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สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ และบณัฑิตวิทยาลัย 

 

หมวดที ่1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

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

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

3. วิชาเอก 
ไม่ม ี

4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสตูรระดับปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข 
5.2 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไดเ้ป็นอย่างด ี
5.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น 

ไม่ม ี
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสถิติประยกุต์ หลักสตูร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย เห็นชอบในการประชุมครั ้งที่ครั้งที ่ 13/2563 เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ ครั้งท่ี 2/2564 เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 



มคอ.2 – วท.ม. (สถติิประยุกต์) 

2 
 

สภามหาวิทยาลยั อนุมัติหลักสตูรในการประชุมครั้งท่ี 3 / 2564 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 
เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสตูรจะไดร้ับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

สามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวกับสาขาวิชาสถิติโดยตรง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ นักสถิติ นักวิเคราะห์ข้อมูล ฝ่าย
บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ นักวิจัยในสาขาต่าง ๆ เช่น การตลาด ทางการแพทย์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น 
เป็นอาจารย์ในสถาบันการศึกษา หรือศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
9. ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1 นางสาวธิดาเดียว มยรุีสวรรค ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ วศ.ด. (วิศวกรรมอตุสาหการ) 
สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติ) 

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

3 นางอุทุมพร ปณิธานะรักษ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Biostatistics) 
M.Sc. (Statistics) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) (เกียรตินิยม) 

 

10. สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได้พิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบตอ่การผลติบณัฑิตเพื่อเตรยีมความพร้อมและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) มีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดย
มียุทธศาสตร์ชาติที่สำคัญด้านหนึ่ง คือ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยมีการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในการร่วมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย 
และหน่วยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพื่อสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการ
ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ทั้งในภาครัฐและเอกชน มีการสนับสนุนและเร่งรัดการนำ
วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ การออกแบบที่คำนึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลางมาใช้ในภาคการผลิตและบริการ 
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลหลากหลายแหล่งให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มศักยภาพคนในสังคมด้วยการเข้าถึงความรู้ รวมทั้งการสร้างผลงานท่ีช่วยให้ผู้ประกอบการทั้งภาครัฐ
และเอกชนสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างเต็มที่ 
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อีกทั้ง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา คือ ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งมุ่งเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เพิ่ม
จำนวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ซึ่งมีการเร่งสร้างนักวิจัยมืออาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ทีส่ามารถ
นำเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ช่วยแก้ปัญหาและสื่อสารผลลัพธ์ที่ได้ให้เห็นภาพและเข้าใจง่าย จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทำให้ปัจจุบันแต่ละองค์กรมีข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ และมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องการนำข้อมูล
เหล่านั้นมาประมวลเพื่อสร้างสารสนเทศใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน อันนำไปสู่การพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติในส่วนรวมในระยะยาว ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การวิเคราะห์ทางสถิติอย่างถูกต้อง จึง
จำเป็นต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบันซึ ่งเป็นยุคเศรษฐกิจฐานความรู ้นั ้น ในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องอาศัยความรู ้ และสารสนเทศเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจ อีกทั้งความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้มีปริมาณข้อมูล สารสนเทศเพิ่มมากขึ้น วิชาสถิติจึงมีบทบาทอย่างมากใน
การจัดการข้อมูลเพื่อให้ได้สารสนเทศและความรู้ใหม่เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ หรือใช้เป็นแนวทางกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการ ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้เครื่องมือทางสถิติที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้สามารถผลิตสารสนเทศที่มีคุณภาพได้นั้น ถือได้ว่ามีคุณค่าต่อการพัฒนา
ประเทศทำให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นต้องผลิตบัณฑิตที่มคีวามรู ้

ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ปลูกฝังกระบวนการคิดให้เป็นระบบในเชิง
วิทยาศาสตร์ สนองตอบความต้องการที่มุ่งเน้นการสร้างบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่จำเป็นต้องบริหารจัดการข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจในปัจจุบัน และได้บัณฑิตที่มีคุณลักษณะของมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติประยุกต์ ท่ีเปิดสอนในปัจจุบันให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 
การปร ับปร ุงหล ักส ูตรว ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาว ิชาสถ ิต ิประย ุกต ์  สอดคล ้องก ับพ ันธก ิจของ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ให้การศึกษา ส่งเสริม ประยุกต์และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย พัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม และมหาบัณฑิตดำรงตนในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ อีกทั้ง
พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ จะต้องปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
ตระหนักถึงจรรยาบรรณและจริยธรรมของวิชาชีพ ให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชุมชน และสังคม 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 การบริหารหลักสูตร 
 ไม่มี 

13.2 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้ มีคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัยร่วมด้วยหรือไม่ อย่างไร 
 ไม่มี 

13.3 รายวิชาในหลักสูตรนี้มีผู้เรียนในสาขาอื่นเรียนด้วยหรือไม่ อย่างไร 
 ไม่มี 



มคอ.2 – วท.ม. (สถติิประยุกต์) 

4 
 

หมวดที ่2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตให้มี

ความรู้ความเข้าใจในเชิงลึกหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชา  มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ หลักการทางสถิติและการวิจัย  มี
ความสามารถในการทำวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ นำมาประยุกต์ให้
เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่หรือวิธีการปฏิบัติงานใหม่ในสาขาวิชาได้อย่างสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ตามหลักวิชาการและวิชาชีพ และมีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วัตถุประสงค ์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต

มหาบัณฑิตที่มีคุณสมบัติดังนี้ 
(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาสถิติ ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหม่

และสามารถประยุกต์ความรู้ในการทำวิจัยหรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพในระดับสูงได้ 
(2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาทางการวิจัย เลือกเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง สามารถ

สรุปผลและแปลผลได้ 
(3) มีความสามารถในการสร้างเครื่องมือ และเช่ียวชาญในการใช้เครื่องมือทำการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
(4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีในการจัดการข้อมูลทางด้านสถิติ เพื่อสร้างและนำเสนอ

สารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การตัดสินใจ และการพัฒนาองค์กร 
(5) มีภาวะผู้นำ และมีการประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานไม่ต่ำ
กว่าที่ สกอ. กำหนดและให้สอดคล้อง
ก ับความต ้องการของภาคร ัฐและ
ภาคเอกชน 

1. พัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
2. ประเมินหลักสตูรอย่างสม่ำเสมอใน
ทุกปีการศึกษา 
3. วิเคราะหส์ถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงโลกและประเทศ 
4. ดำเนินการทบทวนและประเมนิ
หลักสตูรอย่างต่อเนื่อง 
5. เปิดสอนในรายวิชาใหม่ท่ีสอดคล้อง
กับการความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ต่อการบริหารหลักสตูร 
- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ
บัณฑิต 
- รายงานผลประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
(มคอ.7) 
- จำนวนผลงานทางวิชาการที่นักศึกษา
นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ หรือตีพิมพ์
ในวาสารทางวิชาการ 
- จำนวนบัณฑิตที่ได้งานทำ 
 
 
 
 
 



มคอ.2 – วท.ม. (สถติิประยุกต์) 

5 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ 
2. ติดตามผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร 1. ให้ผู้ใช้บัณฑิตประเมินอยา่งต่อเนื่อง 

2. รับฟังการประเมินจากนักศึกษาช้ันปี
สุดท้ายทุกปีการศึกษา 

- ผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑติอยู่ในระดับ
ดีขึ้นไป 

- ผลประเมินจากนักศึกษาช้ันปีท่ีช้ันปี
สุดท้ายอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
- รางวัลต่าง ๆ ท่ีนักศึกษาและบณัฑิต
ได้รับ 

3. การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ 1. อาจารย์ใหม่ต้องเข้าอบรมเกี่ยวกับ
การสอนรูปแบบต่าง ๆ และการวดัผล
ประเมินผล เพื่อให้มีทักษะในการวัดผล
และประเมินผลทีเ่ป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
2. อาจารย์ทุกคนต้องมีการเพิ่มพนู
ประสบการณ์ด้านวิชาการและการวิจัย
ทุกปีการศึกษา 

