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์แบบ  
แคนนอนนิคัล การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์การจ าแนก การเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับกรณีศึกษา 
              Aspects of multivariate analysis, multivariate normal distribution, inferences about multivariate means, 
multivariate analysis of variance, principal component analysis, factor analysis, canonical correlation analysis, cluster 
analysis, discriminant analysis, selection approcpriate analysis method for case studies  
 
**SC 653 205 การออกแบบการทดลอง 1 3(3-0-6) 
                Experimental Designs I 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 002# 
             หลักการวางแผนการทดลองและข้อสมมติเบื้องต้น การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว การเปรียบเทียบ
พหุคูณ แผนการทดลองแบบสุ่มในบล็อกสมบรูณ์ แบบลาตินสแควร์ และแผนการทดลองที่เก่ียวข้อง แผนการทดลองแบบบล็อกไม่
สมบูรณ์ แผนการทดลองแบบแฟกตอเรียล การวิเคราะห์แบบโควาเรียนซ์ กฎส าหรับผลบวกก าลังสองและค่าเฉล่ียก าลังสองคาดหวัง  
              Principle of experimental designs and their basic assumptions, one-way classification analysis of variance, 
multiple comparison, randomized complete block design, latin squares and related design, incomplete block design, 
factorial design, analysis of covariance, rules for sums of squares and expected mean squares  
 
**SC 653 206 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6) 
               Research Methodology 
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 002# 
            ความหมาย ความส าคัญ และประโยชน์ของการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย ทฤษฎีและสมมติฐาน การ
ออกแบบงานวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ขนาดตัวอย่างและวิธีการชักตัวอย่าง การสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อ มูล
และการควบคุมคุณภาพข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเลือกใช้สถิ ติที่ เหมาะสม การเขียนรายงานการวิจัย การ
ประเมินผลรายงานการวิจัย จริยธรรมการวิจัยและการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 
             Meaning, essential and advantages of research, types and process of research, theory and hypothesis 
research designs, writing the research project’ s proposal, sample size and sampling method, tool construction for data 
collecting and data quality control, processing and analysis data, choice of appropriate statistics, writing the research 
report, evaluation of the research report, research ethics applications of research methodology 
 
**SC 653 208 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 3(3-0-6) 



มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมลู) 
 

สาขาวิชาสถิต ิคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแกน่   37 

 Nonparametric Statistics 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 002# 
             แนวคิดและข้อดีของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การอนุมานเก่ียวกับพารามิเตอร์แสดงต าแหน่ง และพารามิเตอร์แส ดง  
การกระจายที่ขึ้นอยู่กับกรณีที่มีหนึ่งตัวอย่าง กรณีที่มีสองหรือมากกว่าสองตัวอย่างที่เป็นอิสระ และสัมพันธ์กัน การทดสอบความสุ่ม 
การทดสอบความเป็นอิสระและความคล้ายคลึงกัน การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ 
             Concepts and advantages of nonparametric statistics, inferences concerning location and scale 
parameters based on one sample two samples or more independent and related samples, test for randomness, 
test for independence and homogeneity, goodness of fit tests, association analysis  
 
**SC 653 209  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 3(3-0-6) 
               Exploratory Data Analysis 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 002# 
             การน าเสนอและสรุปผลชุดของข้อมูล การแปลงข้อมูล เส้นต้านทาน การวิเคราะห์ข้อมูลในตารางสองทาง และสาม
ทาง การตรวจสอบค่าคงเหลือ การประมาณค่า และการถดถอยแบบแกร่ง 
             Displaying and summarizing batches of data, transforming data, resistant line, analysis of two-  and 
three– way tables, examining residuals, robust estimation and regression 
 
**SC 653 301 ก าหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6) 
                Linear Programming 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 003# 
             การสร้างก าหนดการเชิงเส้น ทฤษฎีของก าหนดการเชิงเส้น การแก้ปัญหาการก าหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีกราฟและวิ ธี
ซิมเพล็กซ์ ปัญหาการก าหนดการเชิงเส้นแบบพิเศษ ซิมเพล็กซ์ควบคู่ ปัญหาคู่ วิธีการรีไวซ์ซิมเพล็กซ์ การวิเคราะห์ความไว ก าหนดการ
เชิงเส้นจ านวนเต็ม โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับแก้ปัญหาการก าหนดการเชิงเส้น 
              Linear programming formulation, theory of linear programming, solving linear programming by graph and 
simplex method, special types of linear programming problem, dual simplex, dual problem, revised simplex procedure, 
sensitivity analysis, integer linear programming, package software for solving linear programming problems 
 
**SC 653 402 การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ 3(1-4-4) 
               Statistical Data Processing 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 002#  
            การจัดการข้อมูลจากงานสนามหรือฐานข้อมูล กระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิ ติ การแปลผลทางสถิติและ
น าเสนอสารสนเทศ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เช่น โปรแกรม SPSS SAS R  
              Data management from field work or database, process in statistical data analysis, interpreting and 
presentation by statistical package programs, eg. SPSS, SAS, R  
 
**SC 653 502 สถิติประกันภัย 3(3-0-6) 
                Insurance Statistics 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 501# 
            สถิติประกันภัยเบื้องต้น ตารางมรณะ เงินรายปีตลอดชีพ เบี้ยประกันภัย และเงินส ารองส าหรับกรมธรรม์การประกัน
ขั้นพ้ืนฐาน ระบบเงินส ารองโดยวิธีพิเศษอ่ืน มูลค่าของการไม่เสียสิทธ์ิ และเบี้ยประกันรวม 
             Elementary of insurance statistics, mortality tables, life annuities, premiums and reserves for basic 
life insurance policies, modified reserve systems, nonforfeiture values and gross premiums  
 

**SC 654 210  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก 3(3-0-6) 
                   Categorical Data Analysis 
                   เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 002# 
             ข้อมูลเชิงจ าแนก การวิเคราะห์ข้อมูลในตารางการจรณ์แบบสองทาง และสามทาง ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป การ
ถดถอยโลจิสติก ตัวแบบลอกลิเนียร์ ตัวแบบโลจิท 
             Categorical data, analysis of two-way and three-way contingency tables, generalized linear model, 
logistic regression, loglinear model, logit model 
 
**SC 654 211 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ 3(3-0-6) 
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                Time Series and Forecasting 
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 002#  
             การวิเคราะห์อนุกรมเวลาขั้นแนะน า เทคนิคการปรับเรียบ แบบการกรองที่ปรับได้ ตัวแบบเชิงฤดูกาลของวินเ ตอร์ 
การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเชิงแบบฉบับ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาโดยวิธีบอกซ์และเจนกินส์ กรณีศึกษา 
              Introduction to time series analysis, smoothing techniques, adaptive filtering, Winter's seasonal model, 
classical time series analysis, Box-Jenkins time series analysis, case study 
 
**SC 654 212 การออกแบบการทดลอง 5 3(3-0-6) 
                Experimental Designs II 
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 653 205# 
             แผนการทดลองแบบ 2k และ 3k แฟกตอเรียล การทดลองแบบแฟกตอเรียลเศษส่วน แผนการทดลองแบบเนสเต็ ด
แ ล ะ 
สปลิดพล็อต วิทยาระเบียบวิธีผิวตอบสนอง แผนการทดลองแบบอ่ืน ๆ 
              2k and 3k factorial designs, fractional factorial designs, nested and split plot designs, response surface 
methodology, other designs 
 

**SC 654 302 การจ าลองเชิงสถิติ 3(2-2-5) 
               Statistical Simulation  
                เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC652 003# และ SC310 001# 
             การจ าลองระบบทางสถิติขั้นแนะน า ระเบียบวิธีการจ าลอง การสร้างเลขสุ่มเทียม การทดสอบตัวเลขสุ่มเชิงสถิติ การ
สร้างตัวแปรสุ่ม การสร้างเหตุการณ์สุ่ม ตัวอย่างตัวแบบจ าลอง การตรวจสอบตัวแบบจ าลอง ประสิทธิภาพของการจ าลอง การ
วิเคราะห์ผลลัพธ์จากการจ าลอง การออกแบบการทดลองเพ่ือหานโยบายที่เหมาะสม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือแก้ปัญหาก าร
จ าลองระบบทางสถิติการจ าลองระบบแถวคอย การจ าลองระบบพัสดุคงคลัง 
              Introduction to statistical system simulation, simulation methodology, generation of pseudo- random 
numbers, statistical tests of random numbers, generation of random variables, generation of random events, examples 
of simulation models, validation of simulation models .  efficiency of simulation models, analyzing simulation outputs, 
design of the simulation experiments, using package software for solving statistical system s imulation, queueing system 
simulation, inventory system simulation 
 
*SC 654 503 ทฤษฎีความเส่ียงและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
                Risk Theory and Apllication 
                เงื่อนไขรายวิชา  :  SC652 101 และ SC652 501   
 ตัวแบบความเส่ียงแบบกลุ่ม การประเมินความเส่ียง ทฤษฎอีรรถประโยชน ์การวัดความเส่ียงเพ่ือการส ารองเงินทุนที่เหมาะสม 
กระบวนการสโทแคสติกขั้นแนะน า กระบวนการปัวซงส์ ตัวแบบความหายนะ และการประยุกต์ใช้ตัวแบบสถิติในทางประกัน 
 The collective risk model, risk assessment, utility theory, risk measures for capital adequacy, an 
introduction to stochastic process, Poisson process, ruin model and an application of statistical model in insurance   
  
**SC 654 761 สัมมนาทางสถิติ 1(1-0-2) 
               Seminar in Statistics 
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
               การค้นคว้า ศึกษา ตีความ การน าเสนอผลงานและวิจารณ์บทความหรืองานวิจัยทางด้านสถิ ติและสาขา วิช าที่
เก่ียวข้อง 
               Research Presentation, Study, Interprtations and discussion of papers or research works in statistics and 
related field 
 
**SC 654 774 โครงงานทางสถิติ 1  3(0-6-3) 
                 Statistical Project I 
                 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกสถิติศาสตร์ ช้ันปีที่  4 
              นักศึกษาจะต้องจัดท าโครงงาน ในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสถิติ ศึกษาปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงงาน ทบทวน
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง ก าหนดวิธีการด าเนินงานโครงงาน จัดท ารายงานและน าเสนอเค้าโครงของโครงงานด้วยการสอบปากเปล่า 
               Students must do their project about Statistical topic, study the problem, define objective of project, 
review literature, determine project methodology, report and oral presentation the proposal of the project 
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**SC 654 775 โครงงานทางสถิติ 2   3(0-6-3) 
                Statistical Project II 
                 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 654 774  
             นักศึกษาจะต้องท าโครงงานต่อเนื่องมาจากโครงงานทางสถิติ 1 ตามแผนการด าเนินงานโครงการที่ก าหนดไว้ โดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการด าเนินงาน จัดท ารายงาน และน าเสนอผลของโครงงาน ด้วยการสอบปากเปล่า   
             Students must do their projects continued from Statistical project 1 following the project methodology, 
collecting data, data analysis, conclusion results, report and oral presentation the result of the project  
 
**SC 654 785 สหกิจศึกษาทางสถิติ                             6(0-18-9) 
               Co-Operative Education in Statistics 
               เงื่อนไขของรายวิชา  :  ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกสถิติศาสตร์ ช้ันปีที่  4 
                 การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่เก่ียวข้องกับการฝึกทางอาชีพ ส าหรับสถิติหรือสถิติประยุกต์ในหน่วยงานเอกชนหรือภาครัฐ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา เป็นระยะเวลา  1 ภาคการศึกษา  
               Full-time participation for professional internship in statistics or applied statistics in private or governmental 
organizations approved by the department for one semester 
 
*SC 662 101 ทฤษฎีสถิติสมัยใหม่  3(2-2-5) 
 Modern Statistical Theory     
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 002# 
 ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจง โมเมนต์และฟังก์ชันเวียนบังเกิด ฟังก์ชันการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม 
การประมาณค่าพารามิเตอร์ วิธีหาตัวประมาณ การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ และการประยุกต์ใช้การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กับทฤษฎี
ทางสถิติ 
 Basic probability theory, random variables and their probability distributions, moments and 
generating functions, distributions functions of random variables, parameter estimation, methods of finding 
estimators, tests of statistical hypotheses, and applying computer programing to statistical theories  
 
**SC 662 201 ตัวแบบทางสถิติ   3(2-2-5) 
 Statistical Model  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 002# 
 การพยากรณ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณขั้นแนะน า การประยุกต์ทางธุรกิจโดยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและ
เชิงพหุ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบคลาสสิค เทคนิคการวิเคราะห์อนุกรมเวลาแบบปรับให้ เรียบ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาโ ดย วิธี
ของบอกซ์และเจนกินส์ การวางแผนสารสนเทศส าหรับการพยากรณ์ และการประยุกต์โปรแกรมส าเร็จรูป 
 Introduction to qualitative and quantitative forecasting, application of business by simple and 
multiple regression analysis, classical time series analysis, smoothing techniques, Box - Jenkins time series analysis, 
information planning for forecasting and package software application 

**SC 662 401 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3(3-0-6) 
 Business Information Systems Analysis and Design  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 651 001# 
                    ความหมายของระบบสารสนเทศ กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เ ก่ียวข้อง กับการวิจัยเชิง คุณภาพและ เชิง
ปริมาณทางสถิติ วงชีวิตการพัฒนาระบบ วิธีการแบบด้ังเดิมและแบบอไจล์ การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบระบบ การวิเคราะห์
ความต้องการ การระบุปัญหา การประเมินความเป็นไปได้ การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ การออกแบบฐานข้อมูล การทดสอบ
ระบบ การน าระบบไปใช้งาน การประเมินผล การจัดท าเอกสาร  
                    Meaning of information systems, process of information systems development related to qualitative 
and quantitative research in statistics, system development lifecycle model (SDLC) traditional and agile methods; 
system analysis and system design, requirement analysis, identify the problem, feasibility evaluation, user interface 
design, database design, systems testing, deployment, evaluation, documentation  
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*SC 663 201 สถิติเชิงค านวณ 3(2-2-5) 
 Computational Statistics    
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 002# 
 หลักมูลของภาษาโปรแกรมเชิงสถิติ การจัดการข้อมูล การสร้างกราฟ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยการโปรแกรม
และซอฟต์แวร์ทางสถิติ การโปรแกรมเชิงสถิติ การสร้างเลขสุ่ม การออกแบบการทดลองจ าลอง วิธีการจ าลองแบบมอนติคาร์โล การ
วิเคราะห์ผลจากการจ าลอง กรณีศึกษาส าหรับการจ าลองเชิงสถิติ 
 Fundamentals of statistical programming language, 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 
 
**SC 663 401 การเขียนโปรแกรมขั้นต้นส าหรับงานวิทยาการข้อมูลและการแสดงข้อมูล 3(2-2-5) 
 Basic Programming for Data Science and Data Visualization  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 002# 
 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาไพธอน ชนิดของตัวแปรและโครงสร้างข้อมูลของภาษาไพธอน การเขียน
โปรแกรมการเวียนเกิดและการใช้เงื่อนไขในภาษาไพธอน การใช้งานชุดค าส่ังส าเร็จรูปของภาษาไพธอน การอ่านข้อมูลจากไฟล์ด้วย
ภาษาไพธอน การจัดการข้อมูลเบื้องต้น ด้วยภาษาไพธอน ชนิดของข้อมูล ความส าคัญของการน าข้อมูลมาแสดงผล วิธีการสร้างและ
ความส าคัญของแผนภูมิแบบต่าง ๆ หลักการในการออกแบบแผนภูมิ การแปลผลและน าเสนอแผนภูมิ การสร้างแดชบอร์ด 
 Basic programming with Python, variable and data structure in Python, loop and condition in Python,  
importing and utilizing Python packages, loading and preparing data with Python for visualization, different types 
of data, important of data visualization, data visualization concept, concepts of charts and their implementation, 
charts interpretation and storytelling, dashboard 
 
*SC 663 402 คลังข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5) 
 Data Warehouse and Big Data Analytics 
 เงื่อนไขของรายวิชา:  SC 310 003#  
 แนวคิดของคลังข้อมูล มาร์ทข้อมูล ทะเลสาบข้อมูล คิวบ์ข้อมูลขั้นแนะน า โครงสร้างรูปแบบต่าง  ๆ และการ
ประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์ในฐานข้อมูลแบบพหุมิติ การท าให้เกิดคลังข้อมูล เทคโนโลยีคลาวด์ส าหรับการประมวลผล ข้อ มูล
ขนาดใหญ่ ฮาดูป สปาร์ค ภาษาไฮว์และพิก ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 
 Concept of data warehouse and data mart, data lake, introduction to data cubes, various types of 
schemas and on-line analytical processing (OLAP) in multidimensional database, data warehouse implementation, 
cloud technology for big data processing: Hadoop, Spark, Hive/Pig, noSQL database  
 
*SC 663 403 การเตรียมข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล  3(1-4-4) 
 Data Preparation and Data Mining 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 310 003# และ SC 652 002# 
 แนวคิดของการเตรียมข้อมูล ชนิดและประเภทของข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในการเตรียมข้อมูล การจัดการข้อมู ลใน
รูปแบบต่าง ๆ พ้ืนฐานของการท าเหมืองข้อมูลและแนวคิดเชิงพรรณนา การสกัดความรู้จากข้อมูล อัลกอริทึมการสร้างตัวแบบเพ่ือการ
ท านาย การค้นพบความสัมพันธ์ในการท าเหมืองข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล เทคนิคการประเมิน ตัวแบบ การเรียนรู้จากตัวแ บบที่
หลากหลาย และ กรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง 
 Concept of data pre-processing, data and variable types, data pre-processing tools, manipulating 
various types data, data mining primitives and concept description, knowledge elicitation, predictive modeling 
algorithms, mining association discovery, clustering, model evaluation techniques, multiple model learning, current 
data mining topics with case studies 
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*SC 663 404 หัวข้อพิเศษทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 1(1-0-2) 
 Special Topic in Statistical Information and Data Science  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล ช้ันปีที่ 3 
 หัวข้อที่น่าสนใจและมีความส าคัญในช่วงเวลานั้น ๆ โดยเก่ียวกับสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล และการ
ประยุกต์ใช้กับธุรกิจหรือองค์กรจริง 
 Interesting topics, important topics, and hot issues in statistical information and data science , and 
applications in real world business and industry 
 หมายเหตุ: มีการประเมินผลเป็น S/U 

 
*SC 663 405 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 
  Basic of Data Science 
  เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 653 204# 
  ภาพรวมของวิทยาการข้อมูลและวงจรชีวิตของกระบวนการทาง วิทยาการข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล การส ารวจ
ข้อมูลและการท าความสะอาดข้อมูล การเตรียมข้อมูล วิธีการทางสถิติและวิธีการเรียนรู้ของเคร่ืองที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาที่
ท้าทายในวิทยาการข้อมูล และกรณีศึกษา 
 Overview of data science, data science lifecycle, data collection, data exploration and data cleaning, 
data preparation, statistical methods and practical machine learning methods for data analysis, challenging issues 
in data science and case study 
 
**SC 663 601 สถิติเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) 
 Statistical for Strategic Management  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 002# 
 ความส าคัญของสารสนเทศสถิติต่อการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ความหมายของการบริหารเชิงกลยุทธ์ กระบวนการการ
วางแผนกลยุทธ์ซ่ึงประกอบด้วย การก าหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง ธุกิจ  การก าหนดหรือ
สร้างกลยุทธ์ในทุกระดับของธุรกิจ การน ากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ กระบวนการติดตามและประเมินผลกลยุทธ์ รวมถึงการใช้เคร่ือง มือ
และเทคนิคที่หลากหลายในการวิเคราะห์ข้อมูล เน้นกรณีศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   
 Importance of statistical information for strategic planning, meaning of strategic management, 
process of strategic planning comprises identifying vision and mission of organization, business environment 
analysis, identifying or creating strategies in all levels of business,  strategic implementation, monitoring and 
evaluation strategic,  using various tools and techniques for data analysis, case studies  and statistical analysis 
 
**SC 663 605  สถิติเพื่อการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  3(2-2-5) 
  Statistical for Customer Relationship Management 
  เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 652 002# 
  ความส าคัญของสารสนเทศสถิติกับการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ แนวคิดการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ที่สัมพันธ์กับการตลาด 
ความต้องการและความคาดหวังของ ลูกค้ารวมทั้งพฤติกรรมผู้บริโภค ห่วงโซ่คุณค่าของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
การรักษาลูกค้า เพ่ือการแสวงหาลูกค้าใหม่ เพ่ือการวัดความพึงพอใจและความภักดี การจัดการรระบบข้อมูลลูกค้าสัมพัน ธ์ และ
ศูนย์บริการลูกค้าอัตโนมัติ กรณีศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
  Importance of statistical information in customer relationship management (CRM), concept of CRM 
related with marketing, needs and expectations of customers  including consumer behavior, value chain of CRM, 
analyzing data for customer retention, new customers, measuring satisfaction and loyalty, data management of 
customer relationship and customer service automation centers, case studies and statistical analysis  

 
**SC 663 603  การจัดการข้อมูลองค์กร 4(3-2-7) 
  Enterprise Data Management 
  เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 310 003# 
 ความส าคัญของการจัดการข้อมูลในอง ค์กร วงชีวิตของข้อมูล แนวคิดการจัดการข้อมูลขององค์กรที่ประกอบ ด้วย  
การก ากับดูแลข้อมูล การจัดการสถาปัตยกรรมข้อมูล การพัฒนาข้อมูล การจัดการการด าเนินงานข้อมูล การจัดการความม่ันคง
ปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งข้อกฎหมายที่เก่ียวข้อง การจัดการคุณภาพข้อมูล การอ้างอิงและการจัดการข้อมูลหลัก การจัดการเอกสาร
และเนื้อหา การจัดการข้อมูลเมตา ตลอดจนการวิเคราะห์และการจัดท าสารสนเทศเพ่ือการบริหารองค์กร เน้นกรณีศึกษา  



มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมลู) 
 

สาขาวิชาสถิต ิคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแกน่   42 

 Importance of data management in enterprise, data life cycle, concept of data management in 
enterprise comprises data governance, data architecture, data development, data operations management, 
information security management including related laws,  data quality management, reference and master data 
management, document and content management, meta-data management, analysis and information preparation 
for enterprise management, case studies   
 
**SC 663 604 การจัดการความรู้และนวัตกรรม  3(3-0-6) 
 Knowledge Management and Innovation 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ไม่มี 
 ความหมายของการจัดการความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ แบบจ าลองต่าง ๆ ของการ
จัดการความรู้ ระบบการจัดการความรู้วัฏจักรการพัฒนา การแบ่งปันความรู้ในองค์กร ประยุกต์การจัดการความรู้เข้ากับหน้าที่อ่ืน  ๆ 
ทางธุรกิจ ในการบริหารองค์กรความส าคัญของการนวัตกรรมที่ มีผลต่อธุรกิจประเภทของนวัตกรรม กระบวนการของการนวัตกรร ม 
และกรณีศึกษา แนวทางในการบริหารจัดการนวัตกรรมในธุรกิจ 
 The meaning of knowledge management, relation between data, information and knowledge,  
model of knowledge management, development cycle knowledge management system, sharing knowledge 
inorganization, importence of innovation to business type of innovation process and case study innovaton 
management approachs in business . 
 
*SC 664 401 การสร้างต้นแบบส าหรับระบบปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเคร่ือง 3(1-4-4) 
 Prototyping for Artificial Intelligence and Machine Learning System      
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC663 403# 
 แนวคิดและขั้นตอนในการสร้าง ต้นแบบระบบปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเคร่ือง การประมวลผลบนคลาว ด์ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบเสมือน การใช้งานชุดค าส่ังยูนิกส์เบื้องต้น การใช้งาน GIT เบื้องต้น การใช้งานไพธอนโน๊ตบุ๊คบนคลาวด์ การ
สร้างเว็ปแอพพลิเคช่ันและ API ด้วยภาษาไพธอน การพัฒนาระบบเรียนรู้เชิงลึกด้วยชุดค าส่ัง ไพธอน การลงบันทึกและการใช้แดช
บอร์ดแสดงผลข้อมูล 
 Concepts of Artificial Intelligent/Machine Leaning system implementation and prototyping the AI/ML 
system: cloud computing, virtual machine, basic unix, basic GIT and version control, cloud Python notebook, web 
application and API development with Python, deep learning with Python, logging, and dashboard 

 
**SC 664 761 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล  1(1-0-2) 
 Seminar in Statistical Information and Data Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ส าหรับนักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล ช้ันปีที่ 4 
 การค้นคว้า ศึกษา ตีความ การน าเสนอผลการศึกษา และวิจารณ์บทความ หรือผลงานวิจัยทางด้านสารสนเทศสถิ ติ
และวิทยาการข้อมูล หรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
 Research, study, interpretation, presentation and discussion of papers or research works in 
statistical information and data science or related field 
 
**SC 664 774 โครงงานทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 1  3(0-6-3) 
 Statistical Information and Data Science Project I  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ส าหรับนักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล ช้ันปีที่ 4 
 การจัดท าโครงงานในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสารสนเทศสถิ ติและ วิทยาการข้อมูล ระเบียบวิธีการเก็บรวบรวมข้อ มูล 
การจัดการระบบข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน น าเสนอโครงงานและการสอบปากเปล่า  
 The project on a topic related to the statistical information and data  science, data collection 
methodology, data system management, data analysis methods, reports, project presentation and oral 
examination 
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**SC 664 775 โครงงานทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 2 3(0-6-3) 
 Statistical Information and Data Science Project II  
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  SC 664 774 
 นักศึกษาจะต้องท าโครงงานต่อเนื่องมาจากโครงงานทางสารสนเทศสถิ ติและวิทยาการข้อมูล 1 โดยด าเนินการเก็บ
รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้ จัดท ารายงาน น าเสนอผลของโครงงานและการ
สอบปากเปล่า  
 Students must do a project by carrying on statistical information and data science  project I, 
collection the data and analysis for develop the usable information system, or the usable information, prepare 
reports, project presentation, oral examination  
 
**SC 664 785 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล  6(0-18-9) 
 Co-operative Education in Statistical Information and Data Science 
 เงื่อนไขของรายวิชา  :  ส าหรับนักศึกษาวิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล ช้ันปีที่ 4 
 การปฏิบัติงานเต็มเวลาที่ เก่ียวข้อง กับการฝึกทางอาชีพ ทางสถิติหรือสารสนเทศสถิ ติและ วิทยาการข้อมูล ใน
หน่วยงานเอกชน หรือภาครัฐ โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา 
 Full- time participation for professional internship in statistics or statistical information and data 
science in private or governmental organizations approved by the department for one semester 
 
 

  



มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมลู) 
 

สาขาวิชาสถิต ิคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัขอนแกน่   44 

3.2 ชื่อ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิทางการศึกษาของอาจารย์ 
 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 ล าดับ ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

1 นางวิชุดา ไชยศิวามงคล x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติ) 

2 นางสุพรรณี  อึ้งปัญสัตวงศ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (การประเมินการศึกษา) 
สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติ) 

3 นางสาวอโนทัย  ตรีวานิช x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย์ Ph.D. (Statistics) 
สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ.เกียรตินิยม (สถิติ) 

4 นางกุลยา  พัฒนากูล x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

5 นางสาวธิดาเดียว มยุรีสวรรค์ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติ) 

6 นายวุฒิชัย  ศรีโสดาพล x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

7 นางสุกัญญา  เรืองสุวรรณ x-xxxx-xxxxx-xx-x ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) 
พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (สถิติ) 

8 นายธิปไตย พงษ์ศาสตร์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

9 นายเปรม  จันทร์สว่าง x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และ
 เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.ม. (วิทยาการคณนา) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

10 นายพลากร  สีน้อย x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ ปร.ด. (สถิติ) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์และ 
         เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (สถิติ) 