- รายงานผลการเข้าอบรมอาจารย์ใหม ่
- รายงานผลการเพิ่มพูนประสบการณ์
ด้านวิชาการและการวิจยั 

4. การพัฒนานักศึกษา 1. ส่งเสรมิให้นักศึกษาได้ใช้ความรูแ้ละ
ทักษะทางวิชาการ เคารพกติกาของ
สังคม เช่น ร่วมแขง่ขัน ร่วมเสนอ
ผลงานทางวิชาการ  
2. ส่งเสรมิให้นักศึกษามีความเป็นผู้นำ 
และเป็นผู้ร่วมงานท่ีดี มีมนุษยสัมพันธ์ 
3. ส่งเสรมิให้นักศึกษาไดเ้ข้าฝึกอบรม
ต่าง ๆ  

- จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าแข่งขันทาง
วิชาการ 
- จำนวนนักศึกษาร่วมเสนอผลงานทาง
วิชาการ 
- จำนวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.   ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่

น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 

ไม่ม ี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ไม่ม ี

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาต้น         เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาปลาย      เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
(1) ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 5 ข้อ 21.2 

หรือเป็นไปตามระเบยีบที่จะปรับปรุงใหม่ และ 
(2) เป็นผู้สำเรจ็การศึกษาปริญญาตรทีุกสาขาท่ีมีการศึกษาวิชาสถิติและ/หรือคณิตศาสตรไ์ม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
(3) หากคุณสมบัติในข้อ (2) ไม่เป็นไปตามที่กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.3 ปัญหาของนักศกึษาแรกเข้า 
ปัญหาการปรับตัว และปัญหาเรื่องของความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ เช่น ความรู้พื้นฐานทางคณติศาสตรแ์ละสถติิในเชิงทฤษฎี 

รวมทั้งปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษท่ีต้องใช้ในการสืบค้นและทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ เป็นต้น 
2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนกัศึกษาในข้อ 2.3 

(1) จัดให้มีการดูแลอยา่งใกล้ชิดโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษารุ่นพี ่เพื่อแนะนำการแบ่งเวลาให้เหมาะสมและการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

(2) จัดสอนเสรมิความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ ทฤษฎีสถิติและภาษาอังกฤษ โดยอาจารย์ประจำหลกัสูตร 
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

 

ชั้นปีที่ศึกษา 

จำนวนนักศึกษาแต่ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก 2 ข ก 2 ข ก 2 ข ก 2 ข ก 2 ข 

ปีท่ี 1 10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 

ปีท่ี 2 - - 10 5 10 5 10 5 10 5 

รวม 10 5 20 10 20 10 20 10 20 10 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - - 10 5 10 5 10 5 10 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
 ประมาณการรายรับ ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 750,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

 รวมรายรับ 750,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 350,000 700,000 700,000 700,000 700,000 
2. ทุนการศึกษา 75,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
3. ค่าครุภณัฑ ์ 325,000 650,000 650,000 650,000 650,000 

 รวมรายจ่าย 750,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
จำนวนนักศึกษา 15 30 30 30 30 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อป ี 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาต่อหลักสูตร = 100,000 บาท 

 
2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน หรือ แบบออนไลน์ผ่านสื่อ เช่น Microsoft Teams, google meet เป็นต้น หรือ ผ่าน
ระบบ e-Learning kku แล้วแต่กรณี 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
ให้เป็นไปตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2560) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและค่า

คะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ และระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนข้าม
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 หรือเป็นไปตามระเบียบ/หรือประกาศฯที่จะปรับปรุงใหม่ 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต     