11 นายเมธี  พงศ์กิจวิทูร x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (สถิติ) 

12 นางสาวยุภาพร  ตงประสิทธิ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (สถิติ) 

13 นางสาววรรณพร  จันโทภาส x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ ปร.ด. (สถิติ) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์และ 
        เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (สถิติ) 
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ล าดับ ช่ือ นามสกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

14 นางอุทุมพร ปณิธานะรักษ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ Ph.D. (Biostatistics) 
M.Sc. (Statistics) 
วท.บ.เกียรตินิยม (คณิตศาสตร์) 

15 นายธนพงศ์ อินทระ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ Ph.d. (Computer Science) 
M.Sc. (Machine      

     Learning) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ 

คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

16 นางสาวธรรณญพร น้อยพลับ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (สถิติ) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดูในเอกสารแนบ 2 
 
4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษา)  

 

 ฝึกปฏิบัติ/ฝึกงานภาคสนาม/ปฏิบัติงานด้านสถิติ ในองค์กร/หน่วยงาน/สถานประกอบการ ภาครัฐและเอกชน  
ต่าง ๆ   
 4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 

1.  มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความจ าเป็นในการ
เรียนรู้ทฤษฎีมากย่ิงข้ึน 

2.  มีการบูรณาการความรู้ท่ีเรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจ โดยใช้สถิติเป็นเคร่ืองมือได้อย่างเหมาะสม  
3.  มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถาน

ประกอบการได้ 
5.  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
6.  มีการพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ ฯลฯ  

 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปีท่ี 4 ระยะเวลา 16 สัปดาห์ ๆ ละ 5 วัน ๆ ละ 6 ช่ัวโมง รวมเวลา 480 ช่ัวโมง  
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
  วันจันทร์ ถึง ศุกร์  เวลา 08:30 – 16:30 น. (หรือเป็นไปตามท่ีหน่วยงานท่ีนักศึกษาเข้าฝึกงานจะก าหนด)  
 4.4 กระบวนการประเมินผล 
   ส าหรับรายวิชาสหกิจศึกษา จะมีการประเมินตามระเบียบในรายวิชาสหกิจศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ 
ร้อยละ 50 มาจากการประเมินของสถานประกอบการหรือองค์กรท่ีนักศึกษาเข้าท าสหกิจ อีกร้อยละ 50 มาจากอาจารย์
ท่ีปรึกษา 
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2. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 

 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อท่ีเก่ียวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการคิด
วิเคราะห์ทางสถิติ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดท าสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือ เพ่ือแก้ปัญหาในองค์กรท่ีนักศึกษาสนใจ และมีแนวโน้มในการน าไปประยุกต์ใช้งานจริง 
สามารถอธิบายทฤษฎีท่ีน ามาประยุกต์ใช้ในการท าโครงงาน ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขต
โครงงานท่ีสามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยจะต้องมีการน าเสนอโครงงาน การศึกษาค้นคว้าหรือเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และรายงานข้อมูล การน าเสนอผลการท าโครงงาน/การท าวิจัย ในรูปเอกสารรายงาน
และน าเสนอเผยแพร่ผลงาน 

 2.5 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมท้ังการน าเสนอสารสนเทศ 
5.2.2 มีทักษะการท างานด้านการท างานอย่างเป็นระบบ และ/หรือท างานเป็นทีม 
5.2.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ  

 2.3 ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ของช้ันปีท่ี 4 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  6 หน่วยกิต 

 2.2 การเตรียมการ  
  มีอาจารย์ประจ าวิชาเป็นผู้ประสานงานให้ค าแนะน าเก่ียวกับข้ันตอนการด าเนินงานโครงการระหว่างนักศิกษา
กับอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน อาจารย์ประจ าวิชาจัดท าคู่มือการท าโครงงานและปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้ข้อมูล
ข่าวสารเก่ียวกับการจัดการรายวิชาท้ังในช้ันเรียนและทางเว็บไซต์ จัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศในฐานข้อมูลโดย
วิทยากรจากส านักวิทยบริการ สาขาวิชาได้จัดเตรียมรายงานโครงงานของรุ่นพ่ีไว้ในห้องสมุดสาขาวิชาเพ่ือเป็นตัวอย่าง
ให้ศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษาและจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
  การประเมินผลแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ (1) ประเมินโดยอาจารย์ประจ าวิชา โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของ
การท าโครงงานตามระยะเวลาท่ีก าหนด (2) ประเมินโดยอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน โดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ และความเอาใจใส่ในงานของนักศึกษาตามท่ีได้บันทึกไว้ในสมุดให้ค าปรึกษา (3) ประเมินโดยกรรมการ
สอบท่ีมีจ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน  โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานท่ีนักศึกษาน าเสนอปากเปล่าพร้อมท้ังการจัดท า
รูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ รวมถึงการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 
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หมวดท่ี 4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. เรียนรู้ตลอดชีวิต  
 

- ฝึกให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากส่ือต่าง ๆ ด้วยตนเอง ในรายวิชา 
ต่าง ๆ เพ่ือให้เป็นการติดตามเทคโนโลยีท่ีทันสมัยอยู่เสมอ   

2. ตระหนักถึงจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ และคุณธรรม 
จริยธรรมทางสังคม 

 

- สอดแทรกเร่ืองลิขสิทธ์ิและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนผลกระทบต่อ
สังคมในวิชาสัมมนา โครงงานและสหกิจศึกษา 
- ฝึกการน าเสนอ เจรจาส่ือสาร ในรายวิชาต่าง ๆ  
- การคิดด้านบวก มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีผ่านการฝึกปฏิบัติจริง ในกิจกรรม

เสริมหลักสูตร โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ  การฝึกงาน และรายวิชา
สหกิจศึกษา เป็นต้น 

3. มีจิตส านึกสาธารณะ - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เช่น โครงการบ าเพ็ญประโยชน์  
4. มีทักษะการเป็นผู้น าและ

ท างานเป็นทีม 
- มอบหมายงานท่ีท างานเป็นทีมในรายวิชาต่าง  ๆ  
- โครงการกิจกรรมของนักศึกษาและชุมนุมสถิติ   

5. มีวินัย บุคลิกภาพดี และ
ความรับผิดชอบ  

- สอดแทรกการตรงต่อเวลาในการส่งงานในรายวิชาต่าง ๆ  
- ฝึกให้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมต่าง ๆ  ผ่านชุมนุมสถิติ  
- ให้รางวัลกับนักศึกษาท่ีท าความดี มีพฤติกรรมท่ีดี 
- ให้ใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาท่ีแต่งกายเรียบร้อย  

 
Program Learning Outcomes (PLO) ท่ีบัณฑิตในหลักสูตรนี้ต้องท าไ ด้ เมื่อจบหลักสูตรนีจ้ะสามารถท า

คิด และหรือมีคุณลักษณะตาม Professional Competencies แบ่งตามวิชาเอกสถิติศาสตร์ และวิชาเอกสารสนเทศ
สถิติและวิทยาการข้อมูล ดังนี้ 

 
วิชาเอกสถิติศาสตร์ 
บัณฑิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสถิติ สามารถใช้แนวคิด

ทางวิทยาการข้อมูลในการจัดการข้อมูลและสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการทางสถิติโดยใช้สถิติข้ันสูง ตลอดจน
บูรณาการการเรียนรู้กับการท างานเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและน าเสนอต่อสาธารณชนได้ 
 

ช้ันป ี PLO รายวิชา 
ช้ันปีที่ 1 
นักศึกษาสามารถตั้งค าถามจาก
บ ริ บ ท ขอ งส ภา พแ วด ล้ อ ม
ภายใต้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์
แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  ร วมถึ ง
วิเคราะห์ข้อ มูลเบื้องต้นตาม
หลักการทางสถิติได้ 

PLO1. สามารถ วิเคราะห์และตั้งค าถาม 
จากบริบทและสภาพแวดล้อมของ
ปั ญ ห า  ภ า ย ใ ต้ แ น ว คิ ด ทา ง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

SC 101 009 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์
กายภาพ 

SC 201 008 เคมีหลักมูล 
SC 501 000 ฟิสิกส์เบื้องต้น 
GE 141 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

PLO2. ส า ม า ร ถ ร ะ บุ ข้ อ มู ล แ ล ะ
แหล่งข้อมูลที่ต้องใช้ประกอบการ
แ ก้ ปั ญ ห า โด ย ใ ช้ เ ท ค โน โล ยี
สารสนเทศ ได้อ ย่างถูกต้อง และ
เหมาะสม  

GE 321 415 ทักษะการเรียนรู้ 

SC 320 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารขั้นแนะน า 

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 
LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 
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ช้ันป ี PLO รายวิชา 
PLO3. สามารถวิเคราะห์ข้อ มูลโดยใ ช้

ความรู้ทางสถิติเบื้องต้น ได้อย่าง
ถูก ต้ อ ง และ เหม าะ สม  ภ าย ใต้
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ
จรรยาบรรณทางวิชา ชีพขอ ง นั ก
สถิติ  

SC 651 001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1  

PLO4. ส า ม า ร ถ ใ ช้ ต ร ร ก ะ ใ น เ ชิ ง
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์   
ในการคิดวิ เคราะห์เพื่อแก้ปัญหา 
และมีความรู้เพื่อต่อยอดในระ ดับ ท่ี
สูงข้ึนได้    

SC 401 201 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์
กายภาพ 1 

SC 401 202 แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์
กายภาพ 2 

SC 310 001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

ช้ันปีที่ 2 
นักศึกษาสามารถจัดเ ต รี ย ม
ข้อมูล โดยใ ช้โปรแกรม MS 
Excel ได้ และวิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติข้ันพ้ืนฐานได้ 

PLO5. สามารถจัดหา จัดการและจัดเก็บ
ข้อมูลในฐานข้อมูลได้อย่างเป็น
ระบบ ได้เป็นอย่างดีและเหมาะสม 

SC 652 401 การจัดการข้อมูล 

SC 310 003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ   
SC 310 004 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและ

การออกแบบ 
PLO6. สามารถใช้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค

การวิเคราะห์ทางสถิติที่เหมาะสม
กั บ รู ป แ บ บ ขอ ง ข้ อ มู ล  เพื่ อ
แก้ปัญหาได้อ ย่ า ง ถูกต้อง และ
เหม าะ สม  ภ าย ใ ต้ คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมและจรรยาบรร ณท าง
วิชาชีพของนักสถิติ  

SC 402 101 พีชคณิตเชิงเส้น 1  
SC 652 002 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2  
SC 652 003 การวิจัยด าเนินงาน  
SC 652 201 การวิเคราะห์การถดถอย 
  

PLO7. สามารถประกอบธุรกิจเบื้องต้น 
โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ใ นการ
แก้ปัญหาได้ 
 

BS 951 102 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ขั้นต้น 

GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหา 

GE 363 789  ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 
LI 101 003 ภาษาอังกฤษ 3 
LI 101 004 ภาษาอังกฤษ 4 

PLO8. สามารถหาตัวประมาณค่าของตั ว
พารามิเตอร์ของการแจกแจงใน
รูปแบบต่าง ๆ ได้ 

SC 652 101 ทฤษฎีเชิงสถิติ 1 

  

ช้ันปีที่ 3 
นักศึกษาสามารถใ ช้แนวคิ ด
พ้ืนฐานทางวิทยาการข้ อ มู ล 
ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อ มูล โดย
ใช้สถิติข้ันสูง และใช้โปรแกรม
ส า เ ร็ จ รู ป ท า ง ส ถิ ติ  เ ช่ น 
โปรแกรม SPSS, R และ  SAS 
ได้ 
 

PLO9. สามารถท างานเป็นทีม สื่อสาร
สารสนเทศทางสถิติได้อย่างชัด เจน 
เหมาะสมได้เป็นอย่างดี 

GE 142 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
SC 001 003 การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 
 LI 203 010 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี   
PLO10. สามารถจัดการและวิเค ร า ะ ห์

ข้อ มูลในรูปแบบต่าง ๆ  ภายใต้
แนวคิดพ้ืนฐา นทา ง วิทย า ก า ร
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหม าะ สม 
เช่น ข้อมูลจากการส ารวจ ข้อมูล
จ าก ก ารทด ลอ ง  ข้อ มู ล จ า ก
ฐานข้อมูล ข้อมูลจาก เว็บไซต์ ห รือ
ส่ือต่าง ๆ 
 

SC 653 402 การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ  
SC 663 405 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล  
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ช้ันป ี PLO รายวิชา 
PLO11. ส า ม า ร ถ จั ด ท า โ ค รงก าร วิจัย 

วางแผนกระบวนการ วิจัย  และ
เลือกใ ช้เทคนิคทางสถิติในการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมภายใต้คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ  
นักสถิติ  

SC 653 202 เทคนิคการชักตัวอย่าง  
SC 653 203 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
SC 653 204 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 
SC 653 205 การออกแบบการทดลอง 1 
SC 653 206 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 
  

PLO12. ส า ม า ร ถ พิ สู จ น์ที่ ม า ข อ ง ตั ว
ประมาณค่าและตัวสถิติทดสอบ 
ส าหรับก ารทด สอ บสม ม ติ ฐ า น  
เชิงสถิติ 

SC 653 102 ทฤษฎีเชิงสถิติ 5 
 

ช้ันปีที่ 4 
นักศึกษาสามารถบูรณาการการ
เรียนรู้กับการท างานเ พ่ือการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและ
น าเสนอต่อสาธารณชนได้ 

PLO13. สามารถระบุปัญหา วิเคราะห์และ
วา งแ ผ นก า ร แ ก้ ปั ญ ห า  โ ด ย
ด า เ นิ น ก ารแก้ ปัญ ห าภ า ย ใ ต้
กระบวนการวิ จัย อย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ขอ ง  
นักสถิติ   

SC 654 761 สัมมนาทางสถิติ  
SC 654 774 โครงงานทางสถิติ 1 
SC 654 775 โครงงานทางสถิติ 5   
SC 654 785 สหกิจศึกษาทางสถิติ 
  

 
วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 
บัณฑิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสารสนเทศสถิติและ

วิทยาการข้อมูล สามารถจัดการข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบอย่างเป็นระบบ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ  
เชิงลึก เพ่ือวิจัยและน าผลการวิจัยไปขับเคล่ือนการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 

ชั้นปี PLO รายวิชา 
ช้ันปีที่ 1 
นักศึกษาสามารถตั้งค า ถ า ม 
วิเคราะห์และสื่อสาร ข้ อ มู ล
เบื้องต้น ตามหลักการทางสถิติ
จากบริบทของสภาพแวดล้อม
ภายใต้แนวคิดของวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานได้   
 

PLO1. สามารถวิเคราะห์และตั้งค าถาม 
จ า ก ปั ญ ห า ใ น บ ริ บ ท ข อ ง
ส ภา พแ วด ล้ อ มทั่ ว ไป ภาย ใ ต้
แน ว คิ ด ขอ ง วิ ทยาศ าสต ร์และ
คณิตศาสตร์ข้ันพื้นฐานได้ 

SC 101 009 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์
กายภาพ 

SC 201 008 เคมีหลักมูล  
SC 501 000 ฟิสิกส์เบื้องต้น 
SC 401 006 คณิตศาสตร์ทั่วไป 

PLO2. จากปัญหาดังก ล่าว  สามารถระบุ
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ต้องใช้
ประกอบการแก้ปัญหาดังกล่าว ได้
อย่างถูกต้อง เหมาะสม ภายใต้การ
ใช้ตรรกะที่เป็นไปได้ 

GE 141 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

SC 320 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารขั้นแนะน า 

GE 321 415 ทักษะการเรียนรู้  
 

PLO3. ส า ม า ร ถ ใ ช้ ต ร ร ก ะ ใ น เ ชิ ง
คณิตศาสตร์  (เช่น ทฤษฎีกราฟ) 
และวิทยาการคอมพิวเตอร์  (เช่น 
การเขียน flow) มาช่วยก าหนด 
flow เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวได้อ ย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม 

SC 402 401 วิยุตคณิตและการประยุกต์  
SC 401 006 คณิตศาสตร์ทั่วไป 
SC 310 001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
  

PLO4. ส า ม า ร ถ ใ ช้ ค วา ม รู้ ท า งส ถิ ติ
เบื้องต้น มาวิเคราะห์ข้อมูลดังก ล่าว
ได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังสามารถ
น า เ ส นอ ส า ร ส น เ ท ศ จ ากก าร
วิ เคราะห์ได้ เป็นอ ย่ างดี ภายใ ต้

SC 651 001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1  

LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2 
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ชั้นปี PLO รายวิชา 
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ  
จรรยาบรรณของนักสารสนเทศสถิติ  

ช้ันปีที่ 2 
นักศึกษาสามารถ วิเค ร า ะ ห์
ข้ อ มู ล ด้ วย ส ถิ ติ เ ชิ งลึ กและ
น าเสนอ ภายใต้มุมมองของการ
บริหารจัดการองค์การได้ 
 

PLO5. สามารถจัดหาและจัดเก็บข้อมูลได้
อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  ด้ ว ยก าร ใ ช้
หลักการของการวิ เคราะ ห์ แล ะ
ออกแบบระบบสารสนเทศ รวมท้ัง
ใช้หลักการของระบบฐานข้อมูล ท่ี
สามารถเช่ือมโยง data file ต่าง ๆ 
ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี และ เหม า ะ ส ม  
ด้ ว ยแน ว คิ ด ท่ี ส ร้ า ง สรรค์ โ ด ย
ค านึงถึง ผู้ใช้ข้อมูลสารสนเทศ ท้ั ง
ระดับปฏิบัติการและผู้บริหาร 

SC 310 003 ฐานข้อมูลและการออกแบบ  
SC 310 004 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและ

การออกแบบ  
SC 662 401 การวิเคราะห์และการออกแบบ

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

PLO6. สามารถใ ช้ความรู้ท างสถิติ เ ชิง
อ้ า ง อิ ง  (Inferential Statistics ) 
หรือสถิติ ข้ันสูงมาวิ เคราะห์ข้อมูล 
เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

SC 652 002 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2  
SC 652 003 การวิจัยด าเนินการ 
SC 662 101 ทฤษฎีสถิติสมัยใหม่ 
SC 662 201 ตัวแบบทางสถิติ  
SC 653 204 การวิเคราะห์หลายตัวแปร  

PLO7. นักศึกษาได้ รับแนวคิดด้านบ ริห าร
องค์กรในมุมมองต่าง ๆ ท้ังด้านการ
บ ริห ารค น  บ ริห าร เ งิ น  แล ะ
บ ริห ารง าน  ท่ี สาม ารถ จั ด ท า
สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อก าร
บริหารองค์กรได้   ภายใต้ก า ร
วิเคราะห์ทางสถิติ เ ชิงลึก  และ
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม แ ล ะ  
จรรยาบรรณของนักสารสนเทศสถิติ 

BS 951 102 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
ขั้นต้น   

EC 101 063 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเพ่ือการ
จัดการธุรกิจ    

BS 922 103 การบริหารการเงินและการบัญชี
ส าหรับผู้บริหาร  

GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการ
แก้ปัญหา 

LI 101 003 ภาษาอังกฤษ 3 
LI 101 004 ภาษาอังกฤษ 4 

ช้ันปีที่ 3 
นักศึกษาสามารถจัดการ ข้อ มูล
ได้หลากหลายรูปแบบอย่างเป็น
ร ะ บ บ  ด้ ว ย แ น ว คิ ด ข อ ง
วิทยาการข้อมูลและสามารถใ ช้ 
ข้อมูล เพ่ือขับเคลื่อนการบริหาร
องค์กรได้ ด้วยการน า เส นอ
ผลงานเชิงประยุกต์ 
 

PLO8. สามารถวิเคราะห์และตั้งค าถาม 
ในเชิงของการบริหารองค์การ ได้
อย่างชัดเจน เหมาะสม เพื่อน าไปสู่
การหาค าตอบอย่ า ง เป็ น ระ บ บ 
ภายใต้การท างานเป็นทีม ท่ีสามารถ
ส่ือสารเพื่อประสานงานได้อ ย่ า ง
ชัดเจน รวมท้ังสามารถจัดการคว าม
ขัดแย้งได้เป็นอย่างดี 

GE 142 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 

GE 363 789 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์  
SC 001 003 Science Communication   
SC 663 601 สถิติเพื่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
SC 663 602 สถิติเพ่ือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  
SC 663 404 หัวข้อพิเศษทางสารสนเทศสถิติ

และวิทยาการข้อมูล 

PLO9. สามารถจัดหาและจัดการข้อมูลใน
หลากหลายรูปแบบได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสม (เช่น ข้อมูลจากการ
ส ารวจ ข้อมูลจากฐานข้อมูล ข้อมูล
จากเว็บไซต์หรือส่ือต่าง ๆ)  
 
 
 
 
 

SC 663 401 การเขียนโปรแกรมขั้นต้นส าหรับ
งานวิทยาการข้อมูลและการ
แสดงข้อมูล  

SC 663 402 คลังข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่  

SC 663 603 การจัดการข้อมูลองค์กร 
SC 663 403 การเตรียมข้อมูลและการท า

เหมืองข้อมูล  
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ชั้นปี PLO รายวิชา 
PLO10. ส า ม า ร ถ วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ที่

หลากหลายและปริมาณมาก ด้วย
หลักการทางสถิติ ได้ เป็นอ ย่างดี 
และ ส า ม า ร ถ น า เ สนอ ผ ล การ
วิเคราะห์ หรือสารสนเทศให้กับ ผู้ ท่ี
เกี่ยว ข้องได้อ ย่างมีคุณภาพ เพื่อ
น าไปประยุกต์ ใช้ แก้ ปัญ หาก า ร
บริหารองค์การได้   

SC 653 206 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 
 LI 203 010 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี   
 

 

ช้ันปีที่ 4 
นักศึกษาสามารถตั้งประเด็น
ปั ญ ห า พร้ อ มน า เ ส นอ แ นว
ทางการท าวิจัยและผลการ วิจัย
ได้อย่างเป็นระบบ   

PLO11. สามารถใช้ความรู้ท่ีสะสมมาต ลอด
หลักสูตร ไปสู่การคิดโจทย์ปัญหา
องค์การและแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
ระบบ ภายใต้กระบวนการวิจั ยและ
ห ลั ก ก า ร ส ถิ ติ ท่ี ถู ก ต้ อ ง แ ละ
เหม าะ สม  ภ าย ใ ต้ คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ ขอ ง  
นักสารสนเทศสถิติ   

SC 664 761 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติและ
วิทยาการข้อมูล  

SC 664 774 โครงงานทางสารสนเทศสถิติและ
วิทยาการข้อมูล  1 

SC 664 775 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ
และวิทยาการข้อมูล 2 

SC 664 785 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิติ
และวิทยาการข้อมูล  

 
ผลการเรียนรู้แต่ละชั้นปี วิชาเอกสถิติศาสตร์ 
1) สามารถต้ังค าถามจากบริบทของสภาพแวดล้อมภายใต้แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รวมถึง

วิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นตามหลักการทางสถิติได้ 
2) สามารถจัดเตรียมข้อมูล โดยใช้โปรแกรม MS Excel ได้ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติข้ันพ้ืนฐานได้ 
3) สามารถใช้แนวคิดพ้ืนฐานทางวิทยาการข้อมูล ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติข้ันสูง และใช้

โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เช่น โปรแกรม SPSS, R และ SAS ได้ 
4) สามารถบูรณาการการเรียนรู้กับการท างานเพ่ือการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและน าเสนอต่อ 

สาธารณชนได้ 
ผลการเรียนรู้แต่ละชั้นปี วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 
1) สามารถต้ังค าถาม วิเคราะห์และส่ือสารข้อมูลเบ้ืองต้น ตามหลักการทางสถิติจากบริบทของสภาพ 

แวดล้อมภายใต้แนวคิดของวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ข้ันพ้ืนฐานได้   
2) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงลึกและน าเสนอ ภายใต้มุมมองของการบริหารจัดการองค์การได้ 
3) สามารถจัดการข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบอย่างเป็นระบบ ด้วยแนวคิดของวิทยาการข้อมูล และสามารถ

ใช้ข้อมูลเพ่ือขับเคล่ือนการบริหารองค์กรได้ ด้วยการน าเสนอผลงานเชิงประยุกต์ 
4) สามารถต้ังประเด็นปัญหาพร้อมน าเสนอแนวทางการท าวิจัยและผลการวิจัยได้อย่างเป็นระบบ   
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

 ส าหรับรายการเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ในท้ัง 5 ด้าน  
 5.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
  5.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
(2) มีวินัย ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 

  5.1.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
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(2) การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรียนหรือในวิชาเรียน 

(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา และวิชาโครงงาน 

  5.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1)  ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
(2)  ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 5.5 ความรู้  
  5.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 
(2)  มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล สามารถปฏิบัติงานใน

สาขาวิชาการ/วิชาชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้  
(3)  มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนา

ความรู้ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชา 
(4)  ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 

  5.2.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
(2)   การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการท างาน  
(3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ  

         (4) การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  5.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
   (1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ การท า  
    แบบฝึกหัด และการท ารายงาน 
   (2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต    
 2.3 ทักษะทางปัญญา  
  5.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหา 
    ทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 
   (2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนใน
    การแก้ปัญหาการท างานได้ อย่างเป็นระบบ 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   (2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การท าโครงงาน 
  5.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   (1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 
   (2) ประเมินผลงานจากการท างานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าโครงงาน 
   (3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  5.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ 
   (1) มีภาวะผู้น า มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเอง และ  
                     ของกลุ่ม 
   (2) ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ดี 
    และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญได้ 
   (3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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  5.4.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผิดชอบ  
   (1) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
   (2) การจัดให้มีรายวิชาสัมมนา ฝึกงาน สหกิจศึกษา 
  5.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ท่ีมีการส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม 
   (2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาฝึกงาน สหกิจศึกษา 
   (3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  5.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   (1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัย ใน
การคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ 
   (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาในสาขาวิชา
การ/วิชาชีพได้ 
  5.5.2 กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ  
                 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   (1) การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย 
   (2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning 
   (3) การเรียนรู้จากการใช้ความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์ 
    มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
  5.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
   สารสนเทศ 
   (1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ เทคนิคการ 
    น าเสนอ การท าแบบฝึกหัด การท ารายงาน และการเลือกใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ท่ีเก่ียวข้อง 
   (2) ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
    มหาวิทยาลัย 
   (3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum mapping)  

ดังในเอกสารแนบ 1 
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หมวดท่ี 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  

 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดท่ี 8 ข้อ 29 และ 30 
หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม่ 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา  

 เป็นไปตามกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
3.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดท่ี 9 ข้อ 35 

หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม่ ท้ังนี้มีระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนด ไม่ต่ ากว่า 2.00 
โดยการค านวณคะแนนเฉล่ียสะสม ในรายวิชาท่ีหลักสูตรก าหนดพิจารณาจากหมวดวิชาเฉ พาะ  
ซ่ึงประกอบด้วย กลุ่มวิชาบังคับ กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน จ านวน 4 วิชา ไ ด้แก่ (1)  วิชา  
SC 320 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารข้ันแนะน า (2)  วิชา SC 651 001 การวิเคราะห์ 
เชิงสถิติ 1 (3) วิชา SC 652 002 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 และ (4) วิชา SC 652 003 การวิจัยด าเนินงาน  

3.3 สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐาน ส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.4 มีผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการส าเร็จการศึกษา ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

3.5 เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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หมวดท่ี 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นหลักเกณฑ์ใ ห้
อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเก่ียวกับการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้ส่ือและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พ่ีเล้ียงท าหน้าท่ีให้ค าแนะน าและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน  
1.3 การช้ีแจงและแนะน าหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลาย

หัวข้อท่ีอาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองท าการสอนภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์พ่ีเล้ียง หรือ
ประธานหลักสูตร 

1.5 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
(1) ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ

ประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยมี
การเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 
การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซ่ึงจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอ่ืน 
รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนท่ีสามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
(1) การส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาทางด้านวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดท้ังภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
(2) การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการน าเสนอผลงานในการประ ชุม

วิชาการ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการน าเสนอปีละ 1 เร่ือง 
(3) การอบรมเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงข้ึน เช่น อบรมการเขียนบทความ อบรม

ข้ันตอน ระเบียบ กฎเกณฑ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ เป็นต้น 
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หมวดท่ี 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐานบริหารหลักสูตร 

 การก ากับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลัก สูตร  
ซ่ึงต้องท าหน้าท่ีดังนี้ 

1.1  พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2  จัดหาและก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ท่ีมีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชา  

ท่ีสอน 
1.3  จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา ตามท่ีก าหนดใน

หลักสูตร 
1.4  ควบคุม ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายวิชา 
1.5  ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การส่งเสริม

การผลิตผลงานทางวิชาการ 
1.6  ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของหลักสูตร 
1.7  ติดตามผลหลักสูตร โดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน 

5. บัณฑิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก ากับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม ศึกษา
แห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงาของนักศึกษาและผู้ส าเ ร็จการศึกษา โดย
การศึกษาความต้องการของตลาดงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ด าเนินการดังนี้ 

2.1  การส ารวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบ 5 ปี 
2.2  การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

3. นักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดกระบวนการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
การควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา   
      3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 

1) หลักสูตรเชิญผู้เช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมท่ีมีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่าง ๆ มา
บรรยายพิเศษ เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 

2) หลักสูตรมีเจ้าหน้าท่ีดูแลห้องปฏิบัติการ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย 
หรือวิชาท่ีเก่ียวข้อง 

3) หลักสูตรมีการแต่ง ต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพ่ือท าหน้าท่ีให้ค าปรึ กษา
แนะน าด้านการเรียน โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษาประมาณ 40 คน และอาจารย์มีการก าหนดเวลาเพ่ือให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

4) หลักสูตรมีการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาท่ีเรียนดีเป็นประจ าทุกปี 
      3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 
2562 หมวดท่ี 13 ข้อ 49 หรือระเบียบท่ีจะปรับปรุงใหม่ 
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4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่  
 การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีเก่ียวข้องกับการ

บริหารงานบุคคล  
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

 คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตร มีส่วนร่วมในการก าหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการ ศึกษา 
การทบทวนเนื้อหารายวิชา การแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของ
นักศึกษา การวัดและประเมินผลฯลฯ โดยการจัดให้มี การประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับป รุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์  

4.3 การแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ  
 หลักสูตรมีการเชิญอาจารย์พิเศษท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน จากมหาวิทยาลัยอ่ืน หรือองค์กรเอกชน มา

บรรยายพิเศษ และสอน เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้เฉพาะทางเก่ียวกับจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล  รวมท้ังเปิดโอกาส
ให้เรียนรู้จากองค์กรหรือผู้มีประสบการณ์ตรง ฯลฯ 

2. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีวิธีการประเมินท่ี
หลากหลาย การจัดกิจกรรม การเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดท าแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร
จากคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต โดยมีการจัดแบ่งค่าใ ช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดุต าราและส่ือการเรียนการสอน ค่าครุภัณฑ์ 
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษา ฯลฯ 

6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักหอสมุด 

1) หนังสือ  
ภาษาไทย  จ านวน  956 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ จ านวน  920 รายการ 

2) วารสาร  
ภาษาไทย  จ านวน    16 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ  ห้องสมุดบอกรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นได้ท่ี  http://goo.gl/mbiqm2 

3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบด้วย 
3.1) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 

 Science Direct  สืบค้นท่ี http://www.sciencedirect.com/ 
 Oxford Journal  สืบค้นท่ี http://www.oxfordjournals.org/en/ 
 Wiley Online Library  สืบค้นท่ี http://onlinelibrary.wiley.com/ 
 Scopus  สืบค้นท่ี http://www.scopus.com/ 
 Journal Citation Report  สืบค้นท่ี http://goo.gl/GYDkAS 
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3.2) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
 Proquest Disseertation &Theses Database สืบค้นท่ี 

http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=27797 
 KKU E Thesis สืบค้นท่ี http://lib18.kku.ac.th/kku/main.nsp?view=DCMS 
 TDC (Thai Digital Collection) สืบค้นท่ี http://www.thailis.or.th/tdc/basic.php 

3.3) ฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-books)  
 Science Direct eBook สืบค้นได้ท่ี 

http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw 
 Springer Link eBook สืบค้นได้ท่ี http://link.springer.com/ 
 eBook Academic Collection (EBSCOhost) สืบค้นได้ท่ี search.ebscohost.com 
 Wiley Online Library  สืบค้นได้ท่ี http://www3.interscience.wiley.com/ 

4) โสตทัศนวัสดุ  จ านวน    36 รายการ 
5) เคร่ืองมืออ่ืน ๆ 

 โปรแกรม Turnitin  ส าหรับการตรวจสอบการคัดลอก 
 โปรแกรม Zotero  ส าหรับการจัดการบรรณานุกรม 
 โปรแกรม Mendeley  ส าหรับการจัดการบรรณานุกรม 

6.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมุดคณะ (ถ้ามี) 
 -ไม่มีห้องสมุดคณะ- 

6.2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสาขาวิชา/สาขาวิชา 
 โปรแกรม Minitab, SPSS 

       หนังสือ  
ภาษาไทย  จ านวน  1,070 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ จ านวน    118 รายการ 

 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
    ส่ิงสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีส าคัญของสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูลคือ เคร่ืองมืออุปกรณ์
ห้องปฏิบัติการ เนื่องจากเป็นหลักสูตรท่ีต้องเตรียมความพร้อมให้แก่บัณฑิตส่วนใหญ่ในการท างานจริงในวงการสถิติ 
จึงมีความจ าเป็นท่ีนักศึกษาต้องมีประสบการณ์การใช้งานเคร่ืองมือ อุปกรณ์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการจัดการ
ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  ให้เกิดความเข้าใจหลักการ วิธีการใช้งานท่ีถูกต้อง และมีทักษะในการใช้งานจริง รวมท้ัง
การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท้ังห้องสมุดและอินเทอร์เน็ต และส่ือการสอนส าเร็จรูป เช่น วิดีทัศน์วิชาการ โปรแกรมการ
ค านวณ รวมถึงส่ือประกอบการสอนท่ีจัดเตรียมโดยผู้สอน ดังนั้นต้องมีทรัพยากรข้ันต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

6.3.1 งบประมาณในการจัดซ้ือวารสาร หนังสือ ต ารา รวมท้ังส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ท้ังในและต่างประเทศ 
เข้าส านักวิทยบริการต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี 

6.3.2  จัดหาบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องปฏิบัติการ และห้อง
บรรยายต่าง ๆ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้คณาจารย์สามารถปฏิบัติงานสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6.3.3  มีห้องปฏิบัติการท่ีมีโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ มีความพร้อมท้ังวัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟต์แวร์ท่ีสอดคล้องกับสาขาวิชาท่ีเปิดสอนอย่างเพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน รวมถึงห้องปฏิบัติการส าหรับการท าโครงงาน โดยมีการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ นอกจากนี้ยังมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ให้กับคณาจารย์ทุกคน เพ่ือเตรียมการสอน 

6.3.4  งบประมาณการจัดซ้ือวัสดุ วัสดุวิทยาศาสตร์ และครุภัณฑ์เพ่ือการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปี  
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 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
  กระบวนการติดตามและประเมินผลความเพียงพอของต ารา หนังสือ วารสาร ฯลฯ มีวิธีการดังนี้ นักศึกษา
แจ้งผ่านอาจารย์ และพิจารณาในคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกปีการศึกษา 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ  
เพ่ือการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจ าปี จ านวน 12 ตัวช้ีวัด ตามท่ี 
สกอ.ก าหนด (ดังเอกสารแนบ 8) 
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หมวดท่ี 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  

 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็น ขอค าแนะน า 

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 
(2) การแลกเปล่ียนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่

ละรายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปล่ียนแปลง ท่ี

เกิดข้ึนจากการใช้กลยุทธ์การสอนท่ีแตกต่างกัน 
(4) การท าวิจัยในช้ันเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาหรือก ลุ่ม

รายวิชา 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกส้ินภาคการศึกษา ตามร ะบบของ
มหาวิทยาลัย 

(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพ่ือนร่วมงาน ตาม
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของอาจารย์/พนักงานสายผู้สอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพ่ือน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการ
แผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาท่ีอาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ท่ีไ ด้รับจากการศึกษาใน
หลักสูตรไปใช้ในการท างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้ บัณฑิต 
เก่ียวกับคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบจากหลักสูตรนี้ 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตาม ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ือการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑ์การ
ประเมินประจ าปี จ านวน 12 ตัวช้ีวัด ตามท่ี สกอ.ก าหนด 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา 
ผู้บังคับบัญชา และหรือเพ่ือนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ท่ีตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซ่ึงด าเนินการทุก
ส้ินปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดท่ีมีข้อบกพร่อง ส าหรับปี
การศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ โดย
ศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลา
ท่ีก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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เอกสารแนบ 
 

เอกสารแนบ 1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 

เอกสารแนบ 2 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เอกสารแนบ 3 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
เอกสารแนบ 4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
เอกสารแนบ 5 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 766/2549) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชาและค่า

คะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 
เอกสารแนบ 6 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
เอกสารแนบ 7 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1072/2550) เร่ือง แนวปฏิบัติการขออุทธรณ์และ

การพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 
เอกสารแนบ 8 องค์ประกอบและตัวช้ีวัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบ

การประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
เอกสารแนบ 9 รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
เอกสารแนบ 10 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
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เอกสารแนบ 1 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping)   

 

3.1) วิชาเอกสถิติศาสตร์ 
ส่วนท่ี 1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   โดยท่ี  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

กลุ่มวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวิชาภาษา                 
LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1                              

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2                              

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3                               

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4                               

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 

GE 141 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                  

GE 142 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ                  

กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                 

GE 321 415 ทักษะการเรียนรู้                             

GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา                 

GE 363 789 ผู้ประกอบการสร้างสรรค ์                 

SC 001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์                 

สรุปรายการการพัฒนาผลการเรียนรู้ในท้ัง 5 ด้าน ของรายวิชาศึกษาท่ัวไป 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 มีวินัย ตรงต่อเวลา 
 1.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 
 1.3 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม  
2. ความรู้  

 2.1 สามารถแสดงออกถึงความรู้และความเชือ่มโยงสัมพันธ์กันเกี่ยวกับความเป็นพลเมือง 
          ในสังคมประชาธิปไตยกับวิถีชีวิต ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมท้ังมีความรู้ใน  
          หลักการเป็นผู้น าท่ีดีในการบริหารจัดการสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นในสังคมท่ีเป็นพหุ  
          วัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     2.2 มีความรู้ในหลักการทฤษฎีของศาสตร์เกี่ยวกับพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเป็น 
           ผู้ประกอบการตลอดจนเรียนรู้หลักการพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ 
          เพื่อการแก้ไขปัญหาหรือใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

3. ทักษะทางปัญญา 
 3.1 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกแยะประเด็น 
  ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาและการด าเนินชีวิต 
 3.2 สามารถสังเคราะห์ความรู้ท่ีหลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงาน 
      3.3 สามารถแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและการท างานได้ 
4. ทักษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคลและความรับผดิชอบ 

 4.1 มีภาวการณ์เป็นผู้น า 
 4.2 สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได ้ภายใตค้วามหลากหลายทาง 
   สังคมและวัฒนธรรม (ยอมรับความแตกต่าง) 
 4.3 มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง (รับผิดชอบ) 
 4.4 มีความรัก/เอื้ออาทรต่อสงัคมและสถาบัน 
      4.5 มีจิตอาสา และเสียสละ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสือ่สาร 
           ภาษาอังกฤษประจ าวัน 
 5.2 สามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร/์  
           คณิตศาสตร์/วิจัยในการ วิเคราะห์หรือ  
           แก้ปัญหาชีวิตประจ าวัน 
    5.3 สามารถใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการแสวงหา  
         ความรู้ การประมวลความรู้และการสือ่สาร 
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ส่วนท่ี 5  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาเลือก  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธร์ะหวา่ง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

  BS 951 102  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการขั้นตน้ 
 Elementary to Business and 

Entrepreneurship 
              

  LI 203 010  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
               English for Sciences and Technology 

              

  SC 101 009 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  
 Biology for Physical Science 

              

  SC 101 010  ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 
             Biology for Physical Science Laboratory 

              

  SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
              General Chemistry Laboratory 

              

  SC 201 008  เคมีหลักมูล  
 Fundamental Chemistry 

              

  SC 320 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นแนะน า 
 Introduction to Information and 

Communication Technology 
              

  SC 501 000  ฟิสิกส์เบ้ืองต้น  
 Elementary Physics 

              

  SC 501 003  ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 
 General Physics Laboratory I 

              

**SC 651 001  การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 
 Statistical Analysis I 

              

**SC 652 002 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2  
 Statistical Analysis II 

              

**SC 652 003 การวิจัยด าเนินงาน  
 Operations Research 
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ส่วนท่ี 5  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาเลือก (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

  SC 310 001  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์1  
 Computer Programming I 

              

  SC 310 003  ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  
 Database Systems and Design 

              

  SC 310 004 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  
 Database Systems and Design 
 Laboratory 

              

  SC 401 201  แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1  
 Calculus for Physical Science I 

              

  SC 401 202  แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 
 Calculus for Physical Science II 

              

  SC 402 101  พีชคณิตเชิงเส้น 1 
              Linear Algebra I 

              

**SC 652 101 ทฤษฎีเชิงสถิติ 1 
             Statistical Theory I 

              

**SC 652 201 การวิเคราะห์การถดถอย 
              Regression Analysis 

              

**SC 652 401 การจัดการข้อมูล  
 Data Management 

              

**SC 653 102 ทฤษฎีเชิงสถิติ 2 
              Statistical Theory II 

              

**SC 653 202 เทคนิคการชักตัวอย่าง  
 Sampling Techniques 

              

**SC 653 203  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
             Statistical Quality Control 

              

**SC 653 204  การวิเคราะห์หลายตัวแปร  
 Multivariate Analysis 

              

**SC 653 205  การออกแบบการทดลอง 1 
              Experimental Designs I  
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ส่วนท่ี 5  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาเลือก (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

**SC 653 206  ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย  
  Research Methodology 

              

**SC 653 402  การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิต ิ 
  Statistical Data Processing 

              

 *SC 663 405  พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 
  Basic of Data Science   

              

**SC 654 761  สัมมนาทางสถิติ  
  Seminar in Statistics 

              

**SC 654 774  โครงงานทางสถิติ 1   
  Statistical Project I 

              

**SC 654 775  โครงงานทางสถิติ 2   
  Statistical Project II 

              

**SC 654 785  สหกิจศึกษาทางสถิติ   
  Co-operative Education in Statistics  

              

กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มที่ 1 ทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 

  SC 002 001  การเตรียมความพรอ้มก่อนปฏิบัติงานสหกจิ
  ศึกษา ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์
  Orientation to Co-Operative Education 
  for Science Students 

              

**SC 652 207  การวิเคราะห์การตัดสินใจเชงิสถิติและเกมส ์
   Statistical Decision Analysis and Games              

              

**SC 653 103  ทฤษฎีการประมาณค่า  
   Estimation Theory 

              

**SC 653 104  ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐาน 
   Hypothesis Testing Theory 

              

**SC 653 208  สถิติไม่อิงพารามิเตอร์  
   Nonparametric Statistics 

              

**SC 653 209  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 
   Exploratory Data Analysis 
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ส่วนท่ี 5  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาเลือก (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มที่ 1 ทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 

**SC 654 210  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก  
   Categorical Data Analysis 

              

**SC 654 211  อนุกรมเวลาและการพยากรณ์  
   Time Series and Forecasting 

              

  SC 654 212   การออกแบบการทดลอง 2 
   Experimental Designs  II 

              

กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มที่ 5 วิทยาการข้อมูล 
 *SC 662 401  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
  ทางธุรกิจ   
  Business Information Systems Analysis 
  and Design 

              

**SC 663 401  การเขียนโปรแกรมขั้นต้นส าหรับงาน 
  วิทยาการข้อมูลและการแสดงข้อมูล 
  Basic Programming for Data Science and 
  Data Visualization    

              

**SC 663 402  คลังข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
  Data Warehouse and Big Data Analytics               

*SC 663 403  การเตรียมข้อมูลและการท าเหมืองขอ้มูล 
  Data Preparation and Data Mining 

              

**SC 663 604  การจัดการความรู้และนวัตกรรม  
  Knowledge Management and Innovation 

              

*SC 664 401 การสร้างต้นแบบส าหรับระบบ  
  ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง 
  Prototyping for Artificial Intelligence  
  and Machine Learning System 
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ส่วนท่ี 5  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาเลือก (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มที่ 3 การประกันภัย 

  SC 423 801  ทฤษฎีดอกเบ้ีย  
 Theory of Interest 

              

  SC 423 802  การประกันชีวิต  
  Life Insurance 

              

  SC 423 803  การประกันวินาศภัย 
 Non-Life Insurance               

  SC 424 801  ตัวแบบความเสียหาย 
 Loss Models 

              

  SC 424 803  คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย   
 Casualty Actuarial Mathematics 

              

**SC 652 501 การเสี่ยงภัยและการประกันภัย 
 Risk and Insurance 

              

**SC 653 502  สถิติประกันภัย 
  Insurance Statistics 

              

 *SC 654 503  ทฤษฎีความเสี่ยงและการประยุกต์ 
 Risk Theory and Application 

              

กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มที่ 4 สถิติธุรกิจและการจัดการ 
  BS 922 241  การเงินธุรกิจ 1 
 Corporate Finance I 

              

  EC 101 063  เศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้นเพื่อการจดัการธุรกจิ 
 Preliminary Economics for Business 
 Management 

              

  BS 911 111 หลักการบัญชีขั้นต้น 
 Preliminary Principles of Accounting 

              

  BS 952 261  หลักการจัดการ 
 Principles of Management 

              

  BS 953 363  การจัดการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
 Small and Medium Enterprises 
 Management 
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ส่วนท่ี 5  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาเลือก (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
**SC 652 207 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชงิสถิตแิละเกมส์ 
  Statistical Decision Analysis and Games              

              

**SC 653 301 ก าหนดการเชิงเส้น 
  Linear Programming 

              

**SC 654 211 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์  
  Time Series and Forecasting 

              

**SC 654 302 การจ าลองเชิงสถิต ิ 
  Statistical Simulation 

              

*SC 663 601  สถิติเพื่อการบริหารเชงิกลยทุธ์                
                    Statistical for Strategic Management 

              

*SC 663 602  สถิติเพื่อการบริหารลกูค้าสัมพนัธ์ 
                   Statistical for Customer Relationship 
 Management 
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3.2) วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 
ส่วนท่ี 1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   โดยท่ี  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง 

กลุ่มวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธร์ะหวา่งบคุคล 

และความรับผิดชอบ 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

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

กลุ่มวิชาภาษา                 
LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1                              

LI 101 002 ภาษาอังกฤษ 2                              

LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3                               

LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4                               

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 

GE 141 153 ภูมิปัญญาท้องถิ่น                  

GE 142 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ                  

กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                 

GE 321 415 ทักษะการเรียนรู้                             

GE 362 785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา                 

GE 363 789 ผู้ประกอบการสร้างสรรค ์                 

SC 001 003 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์                 
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ส่วนท่ี 5  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาเลือก  

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

  BS 951 102  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการขัน้ต้น 
  Elementary to Business and Entrepreneurship 

              

   LI 203 010   ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
                English for Sciences and Technology 

              

  SC 101 009  ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  
  Biology for Physical Science 

              

  SC 101 010  ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 
              Biology for Physical Science Laboratory 

              

  SC 201 006  ปฏิบัติการเคมีท่ัวไป 
               General Chemistry Laboratory 

              

  SC 201 008  เคมีหลักมูล  
  Fundamental Chemistry 

              

  SC 320 001  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขั้นแนะน า 
  Introduction to Information and Communication 
  Technology 

              

  SC 501 000   ฟิสิกส์เบ้ืองต้น  
  Elementary Physics 

              

  SC 501 003  ปฏิบัติการฟิสิกส์ท่ัวไป 1 
  General Physics Laboratory I 

              

**SC 651 001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 
                   Statistical Analysis I 

              

**SC 652 002 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2  
  Statistical Analysis II 

              

**SC 652 003  การวิจัยด าเนินงาน  
  Operations Research 
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ส่วนท่ี 5  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาเลือก (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

  BS 922 103   การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับผู้บริหาร 
                  Financial and Accounting Management 
 for Executive 

              

  SC 310 001  การเขียนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์1  
 Computer Programming I 

              

  SC 310 003  ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  
 Database Systems and Design 

              

  SC 310 004 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  
 Database Systems and Design 
 Laboratory 

              

  SC 401 006  คณิตศาสตร์ท่ัวไป 
                 General Mathematics 

              

  SC 402 401  วิยุตคณิตและการประยุกต์  
                Discrete Mathematics and Applications 

              

**SC 653 204 การวิเคราะห์หลายตัวแปร    
                  Multivariate Analysis 

              

**SC 653 206 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย   
                  Research Methodology 

              

 *SC 662 101  ทฤษฎีสถิติสมัยใหม่ 
                 Modern Statistical Theory     

              

**SC 662 201 ตัวแบบทางสถิติ   
                  Statistical Model 

              

**SC 662 401 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทาง
 ธุรกิจ   
                   Business Information Systems Analysis 
 and Design 

              

**SC 663 401  การเขียนโปรแกรมขั้นต้นส าหรับงานวิทยาการ
 ข้อมูลและการแสดงข้อมูล 
                   Basic programming for Data Science and 
 Data Visualization 
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ส่วนท่ี 5  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาเลือก (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

 *SC 663 402 คลังข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
                  Data Warehouse and Big Data Analytics 

              

 *SC 663 403 การเตรียมข้อมูลและการท าเหมืองขอ้มูล  
                   Data Preparation and Data Mining 

              

 *SC 663 404 หัวข้อพิเศษทางสารสนเทศสถติิและวิทยาการ
 ข้อมูล 
                   Special Topic in Statistical Information 
                   and Data Science  
 การวัดและประเมินผลใช้ดว้ยอกัษร S และ U 

              

*SC 663 601  สถิติเพื่อการบริหารเชงิกลยทุธ์  
                   Statistical for Strategic Management   

              

*SC 663 602  สถิติเพื่อการบริหารลกูค้าสัมพนัธ์   
                   Statistical for Customer Relationship 
 Management 

              

**SC 663 603 การจัดการข้อมูลองค์กร   
                   Enterprise Data Management   

              

**SC 664 761 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการ
 ข้อมูล   
                   Seminar in Statistical Information and 
 Data Science 

              

**SC 664 774  โครงงานทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการ   
                    ข้อมูล 1  
                   Statistical Information and Data Science 
  Project I 

              

**SC 664 775 โครงงานทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการ   
                    ข้อมูล 2  
                   Statistical Information and Data Science 
 Project II 
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ส่วนท่ี 5  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาเลือก (ต่อ) 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

**SC 664 785  สหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิตแิละวิทยาการ  
                    ข้อมูล  
                  Co-operative Education in Statistical  
                    Information and Data Science 

              

กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มที่ 1 วิชาทางสถิติ 

  SC 002 001  การเตรียมความพรอ้มก่อนปฏิบัติงานสหกิจ
  ศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ์
                  Orientation to Co-Operative Education 
  for Science Students 

              

**SC 652 201  การวิเคราะห์การถดถอย 
                 Regression Analysis   

              

**SC 652 207  การวิเคราะห์การตัดสินใจเชงิสถิติและเกมส ์ 
                  Statistical Decision Analysis and Games 

              

**SC 653 202  เทคนิคการชักตัวอย่าง 
                 Sampling Techniques  

              

**SC 653 301  ก าหนดการเชิงเส้น  
                Linear Programming 

              

**SC 653 402  การประมวลผลข้อมูลเชงิสถิต ิ 
               Statistical Data Processing 

              

**SC 654 210  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก  
                  Categorical Data Analysis 

              

**SC 654 211  อนุกรมเวลาและการพยากรณ์  
                 Time Series and Forcasting 

              

**SC 654 302 การจ าลองเชิงสถิต ิ 
                Statistical Simulation 

              

 *SC 663 201  สถิติเชิงค านวณ 
                 Computational Statistics    
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ส่วนท่ี 5  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน กลุ่มวิชาบังคับ และกลุ่มวิชาเลือก (ต่อ) 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 
กลุ่มวิชาเลือก กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือรายวิชาทางการบริหารจัดการ 

  BS 931 111  หลักการตลาด 
                Principles of Marketing 

              

  BS 952 261  หลักการจัดการ  
               Principles of Management 

              

  BS 952 262  การจัดการทรัพยากรมนุษย ์ 
                Human Resources Management 

              

  BS 952 263  การจัดการงานผลติและบริการ  
                Production Management and  
               Service 

              

  BS 953 363  การจัดการธุรกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม    
                 Small and Medium Enterprises     
   Management  

              

**SC 652 501 การเสี่ยงภัยและการประกันภัย   
                  Risk and Insurance 

              

 *SC 663 405 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 
                Basic of Data Science               

 *SC 664 401  การสร้างต้นแบบส าหรับระบบ  
         ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง 
                 Prototyping for Artificial Intelligence and 
  Machine Learning System     

              

**SC 663 604  การจัดการความรู้และนวัตกรรม  
                Knowledge Management and  
                 Innovation 
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สรุปรายการการพัฒนาผลการเรียนรู้ในท้ัง 5 ด้าน ของหลักสูตร  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
 1.2 มีวินัย ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 1.3 มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถ่ิน สถาบัน และประเทศชาติ 
 

2. ด้านความรู้ 
    2.1 มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 
        2.2 มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล สามารถปฏิบัติงานในสาขา  
            วิชาการ/วิชาชีพในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 
 2.3 มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้  
            ใหม่หรือการปฎิบัติงานในสาขาวิชา  
 2.4 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพท่ีเปล่ียนแปลงตามสถานการณ์ 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 3.1 สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการพัฒนาความรู้และการแก้ปัญหาทางวิชาการ 
   ได้อย่างสร้างสรรค์ 
 3.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเร่ิมสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของตนในการ  
            แก้ปัญหาการท างานได้อย่างเป็นระบบ  
 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มีภาวะผู้น า มีความคิดริเร่ิมในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง เหมาะสม บนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม  
 4.2 ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนไ ด้ดี และ 
   สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญได้ 
 4.3 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาการ/วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัย ในการคิด  
   วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ 
 5.2 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการส่ือสาร การแสวงหาความรู้ด้วย 
   ตนเอง การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาใน 
   สาขาวิชาการ/วิชาชีพได้ 
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เอกสารแนบ 2 ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. นางวิชุดา ไชยศิวามงคล 
 1) ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา )สาขาวิชา(  ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี   วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2526 
ปริญญาโท สต.ม. (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2532 
ปริญญาเอก ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 

 
 3) ผลงานทางวิชาการ 
 ต ารา/หนังสือ  
 วิชุดา ไชยศิวามงคล. (2552). การวิเคราะห์ระบบงาน, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 วิชุดา ไชยศิวามงคล. (2547). การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์   
              มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
  เอกสารประกอบการสอน 
 วิชุดา ไชยศิวามงคล. (2546). แบบสรุปและทบทวนวิชาสถิติพ้ืนฐาน, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
             มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 วิชุดา ไชยศิวามงคล. (2545). การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SAS, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
             มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 วิชุดา ไชยศิวามงคล. (2541). ประมวลผลการวางแผนการทดลองด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SAS, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะ  
             วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
        งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 วิชุดา ไชยศิวามงคล และคณะ. (2562). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือสินค้าหรือบริการบนพาณิชย์ 
  อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น. KKU Sci. J. 47(2) 339-352.  
 วิชุดา ไชยศิวามงคล และคณะ. (2561). การพัฒนาตัวบ่งช้ีเพ่ือประเมินคุณภาพสารสนเทศ ส าหรับเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
  ด้วยแนวทางผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง. จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์, 156, 57 – 102.  
 วิชุดา ไชยศิวามงคล และคณะ. (2560). สภาพปัจจุบันของคุณภาพสารสนเทศบนเว็บไซต์ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในบริบท 
  ประเทศไทย กรณีศึกษาธุรกิจค้าปลีกและ ธุรกิจบริการที่พัก. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 35(4), 24-54.  
 วิชุดา ไชยศิวามงคล และคณะ. (2559). ความคิดเห็นเก่ียวกับความส าคัญของคุณภาพสารสนเทศบนเว็บไซต์พาณิชย์ 
  อิเล็กทรอนิกส์: นักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่น. วารสารวิทยาศาสตร์ มข, 44(3).  
 วิชุดา ไชยศิวามงคล และคณะ. (2557). วารสารสารสนเทศศาสตร์, 32(2), 129-157.  
 วิชุดา ไชยศิวามงคล และคณะ. (2555). ภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในมุมมองของนักศึกษา 
  ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์. วารสารวิทยาศาสตร์ มข, 40(2), 331-345.   
 วิชุดา ไชยศิวามงคล. (2547). การพัฒนาระบบสารสนเทศให้ประสบความส าเร็จ. วารสารวิทยาศาสตร์ มข, 32(1), 13-22. 
 วิชุดา ไชยศิวามงคล. (2540). แนวคิดในการพัฒนาองค์กรในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ. วารสารวิทยาศาสตร์ มข, 25(1), 44-50. 
 วิชุดา ไชยศิวามงคล. (2537). ส านักงานอัตโนมัติมิติใหม่ของการบริหารส านักงาน. วารสารศูนย์การต่อเนื่อง มข, 2(4), 5-14. 
 วิชุดา ไชยศิวามงคล. (2533). อาชญากรรมในศูนย์คอมพิวเตอร์และแนวทางในการป้องกัน.วารสารวิทยาศาสตร์ มข, 18(4),  
  196-202. 
 

 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 28 ปี 
 

 5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

316 241 Data Management 316 731 Data Management 
316 342 Business Systems Analysis and Design 316 732 System Analysis and Design 
316 441 Statistical Data Processing 316 831 Information Technology 
316 443 Information Technology  316 891 Seminar 
316 491 Seminar           316 892 Independent Study 
316 492 Special Problems  
SC 611 001 Statistical Analysis I  
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2. นางสุพรรณี  อ้ึงปัญสัตวงศ์ 
 1) ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2527 
ปริญญาโท สต.ม. (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 
ปริญญาเอก ปร.ด. (การประเมินการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2553 

  

 3) ผลงานทางวิชาการ 
 ต ารา/หนังสือ  

สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์, ชรินทร์ คูคู่สมุทร. (2557). แผนแบบการส ารวจด้วยตัวอย่าง, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2555). เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

  เอกสารประกอบการสอน 
 สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 821 การวิเคราะห์ตัวแปรเชิงพหุ, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 

สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 205 สถิติเบื้องต้น , ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2557). เอกสารประกอบการสอนวิชา 300 703 Research Methodology and Statistics for Forensic  
   Science, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 336 Exploratory Data Analysis,ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2556). เอกสารประกอบการสอนวิชา 804 732 Statistics for Urban and Regional Planning,  
  ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ, สุกัญญา เรืองสุวรรณ และ สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2547). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 373  
   Simulation and Modeling.  
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 Sutthitep, J., Akkaranggoon, S., and Ungpansattawong, S., (2016). An Analysis of the Characteristics of Thai Slow   
             Tourist Along the Khmer Cultural Routes in Thailand Using Factor Analysis Techniques, Mediterranean   
             Journal of Social Sciences, 7(2), 418-426. 
 Sutthitep, J., Akkaranggoon, S., and Ungpansattawong, S. (2015). 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., and Nanagara, R. (2014). 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, 5(1), 50-5. 
 จิตรานนท์ วรรณพงศ์ และ สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2561). ตัวประมาณค่าเฉล่ียประชากรที่ปรับปรุงโดยใช้อัตราส่วนร่วมกับผลคูณ  
             แบบคู่กันส าหรับเลือกตัวอย่างสุ่มแบบแบ่งช้ันภูมิภายหลังการสุ่ม. วารสารวิทยาศาสตร์ประยุกต์, 17(2), 98-117. 
 มินตรา พรมวงศา ธัญญาภรณ์ รัตนยิ่งยง กุลยา พัฒนากูล และสุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2560). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้าน              
             ช่องทางการน าเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน). วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา  
             การจัดการ มข, 10(2), 72-96. 
 นิตยา พันธ์งาม และ สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2558). ผลของการประคบเต้านมด้วยลูกประคบเจลโพลิเมอร์แบบอุ่นช้ืน  
   ต่อระยะเวลาการหล่ังน้ านมคร้ังแรกในมารดาหลังคลอดครรภ์แรก, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 สุกัญญา กรีติยุตานนท์, พักตร์วิไล ศรีแสง, รัตนา ค า วิลัยศักด์ิ, สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2557).  ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัย 
   คัดสรรบางประการกับความเศร้าโศก ของมารดาที่ยุติการต้ังครรภ์เนื่องจากทารกพิการแต่ก าเนิด. วารสารพยาบาลศาสตร์ 
   และสุขภาพ, 37(3). 
 
  การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
 ชัยณรงค์ เพียรภายลุน และ สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2557). Stratified Double Ranked set Sampling with Perfect  
   Ranking. เอกสารน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ ICAS2014, โรงแรมพูลแมน, จังหวัดขอนแก่น. 
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 จิดาภา นิตยานนท์ และ สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2557). Ratio estimators of a population mean in simple random  
   sampling using two auxiliary variables . เอกสารน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ ICAS2014 โรงแรมพูลแมน จังหวัด  
             ขอนแก่น. 
 รัชดาภรณ์ เมฆเสนา และ สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2557). An empirical likelihood ratio based goodness-of-fit test for  
   some lifetime distributions . เอกสารน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ ICAS2014, โรงแรมพูลแมน, จังหวัดขอนแก่น. 
 รฎารัชต์ มังตา และ สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2557). Combined ratio estimator of the population total in stratified  
   random sampling. เอกสารน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ ICAS2014, โรงแรมพูลแมน, จังหวัดขอนแก่น. 
 

4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 31 ปี 
 

5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

000 161 Application of Mathematics and Statistics  300  7 03 Research Methodology and Statistics 
300 101 Mathematics and Statistics in Everyday Life  for Forensic Science 
316 201 Introduction to Statistics 316 723 Sample Survey Designs 
316 202 Basic Statistics 316 727 Statistical Forecasting Techniques 
316 204 Elementary Statistics 316 821 Multivariate Analysis 
316 205 Principle of Statistics  316 891 Seminar in Applied Statistics 
316 331 Sampling Techniques 316 897 Independent Study 
316 336 Exploratory Data Analysis 316 899 Thesis 
316 372 Statistical Simulation 804 732 Statistics for Urban and Regional Planning 
316 434 Forecasting Techniques  
316 491 Seminar in Applied Statistics  
316 492 Special Problems  
SC 612 605 Probability and Statistics  

 
3. นางสาวอโนทัย  ตรีวานิช 
 1) ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 2) ประวัติการศึกษา 
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ.เกียรตินิยม (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2526 
ปริญญาโท สต.ม. (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529 
ปริญญาเอก Ph.D. (Statistics) University of College Cork, Ireland 2535 

 

 3) ผลงานทางวิชาการ 
  ต ารา/หนังสือ  
 อโนทัย  ตรีวานิช. (2552). สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
 อโนทัย  ตรีวานิช. (2552). การวิเคราะห์สถิติหลายตัวแปร, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
 อโนทัย  ตรีวานิช (2552). สถิติเพ่ือการตัดสินใจและทฤษฎีเกมส์, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์  
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 Saksangawong, C., Trevanich, A., and Tengjaroenkul, B. (2018). Micro Mineral Contents in Thai honey. Journal   
             of Veterinary Diagnostic Investigation, 4153-4156. 
 Nithikathkul, C., Reungsang, P., Trivanich, A., Homchumpa, P., Tongsiri, S., and Wongsawad, S. (2014).    
             Geographic information of fish-borne parasitic metacercaria in chi river, Mahasarakham, Thailand,   
             International Journal of Geoinformatics, 10(1), 25-29. 
 

 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 29 ปี 
 5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
316 204 Elementary Statistics 316 821 Multivariate Analysis 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
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ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
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  

 
4. นางกุลยา พัฒนากูล 
 1) ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2542 
ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2544 
ปริญญาเอก ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555 

 3) ผลงานทางวิชาการ 
  เอกสารประกอบการสอน 
 กุลยา พัฒนากูล. (2561). เอกสารประกอบการสอนวิชา 326 231 Statistical Information for Strategic Management,  
  ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 กุลยา พัฒนากูล. (2560). เอกสารประกอบการสอนวิชา 326335 Customer Relationship Management, ขอนแก่น:  
  ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 กุลยา พัฒนากูล. (2558). เอกสารประกอบการสอนวิชา 326 341 Data Quality Management, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 กุลยา พัฒนากูล. (2550). เอกสารประกอบการสอนวิชา 300 101 Mathematics and Statistics in Everyday Life,  
  ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 กุลยา พัฒนากูล. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชา 336 204 Elementary Statistics, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 กุลยา พัฒนากูล. (2549). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 201 Introduction to Statistics, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ 
  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 มินตรา พรมวงศา ธัญญาภรณ์ รัตนยิ่งยง กุลยา พัฒนากูล และสุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2560). การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ด้าน    
             ช่องทางการน าเสนอ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กรณีศึกษา ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน). วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษา  
             การจัดการ มข, 10(2), 72-96. 
 กุลยา พัฒนากูล. (ผู้ร่วมวิจัย). (2555). ภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในมุมมองของนักศึกษา 
   ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์. 
 กุลยา พัฒนากูล. (ผู้ร่วมวิจัย). (2555). ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมุมมองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 กุลยา พัฒนากูล. (2553). ปัจจัยความส าเร็จและความล้มเหลวในการพัฒนาระบบสารสนเทศ. วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่ง  
   ประเทศไทยฯ, 3(1), 83-94. 
 กุลยา พัฒนากูล. (ผู้ร่วมวิจัย). (2552). การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการด าเนินงานของสถาบัน.  
 

 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 14 ปี 
 

 5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 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  



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
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ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
SC 612 401 Data Management  
SC 623 401 Data Quality Management  
SC 623 404 Enterprise Data Management  

 
 
5. นางสาวธิดาเดียว มยุรีสวรรค์ 
 1) ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
 2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม 2531 
ปริญญาโท สต.ม. (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 
ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 

 
 3) ผลงานทางวิชาการ 
  ต ารา/หนังสือ  
 ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์, (2559). การวิเคราะห์การถดถอย, โรงพิมพ์เพ็ญพรินต้ิง จ ากัด, ขอนแก่น. 
 ธิดาเดียว มยรีสวรรค์, (2557). การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
  จังหวัดขอนแก่น.  
 ธิดาเดียว มยรีสวรรค์, (2546). การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
   กรุงเทพฯ.  
 ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์, (2544). สถิติส าหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร, โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร 
             เหนือ, กรุงเทพฯ. 
  เอกสารประกอบการสอน   
 ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติวิเคราะห์ 1, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์   
             มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 ธิดาเดียว มยุรีสวรรค์. เอกสารประกอบการสอนวิชาสถิติวิเคราะห์ 2, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์   
             มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 Noiplab, T. and Mayureesawan, T. (2019). Modified EWMA Control Chart for Skewed Distributions and  
   Contaminated Processes . Thailand Statistician, 17(1), 16-29.  
 Srasom, S. and Mayureesawan, T. (2018). Missing Data Imputation in Multiple Linear Regression Analysis . The   
             6th International Conference on Applied Statistics (ICAS 2018), Bangkok, Thailand 24-26 October 2018:   
             62-64. 
 Somboon, P. and Mayureesawan, T. (2018). Estimating the Population Coefficient of Quartile Variation for  
   Bootstrap Confidence Intervals . The 6th International Conference on Applied Statistics (ICAS 2018),  
   Bangkok, Thailand 24-26 October 2018: 95-98. 
 Mayureesawan, T. (2017). Performance Measures of Single–Level Continuous Sampling Plans for Short  
   Production Runs. The Journal of Applied Science, 16(1), 17-28. 
 Guayjarernpanishk, P. and Mayureesawan, T. (2015). The MCSP-F-L Fractional Continuous Sampling Plan.  
   Thailand Statistician, 13(1), 79-96. 
 Mayureesawan, T. (2014). A Study of the Effect of Length of Production Line on Performance Measures for  
   Single–Level Continuous Sampling Plans. The Journal of KMUTN, 24(1), 159-167. 
 

 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 27 ปี 
 
 
 
 

 5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
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316 201 Introduction to Statistics 336 721 Statistical Analysis I 
316 202 Basic Statistics 336 722 Statistical Analysis II 
SC 613 205 Regression Analysis  

 
6. นายวุฒิชัย ศรีโสดาพล 
 1) ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 
ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 
ปริญญาเอก ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2553 

 
 3). ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 Srisodaphol, W. and Tiensuwan, M. (2019). A new exponential estimator for finite population mean under  
             double sampling using one auxiliary variable, Songklanakarin Journal of Science and Technology. 38(1),   
             113-117. (SNIP = 0.491) 
 Kleebmek, T. Srisodaphol, W., and Boonyued, A. (2017). Group-buying inventory policy with imperfect items   
             under inspection errors. Gazi University Journal of Science, 30(4), 623-632. (SNIP = 0.261) 
 Tongmol, N., Srisodaphol, W., and Boonyued, A. (2016). A Bayesian Approach to the One Way ANOVA under  
   Unequal Variance. Sains Malaysiana, 45(10), 1565-1572. (IF = 0.350) 
 Kleebmek, T., Boonyued, A., and Srisodaphol, W. (2016). Group-buying inventory policy with demand under   
             Poisson process, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 38(1): 113-117. (SNIP = 0.411) 
 Srisodaphol, W., Chuankrathok, A., and Worasan, S. (2015). Modified Product Estimators for Population Mean in  
   Simple Random Sampling Using Coefficients of Kurtosis and Skewness and Function of Quartiles of  
   Auxiliary Variable. Kasetsart Journal (Natural Science), 49(2), 313-318. (SNIP = 0.406) 
 Srisodaphol, W., Kingphai, K., and Tanjai, N. (2015). New Ratio Estimators of a Population Mean Using One   
             Auxiliary Variable in Simple Random Sampling. Chiang Mai Journal of Science, 42(2), 523-527. (IF = 0.371) 
 Srisodaphol, W. and Tiensuwan, M. (2014). Some Statistical Aspects of Assessing Agreement based on a  
             Bivariate Exponential Distribution. Model Assisted Statistics and Applications , 9(2), 167-175. (SNIP = 1.070) 
 วุฒิชัย ศรีโสดาพล, พิชามญช์ุ บุญญเศรษฐ์, ชนิสรา สุนารัตน์ และ รัตนากาล ค าสอน. (2561). ตัวแบบสินค้าคงคลังสาหรับสินค้า  
             ตามฤดูกาลที่เส่ือมสภาพโดยมีอัตราความต้องการเปล่ียนแปลงตามเวลา. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 23(3), 1738-1756. 
 ภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์ และ วุฒิชัย ศรีโสดาพล. (2561). ตัวแบบปริมาณการส่ังซ้ือสินค้าแบบประหยัดที่มีสินค้าช ารุดภายใต้การ  
             ซ่อมแซมสินค้าและการตรวจสอบสินค้าผิดพลาด. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 23(1), 92-104. 
 จารุมาศ แสงสว่าง และ วุฒิชัย ศรีโสดาพล. (2560). ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสองระดับที่มีเวลาน าและการคืนสินค้าขึ้นอยู่กับ  
             ความต้องการสินค้า. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 22(2), 145-154. 
 จิราภรณ์ ธรรมสาโรช, ภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์ และ วุฒิชัย ศรีโสดาพล. (2560). ตัวประมาณอัตราส่วนร่วมกับผลคูณแบบปรับปรุง  
             ภายใต้การเลือกตัวอย่างสองเฟสโดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย  
             อุบลราชธานี, 19(1), 84-96. 
 จรูญศักด์ิ ธรรมิภักด์ิ, ณัฐพงษ์ นาสาวัง และ วุฒิชัย ศรีโสดาพล. (2557). ตัวแบบควบคุมสินค้าคงคลัง (s, Q) เม่ือมีค่าใช้จ่ายในการ 
             ส่งคืนสินค้าและให้ราคาส่วนลด. วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 10(3), 31-45. 
 นิภาภรณ์ วาวจะโปะ, ปิยะวดี ประสงค์ศิลป์ และ วุฒิชัย ศรีโสดาพล. (2557). นโยบายสินค้าคงคลังร่วมกันระหว่างผู้ผลิตรายเดียว  
             และผู้ซ้ือรายเดียวโดยพิจารณาการลดช่วงเวลาน าและการให้ส่วนลด. วิศวกรรมสาร มข, 41(1), 53-62. 
  การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
 Boonmee, P. and Srisodaphol, W. (2018) Bayesian estimation for masking exponential data under noise  
   multiplication, Proceeding of International Conference on Applied Statistics 2018 (ICAS 2018), October  
   24-26, 2018, Centra by Centara, Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana  
   Bangkok, 144-146. 
 Promwongsa, M., Srisodaphol, W., and Junsawang P. (2018) The modified boxplot for outlier detection,  
   Proceeding of International Conference on Applied Statistics 2018 (ICAS 2018), October 24-26, 2018,  
   Centra by Centara, Government Complex Hotel & Convention Centre Chaeng Watthana Bangkok,  
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  121-125. 
 Kuama M., Srisodaphol W., and Junsawang P. (2018) Missing value imputation based on K nearest neighbor  
   method with correlation coefficient, Proceeding of International Conference on Applied Statistics 2018  
   (ICAS 2018), October 24-26, 2018, Centra by Centara, Government Complex Hotel & Convention Centre  
   Chaeng Watthana Bangkok pp. 54-57. 
 Sangsavang, J. and 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, 214-218. 
 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, 264-269. 
 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, 85-88. 
 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, 67 -72. 
 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, 35 -40. 
 ปิยนุช ป้องกัน วุฒิชัย ศรีโสดาพล และพรรณรัตน์ ก้วยเจริญพานิชก์. (2561). ช่วงความเช่ือม่ันของค่าเฉล่ียด้วยการสุ่มตัวอย่างซ้ า 
   ในการแจกแจงล็อกปรกติ กรณีพารามิเตอร์มีขอบเขต. ในการประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา 
   ระดับชาติและนานาชาติ ประจ าปี 2561 ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2561, ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส  
   โรงแรมดิเอ็มเพรส, เชียงใหม่, 795-809.  
 
 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 9 ปี  
 

 5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

SC 612 101 Statistical Theory I 336 711 Probability and Distribution Theory 
SC 613 102 Statistical Theory II 336 712 Statistical Inference 
SC 614 211 Multivariate Analysis 336 899 Thesis 

 
7. นางสุกัญญา  เรืองสุวรรณ 
 1) ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2536 
ปริญญาโท พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2538 
ปริญญาเอก ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 

 
 3) ผลงานทางวิชาการ 
  เอกสารประกอบการสอน 
 ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ, สุกัญญา เรืองสุวรรณ และสุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์. (2547). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 373  
   Simulation and Modeling, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 
 
 สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (2546). เอกสารประกอบการสอนวิชา 316 471 ก าหนดการเชิงเส้น, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะ  
             วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
   งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
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 สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2562). โครงการส ารวจความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้ใช้บริการทางพิเศษที่มีต่อการ 
   ให้บริการและภาพลักษณ์ของ กทพ. ปีงบประมาณ 2562 
 สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2562). โครงการศึกษา วิเคราะห์และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ าบาดาล 
   ของกรมทรัพยากรน้ าบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่จังหวัดน าร่อง  
 สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2561).  โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านน้ าบาดาลและเครือข่ายเพ่ือการบริหารจัดการน้ า 
   บาดาลอย่างยั่งยืนเป็นรายแอ่งพ้ืนที่แอ่งน้ าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร 
 สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2560-ปัจจุบัน). โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้านการจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือศึกษาดัชนีช้ีวัด 
   ต้นแบบ ส าหรับโครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐาน ภายใต้โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระดับพ้ืนที่เพ่ือการบริหาร 
   จัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน  ในลุ่มน้ าทั่วประเทศจ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1) 
 สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2560). โครงการส ารวจเชิงลึกเพ่ือรับฟังเสียงลูกค้า (Voice of Customer) ในการเข้าถึง 
   พฤติกรรมการใช้ทางพิเศษ การรับรู้ ความคิดเห็น และทัศนคติของผู้ใช้บริการทางพิเศษ ปีงบประมาณ 2560  
 สุกัญญา เรืองสุวรรณ ล าปาง  แม่นมาตย์ และมาลี กาบมาลา. (2559). การวิเคราะห์องค์ประกอบเมทาดาตาที่ใช้ในการประเมิน 
   คุณภาพและความน่าเช่ือถือของงานวิจัยต้นฉบับในงานวิจัยเชิงสังเคราะห์ทางการแพทย์. วารสารสารสนเทศศาสตร์ ,  34(4),  
   83-115. 
 สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2559). โครงการวิจัยรูปแบบการบริหารงานและการบูรณาการในพ้ืนที่ และการปรับปรุง 
   โครงสร้างของส่วนราชการในภูมิภาคในพ้ืนที่ 
 สุกัญญา เรืองสุวรรณ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2558). โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านความม่ันคงทางด้านน้ า พลังงาน  
   และอาหาร ของประเทศไทย 
 สุกัญญา  เรืองสุวรรณ. (2554). การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศด้านการวิจจัยจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยวิจัย. วารสาร 
   สารสนเทศศาสตร์, 29(3), 81-96. 
 สุกัญญา  เรืองสุวรรณ. (2553). การพัฒนาคุณภาพข้อมูลเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพองค์การ. วารสารสารสนเทศศาสตร์, 28(3), 73-80. 
 

 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 24 ปี 
 

 5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 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 336 761 Operations Research 
316 344 Introduction to Statistical Package Programs  
316 372 Statistical Simulation  
316 373 Introduction to Operations Research and   
            Simulation Modeling  
316 436 Research Methodology  
316 471 Linear Programming  
316 473 Inventory Theory  
316 491 Seminar  
316 492 Special Problems  
SC 612 301 Operations Research  

 
 
 
 
 
 
 
8 . นายธิปไตย พงษ์ศาสตร์ 
 1) ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 2) ประวัติการศึกษา 
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ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2551 
ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2553 
ปริญญาเอก วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2558 

 
 3) ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 Phaphan, W. and Pongsart, T. (2019). Estimating the Parameter of a Two-parameter Crack Distribution.  
   Applied Science and Engineering Progress, (12)1, 29-36. 
 Pongsart, T., Sangaroon, K., and Sattayatham, P. (2016). Some Bayesian Premiums Obtained by Using the   
             Common Effect in Claim Dependence Model. Thai Journal of Mathematics, Special Issue (2016) on   
             Applied Mathematics: Bayesian Econometrics, 1-12. 
 Research Fund from National Research Council of Thailand (Co-Researcher, 2018- present) 
  Topic: Development of Artificial Intelligent - Based Web Application for Promoting SMCE and SME in The  
   Organic Valley Utilizing Digital Marketing Strategies  
 Research Fund from National Research Council of Thailand (Co-Researcher, 2019- present) 
  Topic: Development of “Anti-drug Youth Ambassadors”: Surasakmontri Task Force/Internal Security  
   Operations Command Northeastern” 
 ธิปไตย พงษ์ศาสตร์, สุพัตรา ปัญญาคุณ, ธัญลักษณ์ คล้ายสงคราม. (2562). การท านายประสิทธิภาพการส่งออกข้าวไทยโดยใช้ 
  เครือข่ายความเช่ือแบบเบส์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38(1), 40-46. 
 วิกานดา ผาพันธ์, ธิปไตย พงษ์ศาสตร์. (2562). บริเวณวงรีความเช่ือม่ันเชิงเส้นก ากับส าหรับการแจกแจงความยาวเอนเอียงอิน 
   เวอร์สเกาส์เซียน. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 29(2), 332-341. 
  
  การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
 Pongsart, T. and Sattayatham, P. (2015). Bayesian Premium with Lognormal Claim Distribution for a Claim  
   Dependence Model Induced by Common Effect, Paper presented at the 41th Congress on Science and  
  Technology of Thailand (STT41), Suranaree University of Technology, Thailand. 
  
     4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 3 ป ี
 

 5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 

SC 602 005 Probability and Statistics 
SC 612 601 Risk and Insurance 
SC 612 602 Insurance Mathematics 

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

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2547 
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคณนา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
ปริญญาเอก วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3) ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
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 Junsawang, P., Phimoltares, S., and Lursinsap, C. (2019). Streaming chunk incremental learning for class -wise   
             data stream classification with fast learning speed and low structural complexity. PLoS ONE, 14(9). 
 Botmart, T., Yotha, N., Niamsup, P., Weera, W., and Junsawang, P. (2019). Mixed H_infinity passive exponential   
             function projective synchronization of delayed neural networks with hybrid coupling based on pinning   
             sampled-data control. Advances in Difference Equations . 
 Kimawaha, P., Jusakul, A., Junsawang, P., Loilome, W., Khuntikeo, N., and Techasen, A., (2019). Circulating TGF-  
             β1 as the potential epithelial mesenchymal transition-biomarker for diagnosis of cholangiocarcinoma,   
             Journal of Gastrointestinal Oncology. 
 Kuama, M., Srisodaphol, W., and Jansawang, P. (2018). Missing value imputation based on k nearest neighbor   
             method with correlation coefficient, International Conference on Applied Statistics 2018 , October 24-26,   
             2018, Bangkok, Thailand. 
 Prompwongsa, M., Srisodaphol, W., and Jansawang P. (2018). The modified boxplot for outlier detection.   
             International Conference on Applied Statistics 2018, October 24-26, 2018, Bangkok, Thailand.  
 Junsawang, P. (2017). Exponential function projective synchronization for neural networks with mixed time   
             varing delays via hybrid intermittent feedback control. International Conference on Engineering and   
             Applied Science, February 7-9, Seoul, South Korea. 
 Domthong, U., Junsawang, P., Wongsrichanalai, V., Kittiworawittkul, P., and Domthong, P. (2017). The   
             Classification of Severity Level in Exertional Heatstroke Patients by Applying a Decision Tree Technique .   
             Thailand Statistician, 15(1), 43-53. 
 Junsawang, P., Phimoltares, S., and Lursinsap, C., (2016). A fast learning method for streaming and randomly   
             ordered multi-class data chunks by using one-pass-throw-away class-wise learning concept", Expert   
             Systems with Applications, 63, 249-266. 
 Junsawang, P. (2015). Imbalanced Data Classification by Incremental Learning Algorithm for Versatile Elliptic   
             Basis Function Artificial Neural Network. Proceedings of ICAS 2015, July 15-17, Pattaya, Thailand. 
 Areerachakul, S. and Junsawang, P. (2014). Rainfall-Runoff relationship for streamflow discharge forecasting by  
             ANN modelling. Proceedings of World Congress on Sustainable Technologies (WCST), London, England. 
 Puttamat, W., Srisodaphol, W., and Junsawang, P. (2014). Missing imputation using combining Lagrange   
             interpolation and principal component multiple linear regression methods. Proceedings of ICAS 2014,   
             Khon Kaen, Thailand. 
 วิชุดา ไชยศิวามงคล, เปรม จันทร์สว่าง, จุฬาพรรณ อ้ิงจะนิล,ประจวบ ชัยมณี, วรุฒ ชัยวงษ์ และ วิราวรรณ พุทธมาตย์. การ 
   จ าแนกผู้ป่วยโรคมะเร็งตับโดยการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม. วารสารวิจัย มข, 18 (4), 585-593. 
 