แผน ก แบบ ก2                      รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
แผน ข                                 รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 
จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
1)  หมวดวิชาบังคับ 21 21 
2)  หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 ไม่น้อยกว่า 12 
3)  วิทยานิพนธ์ 12 - 
4)  การศึกษาอิสระ - 6 
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3.1.3 รายวิชา 
3.1.3.1 หมวดวิชาบังคับ 
*SC 637 701   ความน่าจะเป็นและการอนุมานเชิงสถิติ                            3 (3-0-6) 
                   Probability and Statistical Inference 
*SC 637 702   สถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงสำรวจ                                  3 (2-2-5) 
                   Statistical Analysis in Survey Research 
**SC 637 703  การวิเคราะห์หลายตัวแปร                                            3 (2-2-5) 
                   Multivariate Analysis 
*SC 637 704   สถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงทดลอง                                 3 (2-2-5) 
                   Statistical Analysis in Experimental Research 
*SC 637 705   ตัวแบบเชิงสถิติ                                                        3 (2-2-5) 
                   Statistical Modeling 
*SC 637 706   การให้คำปรึกษาทางสถิติ                                             3 (1-3-6) 
                   Statistical Consulting 
**SC 637 891  สัมมนาทางสถิตปิระยุกต์                                             3 (3-0-6) 
                   Seminar in Applied Statistics 
3.1.3.2 หมวดวิชาเลือก 
**SC 637 801  การคำนวณและการจำลองเชิงสถิติ                                 3 (2-2-5) 
                   Statistical Computation and Simulation 
*SC 637 802   การเตรียมข้อมลูเพื่อการประมวลผลและการทำเหมอืงข้อมูล   3 (2-2-5) 
                   Data Pre-processing and Data Mining 
*SC 637 803   การแสดงผลข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงค้นหา             3 (2-2-5) 
                   Data Visualization and Exploratory Data Analysis 
*SC 637 804   การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม                                 3 (2-2-5) 
                   Industrial Quality Control 
*SC 637 805   การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่                                        3 (2-2-5) 
                   Big Data Analytics 
**SC 637 806  เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถติิ                                         3 (2-2-5) 
                   Statistical Forecasting Techniques 
**SC 637 807  การวิจัยดำเนินการ                                                    3 (2-2-5) 
                   Operations Research 
*SC 637 808   หัวข้อพิเศษทางสถิติประยุกต์                                        3 (2-2-5) 
                   Special Topics in Applied Statistics 
3.1.3.3 วิชาการศึกษาอิสระ 
**SC 637 897  การศึกษาอิสระ                                                         6 หน่วยกิต 
                   Independent Study 
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3.1.3.4 วิชาวิทยานิพนธ์ 
**SC 637 899  วิทยานิพนธ ์                                                            12 หน่วยกิต 
                   Thesis 
 
คำอธิบายระบบรหัสวิชา 
1. ตัวอักษร  SC                        แสดงถึง  คณะวิทยาศาสตร ์
2. ตัวเลข หลักท่ี 1 และหลักท่ี 2     แสดงถึง  รหัสสาขาวิชา หรือหลักสูตร 
    SC 63X XXX                                    63 หมายถึง สาขาวิชาสถติิประยุกต ์
3. ตัวเลข หลักท่ี 3                      แสดงถึง  ระดับของรายวิชา 
4. ตัวเลข หลักท่ี 4                      แสดงถึง  หมวดวิชา 
                                                         7 หมายถึง หมวดวิชาบังคับ 
                                                         8 หมายถึง หมวดวิชาเลือก 
5. ตัวเลข หลักท่ี 5 และหลักท่ี 6      แสดงถึง  ลำดับที่ของรายวิชา 
    ยกเว้นรายวิชาดังต่อไปนี ้
    SC 637 891  วิชาสัมมนาระดบัปริญญาโท 
    SC 637 897  วิชาการศึกษาอิสระ 
    SC 637 899  วิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
* หมายถึง รายวิชาใหม่  และ ** หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลีย่นแปลง 
 

 
3.1.4  ตัวอย่างแผนการศึกษา 

   