 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 5 ปี 
 

 5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

316 202 Basic Statistics 316 731 Data Management 
316 207 Probability and Statistics 336 772 Statistical Computation and  
316 342 Business Systems Analysis and Design  Simulation 

316 345  Data Warehouse  
316 346  Data Mining  

316 432 Multivariate Analysis  
SC 602 003 Elementary Statistics  

 
 
 
 
 
10. นายพลากร สีน้อย  
 1) ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 2) ประวัติการศึกษา 
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ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2551 
ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2553 

ปริญญาเอก ปร.ด. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2557 
 
 3) ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 Seenoi, P. and Bodhisuwan, W. (2015). Probability Plot of the Length-biased Exponentiated Inverted Weibull  
   Distribution. Proceeding of ICAS 2015, July 15-17, Pattaya, Thailand. 
 Kumphon, B., Kaew-Man, A., and 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. 
 พลากร สีน้อย. (ผู้ร่วมวิจัย). (2560-2562). โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระดับพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการ 
   ทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศจ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1).  
 

 4) ประสบการณ์สอนระดับอุดมศึกษา 4 ปี 
 

 5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 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  
 
 
11. นายเมธี พงศ์กิจวิทูร 
 1) ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2527 
ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2555 
ปริญญาเอก ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561 

 

 3) ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 Pongkitwitoon, M. (2018). Forecasting techniques based on absolute diffrence for small dataset to predict te   
             SET Index in Thailand. Journal: Engineering and Applied Science Research,45(4), 308-311. 

Pongkitwitoon, M. and Klongdee, W. (2017). Using Sample Mean and Sample Mean Absolute Difference for   
       Noise Detection and Reduction. Paper presented at the 5th Annual International Conference on  
       Operations Research and Statistics, Singapore. 

 Pongkitwitoon, M. and Klongdee, W. (2016). Using GM(1,1) with sample standard deviation to forecast   
            downtrend rainfall for small sample in KhonKaen, Thailand. KKU Engineering Journal, 43(S1), 111-113. 
 Sakha, S., Ieosanurak, W., Pongkitwitoon, M., and Klongdee, W. (2016). Noise Reduction Based on Standard  
            Deviation of Strip Window. Far East Journal oF Electronics and Communications. 16(1), 89-100. 
 

 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 19 ปี 
 

 5) ภาระงานสอน 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
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ระดับปริญญาตรี 
316 202 Basic Statistics 
316 204 Elementary Statistics 
316 206 Statistical Methods 
316 241 Data Management 
316 342 Business Systems Analysis And Design 
316 344 Introduction To Statistical Package Programs 
316 442 Statistical Package Development 
316 443 Information Technology 
326 231 Statistical Information for Strategic Management 

 
12. นางสาวยุภาพร ตงประสิทธิ์  
 1) ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2526 
ปริญญาโท พบ.ม. (สถิติประยุกต์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2535 

  
 3) ผลงานทางวิชาการ 
  เอกสารประกอบการสอน 
 ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (2562). เทคนิคการพยากรณ์อนุกรมเวลา, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (2562). สถิติเบื้องต้น, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (2561). สถิติพ้ืนฐาน, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (2559). ตัวแบบทางสถิติ, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.  
 ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (2558). การวิจัยด าเนินการ, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (2558). การวิจัยด าเนินและการจ าลองแบบระบบงานขั้นแนะน า , ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์    
   มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (2557). การจ าลอง, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
 ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (2557). การพยากรณ์ข้อมูลอนุกรมเวลา, ขอนแก่น: ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2560-2562). โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระดับพ้ืนที่เพ่ือการบริหาร 
   จัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศจ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1).  
 วิชุดา ไชยศิวามงคล, วุฒิชัย ศรีโสดาพล,ปราโมทย์ ครองยุทธ, อ านวย มณีศรีวงศ์กูล, สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์,ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ,  
   กุลยา พัฒนากูล,รังสรรค์ เนียมสนิท. (2554). ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในมุมมองของนักศึกษา  
             ระดับปริญญาตรี วารสารวิจัย มข, 16(6), 667-677. 
 วิชุดา ไชยศิวามงคล, วุฒิชัย ศรีโสดาพล,ปราโมทย์ ครองยุทธ, อ านวย มณีศรีวงศ์กูล, สุพรรณี อ้ึงปัญสัตวงศ์,ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ,  
   กุลยา พัฒนากูล,รังสรรค์ เนียมสนิท. (2554). ภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในมุมมองของ 
   นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์, วารสารวิทยาศาสตร์ มข, 40(2). 
 ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2552). การจัดกลุ่มสถาบันการศึกษาตามข้อมูลการด าเนินงานของสถาบัน.  
 ยุภาพร ตงประสิทธ์ิ. (ผู้ร่วมวิจัย). โครงการส ารวจสถิติการท่องเที่ยวภายในประเทศ ปี 2537-2547. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  
   (งบประมาณจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) 
 

 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 24 ปี 
 

 5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

316 205 Principles of Statistics 316 727 Forecasting Techniques 
316 372 Statistical Simulation 316 761 Operations Research 
316 373 Introduction to Operations Research and 
  Simulation Modeling 

336 727 Statistical Forecasting Techniques 

316 472 Queuing Theory  



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
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ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
316 492 Special Problems  
316 493 Statistical Project I  
316 494 Statistical Project II  
SC 602 002 Basic Statistics  
SC 602 003 Elementary Statistics  
SC 612 301 Operations Research  
SC 614 213 Forecasting Techniques  
SC 622 101 Statistical Model  

 
13. นางสาววรรณพร  จันโทภาส 
 1) ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2549 
ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2552 

ปริญญาเอก ปร.ด. (สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2560 
  
     3) ผลงานทางวิชาการ 
 

  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 Junthopas, W., Jitthavech, J., and Lorchirachoonkul, V. (2018). Corrected Score Estimators in Linear Multivariate  
  Multiple  Regression Models with Heteroscedastic Measurement Errors, Songklanakarin Journal of Science   
             and Technology, 40(5). 
     Junthopas, W. and Jitthavech, J. (2015). Corrected Score Estimators in a Linear Multivariate Regression Model  
             with Heteroscedasticity Groups . Proceeding of ICAS 2015, July 15-17, Pattaya, Thailand. 
 วรรณพร จันโทภาส. (หัวหน้าโครงการ). (2562). การประเมินผลส าเร็จและความคุ้มค่าของการจัดงานเทศกาลงาน ISAN Creative  
   Festival 2019. ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน). 
 วรรณพร จันโทภาส. (ผู้ร่วมวิจัย). (2560-2562). โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพ้ืนฐานระดับพ้ืนที่เพ่ือการบริหาร 
   จัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ าทั่วประเทศจ านวน 25 ลุ่มน้ า (โครงการระยะที่ 1).  
 วรรณพร จันโทภาส. (หัวหน้างานสนามจังหวัดขอนแก่น). (2559). โครงการ Health, Aging, and Retirement in Thailand  
   (HART): Wave II. ศูนย์วิจัยผู้สูงอายุ สถานบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
 

 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 3 ปี 
 

 5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

316 202 Basic Statistics 336 723 Sample Survey Designs 
316 205 Elementary Statistics 336 724 Experimental Design 
316 441 Statistical Data Processing SC 017 703 Statistical For Forensic Science 
316 332 Experimental Design I  
316 231 Biometrics  
316 493 Statistical Project I  
SC 613 203 Sampling Techniques  

 
 
14. นางอุทุมพร ปณิธานะรักษ์ 
 1) ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 2) ประวัติการศึกษา 
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ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ.เกียรตินิยม (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2548 
ปริญญาโท M.Sc. (Statistics) Western Michigan University, USA. 2552 
ปริญญาเอก Ph.D. (Biostatistics) Pennsylvania State University, USA. 2557 

  
 3) ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 Kaengthong, N. and Domthong, U. (2017). Modified Regression Correlation Coefficient for Poisson Regression  
   Model” IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 890. Doi: 10.1088/1742-6596/890/1/012155. 
 Domthong, U, Junsawang, P., Wongsrichanalai, V., Kittiworawittkul, P., and Domthong, P. (2017). The   
             Classification of Severity Level in Exertional Heatstroke Patients by Applying a Decision Tree Technique .   
             Thailand Statistician, 15(1), 43-53. 
 Domthong, P., Domthong, U., Hansiriphan, P., Wongsrichanalai, V., Tanyaharn, S., Wutthichan, V., Jian- 
   umpunkul, P., and Wattanathum, A. (2016). Macrolide-resistant mycoplasma pneumoniae in respiratory   
             tract infection and its clinical relevance. European Respiratory Journal, 48, PA2614;  
  DOI: 10.1183/13993003.congress-.PA2614. 
 Research Fund from National Science and Technology Development Agency: NSTDA (2019- present) 
  Topic: Adjusted Regression Correlation Coefficient for Poisson Regression Model and Poisson Ridge   
          Regression Model 
 Research Fund from Khon Kean University (2016- present) 
  Topic: Equations for Estimating Body Weight from Anthropometric Measurements in Thai Adult Patients 
 Research Fund from Faculty of Science, Khon Kean University (2015-2016) 
         Topic: The Classification of Severity Level in Exertional Heatstroke Patients by Applying a Decision Tree    
         Technique 
 Research fund for teaching in English in Thai classroom from Institute of Teaching and Learning Innovation,  
         Khon Kean University (Mar 18th, 2015). 
 Domthong, U., Parikh, CR., Kimmel, PL., and Chinchilli, VM. (2014). The Assessment, Serial Evaluation, and     
             Subsequent Sequelae of Acute Kidney Injury (ASSESS-AKI) Consortium. Assessing the agreement of   
             biomarker data in the presence of left censoring. BMC Nephrology, 15, 144. 
  การน าเสนอในการประชุมวิชาการ 
 Domthong, P., Domthong, U., and Faisatjatham, S. (2019). Scoring system predicting mortality in melioidosis .  
   Paper presented at European Respiratory Society International Congress 2019 (ERS International Congress  
             2019), September 28- October 2, Madrid, Spain. 
 Wisetdee, S. and Domthong, U. (2018). Modified Estimators for Right-Censored Data in Multiple Linear  
             Regression Model. Proceeding of International Conference on Applied Statistics 2018 (ICAS 2018),   
             October 24-26, Bangkok, Thailand. 
 Masa, S. and Domthong, U. (2018). Composite Imputation Method in Logistic Regression Analysis . Proceeding   
             of International Conference on Applied Statistics 2018 (ICAS 2018), October 24-26, Bangkok, Thailand. 
 Kaengthong, N. and Domthong, U. (2017). Modified Regression Correlation Coefficient for Poisson Regression  
   Model. Proceeding of the 1st International Conference on Applied & Industrial Mathematics Statistic  
   2017 (ICoAIMS 2017), August 8-10, Vistana City Centre, Kuantan, Pahang, Malaysia . 
 Domthong, P., Domthong, U., Hansiriphan, P., Wongsrichanalai, V., Tanyaharn, S., Wutthichan, Patumporn Jian- 
   umpunkul, V., and Wattanathum, A. (2016). Macrolide-resistant Mycoplasma pneumonia in respiratory  
             tract infection and its clinical relevance. Paper presented at European Respiratory Society International   
             Congress 2016 (ERS International Congress 2016), September 3-7, London, United Kingdom. 
 
 
 
 Srisutham, W., Klawkrathok, S., and Domthong, U. (2016). Equations for estimating body weight from    
             anthropometric measurements in Thai adult patients . Paper presented at the 5th Asian conference on   
             Nonlinear Analysis and Optimization (NAO-Asia 2016), August 1-6, Toki Messe, Niigata, Japan. 
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 Samranrom, S. and Domthong, U. (2016). Modified Ridge Parameters for the Logistic Regression Model,   
             Proceeding of International Conference on Applied Statistics 2016 (ICAS 2016), July 13-15, Phuket   
             Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand, 53-57. 
 Domthong, U., Junsawang, P., Wongsrichanalai, V., Kittiworawittkul, P., and Domthong, P. (2015). The   
             Classification of Severity Level in Exertional Heatstroke Patients by Applying a Decision Tree Technique.  
             Paper presented at the International Conference on Applied Statistics (ICAS 2015) Conference, July 15-  
             17, Pattaya, Thailand (Best Oral Presentation Award). 
 Domthong, U., Parikh, CR., Kimmel, PL., and Chinchilli, VM. (2014). Assessing the agreement of biomarker data  
             in the presence of left-censoring. Paper presented at Eastern North America Region (ENAR) Conference,  
             March 16-19, Baltimore, USA. 
 Domthong, U., Parikh, CR., Kimmel, PL., and Chinchilli, VM. (2014). Multivariate Weibull Distribution on   
             assessing the agreement of biomarker data . Paper presented at Graduate Student Research Forum,  
             March 4-5, College of Medicine, Pennsylvania State University, Hershey,  USA. 
 

 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  4 ปี 
 

 5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

316 205 Principle of Statistics 316 724 Design of Experiment 
316 231 Biometrics 316 712 Statistical Inference 
316 311 Statistical Theory II 316 891 Seminar 
316 332 Design of Experiment 316 899 Thesis 
316 491 Seminar  
316 493 Statistical Project I  
316 494 Statistical Project II  
316 891 Seminar in Statistics  
SC 602 003 Elementary Statistics  

 
15. นายธนพงศ์  อินทระ 
 1) ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล 2548 
ปริญญาโท วท.ม. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์() จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2553 
ปริญญาโท M.Sc. (Machine Learning) University College London 2556 
ปริญญาเอก Ph.D. (Computer Science) University College London 2561 

  

 3) ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 T. Noiplab, M. Sakdanupab, A. Supratak and T. Intharah (2019) Construction of A Mobile Video Retrieval  
  Dataset in the Cloud: Dos, Don’ts, and the Analysis. ISCIT 2019, 470-475. 
 Intharah, T., Turmukhambetov, D., and, Brostow, G .J  .)2019 .( HILC :Domain-Independent PbD System Via   
              Computer Vision and Follow-Up Questions .ACM Transactions on Interactive Intelligent System, 9)2-3(,  
             16:1-27. 
 Intharah, T. and Brostow, G.J) .2018 .(DeepLogger :Extracting User Input Logs From 2D Gameplay Videos . CHI  
   PLAY2018, 221–230. 
 Intharah, T., Firman, M., and Brostow, G.J) .2018 .(RecurBot :Learn to Auto-complete GUI Tasks From Human  
   Demonstrations. CHI 2018 )late breaking work(, Paper No.: LBW595, 1–6. 
 Intharah, T., Turmukhambetov, D., and, Brostow, G .J) .2017 .(Help, It Looks Confusing :GUI Task Automation   
              Through Demonstration and Follow-up Questions. ACM IUI 2017) .Best Student Paper Honorable   
              Mention(, 233–243. 
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 Intharah, T. and Brostow, G.J .Context Tricks for Cheap Semantic Segmentation. ArXiv. 
 Intharah, T. and Khiripet, N) .2012 .(MuralCut :automatic character segmentation from mural image. ECTI –
CON, 1-4. 
 โครงการวิจัยการซ่อนข้อมูลลงบนวิดีโอและการเรียกข้อมูลคืนผ่านการบันทึกวิดีโอซ้าด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือ . UReka Program. 
          )Digital Venture, ธนาคารไทยพานิชย์(  
 

 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  1 ปี 
 

 5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 

326 492 Statistical Information Project I 336 743 Data Preparation and Data Mining 
SC 613 403 Business Systems Analysis and Design  
SC 623 403 Data Warehouse and Data Mining  

 
 
16. นางสาวธรรณญพร น้อยพลับ 
 1) ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาตรี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2558 
ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2561 

 
 3) ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 Noiplab, T. and Mayureesawan, T. (2019). Modified EWMA Control Chart for Skewed Distributions and  
   Contaminated Processes . Thailand Statistician, 17(1), 16-29.  
 ธรรณญพร น้อยพลับ. (ผู้ร่วมวิจัย). (2559). โครงการ Health, Aging, and Retirement in Thailand  
   (HART): Wave II. ศูนย์วิจัยผู้สูงอายุ สถานบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 
 

 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา  4 เดือน 
 

 5) ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 

SC 602 003 Elementary Statistics 
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เอกสารแนบ 4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
 

 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  95 

 
 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  96 

 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  97 

 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  98 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  99 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  100 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  101 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  102 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  103 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  104 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  105 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  106 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  107 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  108 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  109 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  110 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  111 



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  112 

 
 
 
 
 
 
 

  



  มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 
 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  113 

 

เอกสารแนบ 5  ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 766/2549) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชา 
    และค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

(ฉบับที่ 766/2549) 
เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ  

 
 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่นักศึกษาที่สอบคดัเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัขอนแกน่ 
สามารถโอนรายวิชาที่เคยลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาน้ัน ๆ  และผ่านการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์
ของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ   มาเป็นส่วนหน่ึงของจ านวนหน่วยกิต ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแกน่ อกี
ทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 15 ที่ก าหนดให้มี
การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย และเพื่อ
ปริวรรตให้เป็นไปตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เข้าสู่การศึกษาในระบบ พ.ศ.2545 ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษ า
ส าหรับนักศึกษาใหม่เป็นระบบเหมาจ่าย 
 ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 20 และ 23(1) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
พ.ศ. 2541 ประกอบกับข้อ 12.10 ของระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 และโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณบดีในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2549 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของ
รายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ไว้ดังน้ี 
 ข้อ 1  ประกาศน้ีเรียกว่า  “ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 766/2549) เร่ือง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ” 
 ข้อ 2  ประกาศน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน่ (ฉบับที่ 143/2543) เร่ือง การเทียบโอนรายวิชา ลง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2543 และ ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 377/2546) เร่ือง การเทียบโอน
รายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ ลงวันที่  21 พฤษภาคม พ.ศ. 
2546 และ ให้ใช้ประกาศน้ีแทน 
 ข้อ 4  ในประกาศน้ี 
  “มหาวิทยาลัย” หมายถึง   มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “อธิการบดี” หมายถึง   อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “คณะ”  หมายถึง  คณะต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  “ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ”  หมายถึง  ส านักทะเบียนและประมวลผล 
(ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ) ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3/2548) 
  “นักศึกษา” หมายถึง   นัก ศึ ก ษ าที่ ศึ ก ษ าใ นห ลั ก สู ต รระดั บ ป ริญญาต รีข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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  “รายวิชา” หมายถึง กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี และเป็นไป
ตามหลักสูตรของคณะน้ัน ๆ 
 ข้อ.5.นักศึกษาผู้มีสิทธิขอเทียบโอนรายวิชาต้องเป็นนักศึกษาที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือของสถาบันการ ศึกษาอื่น
ระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่าในหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ ที่
มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 
 ข้อ 6  ก าหนดเวลาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 

6.1 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา  จะต้องยื่น
ค าร้อง ขอเทียบโอนรายวิชาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันเปิดภาคการศึกษาแ รกที่
เข้าศึกษา  และสามารถยื่นค าร้องได้เพียงคร้ังเดียวเท่าน้ัน ที่งานบริการการศึกษา
ของคณะ ที่นักศึกษาสังกัด  โดยแนบใบแสดงผลการศึกษา รายละเอียดของรายวชิา 
และเค้าโครงรายวิชาเพื่อระกอบการพิจารณาด้ว  ยกเว้น ผู้ขอเทียบโอนที่ เคยศึกษา
ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ข อ น แ ก่ น  ข อ เ ที ย บ โ อ น ร า ย วิ ช า ใ น ห ลั ก สู ต รข อ ง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ให้แนบเฉพาะใบแสดงผลการเรียนเท่าน้ัน 

6.2 ให้คณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา
ของ นักศึกษาให้แล้วเสร็จภายใน 20 วันนับถัดจากวันสุดท้ายของก าหนดวันยื่นค า
ร้อง  และเป็นผู้ส่งผลการพิจารณาที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีให้ ส านักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

ข้อ 7  เกณฑ์การพิจารณาการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา และขั้นตอนการ
ตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

 7.1  เกณฑ์การพิจารณาการเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชา 
7.1.1 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือ

เทียบเท่า ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของ
รัฐที่มีอ านาจตามกฎหมายรับรอง 

7.1.2 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 

7.1.3 เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบไล่ได้ไม่ต่ ากว่าระดับคะแนน
ตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า และหรือ 
เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชาน้ันก าหนด 

7.1.4 นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิ นสาม
ในสี่ของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน 

7.1.5 รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนได้จากต่างสถาบัน 
อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่น ามาค านวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสม 

7.1.6 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาจะต้องใช้เวลาศึกษาที่
เหลืออยู่ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยหน่ึงปีการศึกษา 

7.1.7 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่  จะเทียบโอนนักศึกษ า เข้า
ศึกษาได้ ไม่เกินกว่าชั้นปีและภาคการศึกษาที่ได้ รับอนุญาตให้มี
นักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 

7.1.8 เกณฑ์อื่นที่คณะเจ้าของรายวิชาเป็นผู้ก าหนดขึ้นและจัดท าเป็น
ประกาศ ซึ่งต้องไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับน้ี 
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7.1.9 เกณฑ์น้ีให้ใช้กับหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7.2  ขั้นตอนการตรวจสอบรายวิชาที่ขอเทียบโอน 

7.2.1 คณะที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้ส่งรายวิชาไปยังคณะที่รายวิชาที่ขอเทียบ
โอนน้ันสังกัด  เพื่อพิจารณาว่ารายวิชาใดที่สามารถเทียบโอนได้ 

7.2.2 คณะกรรมการประจ าคณะที่นักศึกษาสังกัดพิจารณาผลตาม ข้อ 7.2.1 
เพื่อพิจารณาการรับเทียบโอน ทั้งน้ีให้เป็นไปตามเกณฑ์ ข้อ 7.1 หาก
เห็นชอบให้น าเสนอขออนุมัติต่ออธิการบดี 

 ข้อ  8  ค่าใช้จ่ายและการช าระเงินค่าใช้จ่ายในการขอเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนน ของรายวิชา
ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 ข้อ  9  กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาได้แล้วน้ัน ให้
ส านักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพิกถอนการลงทะเบียนรายวิชาน้ัน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนรายวิชา
อื่นเพิ่มเติมในภาคการศึกษาน้ัน ๆ ได้  ทั้งน้ีจ านวนหน่วยกิต ที่ลงทะเบียนเรียนได้  ต้องเป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย    
 ข้อ 10  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศน้ี โดยให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาตาม
ประกาศน้ี  การตีความและวินิจฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

  ประกาศ   ณ   วันที่  19  มิถุนายน  พ.ศ. 2549 
 
 

   (ลงชื่อ)         กุลธิดา  ท้วมสุข 
(รองศาสตราจารย์กุลธิดา  ท้วมสุข) 

        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
   ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแกน่ 
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เอกสารแนบ 6 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย   
                  พ.ศ. 2541 
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เอกสารแนบ 7 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 1072/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติการขอ 
                  อุทธรณ์  และการพิจารณาอุทธรณ์โทษทางวิชาการระดับปริญญาตรี 
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เอกสารแนบ 8 องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
                  ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  
 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนและเกณฑ์การประเมินประจ าปี 

ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

5263 5264 5265 5266 5267 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)      

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการด าเนิน 
การของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

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

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ี
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

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

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน      

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหน่ึงคร้ัง      

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 10 10 11 12 
 
เกณฑ์การประเมิน :  
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ ตัวบ่งช้ีบังคับ(ตัวท่ี 1-5) มีผลการ
ด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งช้ีท่ีมีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัว
บ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งช้ีบังคับและตัวบ่งช้ีรวมในแต่ละปี 
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เอกสารแนบ 9 รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มี 
                  ส่วนได้ส่วนเสีย (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 

ผลการประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 5260) 
  การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ เป็นการประเมินเพ่ือท าการวิเคราะห์หลักสูตร 
เนื้อหาสาระ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการเรียนการสอนจากเอกสาร และความคิดเห็นของบัณฑิต/ ศิษย์เก่า และ
นักศึกษาปัจจุบันช้ันปีท่ี 4 ตลอดจนความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการน าเสนอผลการประเมิน แบ่งออกเป็น 4 
ส่วน ดังนี ้

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
ส่วนท่ี 2 ความเหมาะสมของปรัชญาและวัตถุประสงค์ โครงสร้างเนื้อหาสาระของหลักสูตร การจัดการ  

ศึกษา และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรสถิติ 
ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในด้านการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องต่อความ  

ต้องการของตลาดในปัจจุบัน การเพ่ิม ตัดหรือลดเนื้อหา/รายวิชาในหลักสูตร และข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับหลักสูตร 

ส่วนท่ี 4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์และความหมายของระดับท่ีใช้ในการประเมินมีดังนี้  
 

ตารางท่ี 1 เกณฑ์และความหมายของระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจเฉลี่ย และการแนะน า 
ระดับความเหมาะสม/
ความพึงพอใจเฉลี่ย 

ความหมาย ระดับคะแนน 
การแนะน าเฉลี่ย 

ความหมาย 

1.00 - 1.80 ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 1.00 – 2.00 การแนะน าน้อยท่ีสุด 

1.81 - 2.60 ความพึงพอใจน้อย 2.01 – 4.00 การแนะน าน้อย 

2.61 - 3.40 ความพึงพอใจปานกลาง 4.01 – 6.00 การแนะน าปานกลาง 

3.41 - 4.20 ความพึงพอใจมาก 6.01 – 8.00 การแนะน ามาก 

4.21 - 5.00 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 8.01 – 10.00 การแนะน ามากท่ีสุด 

ผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้ 
 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
             ผลการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ โดยบัณฑิต/ศิษย์เก่า และนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
สามารถสรุปประเด็นท่ีส าคัญได้ดังนี้ 
  1) จ านวนผู้ตอบแบบประเมินในคร้ังนี้มีจ านวนท้ังส้ิน 66 คน แบ่งเป็นบัณฑิต/ศิษย์เก่า จ านวน 32 คน คิด
เป็นร้อยละ 48.48 และนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 51.52  

2) บัณฑิต/ศิษย์เก่าและนักศึกษา ส่วนใหญ่เข้าศึกษาหลักสูตรในรอบ Admission จ านวน 41 คน คิดเป็น
ร้อยละ 62.12 รองลงมาคือ รอบโควตา จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 และรอบโครงการพิเศษ Portfolio 
และอ่ืน ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 

3)  บัณฑิต/ศิษย์เก่าและนัก ศึกษาส่ วนใหญ่มีภูมิล าเน าตามบัตรประชาชนในจังหวัดเ ขตภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 92.42 รองลงมาคือ ภาคกลางและภาคตะวันออก จ านวนภาค
ละ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.03 และภาคใต้ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.52 

4) บัณฑิต/ศิษย์เก่าและนักศึกษาส่วนใหญ่มีเกรดเฉล่ียสะสม (GPA) อยู่ในช่วง 2.00 – 2.50 จ านวน 26 คน 
คิดเป็นร้อยละ 39.39 รองลงมาคือเกรดเฉล่ียสะสมช่วง 2.51 – 3.00 จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 36.36 เกรด
เฉล่ียสะสมช่วง 3.01 – 3.59 จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 19.70 และเกรดเฉล่ียสะสมต่ ากว่า 2.00 โดยเป็น
นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4.55 
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ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมินแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2 ดังนี้ 
  ตารางท่ี 5 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

รายการ นักศึกษา บัณฑิต/ศิษย์เก่า รวม 
  จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ปีท่ีเข้าศึกษา        
 พ.ศ. 2557 (บัณฑิต/ศิษย์เก่า) - - 10 31.25 10 15.15 
 พ.ศ. 2558 (บัณฑิต/ศิษย์เก่า) - - 22 68.75 22 33.33 
 พ.ศ. 2559 (นักศึกษาช้ันปีท่ี 4) 34 100.00 - - 34 51.52 

รวม 34 100.00 32 100.00 66 100.00 
2. ช่องทางในการเข้าศึกษา       
 โควตา 10 29.41 12 37.50 22 33.33 
 Admission 21 61.77 20 62.50 41 62.12 
 โครงการพิเศษ Portfolio และอ่ืน ๆ  3 8.82 - - 3 4.55 

รวม 34 100.00 32 100.00 66 100.00 
3. ภูมิล าเนาตามบัตรประชาชน       
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 30 80.24 31 96.88 61 92.42 
 ภาคกลาง 1 2.94 1 3.12 2 3.03 
 ภาคใต้ 1 2.94 - - 1 1.52 
 ภาคตะวันออก 2 5.88 - - 2 3.03 

รวม 34 100.00 32 100.00 66 100.00 
4. เกรดเฉลี่ยสะสมปัจจุบัน (GPA)       
 ต่ ากว่า 2.00 3 8.82 - - 3 4.55 
 2.00 – 2.50 17 50.00 9 28.13 26 39.39 
 2.51 – 3.00 9 26.47 15 46.88 24 36.36 
 3.01 – 3.59 5 14.71 8 25.00 13 19.70 

รวม 34 100.00 32 100.00 66 100.00 
 
ส่วนท่ี 2 ความเหมาะสมของปรัชญาและวัตถุประสงค์ โครงสร้างเน้ือหาสาระของหลักสูตร การจัดการศึกษา 
และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรสถิติ 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรและปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้  
2.1 การประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ ของบัณฑิต/ศิษย์เก่าและนักศึกษา 

 ระดับความเหมาะสมของปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร  
 ผู้ตอบแบบประเมินท่ีเป็นบัณฑิต/ศิษย์เก่าและนักศึกษา มีความเห็นว่าประเด็นปรัชญาและ
วัตถุประสงค์หลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมากในทุกหัวข้อ โดยหัวข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด มีค่าคะแนนเฉล่ีย 
3.48 เท่ากัน ได้แก่ ปรัชญาของหลักสูตรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและความต้องการของตลาดแรงงาน มีค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.75 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร มีค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.79 ส่วนวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตรงกับความต้องการของบัณฑิต มีคะแนนเป็นอันดับสุดท้าย โดยมีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.42 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73  

 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรสถิติ 
 ผู้ตอบแบบประเมินท่ีเป็นบัณฑิต/ศิษย์เก่าและนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.45 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61  
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 ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
 1) ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 
การวิจัยด าเนินการ การวิเคราะห์การถดถอย การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ โดยบัณฑิต/ศิษย์เก่าและนักศึกษามีความ
พึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.85 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.81  
 2) อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน โดยบัณฑิต/ศิษย์เก่าและนักศึกษามีความ
พึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนเท่ากับ 3.71 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63  
 3)  ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน เช่น แคลคูลัส การ
วิเคราะห์เชิงสถิติ 1 ทฤษฎีสถิติ 1 โดยบัณฑิต/ศิษย์เก่าและนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 3.64 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87  
 ด้านท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ 
 1) ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก โดยบัณฑิต/ศิษย์เก่าและ
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.11 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88  
 2) การจัดการประสบการณ์ภาคสนาม เช่น การฝึกงาน การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
โดยบัณฑิต/ศิษย์เก่าและนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.12 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.85  
 3) การประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรในชีวิตประจ าวันและในการท างาน โดยบัณฑิต/ศิษย์เก่าและ
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.18 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.68  

 การแนะน าให้บุคคลท่ีรู้จักมาเรียนหลักสูตรสถิติ ท่ี มข. 
 บัณฑิต/ศิษย์เก่าและนักศึกษา ให้คะแนนการแนะน าบุคคลท่ีรู้จักมาเรียนหลักสูตรสถิติ ท่ี มข. ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 5.74  
 
2.2 การประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ ของบัณฑิต/ศิษย์เก่า 

 ระดับความเหมาะสมของปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร  
 ผู้ตอบแบบประเมินท่ีเป็นบัณฑิต/ศิษย์เก่า มีความเห็นว่าประเด็นปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร มี
ความเหมาะสมในระดับมากในทุกหัวข้อ โดยหัวข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้อง
กับรายวิชาในหลักสูตร มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.63 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 ส่วนวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรตรงกับความต้องการของบัณฑิต และปรัชญาของหลักสูตรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากัน คือ 3.47 คะแนน โดยมีค่าเ บ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76 และ 0.88 
ตามล าดับ 

 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรสถิติ 
 ผู้ตอบแบบประเมินท่ีเป็นบัณฑิต/ศิษย์เก่า มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.56 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62  
 ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
 1)  ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน เช่น แคลคูลัส การ
วิเคราะห์เชิงสถิติ 1 ทฤษฎีสถิติ 1 โดยบัณฑิต/ศิษย์เก่ามีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.78 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79  
 2) อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน โดยบัณฑิต/ศิษย์เก่ามีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.75 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.67 และความเหมาะสมของเนื้อหา
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 การวิจัยด าเนินการ การวิเคราะห์การ
ถดถอย การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ บัณฑิต/ศิษย์เก่ามีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.75 
และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92  
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 ด้านท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ 
 1) ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก โดยบัณฑิต/ศิษย์เก่ามีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.06 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84  
 2) การประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรในชีวิตประจ าวันและในการท างาน โดยบัณฑิต/ศิษย์เก่ามีความ
พึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.09 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64  
 3) ความเหมาะสมของการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักศึกษา โดยบัณฑิต/ศิษย์เก่ามีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.16 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72  

 การแนะน าให้บุคคลท่ีรู้จักมาเรียนหลักสูตรสถิติ ท่ี มข. 
บัณฑิต/ศิษย์เก่า ให้คะแนนการแนะน าบุคคลท่ีรู้จักมาเรียนหลักสูตรสถิติ ท่ี มข. ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ีย
เท่ากับ 6.03  
 
2.3 การประเมินต่อคุณภาพหลักสูตรฯ ของนักศึกษา 

 ระดับความเหมาะสมของปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร  
 ผู้ตอบแบบประเมินท่ีเป็นนักศึกษา มีความคิดเห็นว่าประเด็นปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร ท่ีมี
คะแนนความเหมาะสมเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ หัวข้อปรัชญาของหลักสูตรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีคะแนนความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.50 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.62 รองลงมาคือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตรงกับความต้องการของบัณฑิต มีคะแนนความเหมาะสมใน
ระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.38 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.70 ส่วนวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร มีคะแนนความเหมาะสมในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 
3.35 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.88  

 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรสถิติ 
 ผู้ตอบแบบประเมินท่ีเป็นนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรโดยรวมในระดับปานกลาง 
มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.35 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 
 ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
 1) ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 
การวิจัยด าเนินการ การวิเคราะห์การถดถอย การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก 
มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.94 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 
 2) อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก 
มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ3.68 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 
 3) ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีช่วยแนะแนวด้านวิชาการและการใช้ชีวิต โดยนักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.62 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.92  
 ด้านท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ 
 1) การจัดการประสบการณ์ภาคสนาม เช่น การฝึกงาน การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 
โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.03 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.83 
 2) ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ความพร้อม
ในด้านอุปกรณ์และครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบเครือข่าย และทุนการศึกษา โดยนักศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.09 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.87  
 3) ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก โดยนักศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดับปานกลาง มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.15 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.93 

 การแนะน าให้บุคคลท่ีรู้จักมาเรียนหลักสูตรสถิติ ท่ี มข. 
 บัณฑิต/ศิษย์เก่า ให้คะแนนการแนะน าบุคคลท่ีรู้จักมาเรียนหลักสูตรสถิติ ท่ี มข. ในระดับปานกลาง 
โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 5.47  
ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรและปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรสถิติ และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

หัวข้อประเมิน 

บัณฑิต/ศิษย์เก่า นักศึกษา รวม 

คะแน
นเฉลี่ย 

S.D. 
 

ระดับความ
เหมาะสม/

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
 

ระดับความ
เหมาะสม/

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
 

ระดับความ
เหมาะสม/

ความ 
พึงพอใจ 

1. ระดับความเหมาะสมของปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร                 
1) ปรัชญาของหลักสูตรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3.47 0.88 มาก 3.50 0.62 มาก 3.48 0.75 มาก 

2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตรงกับความต้องการของบัณฑิต 3.47 0.76 มาก 3.38 0.70 ปานกลาง 3.42 0.73 มาก 

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร 3.63 0.66 มาก 3.35 0.88 ปานกลาง 3.48 0.79 มาก 

2. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรสถิติ          

1) มาตรฐานของหลักสูตร ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่ง ชาติ 
(TQF) 

3.50 0.67 มาก 3.21 0.64 ปานกลาง 3.35 0.67 ปานกลาง 

2) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลัก สูตรโดยรวมท่ีเน้นทฤษฎีสถิติและ
การประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม 

3.41 0.76 มาก 3.24 0.78 ปานกลาง 3.32 0.77 ปานกลาง 

3) ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ก ลุ่มวิชา
พื้นฐาน เช่น แคลคูลัส การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 ทฤษฎีสถิติ 1 

3.78 0.79 มาก (1) 3.50 0.93 มาก 3.64 0.87 มาก (3) 

4) การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ท้ังในและนอกห้องเรียนของรายวิ ชา
โครงงานสถิติและสหกิจศึกษา 

3.34 0.97 ปานกลาง 3.53 0.93 มาก 3.44 0.95 มาก 

5) ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ ก ลุ่มวิชา
บังคับ เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 การวิจัยด าเนินการ การวิเคราะห์
การถดถอย การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 

3.75 0.92 มาก (2) 3.94  0.69 มาก (1) 3.85 0.81 มาก (1) 

6) ความเหมาะสมของเน้ือหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก 3.06 0.84 ปาน 
กลาง (13) 

3.15 0.93 ปาน 
กลาง (11) 

3.11 0.88 ปาน 
กลาง (13) 
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หัวข้อประเมิน 

บัณฑิต/ศิษย์เก่า นักศึกษา รวม 

คะแน
นเฉลี่ย 

S.D. 
 

ระดับความ
เหมาะสม/

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
 

ระดับความ
เหมาะสม/

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
 

ระดับความ
เหมาะสม/

ความ 
พึงพอใจ 

7) ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิช าต่าง  
ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ 

3.44 0.72 มาก 3.35 0.77 ปานกลาง 3.39 0.74 ปานกลาง 

8) อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน 3.75 0.67 มาก (2) 3.68 0.59 มาก (2) 3.71 0.63 มาก (2) 

9) การประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรในชีวิตประจ าวันและในการ
ท างาน 

3.09 0.64 ปาน 
กลาง (12) 

3.26 0.71 ปานกลาง 3.18 0.68 ปาน 
กลาง (11) 

10) การจัดการประสบการณ์ภาคสนาม เช่น การฝึกงาน การศึกษาดู
งาน การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

3.22 0.87 ปานกลาง 3.03 0.83 ปาน 
กลาง (13) 

3.12 0.85 ปาน 
กลาง (12) 

11)  ค ว าม เหม าะ สม ขอ ง ก าร จั ด ก าร เ รียนก าร สอ น  ไ ด้ แก่   
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง  ๆ เช่น ความพร้อมในด้านอุปกรณ์และ
ครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบเครือข่าย และทุนการศึกษา 

3.34 0.87 ปานกลาง 3.09 0.87 ปาน 
กลาง (12) 

3.21 0.87 ปานกลาง 

12) ความเหมาะสมของการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักศึกษา 3.16 0.72 ปาน 
กลาง (11) 

3.29 0.68 ปานกลาง 3.23 0.70 ปานกลาง 

13) ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีช่วยแนะแนวด้านวิชาการและการใช้ชีวิต 3.56 0.91 มาก 3.62 0.92 มาก (3) 3.59 0.91 มาก 

3. ความพึงพอใจกับคุณภาพของหลักสูตรสถิติโดยรวม 3.56 0.62 มาก 3.35 0.60 ปานกลาง 3.45 0.61 มาก 

4. การแนะน าให้บุคคลท่ีรู้จักมาเรียนหลักสูตรสถิติ ท่ี มข. 
  (ระดับคะแนน 0 - 10 คะแนน) 

6.03 1.87 มาก 5.47 2.22 ปานกลาง 5.74 2.06 ปานกลาง 

หมายเหตุ   (1), (2) และ (3)  หมายถึง หัวข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากเป็นล าดับ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ  
               (11), (12) และ (13)  หมายถึง หัวข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากเป็นล าดับ 11, 12 และ 13 ตามล าดับ  
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ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในด้านการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องต่อความต้องการ
ของตลาดในปัจจุบัน การเพ่ิม ตัดหรือลดเน้ือหา/รายวิชาในหลักสูตร และข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตร 
 

 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในด้านการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องต่อความ
ต้องการของตลาดในปัจจุบัน  

 

 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในด้านการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องต่อความต้องการของ
ตลาดในปัจจุบัน สามารถสรุปประเด็นได้ดังตารางท่ี 4 
 
 

ตารางท่ี 4 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในด้านการเพ่ิมเน้ือหา/รายวิชา จ าแนกตามกลุ่มของบัณฑิต/ 
ศิษย์เก่า และนักศึกษา 

ประเด็นการเพ่ิมเน้ือหา/รายวิชา 
ความถ่ี 

บัณฑิต/ 
ศิษย์เก่า 

นักศึกษา รวม 

1) การใช้/เขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ท่ีหลากหลาย (ภาษา R, Python, 
php, javascript, SAP, SQL, Minitab, ภาษา C, adv.excel)  

13 2 15 

2) เศรษฐศาสตร์, การตลาด, การจัดการ และโลจิสติกส์ 4 9 13 

3) ความรู้ทางด้าน IT , เทคโนโลยี 1 4 5 

4) การปรับปรุงเน้ือหาให้มีความทันสมัย 2 2 4 

5) ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 2 - 2 

6) การเน้นการใช้โปรแกรมในสถานการณ์จริง 2 - 2 

7) การควบคุมคุณภาพ, ISO, TQM   1 1 2 

8) การจัดการฐานข้อมูลและมีการปฏิบัติจริง 1 - 1 

9) เน้นการฝึกงานให้ตรงสายงานเพื่อน าประสบการณ์มาใช้ในการสมัครงานและ
ท างานจริง 

1 - 1 

10) รายวิชา OR มีเน้ือหาท่ีเก่าเกินไป ควรมีการพัฒนาให้ทันสมัยมากย่ิงข้ึน 1 - 1 

11) การวิเคราะห์สถิติทางด้านสายสุขภาพ เช่น biostat - 1 1 

12) การวิเคราะห์ความเส่ียง - 1 1 

13) ควรมีวิชาท่ีสอนเกี่ยวกับ presentation / visualization เพิ่ม และให้การ
น าเสนอเป็นแบบออนไลน์ 

- 1 1 

14) ควรให้วิชาการเขียนโปรแกรม เป็นวิชาบังคับ - 1 1 

 
 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในตัดหรือลดเน้ือหาในรายวิชาในการปรับปรุงหลักสูตรสถิติคร้ัง

ต่อไป  
 

 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในตัดหรือลดเนื้อหา/รายวิชาในการปรับปรุงหลักสูตรสถิติคร้ังต่อไป 
สามารถสรุปประเด็นได้ดังตารางท่ี 5  
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 ตารางท่ี 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในด้านการตัดหรือลดเน้ือหา/รายวิชา จ าแนกตามกลุ่มของ 
   บัณฑิต/ศิษย์เก่า และนักศึกษา 

ประเด็นการตัดหรือลดเน้ือหา/รายวิชา 
ความถี่ 

บัณฑิต/
ศิษย์เก่า 

นักศึกษา รวม 

1) รายวิชาแคลคูลัส, แคลคูลัส 3 2 - 2 

2) รายวิชาของส านักศึกษาท่ัวไป (000) บางตัว  เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(นักศึกษาให้ความเห็นว่าเน้ือหาท่ีเรียนคือประวัติศาสตร์ของเทคโนโลยี ซึ่งไม่
เกิดประโยชน์มาก นัก และเน้ือหาซ้ ากับวิชารายวิชาintro com ท่ีเคยเรี ยน
มาแล้วในช้ันปีท่ี 1) 

1 - 1 

3) ลดเน้ือหารายวิชาท่ีเก่าไม่ทันสมัย แล้วไปเพิ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์ 1 1 2 

4) ลดรายวิชาทฤษฎีเล็กน้อย แล้วจัดให้เรียนโปรแกรม SPSS และ SAS มากข้ึน 1 - 1 

5) วิชาสัมมนาและโครงงาน  เน่ืองจากเน้ือหาจะคล้ายวิชาresearch ควรจะเน้น
ความรู้ท่ีเรียนมาแล้วการประยุกต์ ซึ่งท าให้นักศึกษาเสียเวลาเปล่าและไม่ได้
อะไรเลย 

- 1 1 

6) วิชาแกนเช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ เพราะไม่ได้น ามาใช้ - 1 1 

7) หลักสูตรทางด้าน Information Technology ท่ีไม่เกี่ยวข้อง - 1 1 

8) รายวิชาพยากรณ์ เน่ืองจากเน้ือหาล้าสมัย - 1 1 

9) รายวิชา Data Management - 1 1 

 
 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตร และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

  
     ข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตร และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็น ได้แก่ ด้านหลักสูตรฯ ด้าน
อาจารย์ผู้สอน ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร และด้านส่ือสนับสนุนการเรียนการสอน โดยสามารถสรุปประเด็น
ข้อเสนอแนะได้ดังตารางท่ี 6  
 

ตารางท่ี 6 ข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตร และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ จ าแนกตามกลุ่มของบัณฑิต/ศิษย์เก่า  
 และนักศึกษา 

ประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร 
ความถี่ 

บัณฑิต/
ศิษย์เก่า 

นักศึกษา รวม 

ด้านหลักสูตรฯ  

1) ควรมีการเน้นการปฏิบัติจริง และสามารถน าความรู้ไปใช้ได้จริงในอา ชีพ 
ตามท่ีตลาดงานต้องการ 

4 - 4 

2) หลักสูตรเปิดวิชาเลือกน้อย ควรมีวิชาเลือกท่ีสอดคล้องกับตลาดงาน - 2 2 

3) ควรมีการสอบหรืออกเอกสารรับรองหรือใบประกอบวิชาชีพให้กั บ ผู้จบ
หลักสูตรสถิติ หรือมีการประชาสัมพันธ์ ลิงค์ เกี่ยวกับการรับรองหลัก สูต ร
ของ ก.พ. หรือ กศค. ท่ีง่ายต่อการสมัครงานของนักศึกษาท่ีจบ 

2 - 2 

4) อยากให้มีการบังคับฝึกงาน 1 - 1 

5) อยากให้เน้นทักษะด้านคอมพิว เตอ ร์ เพราะในการท างานหลังจ าก จบ
การศึกษา หลายองค์กรต้องการบุคลากรท่ีมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 

1 - 1 

6) ควรเพิ่มระบบการเรียนการสอนเเบบออนไลน์ มีการเรียนผ่าน ระ บบ
ออนไลน์มากข้ึน 

- 1 1 
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ประเด็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักสูตร 
ความถี่ 

บัณฑิต/
ศิษย์เก่า 

นักศึกษา รวม 

7) อยากให้มีหลักสูตร 2 ภาษา - 1 1 

8) ควรเพิ่มเน้ือหาหรือแนะแนวความรู้ด้าน IT และคอมพิวเตอร์ เน่ืองจาก
เป็นส่ิงท่ีน ามาประยุกต์ใช้ได้ 

- 1 1 

ด้านอาจารย์ผู้สอน 

1) ควรมีเทคนิคเพิ่มเติม เทคนิคใหม่ ๆ ท่ีท าให้นักเรียนมีความสนุกตื่ นเต้ น
และอยากเรียนรู้เพิ่มข้ึน 

2 - 2 

2) ควรปรับการใช้ค าศัพท์ ตัวสถิติให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อให้นักศึกษา
สามารถเช่ือมโยงรายวิชาได้ดีข้ึน 

1 - 1 

3) ควรสนับสนุนให้นักศึกษาน าไอแพดเพื่อการศึกษามาใช้ในห้องเรียน ได้ 
โดยไม่จ าเป็นจะต้องบังคับปร๊ินเอกสารหรือซื้อหนังสือจากอาจารย์เท่าน้ัน 

1 - 1 

4) อยากให้สอนให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและการส่งงาน 
มากข้ึน 

1 - 1 

5) ควรช้ีแนะแนวทางในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ และเน้นการปฏิบัติจ ริง
มากข้ึน 

1 - 1 

ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

1) เพิ่มกิจกรรมท่ีจะท าให้ผู้เรี ยนเห็นโลกภายนอกได้มาก ข้ึน โดยเฉพ าะ
ตลาดงานในสายงานด้านสถิติ 

1 - 1 

2) มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ มีกิจกรรมเพิ่มความผูกพันกับศิษย์เก่า 1 - 1 

ด้านสื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 

1) การปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ของสาขาวิชา ให้ทันสมัย มีโปรแกรมสถิติ ท่ี
หลากหลาย 

4 - 4 

2) ปรับปรุงห้องน้ า 1 - 1 

3) เปิดห้องกระจกให้ท างาน 24 ชม. 1 - 1 

4) ควรเอื้ออ านวยอุปกรณ์มากข้ึน เช่น โปรเจคเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศหรือ
จ านวนโต๊ะเรียน 

1 - 1 

5) มีเวปไซต์ท่ีรวมเอกสารท่ีเกี่ยว ข้องกับสาขาวิชา เช่น ชีทเรียน ใบแสดง
การเข้าเรียน การส่งงาน คะแนนเก็บ-สอบ วิจัย 

- 1 1 

6) สนับสนุนการเข้าใช้ห้องสมุดของสาขาวิชา - 1 1 

 
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

     ผู้ตอบแบบประเมินเป็นผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 23 คน โดยผลความพึงพอใจของผู้ใ ช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต 
พิจารณาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.63 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
2. ด้านความรู้ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.13 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
3. ด้านทักษะทางปัญญา มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.14 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.63 คะแนน 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.09 
คะแนน และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  

6. บัณฑิตสะท้อนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.13 คะแนน ความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

 

 
ภาพท่ี 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต 

  
 รายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต แสดงในตารางท่ี 7 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 7 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1.1 ความมีระเบียบวินัย/ตรงต่อเวลา 4.59 0.55 มากท่ีสุด 

1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต 4.75 0.39 มากท่ีสุด 

1.3 ความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 4.72 0.29 มากท่ีสุด 

1.4 ความรัก ศรัทธาและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 4.46 0.49 มากท่ีสุด 

2. ด้านความรู้  

2.1 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาท่ีเรียนและเข้าใจข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน 4.08 0.50 มาก 

2.2 ความสามารถน าความรู้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 4.15 0.52 มาก 

2.3 ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 4.16 0.54 มาก 

2.4 ความรอบรู้ การเพิ่มพูนหรือต่อยอดองค์ความรู้ 4.15 0.52 มาก 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  

3.1 ความสามารถในการวางแผน การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 4.21 0.32 มากท่ีสุด 

3.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 4.00 0.44 มาก 

3.3 ความคิดสร้างสรรค์/กล้าแสดงออกในการท างาน 4.33 0.46 มากท่ีสุด 

3.4 ความเช่ือมั่นในตนเอง ทักษะความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ 4.02 0.62 มาก 

4.13

4.09

4.63

4.14

4.13

4.63

3.80 3.90 4.00 4.10 4.20 4.30 4.40 4.50 4.60 4.70

6. บัณฑิตสะท้อนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและ
คณะ

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ด้านทักษะทางปัญญา

2. ด้านความรู้

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

คะแนนเฉล่ีย 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คะแนน
เฉลี่ย 

S.D. ระดับความ
พึงพอใจ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   

4.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 4.65 0.44 มากท่ีสุด 

4.2 ความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น 4.75 0.25 มากท่ีสุด 

4.3 ความสามารถในการปรับตัว การท างานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 4.63 0.42 มากท่ีสุด 

4.4 การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 4.49 0.48 มากท่ีสุด 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  

5.1 ความรู้และทักษะในการส่ือสารภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 3.63 0.84 มาก 

5.2 ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 4.42 0.36 มากท่ีสุด 

5.3 ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลสารสนเทศ 4.13 0.63 มาก 
5.4 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

ท างาน 
4.19 0.69 มาก 

6. บัณฑิตสะท้อนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ  

6.1 ท่านเห็นว่าบัณฑิตได้สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามท่ี มหาวิทยาลัย 
ก าหนดไว้ คือ “บัณฑิตพร้อมท างาน (READY TO WORK)” อยู่ในระดับ
ใด 

4.13 0.53 มาก 

 
ผลการประเมิน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.5260) 
  การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ เป็นการประเมินเพ่ือท าการวิเคราะห์
หลักสูตร เนื้อหาสาระ ปัจจัยน าเข้า กระบวนการเรียนการสอนจากเอกสาร และความคิดเห็นของบัณฑิต/ศิษย์เก่า 
จ านวน 28 คน และนักศึกษาปัจจุบันช้ันปีท่ี 4 จ านวน 17 คน ตลอดจนความพึงพอใจของ ผู้ใช้บัณฑิต จ านวน  
16 คน โดยการน าเสนอผลการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนท่ี 1 ความเหมาะสมของปรัชญาและวัตถุประสงค์ โครงสร้างเนื้อหาสาระของหลักสูตร การจัดการ
ศึกษา และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร 

ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในด้านการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องต่อความ
ต้องการของตลาดในปัจจุบัน การเพ่ิม ตัดหรือลดเนื้อหา/รายวิชาในหลักสูตร และข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตร 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 

เกณฑ์และความหมายของระดับท่ีใช้ในการประเมินมีดังนี้  

ตารางท่ี 1 เกณฑ์และความหมายของระดับความเหมาะสม/ความพึงพอใจเฉลี่ย และการแนะน า 
ระดับความเหมาะสม/ความ

พึงพอใจเฉล่ีย 
ความหมาย ระดับคะแนน 

การแนะน าเฉล่ีย 
ความหมาย 

1.00 - 1.80 ความพึงพอใจน้อยที่สุด 1.00 – 2.00 การแนะน าน้อยที่สุด 

1.81 - 2.60 ความพึงพอใจน้อย 2.01 – 4.00 การแนะน าน้อย 

2.61 - 3.40 ความพึงพอใจปานกลาง 4.01 – 6.00 การแนะน าปานกลาง 

3.41 - 4.20 ความพึงพอใจมาก 6.01 – 8.00 การแนะน ามาก 

4.21 - 5.00 ความพึงพอใจมากที่สุด 8.01 – 10.00 การแนะน ามากที่สุด 

 
ผลการประเมินมีรายละเอียดดังนี้ 
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ส่วนท่ี 1 ความเหมาะสมของปรัชญาและวัตถุประสงค์ โครงสร้างเน้ือหาสาระของหลักสูตร การจัดการศึกษา 
และปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรสถิติ 
 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังนี้ 

 

1.1 การประเมินคุณภาพหลักสูตรฯ ของบัณฑิต/ศิษย์เก่า 
 ระดับความเหมาะสมของปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร  