 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
 *SC 637 701 ความน่าจะเป็นและการอนุมานเชิงสถิต ิ 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
  Probability and Statistical Inference   
 *SC 637 702 สถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงสำรวจ 3 (2-2-5) 3 (2-2-5) 
  Statistical Analysis in Survey Research   
 **SC 637 703 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3 (2-2-5) 3 (2-2-5) 
  Multivariate Analysis   
 SC 637 XXX วิชาเลือก 3 3 
  Elective course   
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 12 12 
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 12 12 
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 ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
 *SC 637 704 สถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงทดลอง 3 (2-2-5) 3 (2-2-5) 
  Statistical Analysis in Experimental Research   
 *SC 637 705 ตัวแบบเชิงสถิต ิ 3 (2-2-5) 3 (2-2-5) 
  Statistical Modeling   
 SC 637 XXX วิชาเลือก 3 6 
  Elective course   
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 9 12 
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 21 24 
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
 *SC 637 706 การให้คำปรึกษาทางสถติ ิ 3 (1-3-6) 3 (1-3-6) 
  Statistical Consulting   
 **SC 637 891 สัมมนาทางสถิติประยุกต ์ 3 (3-0-6) 3 (3-0-6) 
  Seminar in Applied Statistics   
 **SC 637 897 การศึกษาอิสระ - 2 
  Independent Study -  
 **SC 637 899 วิทยานิพนธ์ 5 - 
  Thesis   
 SC 637 XXX วิชาเลือก - 3 
  Elective course   
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 11 11 
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 32 35 
     
 ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
   แผน ก แบบ ก2 แผน ข 
 **SC 637 897 การศึกษาอิสระ - 4 
  Independent Study   
 **SC 637 899 วิทยานิพนธ์ 7 - 
  Thesis   
  รวมจำนวนหน่วยกิตลงทะเบียนเรียน 7 4 
  รวมจำนวนหน่วยกิตสะสม 39 39 
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3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
 *SC 637 701 ความน่าจะเป็นและการอนมุานเชิงสถิติ 3 (3-0-6) 
  Probability and Statistical Inference  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
       ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงร่วมและการแจกแจงตามขอบ โมเมนต์และฟังก์ชัน

ก่อกำเนิด ฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีลิมิต แนวคิดในการ
อนุมานเชิงสถิติ วิธีการหาตัวประมาณ สมบัติของตัวประมาณ แนวคิดในการทดสอบสมมุติฐานเชิง
สถิติ การสร้างตัวสถิติทดสอบของสมมุติฐานเชิงสถิติ 

       Probability, random variables, joint and marginal distributions, moment and 
generating functions, characteristic function, distribution of function of random 
variables, limit theorems, concepts in statistical inference, methods of finding 
estimators, properties of the estimators, concepts in testing of statistical hypotheses, 
creating test statistic of statistical hypotheses 

    
 *SC 637 702 สถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงสำรวจ 3 (2-2-5) 
  Statistical Analysis in Survey Research  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
       บทบาทของสถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงสำรวจ ประเภทของข้อมูล เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

การเลือกตัวอย่างและการกำหนดขนาดตัวอย่างเพื่อการประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร การ
จัดการข้อมูลและคุณภาพของข้อมูล สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 
หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยเชิงสำรวจ 

       The role of statistical analysis in survey research, types of data, data collection 
tools, sampling and determination of sample size for estimating population parameter, 
data management and data quality, descriptive statistics, inferential statistics, non-
parametric statistics, principles for using statistical techniques in survey research 

    
 **SC 637 703 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3 (2-2-5) 
  Multivariate Analysis  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
       การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร การอนุมานเกี่ยวกับเวกเตอร์เฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวน

หลายตัวแปร การวิเคราะห์โพรไฟล์ การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก การ
วิเคราะห์จำแนกกลุ่ม การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอนิคัล การวิเคราะห์การ
ถดถอยลอจิสติกหลายตัวแปร 

       Multivariate normal distribution, inference about mean vectors, multivariate 
analysis of variance, Profile Analysis, factor analysis, principal component analysis, 
discriminant analysis, cluster analysis, canonical correlation analysis, Multivariate 
logistic regression analysis 
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 *SC 637 704 สถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงทดลอง 3 (2-2-5) 
  Statistical Analysis in Experimental Research  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
       บทบาทของสถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงทดลอง ขั้นตอนการออกแบบการทดลอง การกำหนด

ขนาดตัวอย่าง แผนแบบสุ่มสมบรูณ์ แผนแบบบล็อกสมบรูณ์เชิงสุ่ม แผนแบบจัตุรัสละติน แผนแบบ
แฟกทอเรียล การทดลองแฟกทอเรียล 2k การทดลองแฟกทอเรียล 3k การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ร่วม การทดสอบไม่อิงพารามิเตอร์ แผนแบบวัดซ้ำ แผนแบบสลับไขว้ แผนแบบบล็อกไม่สมบรูณ์
สมดุล แผนแบบแบ่งพล็อต การจัดการข้อมูล หลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยเชิงทดลอง 

       The role of statistical analysis in experimental research, procedure of experimental 
design,  determination of sample size,  completely randomized design, randomized 
complete blocks design, Latin square design, factorial design, 2k factorial experiment,  
3k factorial experiment, analysis of covariance, non-parametric test, repeated 
measures design, cross-over design, balanced incomplete block design, split-plot 
design, data management, principles for using statistical techniques in experimental 
research 

    
 *SC 637 705 ตัวแบบเชิงสถิติ 3 (2-2-5) 
  Statistical Modeling  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
       การวิเคราะห์การถดถอยและสหสมัพันธ์ การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติก การวิเคราะห์ข้อมลู

อนุกรมเวลา การจำลองมอนติคารโ์ลสำหรับตัวแบบแถวคอยและสินค้าคงคลัง 
       Regression and correlation analysis, logistic regression analysis, time series data 

analysis, Monte Carlo simulation for queuing and inventory models 
    
 *SC 637 706 การให้คำปรึกษาทางสถิติ 3 (1-3-6) 
  Statistical Consulting  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
       การอธิบายภาพรวมของการให้คำปรึกษาทางสถิติ แง่มุมทางจริยธรรมของการให้คำปรึกษา 

ทักษะการสื่อสารด้านการให้คำปรึกษา แง่มุมของการจัดการให้คำปรึกษาในทางปฏิบัติ การให้บริการ
เกี ่ยวกับการให้คำปรึกษาทางสถิติแก่ผู ้รับบริการในสถานการณ์จริง การระดมความคิดระหว่าง
นักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหา การให้คำแนะนำเกี่ยวกับคำตอบของปัญหาที่ให้คำปรึกษา 

       Overview of statistical consulting, ethical aspects of consulting, consulting 
communication skills, practical aspects of consulting management, actively 
participating in statistical consulting service for clients in real situations, brainstorming 
with students and an experienced consultant on consulting problems, advising on the 
answers to problems that the counseling provides 
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 **SC 637 801 การคำนวณและการจำลองเชิงสถิติ 3 (2-2-5) 
  Statistical Computation and Simulation  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
       หลักมูลของภาษาโปรแกรมเชิงสถิติ การจัดการข้อมูล กราฟและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติด้วยการ

โปรแกรมและซอฟต์แวร์ทางสถิติ การก่อกำเนิดเลขสุ่ม การประมาณค่าพารามิเตอร์ การออกแบบ
การทดลองของการจำลอง วิธีการจำลองมอนติคาร์โล การวิเคราะห์ผลจากการจำลอง 

       Fundamentals of statistical programming languages, data management, graphics 
and statistical data analysis by programming and statistical software, random number 
generation, parameter estimation, design of the simulation experiment, Monte Carlo 
simulation method, analysis of simulation outputs 

    
 *SC 637 802 การเตรียมข้อมูลเพ่ือการประมวลผลและการทำเหมืองข้อมูล 3 (2-2-5) 
  Data Pre-processing and Data Mining  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
       แนวคิดของการเตรียมข้อมูล ตัวแปรและประเภทข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเตรียมข้อมูล การทำ

ความสะอาดค่าผิดพลาด ค่านอกเกณฑ์ ค่าสูญหาย การจัดการข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ การบูรณาการ
ข้อมูลจากหลายแหล่ง พื้นฐานของการทำเหมืองข้อมูลและแนวคิดเชิงพรรณนา การสกัดความรู้จาก
ข้อมูล อัลกอริทึมการสร้างตัวแบบเพื่อการทำนาย การค้นพบความสัมพันธ์ในการทำเหมืองข้อมูล 
การแบ่งกลุ่ม การเรียนรู้จากตัวแบบท่ีหลากหลาย กรณีศึกษาหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องกับเหมืองข้อมูล 