            ผู้ตอบแบบประเมินท่ีเป็นบัณฑิต/ศิษย์เก่า มีความเห็นว่าประเด็นปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร มี
ความเหมาะสมในระดับมากในทุกหัวข้อ โดยหัวข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตรงกับ
ความต้องการของบัณฑิต มีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.78 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.74 รองลงมาคือ ปรัชญาของ
หลักสูตรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและความต้องการของตลาดแรงงานมีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.70 และค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.76 และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตรมีค่าคะแนนเฉล่ีย 3.65 และ
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65  
 

     ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร 
 ผู้ตอบแบบประเมินท่ีเป็นบัณฑิต/ศิษย์เก่า มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรโดยรวมอยู่ในระดับ

มาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.65 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 
ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
1) อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน โดยบัณฑิต/ศิษย์เก่ามีความพึงพอใจใน

ระดับมากท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.22 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 
2) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรโดยรวมท่ีเน้นทฤษฎีสถิติและการประยุกต์ใ ช้ให้ถู ก ต้อง

เหมาะสม บัณฑิต/ศิษย์เก่ามีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.09 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.73 

3) ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติ 
2 การวิจัยด าเนินการ การวิเคราะห์การถดถอย การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  บัณฑิต/ศิษย์เก่ามีความพึงพอใจใน

ระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.91 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.73 
 ด้านท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ 
 1) ความเหมาะสมของการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักศึกษา โดยบัณฑิต/ศิษย์เก่ามีความพึง
พอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.48 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 
 2) มาตรฐานของหลักสูตร ซ่ึงเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) โดยบัณฑิต/ศิษย์เก่ามี
ความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.57 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.51 
 3) ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ความพร้อม
ในด้านอุปกรณ์และครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบเครือข่าย และทุนการศึกษา โดยบัณฑิต/ศิษย์เก่ามีความ
พึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.61 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 
 

1.2 การประเมินต่อคุณภาพหลักสูตรฯ ของนักศึกษา 
 ระดับความเหมาะสมของปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร  

ผู้ตอบแบบประเมินท่ีเป็นนักศึกษา มีความคิดเห็นว่าประเด็นปรัชญาและวัตถุประสงค์หลักสูตร ท่ีมี
คะแนนความเหมาะสมเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ หัวข้อปรัชญาของหลักสูตรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีคะแนนความเหมาะสมในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.00 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.71 รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตรงกับความต้องการของบัณฑิต และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรสอดคล้องกับรายวิชาในหลักสูตร มีคะแนนความเหมาะสมในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากัน คือ  
3.88 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.78 และ 0.86 ตามล าดับ  
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 ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตร 
 ผู้ตอบแบบประเมินท่ีเป็นนักศึกษา มีความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรโดยรวมในระดับมาก มีค่า
คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.94 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 
 ด้านท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 
 1) อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก
ท่ีสุด มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.29 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 
 5) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรโดยรวมท่ีเน้นทฤษฎีสถิติและการประยุกต์ใ ช้ให้ถู ก ต้อง
เหมาะสม โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.18 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.81 
 3)  การประยุกต์ใ ช้ความ รู้จากหลักสูตรในชีวิตประจ าวันและในการท างาน และการจัดการ
ประสบการณ์ภาคสนาม เช่น การฝึกงาน การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ โดยนักศึกษามีความพึงพอใจ
ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากัน คือ 4.12 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.60 และ 0.70 ตามล าดับ 
 ด้านท่ีมีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 3 อันดับสุดท้าย ได้แก่ 
 1) ความเหมาะสมของการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของนักศึกษา โดยนักศึกษามีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.59 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 
 2) ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ความพร้อม
ในด้านอุปกรณ์และครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบเครือข่าย และทุนการศึกษา และระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา
ท่ีช่วยแนะแนวด้านวิชาการและการใช้ชีวิต โดยนักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียและค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากันคือ 3.71 และ 0.75  ตามล าดับ  
 3) มาตรฐานของหลักสูตร ซ่ึงเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) และความเหมาะสม
ของเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน เช่น แคลคูลัส การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 ทฤษฎีสถิติ 1  โดย
นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉล่ียเท่ากันคือ 3.76 และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.66 และ 
0.97 ตามล าดับ 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตรและปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง แสดงรายละเอียดในตารางท่ี 5 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 5 ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร และปัจจัยอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

หัวข้อประเมิน 

บัณฑิต/ศิษย์เก่า นักศึกษา 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 
 

ระดับความ
เหมาะสม/

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 
 

ระดับความ
เหมาะสม/

ความ 
พึงพอใจ 

1. ระดับความเหมาะสมของปรัชญาและวัตถุประสงค์
หลักสูตร           
1) ปรัชญาของหลักสูตรสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและความ

ต้องการของตลาดแรงงาน 
3.70 0. 76 มาก 4.00 0.71 มาก 

2) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตรงกับความต้องการของบัณฑิต 3.78 0. 74 มาก 3.88 0.78 มาก 

3) วัตถุประสงค์ของหลักสูตรสอดคล้องกับรายวิชาใน
หลักสูตร 

3.65 0. 65 มาก 3.88 0.86 มาก 

2. ความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรสถิติ       

1) มาตรฐานของหลักสูตร ซ่ึงเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ (TQF) 

3.57(15) 0. 51 มาก 3.76(11) 0.66 มาก 

2) ความเหมาะสมของโครงสร้างหลักสูตรโดยรวมที่เน้น
ทฤษฎีสถิติและการประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม 

4.09(5) 0. 73 มาก 4.18(5) 0.81 มาก 

3) ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน เช่น แคลคูลัส การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1 
ทฤษฎีสถิติ 1 

3.70 0. 82 มาก 3.76(11) 0.97 มาก 
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หัวข้อประเมิน 

บัณฑิต/ศิษย์เก่า นักศึกษา 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 
 

ระดับความ
เหมาะสม/

ความ 
พึงพอใจ 

คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 
 

ระดับความ
เหมาะสม/

ความ 
พึงพอใจ 

4) การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ทั้งในและนอกห้องเรียนของ
รายวิชาโครงงานสถิติและสหกิจศึกษา 

3.83 0. 78 มาก 4.06 0.75 มาก 

5) ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาบังคับ เช่น การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 การวิจัย
ด าเนินการ การวิเคราะห์การถดถอย การควบคุมคุณภาพ
เชิงสถิติ 

3.91(3) 0. 73 มาก 3.94 0.75 มาก 

6) ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาเลือก 

3.74 0. 69 มาก 3.82 0.64 มาก 

7) ความเหมาะสมของวิธีการวัดและประเมินผลการเรียนใน
รายวิชาต่าง ๆ ของหมวดวิชาเฉพาะ 

3.78 0. 74 มาก 3.88 0.60 มาก 

8) อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ และความเช่ียวชาญในวิชาที่สอน 4.22(1) 0. 60 มากท่ีสุด 4.29(1) 0.69 มากท่ีสุด 

9) การประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรในชีวิตประจ าวันและ
ในการท างาน 

3.65 0. 65 มาก 4.12(3) 0.60 มาก 

10) การจัดการประสบการณ์ภาคสนาม เช่น การฝึกงาน 
การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ 

3.70 0. 76 มาก 4.12(3) 0.00 มาก 

11) ความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น ความพร้อมในด้าน
อุปกรณ์และครุภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ระบบ
เครือข่าย และทุนการศึกษา 

3.61(11) 0. 78 มาก 3.71(12) 0. 85 มาก 

12) ความเหมาะสมของการเตรียมความพร้อมก่อนเรียนของ
นักศึกษา 

3.48(13) 0. 59 มาก 3.59(13)   0. 71 มาก 

13) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่วยแนะแนวด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต 

3.83 0. 89 มาก 3.71(12) 0. 85 มาก 

3. ความพึงพอใจกับคุณภาพของหลักสูตรสถิติโดยรวม 3.65 0. 71 มาก 3.94 0. 66 มาก 

หมายเหตุ   (1), (2) และ (3)  หมายถึง หัวข้อที่มีคะแนนเฉล่ียมากเป็นล าดับ 1, 2 และ 3 ตามล าดับ  
               (11), (15) และ (13)  หมายถึง หัวข้อที่มีคะแนนเฉล่ียมากเป็นล าดับ 11, 12 และ 13 ตามล าดับ  
 
ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในด้านการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องต่อความต้องการ
ของตลาดในปัจจุบัน การเพ่ิม ตัดหรือลดเน้ือหา/รายวิชาในหลักสูตร และข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตร 

ในด้านการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย และสอดคล้องต่อความต้องการของตลาดในปัจจุบัน การเพ่ิม ตัด
หรือลดเนื้อหา/รายวิชาในหลักสูตร และข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักสูตร มีดังนี้ 

1) ต้องการให้ย้ายวิชาสหกิจศึกษามาไว้ปี 4 เทอมต้น เนื่องจากในหลักสูตรปัจจุบันมีเวลาจัดท ารายงานไม่
เพียงพอ 

2) ต้องการให้หลักสูตรเพ่ิมในเร่ืองของสถิติ เช่น เรียนการใช้โปรแกรม SPSS ท่ีเจาะลึกเพ่ิมข้ึน เพราะวิชา
ท่ีเรียนปกติก็พอท่ีจะน าไปใช้ในการท างาน แต่ยังขาดในเร่ืองโปรแกรม 

3) หลักสูตรของสาขาวิชามีความน่าสนใจอยู่แล้ว และเป็นประโยชน์มากให้การท างานในทุกอย่าง อยากให้
เพ่ิมวิชาให้มากข้ึนจากท้ังสามด้าน เช่น การบริหารอาจเพ่ิมวิชาท าบัญชี ด้านไอทีอาจเพ่ิมด้านการเขียนโปรแกรม 
ส่วนด้านสถิติวิชาท่ีภาคจัดให้ถือว่าเพียงพอ แต่ตัวนักศึกษาเองยังไม่สามารถจับประเด็นความรู้ท่ีได้ หลักสูตรเดิมท่ีมี
คือเรามีดีอยู่แล้ว แต่มันยังไม่แน่นพอท่ีสามารถน ามาใช้ได้ และอีกหนึ่งอย่างท่ีจ าเป็น คือ การเรียนการเขียน
โปรแกรม เช่น โปรแกรม R ให้มีความเข้าใจและสามารถใช้งานได้จริงในเวลาท างาน และอีกหนึ่งท่ียังเป็นจุดอ่อน 
คือ การน าสถิติไปใช้งานเพราะว่านักศึกษาหลายคนยังไม่แม่นแม้แต่สถิติพ้ืนฐาน อยากให้เพ่ิมเติมหรือช่วยเน้นเพ่ือ
กระตุ้นรุ่นน้องในส่วนตรงนี้ด้วย 
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4) หลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท าให้มีความรู้หลาย ๆ ด้าน แต่ในกรณีท่ีนักศึกษาต้องการเรียนต่อ
ในระดับปริญญาโทสาขาสถิติ จะมีความรู้ด้านทฤษฎีสถิติไม่มากพอเท่ากับหลักสูตรสถิติ  

5) เพ่ิมเติมในส่วนของวิชาสถิติ เพ่ือการใช้งานได้จริงเวลาไปท างาน ไม่ใช่รู้แต่ทฤษฎี  
6) ควรเพ่ิมรายวิชาเก่ียวกับทฤษฎีสถิติมากกว่านี้ เหนือจากอยู่ภายใต้ภาควิชาสถิติ จึงอยากได้ความรู้ทาง

สถิติท่ีเข้มข้นมากกว่าทุกศาสตร์ จาก 3 ศาสตร์ ควรเพ่ิมรายวิชาท่ีใช้สถิติร่วมกับโปรแกรม Excel โดยตรง เพราะ
การท างานจริง องค์กรมักใช้ Excel ในการท างาน 

 
ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

ผู้ตอบแบบประเมินเป็นผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 17 คน โดยผลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต 
พิจารณาตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.44 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
2. ด้านความรู้ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.82 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
3. ด้านทักษะทางปัญญา มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.92 คะแนน ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.47 คะแนน 

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 3.82 

คะแนน และความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
6. บัณฑิตสะท้อนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ มีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 4.09 คะแนน ความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
รายละเอียดผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิต แสดงในตารางท่ี 3 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

1.1 ความมีระเบียบวินัย/ตรงต่อเวลา 4.41 0.71 มากท่ีสุด 
1.2 ความซื่อสัตย์สุจริต 4.59 0.51 มากท่ีสุด 
1.3 ความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 4.41 0.71 มากท่ีสุด 
1.4 ความรัก ศรัทธาและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 4.35 0.70 มากท่ีสุด 
2. ด้านความรู้  
2.1 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาท่ีเรียนและเข้าใจข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน 3.71 0.59 มาก 
2.2 ความสามารถน าความรู้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์ 4.06 0.75 มาก 
2.3 ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ 3.71 0.69 มาก 
2.4 ความรอบรู้ การเพิ่มพูนหรือต่อยอดองค์ความรู้ 3.82 0.64 มาก 
3. ด้านทักษะทางปัญญา  
3.1 ความสามารถในการวางแผน การท างานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 4.00 0.71 มาก 
3.2 ความสามารถในการวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 3.76 0.75 มาก 
3.3 ความคิดสร้างสรรค์/กล้าแสดงออกในการท างาน 3.71 0.69 มาก 
3.4 ความเช่ือมั่นในตนเอง ทักษะความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ 4.00 0.71 มาก 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
4.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 4.59 0.51 มากท่ีสุด 
4.2 ความมีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานและผู้อื่น 4.53 0.51 มากท่ีสุด 
4.3 ความสามารถในการปรับตัว การท างานเป็นทีม รับฟังความคิดเห็นผู้อื่น 4.47 0.72 มากท่ีสุด 
4.4 การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 4.29 0.59 มากท่ีสุด 
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คะแนน
เฉล่ีย 

S.D. 
ระดับความ
พึงพอใจ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  
5.1 ความรู้และทักษะในการส่ือสารภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน 3.41 0.71 มาก 
5.2 ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 4.24 0.66 มากท่ีสุด 
5.3 ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลสารสนเทศ 3.76 0.75 มาก 
5.4 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ

ท างาน 
3.88 0.78 มาก 

6. บัณฑิตสะท้อนตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและคณะ  
6.1 ท่านเห็นว่าบัณฑิตได้สะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามท่ี มหาวิทยาลัย ก าหนด

ไว้ คือ “บัณฑิตพร้อมท างาน (READY TO WORK)” อยู่ในระดับใด 
4.09 0.67 มาก 

 

 จุดเด่นของบัณฑิตหลักสูตรสารสนเทศสถิติ 
1) เข้าใจเนื้อหางานได้เร็ว ค่อนข้างใช้คอมพิวเตอร์เป็นในด้านโปรแกรมและการแก้ไขปัญหา 

2) เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์สามารถน าวิชาท่ีเรียนมาประยุกต์ใช้ในการท างานได้ดี 

3) รวดเร็ว คิดเป็น 

4) ความมั่นใจ มีวินัย และมีไหวพริบ 

5) มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีและงานท่ีได้รับมอบหมาย 

6) ความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 

7) ความตรงต่อเวลา 

8) มีความกระตือรือร้นในการท าหน้าท่ีของตนเอง 

9) มีความต้ังใจและความรับผิดชอบในการท างาน 

10) พูดเก่งอัธยาศัยดีและมีไหวพริบ 

11) การประสานงาน และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพ้ืนฐานได้ดี 

 
ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต 

 1) ปัจจุบัน Microsoft Excel จ าเป็นมากในทุกบริษัท บัณฑิตควรฝึกการใช้ Excel ต้ังแต่พ้ืนฐานไปจนถึง
ระดับ advance เช่น การใช้สูตรคิดวิเคราะห์ค านวณในเบ้ืองต้น  หรือเทคนิคในการใช้ค าส่ัง เพ่ือใช้ต่อยอดในการ
ท างานจะดีมาก (ความถ่ี 2) 
 2) ฝึกการใช้โปรแกรมพ้ืนฐาน Microsoft ต่าง ๆ  รวมท้ัง Microsoft office ข้ัน Advance เพ่ิมข้ึน (ความถ่ี 
2) 
 3) ควรเน้นวิชาของภาควิชาให้กับสาขาสารสนเทศสถิติให้มากกว่าเดิม เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ ท่ีมาก
พอจะน าไปเป็นประโยชน์และปฏิบัติงานกับสายท่ีเรียนมา 
 4) การจัดท าเอกสารส าคัญต่าง ๆ 
 5) เ พ่ิมทักษะส่ือสาร ทักษะการน าเสนองานให้แก่ผู้บริหารระดับสูง และทักษะด้านการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ หรือพ้ืนฐานการสนทนาภาษาต่างประเทศ (ความถ่ี 3) 
 6) ควรเน้นการปฏิบัติงานจริง เพ่ิมในด้านการปฎิบัติงานกับวิชาท่ีมีในหลักสูตรให้มากกว่านี้ (ความถ่ี 2) 
 7) ควรเน้นการใช้ประยุกต์องค์ความรู้หรือเนื้อหาท่ีเรียนมากับการท างานจริง/ชีวิตประจ าวัน (ความถ่ี 2) 
 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีมีต่อผลการประเมินจากนักศึกษาปี 4 บัณฑิต/ศิษย์
เก่า และผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร มีดังน้ี 
 

 ความคิดเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท่ีมีต่อผลการประเมินจากนักศึกษาปี 4 บัณฑิต/ศิษย์เก่า 
และผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร มีดังนี้ 
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 1) ส าหรับรายวิชาสหกิจศึกษาท่ีแนะน าให้มาไว้ปี 4 เทอมต้นนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา
แล้ว เห็นควรให้อยู่ปี 4 เทอมปลายเช่นเดิม โดยจะด าเนินการแนะน าให้นักศึกษาหาหน่วยงานท่ีจะไปท าสหกิจศึกษา
ต้ังแต่ออกฝึกงานในปี 3 เทอมปลาย เมื่อได้ปัญหาหรือหัวข้อโครงงานจากหน่วยงานแล้ว สามารถด าเนินการเขียน 
บทท่ี 1-3 ไว้ได้เลยต้ังแต่ปี 4 เทอมต้น ซ่ึงอาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถแนะแนวทางได้อย่าง ชัดเจนก่อนออกป ฏิบัติ 
สหกิจจริงในเทอมปลาย   
 2) ส าหรับการเพ่ิมรายวิชาทฤษฎีทางสถิตินั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า
จริง ๆ แล้วนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาด้านสถิติเป็นวิชาเลือกของหลักสูตรได้อยู่แล้ว แต่ท่ีผ่านมายัง
ไม่มีนักศึกษาคนใดไปลงเรียน คณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงเสนอให้เปิดรายวิชาทางทฤษฎีสถิติข้ึนมาใหม่ คือ 
SC 662 101 ทฤษฎีสถิติสมัยใหม่ (Modern Statistical Theory) 3(2-2-5) โดยรวมทฤษฎีส าคัญจากรายวิชาทฤษฎี
สถิติ 1 และทฤษฎีสถิติ 2 มาไ ว้ด้วยกัน และด าเนินการสอนผ่านการประยุกต์ใช้โปรแกรมเพ่ือพิสูจน์สูตร 
ต่าง ๆ และเปิดรายวิชาเลือก SC 663 201 สถิติเชิงค านวณ 3(2-2-5) เพ่ือให้เห็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับทาง IT 
มากย่ิงข้ึน   
 3)  ส าหรับการประยุกต์โปรแกรม SPSS หรือโปรแกรม Excel เ ข้ากับการเรียนการสอนทางสถิตินั้น 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าในรายวิชาสถิติวิเคราะห์ 1 และรายวิชาสถิติวิเคราะห์ 2 
นั้น ต้องเน้นการใช้โปรแกรมให้มากข้ึน และต้องสอบปฎิบัติการของการใช้โปรแกรมเหล่านี้ เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าผู้เรียน
สามารถใช้งานในเบ้ืองต้นเป็นก่อนท่ีจะเรียนวิชาอ่ืน ๆ ต่อไป ซ่ึงรายวิชาวิเคราะห์ทางสถิติอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องก็
เช่นเดียวกัน ควรมีการสอบปฏิบัติการของการใช้โปรแกรมเหล่านี้ 
 4) ส าหรับข้อเสนอแนะให้เพ่ิมรายวิชาด้านการเขียนโปรแกรมใหม่ ๆ ทาง IT นั้น คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรเปิดรายวิชา SC 663 401 การเขียนโปรแกรมข้ันต้นส าหรับงานวิทยาการ
ข้อมูลและการแสดงข้อมูล 3(2-2-5) และเปิดวิชาเลือก SC 664 401 การสร้างต้นแบบส าหรับระบบปัญญาประดิษฐ์
และการเรียนรู้ของเคร่ือง 3(1-4-4) เพ่ือต่อยอดวิทยาการใหม่ ๆ ให้การนักศึกษาได้เรียนรู้ นอกจากนี้ ได้เสนอให้เปิด
รายวิชา SC 663 701 หัวข้อพิเศษทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 1(1-0-2) ซ่ึงจะเป็นการติดตามวิทยาการ
ใหม่ ๆ ทาง IT ได้อย่างเต็มรูปแบบ 
 5) ส าหรับข้อเสนอแนะท่ีว่าควรเน้นการปฏิบัติงานจริงนั้น คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแ ล้ว  
มีความเห็นว่าในค าอธิบายรายวิชาของแต่ละรายวิชาท่ีเป็นเชิงประยุกต์นั้น ต้องให้เน้นกรณีศึกษาจากงานจริงเป็น
ส าคัญ เช่น รายวิชา SC 663 602 สถิติเพ่ือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 3(2-2-5)  รายวิชา SC 652 401 การวิเคราะห์
และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  3(3-0-6) และรายวิชา SC 663 601 สถิติเพ่ือการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
3(3-0-6) เป็นต้น 
 6)  ส าหรับข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวกับทักษะการส่ือสาร ทักษะการน าเสนองานให้แก่ผู้บริหารระ ดับสูง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าทุกรายวิชาท่ีประยุกต์ ควรฝึกทักษะเหล่านี้ให้กับ
นักศึกษา โดยต้องมีกิจกรรมน าเสนอผลการศึกษาท่ีให้นักศึกษาแต่ละคนได้แสดงออก และควรฝึกอย่างต่อเนื่องใน
รายวิชาต่าง ๆ ในทุกช้ันปี 
 7)  ส าหรับข้อเสนอแนะท่ีเก่ียวกับทักษะด้านการส่ือสารภาษาต่างประเทศนั้น คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าควรจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีกระตุ้นให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาต่างประเทศ  
  
  



                                                                           มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล) 

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   138 

เอกสารแนบ 10 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรสถิติและวิทยาการข้อมูล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 5263 กับหลักสูตรเดิม พ.ศ. 5260 
 
(1) วิชาเอกสถิติศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
1. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                           136 หน่วยกิต 1. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                         133 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตเพ่ิมข้ึน 3 หน่วยกิต 
2. โครงสร้างหลักสูตร  2. โครงสร้างหลักสูตร   
    2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                      30 หน่วยกิต     2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                    30 หน่วยกิต  
    2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                          100 หน่วยกิต     2.2 หมวดวิชาเฉพาะ                                          97 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตเพ่ิมข้ึน 3 หน่วยกิต 
         - กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน                 30 หน่วยกิต         -  กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน                  36 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาพ้ืนฐานลดลง 6 หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาบังคับ    56  หน่วยกิต         -  กลุ่มวิชาบังคับ                   46 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาบังคับลดลง 10 หน่วยกิต 
       - กลุ่มวิชาเลือก                   14 หน่วยกิต         - กลุ่มวิชาเลือก                     15 หน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตของกลุ่มวิชาเลือกลดลง 1 หน่วยกิต 
    2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                     6 หน่วยกิต     2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                         6 หน่วยกิต  
3. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                           30 หน่วยกิต 3. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         30 หน่วยกิต  
(1) กลุ่มวิชา ภาษา                                              12 หน่วยกิต (1) กลุ่มวิชา ภาษา                                            12 หน่วยกิต  
LI 101 001  ภาษาอังกฤษ  1  3(3-0-6) 000 101  ภาษาอังกฤษ  1  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
LI 101 002  ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 000 102  ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
LI 102 103  ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 000 103  ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
LI 102 104  ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 000 104  ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
(5) กลุ่มวิชา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์                  6 หน่วยกิต (5) กลุ่มวิชา มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์                9 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตลดลง 3 หน่วยกิต 
GE 141 153  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                                       3(3-0-6) 000 153  ภูมิปัญญาท้องถ่ิน                                         3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
GE 142 145  ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 000 145  ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
  000 159  ความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย 3(3-0-6) รายวิชาที่ตัดออก 
(3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                     9 หน่วยกิต (3) กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                  9 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตเพ่ิมข้ึน 3 หน่วยกิต 
  000 173  พลังงานและส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) รายวิชาที่ตัดออก 
GE 321 415  ทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) 000 174  ทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
GE 362 785  การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6)   รายวิชาที่เพ่ิมใหม่  
GE 363 789  ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 000 176  ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
SC 001 003  การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)   รายวิชาที่เพ่ิมใหม่ 



                                                                       มคอ.2 – วท.บ. (สถิติและวิทยาการข้อมูล)   

สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น         139 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 
4. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ                               100 หน่วยกิต 4. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ                              97 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตเพ่ิมข้ึน 
    4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                        30 หน่วยกิต     4.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน                                      36 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตลดลง 
BS 951 102  ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการข้ันต้น 3(3-0-6)   รายวิชาที่เพ่ิมใหม่ 
LI 203 010  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์ 
   และเทคโนโลยี 

3(3-0-6) 411 224  ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 2  

3(3-0-6) 
 

เปล่ียนรายวิชา ตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชา 
ภาอังกฤษส าหรับ นศ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

SC 101 009  ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) SC 101 009  ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) คงเดิม 
SC 101 010  ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์ 
  กายภาพ  

1(0-2-1) SC 101 010  ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์ 
  กายภาพ  

1(0-2-1) คงเดิม 

SC 201 006  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) SC 201 006  ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-2-1) คงเดิม 
SC 201 008  เคมีหลักมูล  3(3-0-6) SC 201 008  เคมีหลักมูล  3(3-0-6) คงเดิม 
SC 320 001  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ข้ันแนะน า 

3(3-0-6) SC 320 001  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
  ข้ันแนะน า 