       Concept of data pre-processing, variables and data types, data pre-processing 
tools, cleansing incorrect value, outlier, missing value, manipulating various types of 
data, integrating data from multiple sources, data mining primitives and concept 
description, knowledge elicitation, predictive modeling algorithms, data mining 
association discovery, clustering, multiple model learning, data mining topics with case 
studies 

    
 *SC 637 803 การแสดงผลข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงค้นหา 3 (2-2-5) 
  Data Visualization and Exploratory Data Analysis  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
       ประเภทของข้อมูล ภาพรวมของการแสดงผลข้อมูล รายละเอียดตามความต้องการ สถิติเชิง

ค้นหาและการแสดงผลข้อมูลของข้อมูลเชิงตัวเลขและไม่เชิงตัวเลข การแสดงผลด้วยแดชบอร์ด
สำหรับข้อมูลขนาดใหญ่ ทักษะการสื่อสารอย่างชัดเจน 

       Type of data, overview of data visualization, detail on demand, exploratory 
statistics and visualization of numerical and non-numerical data, visualization 
dashboard for large datasets, clear communication skills 
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 *SC 637 804 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม 3 (2-2-5) 
  Industrial Quality Control  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
       หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุม การ

วิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ แผนการเลือกตัวอย่างเพื่อการยอมรับ แผนการเลือก
ตัวอย่างแบบต่อเนื่อง 

       Principles of industrial quality control, statistical process control, control charts, 
process capability analysis, acceptance sampling plans, continuous sampling plans 

    
 *SC 637 805 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3 (2-2-5) 
  Big Data Analytics  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
       เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ทะเลสาบข้อมลู ฐานข้อมูลแบบไม่มโีครงสร้าง ฐานข้อมูลแบบโนเอส

คิวแอล เทคโนโลยฮีาดูป เทคโนโลยีสปาร์ค การเรียกคืนข้อมูลด้วยภาษาไฮว์ พิก และ เอสคิวแอล 
เทคโนโลยีคลาวด ์

       Big data technology, data lake, unstructured databases, NoSQL databases, 
Hadoop technology, Spark technology, Query using Hive Pig and SQL, Cloud 
technology 

    
 **SC 637 806 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถิติ 3 (2-2-5) 
  Statistical Forecasting Techniques  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
       การพยากรณ์เชิงปริมาณและการพยากรณ์เชิงคุณภาพ บทบาทของการพยากรณ์ในการตัดสินใจ 

การเลือกใช้เทคนิคการพยากรณ์ เทคนิคการทำให้เรียบ การวิเคราะห์แนวโน้ม การวิเคราะห์อนุกรม
เวลาด้วยวิธีบอกซ์-เจนกินส์ ตัวแบบ GARCH เบื ้องต้น หัวข้อที่เกี ่ยวข้องกับการพยากรณ์ด้วย
กรณีศึกษา 

       Quantitative and qualitative forecasting, role of forecasting in decision, choice of 
forecasting techniques, smoothing technique, trend analysis, time series analysis with 
Box-Jenkins method, preliminary in GARCH model, forecasting topics with case studies 

    
 **SC 637 807 การวิจัยดำเนินการ 3 (2-2-5) 
  Operations Research  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
       ภาพรวมของการสร้างตัวแบบการวิจัยดำเนินการ กำหนดการเชิงเส้น ทฤษฎีการขนส่ง ทฤษฎี

การจัดงาน ทฤษฎีเกม กำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็ม ตัวแบบข่ายงาน การจัดการโครงการด้วย 
PERT/CPM โซ่มาร์คอฟ กระบวนการมาร์คอฟเวลาต่อเนื่อง แถวคอยมาร์คอฟการจำลอง การใช้
โปรแกรมสำเร็จรูปแก้ปัญหาทางการวิจัยดำเนินการ 
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       Overview of the operations research modeling, linear programming, transportation 
theory, assignment theory, game theory, integer linear programming, network model, 
project management with PERT/CPM, Markov chain, continuous time Markov process, 
Markovian queue, simulation, using software package for solving the operations 
research problems 