3(3-0-6) คงเดิม 

SC 501 000  ฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) SC 501 000  ฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) คงเดิม 
SC 501 003  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) SC 501 003  ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) คงเดิม 
**SC 651 001  การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1  3(3-0-6) SC 611 001  การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 652 002  การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 3(3-0-6)   รายวิชาปรับปรุงใหม่/เปล่ียนรหัสวิชา และเปล่ียนกลุ่มวิชา 
**SC 652 003  การวิจัยด าเนินงาน 3(3-0-6)   รายวิชาปรับปรุงใหม่/เปล่ียนรหัสวิชา และเปล่ียนกลุ่มวิชา 
  SC 612 101  ทฤษฎีเชิงสถิติ 1  3(3-0-6) เปล่ียนกลุ่มวิชา 
  SC 402 101  พีชคณิตเชิงเส้น 1  3(3-0-6) เปล่ียนกลุ่มวิชา 
  SC 401 201  แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6) เปล่ียนกลุ่มวิชา 
  SC 401 202  แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6) เปล่ียนกลุ่มวิชา 
  SC 412 201  แคลคูลัสข้ันสูง 3(3-0-6) รายวิชาที่ตัดออก 
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4.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน วิชาเอกสถิติศาสตร์                    70 หน่วยกิต     4.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                  61 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตเพ่ิมข้ึน 
    1) กลุ่มวิชาบังคับ                                            56 หน่วยกิต     1) กลุ่มวิชาบังคับ                                          46 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตเพ่ิมข้ึน 
SC 310 001  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5) SC 310 001  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  3(3-0-6)  
SC 310 003  ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 3(3-0-6)   เพ่ิมรายวิชาใหม่เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานส าหรับการจัดการ 
SC 310 004  ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 1(0-2-2)   ข้อมูล และวิทยาการข้อมูล 
SC 401 201  แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 1 3(3-0-6)   เปล่ียนกลุ่มวิชา 
SC 401 202  แคลคูลัสส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ 2 3(3-0-6)   เปล่ียนกลุ่มวิชา 
SC 402 101  พีชคณิตเชิงเส้น 1  3(3-0-6)   เปล่ียนกลุ่มวิชา 
**SC 652 101  ทฤษฎีเชิงสถิติ 1  3(3-0-6)   เปล่ียนรหัสวิชา และเปล่ียนกลุ่มวิชา 
**SC 652 201  การวิเคราะห์การถดถอย 3(3-0-6) SC 613 205  การวิเคราะห์การถดถอย  3(3-0-6) รายวิชาปรับปรุงใหม่/เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 652 401  การจัดการข้อมูล 3(3-0-6) SC 612 401  การจัดการข้อมูล 3(3-0-6) รายวิชาปรับปรุงใหม่/เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 653 102  ทฤษฎีเชิงสถิติ 2 3(3-0-6) SC 613 102  ทฤษฎีเชิงสถิติ 2  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 653 202 เทคนิคการชักตัวอย่าง 3(3-0-6) SC 613 203  เทคนิคการชักตัวอย่าง  3(3-0-6) รายวิชาปรับปรุงใหม่/เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 653 203  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) SC 613 208  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 653 204  การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(3-0-6) SC 614 211  การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 653 205  การออกแบบการทดลอง 1 3(3-0-6) SC 613 204  การออกแบบการทดลอง 1  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 653 206 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย 3(3-0-6) SC 613 209  ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 653 402  การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ 3(1-4-4) SC 613 402  การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ  3(1-4-4) เปล่ียนรหัสวิชา 
  SC 612 201  การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา และเปล่ียนกลุ่มวิชาไปเป็นวิชาพ้ืนฐาน 
  SC 612 202  สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา/เปล่ียนกลุ่มวิชาไปเป็นวิชาพ้ืนฐาน 
  SC 612 301  การวิจัยด าเนินการ  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา/เปล่ียนกลุ่มวิชาไปเป็นวิชาพ้ืนฐาน 
 *SC 663 405  พ้ืนฐานวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5)   เพ่ิมรายวิชาใหม่เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เร่ืองวิทยาการข้อมูล 
**SC 654 761  สัมมนาทางสถิติ 1(1-0-2) SC 614 761  สัมมนาทางสถิติ  1(1-0-2) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 654 774  โครงงานทางสถิติ 1 3(0-6-3) SC 614 774  โครงงานทางสถิติ 1   3(0-6-3) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 654 775  โครงงานทางสถิติ 2 3(0-6-3) SC 614 775  โครงงานทางสถิติ 2   3(0-6-3) เปล่ียนรหัสวิชา 
หรือ  หรือ    
**SC 654 785 สหกิจศึกษาทางสถิติ  6(0-18-9) SC 614 785  สหกิจศึกษาทางสถิติ          6 เปล่ียนรหัสวิชา 
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    2) กลุ่มวิชาเลือก                                            14 หน่วยกิต     2) กลุ่มวิชาเลือก                                           15 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตลดลง 
    นักศึกษาเลือกรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 14 หน่วยกิต    นักศึกษาเลือกรายวิชาต่าง ๆ ในกลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต จัดกลุ่มรายวิชาใหม่เพ่ือให้มีความชัดเจนมากข้ึน 
SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 
1(0-2-2) SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษาส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  
1(0-2-2)  

    กลุ่มที่ 1 ทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงสถิติ  
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาในสาขาวิชาสถิติ
และวิทยาการข้อมูลที่เปิดเพ่ิมเติมในภายหลัง 

     กลุ่มที่ 1 ทฤษฎีและการวิเคราะห์เชิงสถิติ  
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาในสาขาวิชาสถิติที่
เปิดเพ่ิมเติมในภายหลัง 

  

**SC 652 207  การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติและเกมส์ 3(3-0-6) SC 613 210 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติและเกมส์  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 653 103  ทฤษฎีการประมาณค่า 3(3-0-6) SC 614 103 ทฤษฎีการประมาณค่า  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 653 104 ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐาน 3(3-0-6) SC 614 104 ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐาน 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 653 208  สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 3(3-0-6)   เปล่ียนรหัสวิชา/เปล่ียนกลุ่มวิชา 
**SC 653 209  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 3(3-0-6) SC 613 207 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 654 210  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก 3(3-0-6) SC 613 206 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 654 211  อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ 3(3-0-6) SC 614 213 เทคนิคการพยากรณ์  3(3-0-6) เปล่ียนช่ือวิชา/เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 654 212  การออกแบบการทดลอง 2 3(3-0-6) SC 614 212 การออกแบบการทดลอง 2  3(3-0-6)  
  SC 613 501 เทคนิคการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์  3(3-0-6) รายวิชาที่ตัดออก 
  SC 613 302 การจ าลองเชิงสถิติ  3(2-2-5) จัดกลุ่มวิชาเลือกใหม่/เปล่ียนรหัสวิชา 
  SC 623 302 การจัดการโซ่อุปทานและโลจีสติกส์  3(3-0-6) รายวิชาที่ตัดออก 
  SC 614 303 ก าหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6) จัดกลุ่มวิชาเลือกใหม่/เปล่ียนรหัสวิชา 
  SC 614 304 ทฤษฎีแถวคอย  3(3-0-6) จัดกลุ่มวิชาเลือกใหม่/เปล่ียนรหัสวิชา 
  SC 614 305 ทฤษฎีพัสดุคงคลัง  3(3-0-6) จัดกลุ่มวิชาเลือกใหม่/เปล่ียนรหัสวิชา 
  SC 423 601 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) รายวิชาที่ตัดออก 
   กลุ่มที่ 2 วิทยาการข้อมูล   
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชา ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและวิทยาการข้อมูลที่เปิดเพ่ิมเติมในภายหลัง 

    กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีสารสนเทศ   
ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาในสาขาวิชาสถิติที่
เปิดเพ่ิมเติมในภายหลัง 

   
เปล่ียนช่ือกลุ่มและเปล่ียนรายวิชาเลือกใหม่ให้เป็นวิทยาการข้อมูล 

SC 662 401  การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
 สารสนเทศทางธุรกิจ   

3(3-0-6) 316 342  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
  ทางธุรกิจ  

3(3-0-6) รายวิชาปรับปรุงใหม่/เปล่ียนรหัสวิชา 

SC 663 604  การจัดการความรู้และนวัตกรรม  3(3-0-6)   รายวิชาปรับปรุงใหม่/เปล่ียนรหัสวิชา 
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SC 663 401  การเขียนโปรแกรมข้ันต้นส าหรับงาน

วิทยาการข้อมูลและการแสดงข้อมูล 
3(2-2-5)   รายวิชาใหม่ 

SC 663 402  คลังข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5)   รายวิชาใหม่ 
SC 663 403  การเตรียมข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(1-4-4)   รายวิชาใหม่ 
SC 664 401 การสร้างต้นแบบส าหรับระบบปัญญา 
 ประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเคร่ือง 

3(1-4-4)   รายวิชาใหม่ 

  316 434  เทคนิคการพยากรณ์  3(3-0-6) จัดกลุ่มวิชาเลือกใหม่/เปล่ียนรหัสวิชา 
  316 442  การพัฒนาโปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติ  3(3-0-6) รายวิชาที่ตัดออก 
  316 443  เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) รายวิชาที่ตัดออก 
  322 232  ภูมิสารสนเทศข้ันแนะน า 3(2-3-6) รายวิชาที่ตัดออก 
  322 352  การวิเคราะห์ข้ันตอนวิธี 3(3-0-6) รายวิชาที่ตัดออก 
  322 331  การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในธุรกิจ 3(3-0-6) รายวิชาที่ตัดออก 
  322 336  ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 3(3-0-6) เปล่ียนกลุ่มวิชาเป็นวิชาบังคับ/เปล่ียนรหัสวิชา 
  322 373  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6) รายวิชาที่ตัดออก 
   กลุ่มที่ 3 การประกันภัย  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 
หรือรายวิชาทางด้านการประกันภัยที่เปิดเพ่ิมเติมในภายหลัง 

    กลุ่มที่ 3 สถิติธุรกิจและการประกันภัย  ให้เลือกเรียน
รายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาในสาขาวิชาเทคโนโลยี 
คอมพิวเตอร์ หรือรายวิชาทางการบริหารที่เปิดเพ่ิมเติมใน
ภายหลัง 

 จัดกลุ่มรายวิชาใหม่ และเปล่ียนช่ือกลุ่มเพ่ือเน้นการประกันภัย  

SC 423 801  ทฤษฎีดอกเบี้ย   3(3-0-6)   เพ่ิมรายวิชาใหม่เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับ นศ. 
SC 423 802  การประกันชีวิต  3(3-0-6)   เพ่ิมรายวิชาใหม่เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับ นศ. 
SC 423 803  การประกันวินาศภัย 3(3-0-6)    
SC 424 801  ตัวแบบความเสียหาย   3(3-0-6)    
SC 424 803  คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย   3(3-0-6)    
**SC 652 501 การเส่ียงภัยและการประกันภัย 3(3-0-6) SC 612 601  การเส่ียงภัยและการประกันภัย  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 653 502 สถิติประกันภัย 3(3-0-6) SC 612 602  สถิติประกันภัย  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
 *SC 654 503  ทฤษฎีความเส่ียงและการประยุกต์ 3(3-0-6)   รายวิชาใหม่ 
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   กลุ่มที่ 4 สถิติธุรกิจและการจัดการ ให้เลือกเรียน
รายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาทางการบริหารจัดการที่เปิด
เพ่ิมเติมในภายหลัง 

   จัดกลุ่มรายวิชาใหม่ และเปล่ียนช่ือกลุ่มเพ่ือเน้นด้านบริหารธุรกิจล
และการจัดการ  

BS 922 241  การเงินธุรกิจ 1 3(3-0-6) 961 241   การเงินธุรกิจ 1 3(3-0-6) เปล่ียนกลุ่มวิชาเลือก 
EC 101 063 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเพ่ือการจัดการธุรกิจ  2(2-0-0) 962 100   เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น  2(2-0-0) เปล่ียนกลุ่มวิชาเลือก 
BS 911 111  หลักการบัญชีข้ันต้น 3(3-0-6) 966 111   หลักการบัญชีข้ันต้น 3(3-0-6) เปล่ียนกลุ่มวิชาเลือก 
  967 102   ธุรกิจและการจัดการข้ันต้น         3(3-0-6) เปล่ียนกลุ่มวิชาเป็นวิชาพ้ืนฐาน  
BS 952 261  หลักการจัดการ 3(3-0-6) 967 261  หลักการจัดการ 3(3-0-6) เปล่ียนกลุ่มวิชาเลือก 
BS 953 363   การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 3(3-0-6)   รายวิชาที่เพ่ิมใหม่ 
**SC 652 207 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติและเกมส์  3(3-0-6)   เปล่ียนกลุ่มวิชาเลือก/เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 653 301 ก าหนดการเชิงเส้น 3(3-0-6)   เปล่ียนกลุ่มวิชาเลือก/เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 654 211 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ 3(3-0-6)   เปล่ียนกลุ่มวิชาเลือก/เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 654 302 การจ าลองเชิงสถิติ  3(3-0-6)   เปล่ียนกลุ่มวิชาเลือก/เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 663 601  สถิติเพ่ือการบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) SC 623 303   สารสนเทศสถิติเพ่ือการบริหารเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) เปล่ียนกลุ่มวิชาเลือก/ปรับปรุงรายวิชา/เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 663 602 สถิติเพ่ือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์   3(2-2-5) SC 624 304   การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6) เปล่ียนกลุ่มวิชาเลือก/ปรับปรุง 
5. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  5. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม 
    วิชาเลือกเสรี                                                   6 หน่วยกิต     วิชาเลือกเสรี                                                 6 หน่วยกิต   

ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
   โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสถิติศาสตร์ ภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์ทบวงฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อย่างน้อย 30 30 30 
2) หมวดวิชาเฉพาะ อย่างน้อย 84 97 100 
    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน -  36  30 
    - กลุ่มวิชาบังคับ -  46  56  
    - กลุ่มวิชาเลือก -  15  14 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี อย่างน้อย 6 6 6 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 - 150 133 136 
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 (2) วิชาเอกสารสนเทศสถ ิติและวิทยาการข้อมูล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หมายเหตุ 

1. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร    136 หน่วยกิต 1. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร       137 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตลดลง 1 หน่วยกิต  
2. โครงสร้างหลักสูตร 2. โครงสร้างหลักสูตร  

5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
 

5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
 

จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม แต่ปรับเปล่ียนบางรายวิชาให้เหมาะสมกับ
สาขาและวิชาเอก   

5.5 หมวดวิชาเฉพาะ    100 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  61 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกติ 

5.5 หมวดวิชาเฉพาะ       101 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 30 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 62 หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาเลือก   9 หน่วยกิต  

ลดลง 1 หน่วยกิต ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 5.3 หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม 
3. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 3. รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตเท่าเดิม 
(1) กลุ่มวิชาภาษา     12 หน่วยกิต (1) กลุ่มวิชาภาษา       12 หน่วยกิต เปล่ียนรหัสวิชาตามที่สถาบันภาษาก าหนด 
LI 101 001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) 000 101  ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
LI 101 002  ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 000 102  ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
LI 102 003 ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) 000 103  ภาษาอังกฤษ 3 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
LI 102 004 ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) 000 104  ภาษาอังกฤษ 4 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต  
GE 141 153 ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 3(3-0-6) 000 156  พหวัุฒนธรรม 3(3-0-6) เปล่ียนเป็นรายวิชาใหม่ 
GE 142 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) 000 145 ภาวะผู้น าและการจัดการ 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
(3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์                 12 หน่วยกิต (3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์    12 หน่วยกิต  
GE 321 415 ทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) 000 174 ทักษะการเรียนรู้ 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
GE 362 785   การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) 000 175 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
GE 363 789 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 000 176 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ 3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
SC 001 003 การส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 000 173 พลังงานและส่ิงแวดล้อม 3(3-0-6) เปล่ียนเป็นรายวิชาใหม่ 
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4. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ    100 หน่วยกิต 4. รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ    101 หน่วยกิต  
   (1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน         30 หน่วยกิต    (1) กลุ่มวิชาพื้นฐาน          30 หน่วยกิต  
BS 951 102 ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการข้ันต้น  3(3-0-6) 967 102 ธุรกิจและการจัดการข้ันต้น  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสและช่ือวิชาตามที่ KKBS ก าหนด 
LI 203 010 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) 411 224 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับวิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 

และเทคโนโลยี 2 
เปล่ียนไปเรียนกับสถาบันภาษา 

SC 101 009 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3(3-0-6) SC 101 009 ชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ   3(3-0-6) เหมือนเดิม 
SC 101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  1(0-2-1) SC 101 010 ปฏิบัติการชีววิทยาส าหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ  1(0-3-2) เหมือนเดิม 
SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-2-1) SC 201 006 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป  1(0-3-2) เหมือนเดิม 
SC 201 008 เคมีหลักมูล  3(3-0-6) SC 201 008 เคมีหลักมูล   3(3-0-6) เหมือนเดิม 
SC 320 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารข้ันแนะน า   3(3-0-6) SC 310 001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1     3(2-2-5) เหมือนเดิม 
SC 501 000 ฟิสิกส์เบื้องต้น  3(3-0-6) SC 501 000 ฟิสิกส์เบื้องต้น   3(3-0-6) เหมือนเดิม 
SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 1(0-3-2) SC 501 003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1  1(0-3-2) เหมือนเดิม 
**SC 651 001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1  3(3-0-6) SC 611 001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 1   3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
   SC 401 006 คณิตศาสตร์ทั่วไป  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ปรับเน้ือหา และย้าย SC 401 006 ไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ 
   SC 402 401 วิยุตคณิตและการประยุกต์  3(3-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชา/ปรับเน้ือหา และย้าย SC 402 401 ไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ 
**SC 652 002 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2    3(3-0-6)   รายวิชาปรับปรุงใหม่/เปล่ียนรหัสวิชา และเปล่ียนกลุ่มวิชา 
**SC 652 003 การวิจัยด าเนินงาน    3(3-0-6)   รายวิชาปรับปรุงใหม่/เปล่ียนรหัสวิชา และเปล่ียนกลุ่มวิชา 
(2) กลุ่มวิชาบังคับ 61 หน่วยกิต (2) กลุ่มวิชาบังคับ  62 หน่วยกิต  
   414 243   การบริหารโครงการ    3(3-0-0) ตัดออกจากรายวิชาบังคับ 
BS 922 103 การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับผู้บริหาร   3(3-0-6) BS 922 103 การบริหารการเงินและการบัญชีส าหรับผู้บริหาร    3(3-0-6) เหมือนเดิม 
EC 101 063 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้นเพ่ือการจัดการธุรกิจ   3(3-0-6) 962 100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น    2(2-0-4) เปล่ียนรหัสวิชาและหน่วยกิต 
   967 363 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    3(3-0-6) ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
SC 310 001 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5) SC 320 001 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารข้ันแนะน า    3(3-0-6) ย้าย SC320 001 ไปอยู่กลุ่มวิชาบังคับ 
SC 310 003 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ   3(3-0-6) SC 312 003 ระบบจัดการฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล 3(3-0-6) เหมือนเดิม 
SC 310 004 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ  1(0-2-2) SC 310 004 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ    1(0-2-2) เหมือนเดิม 
SC 401 006 คณิตศาสตร์ทั่วไป 3(3-0-6)   ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
SC 402 401 วิยุตคณิตและการประยุกต์ 3(3-0-6)   ย้ายมาจากกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
   SC 612 201 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 2    3(3-0-6) ย้ายไปเป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
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   SC 612 301 การวิจัยด าเนินการ   3(3-0-6) ย้ายไปเป็นกลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
 *SC 662 101 ทฤษฎีสถิติสมัยใหม่ 3(2-2-5)   รายวิชาใหม่ 
**SC 662 201 ตัวแบบทางสถิติ   3(2-2-5) SC 622 101 ตัวแบบทางสถิติ   3(2-2-5) เปล่ียนรหัสวิชา/ปรับเนื้อหา 
**SC 662 401 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทาง

ธุรกิจ   
3(3-0-6) SC 613 403 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) 

ทางธุรกิจ  
เปล่ียนรหัสวิชา/ปรับเนื้อหา 

   SC 623 301 การจัดการความรู้และนวัตกรรม   3(3-0-6) ย้ายไปเป็นวิชาเลือก 
   SC 623 401 การจัดการคุณภาพข้อมูล   3(2-2-5) รวมเนื้อหาไว้กับรายวิชา *SC 663 603 
**SC 653 204 การวิเคราะห์หลายตัวแปร    3(3-0-6) SC 614 211 การวิเคราะห์หลายตัวแปร   3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 653 206 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย   3(3-0-6) SC 613 209 ระเบียบวิธีวิทยาการวิจัย   3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
 *SC 663 402 คลังข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5)   รายวิชาใหม่ 
 *SC 663 403 การเตรียมข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล  3(1-4-4)   รายวิชาใหม่ 
   SC 623 403 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล   4(3-2-7) ยกเลิกวิชานี้ 
**SC 663 601 สถิติเพ่ือการบริหารเชิงกลยุทธ์    3(3-0-6) SC 623 303 สารสนเทศสถิติเพ่ือการบริหารเชิงกลยุทธ์   3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา/ปรับเนื้อหา 
**SC 663 602 สถิติเพ่ือการบริหารลูกค้าสัมพันธ์   3(2-2-5) SC 624 304 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์   3(2-2-5) เปล่ียนรหัสวิชา/ปรับเนื้อหา 
**SC 663 603 การจัดการข้อมูลองค์กร   4(3-2-7) SC 623 404 การจัดการข้อมูลขององค์กร   3(2-2-5) เปล่ียนรหัสวิชา/ปรับเนื้อหา 
**SC 663 401 การเขียนโปรแกรมข้ันต้นส าหรับงานวิทยาการ

ข้อมูลและการแสดงข้อมูล 
3(2-2-5)   เปล่ียนรหัสวิชา  

 *SC 663 404 หัวข้อพิเศษทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการ
ข้อมูล 
(การวัดและประเมินผลใช้ด้วยอักษร S/U) 

1(1-0-2)   รายวิชาใหม่ 

**SC 664 761 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล   1(1-0-2) SC 624 761 สัมมนาทางสารสนเทศสถิติ   1(1-0-2) เปล่ียนรหัสวิชา/ช่ือวิชา/ปรับเนื้อหา 
**SC 664 774 โครงงานทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 1 3(0-6-3) SC 624 774 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 1                        3(0-6-3) เปล่ียนรหัสวิชา/ช่ือวิชา 
**SC 664 775 โครงงานทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล 2 3(0-6-3) SC 624 775 โครงงานทางสารสนเทศสถิติ 2                        3(0-6-3) เปล่ียนรหัสวิชา/ช่ือวิชา 
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กรณีสหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิติ (แผนสหกิจศึกษา) กรณีสหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิติ (แผนสหกิจศึกษา)  
**SC 664 785 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล  6(0-18-9) SC 624 785 สหกิจศึกษาทางสารสนเทศสถิติ     6(0-18-9) เปล่ียนรหัสวิชา/ช่ือวิชา/ปรับเนื้อหา 
(3) กลุ่มวิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต (3) กลุ่มวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า              9  หน่วยกิต  
      (3.2.1) กลุ่มรายวิชาทางสถิติ  ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
โดยเลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี หรือรายวิชาทางสถิติท่ีเปิดเพิ่มเติมในภายหลัง 

      (3.2.1) กลุ่มรายวิชาทางสถิติ ไม่น้อยกว่า                 3  หน่วยกิต  

  SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์  

1(0-2-2) SC 002 001 การเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา      1(0-2-2) 
ส าหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

เป็นวิชาบังคับในรายวิชา SC624785 สหกิจ
ศึกษาทางสารสนเทศสถิติ ซ่ึงการวัดและ
ประเมินผลใช้ด้วยอักษร S/U 

**SC 652 201 การวิเคราะห์การถดถอย  3(3-0-6)   เพ่ิมรายวิชาเลือก 
**SC 652 207 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติและเกม  3(3-0-6) SC 613 210 การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติและเกมส์   3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 653 202 เทคนิคการชักตัวอย่าง  3(3-0-6)   เพ่ิมรายวิชาเลือก 
**SC 653 205 การออกแบบการทดลอง 1 3(3-0-6)   เพ่ิมรายวิชาเลือก 
**SC 653 208 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 3(3-0-6) SC 612 202 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์   3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 653 209 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ 3(3-0-6)   เพ่ิมรายวิชาเลือก 
**SC 653 301 ก าหนดการเชิงเส้น  3(3-0-6) SC 614 303 ก าหนดการเชิงเส้น   3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 653 402 การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ  3(1-4-4) SC 613 402 การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ   3(1-4-4) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 654 210 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก  3(3-0-6) SC 613 206 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงจ าแนก   3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 654 211 อนุกรมเวลาและการพยากรณ์ 3(3-0-6) SC 614 213 เทคนิคการพยากรณ์   3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 
**SC 654 302 การจ าลองเชิงสถิติ  3(2-2-5) SC 613 302 การจ าลองเชิงสถิติ    3(2-2-5) เปล่ียนรหัสวิชา 
   SC 623 302 การจัดการโซ่อุปทานและโลจีสติกส์   3(3-0-6) ยกเลิกจากการเป็นวิชาเลือก 
   SC 623 304 การจัดการความม่ันคงของระบบสารสนเทศ  3(3-0-6) ยกเลิกจากการเป็นวิชาเลือก 
   SC 623 402 การประเมินสมรรถนะของระบบสารสนเทศ   3(3-0-6) ยกเลิกจากการเป็นวิชาเลือก 
 *SC 663 201 สถิติเชิงค านวณ 3(2-2-5)   รายวิชาใหม่ 
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(3.2.2) กลุ่มรายวิชาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือรายวิชาทางการ

บริหารจัดการ   ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต 
 โ ดย เลือกเรียนรายวิชาต่อไปน้ี  หรือ เป็นรายวิชาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือรายวิชาด้านการบริหารท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือรายวิชาท่ี
เปิดเพิ่มเติมในภายหลัง โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

(3.2.2) กลุ่มรายวิชาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือรายวิชา  
ทางการบริหารจัดการ  ไม่น้อยกว่า              6  หน่วยกิต 

 

 
 

 342 131 การโต้ตอบระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) ตัดออกจากวิชาเลือก หากนักศึกษาสนใจเรียน 
สามารถติดต่อผ่านประธานหลักสูตรได้ 

 
 

 SC 311 
301 

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ   3(2-2-5) ตัดออกจากวิชาเลือก หากนักศึกษาสนใจเรียน 
สามารถติดต่อผ่านประธานหลักสูตรได้ 

   777 100 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายทั่วไป  3(3-0-0) ตัดออกจากวิชาเลือก 
   961 464 จริยธรรมธุรกิจและบรรษัทภิบาล  3(3-0-2) ตัดออกจากวิชาเลือก 
BS 931 111 หลักการตลาด 3(3-0-6) 963 217 หลักการตลาด  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาตามต้นสังกัด 
BS 952 261 หลักการจัดการ  3(3-0-6) 967 261 หลักการจัดการ   3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาตามต้นสังกัด 
BS 952 262 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  3(3-0-6) 967 262 การจัดการทรัพยากรมนุษย์   3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาตามต้นสังกัด 
BS 952 263 การจัดการงานผลิตและบริการ  3(3-0-6) 967 263 การจัดการงานผลิตและบริการ   3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชาตามต้นสังกัด 
BS 953 363 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม    3(3-0-6)   ย้ายมาจากวิชาบังคับ 
   967 469 การออกแบบองค์กร   3(3-0-6) ตัดออกจากวิชาเลือก 
 

 
 SC 312 

401 
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และโปรแกรมประยุกต์  3(2-2-5) ตัดออกจากวิชาเลือก หากนักศึกษาสนใจเรียน 

สามารถติดต่อผ่านประธานหลักสูตรได้ 
 

 
 SC 332 

002 
ระบบภูมิสารสนเทศข้ันแนะน า  3(2-3-6) ตัดออกจากวิชาเลือก หากนักศึกษาสนใจเรียน 

สามารถติดต่อผ่านประธานหลักสูตรได้ 
**SC 652 
501 การเส่ียงภัยและการประกันภัย   

3(3-0-6) SC 612 
601 

การเส่ียงภัยและการประกันภัย  3(3-0-6) เปล่ียนรหัสวิชา 

 *SC 663 405 พ้ืนฐานวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5)   รายวิชาใหม่ 
**SC 663 
604 การจัดการความรู้และนวัตกรรม  

3(3-0-6)   ย้ายมาจากกลุ่มวิชาบังคับ 

 *SC 664 401  การสร้างต้นแบบส าหรับระบบปัญญาประดิษฐ์และ
การเรียนรู้ของเคร่ือง  

3(1-4-4)   รายวิชาใหม่ 

2. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี 2. รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี  
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 วิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต วิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต  
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ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ เดิม ปีการศึกษา พ.ศ. 2560 
   โครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล วิชาเอกสารสนเทศสถิติและวิทยาการข้อมูล ภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
 

หมวดวิชา เกณฑ์ทบวงฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อย่างน้อย 30 30 30 
2) หมวดวิชาเฉพาะ อย่างน้อย 84 101 100 
    - กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน -  30  30 
    - กลุ่มวิชาบังคับ -  62  61  
    - กลุ่มวิชาเลือก -  9  9 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี อย่างน้อย 6 6 6 

หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 - 150 137 136 
 