    
 *SC 637 808 หัวข้อพิเศษทางสถิติประยุกต์ 3 (2-2-5) 
  Special Topics in Applied Statistics  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
       หัวข้อท่ีน่าสนใจและประเด็นปัจจุบันเกี่ยวข้องกับสถิติประยุกต์ 
       Interesting topics and current issues related to applied statistics 
    
 **SC 637 891 สัมมนาทางสถิติประยุกต ์ 3 (3-0-6) 
  Seminar in Applied Statistics  
  เงื่อนไขของรายวิชา: ไม่ม ี  
       สัมมนาประเด็นสำคัญเกีย่วกบัสถิติศาสตร์ทั้งทางด้านทฤษฎีสถติิและการประยุกต์ 
       Seminar on major issues in theoretical statistics and application 
    
 **SC 637 897 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 
  Independent Study  
  เงื่อนไขของรายวิชา: นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับทุกวิชา  

                         หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสตูร 
       การวิจัยเชิงประยุกต์ทางสถิตโิดยการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ทีป่รึกษาการศึกษาอิสระ 
       Researching in statistical application by consulting independent study advisor 
 
 

   

 **SC 637 899 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
  Thesis  
  เงื่อนไขของรายวิชา: นักศึกษาต้องผ่านการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคับทุกวิชา  

                         หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสตูร 
       การวิจัยทางด้านทฤษฎีสถิติและการประยุกต์โดยการให้คำปรึกษาจากอาจารย์ที ่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ์
       Researching in theoretical statistics and application by consulting thesis advisor 
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3.2 ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  

ที ่ ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตร
ประชาชน 

ตำแหน่งทาง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 

1 นางสาวธิดาเดียว มยรุีสวรรค ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x รองศาสตราจารย ์ วศ.ด. (วิศวกรรมอตุสาหการ) 
สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติ) 

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

3 นายธนพงศ์ อินทระ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.d. (Computer Science) 
M.Sc. (Machine Learning) 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

4 นายธิปไตย พงษ์ศาสตร ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

5 นายเปรม จันทร์สว่าง x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร ์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

วท.ม. (วิทยาการคณนา) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

6 นางอุทุมพร ปณิธานะรักษ ์ x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ Ph.D. (Biostatistics) 
M.Sc. (Statistics) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) (เกียรตินิยม) 

หมายเหตุ  รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติ ผลงานทางวิชาการ และภาระงานสอน ให้ดูในภาคผนวก 
 
3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
รายวิชาในหลักสูตรทั้งหมดสามารถดำเนินการเรียนการสอนด้วยอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรได้ จึงไม่จำเป็นต้องมีอาจารย์

พิเศษเพื่อการเรียนการสอน แต่อาจจะมีการดำเนินการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที ่มีความเชี ่ยวชาญจากสถาบัน หรือมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ หรือต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน) (ถ้าม)ี 

ไม่ม ี
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระ 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
การทำวิทยานิพนธ์และการศึกษาอิสระเกีย่วกับสถิติและการประยุกต์ โดยให้มีการดำเนินการ กำหนดปัญหาการวิจยั การ

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง เสนอเค้าโครง การเก็บรวบรวมข้อมูลหรือสร้างวิธีการใหม ่การวิเคราะห์ข้อมูล การเรยีบ
เรียงผลการวิจยัพร้อมอภิปรายผล และการเสนอผลการวิจัยในรูปบทความตีพิมพ์ในวารสารหรือเผยแพร่ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิ
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.2.1 มีความรู้และทักษะด้านสถติิศาสตร์ 
5.2.2 มีทักษะการทำงานด้านสถิติและการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางสถติ ิ
5.2.3 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ ฯลฯ 

5.3 ช่วงเวลา 
ช้ันปีท่ี 2 ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย ทั้ง แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก2 จำนวน 12 หน่วยกิต 
แผน ข จำนวน 6 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
วิชา **SC637 891 สัมมนาทางสถิติประยุกต์ เป็นส่วนหน่ึงของการเตรียมตัวในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระของ

นักศึกษา โดยมีการแนะนำ ให้คำปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ การเลือกหัวข้อเรื่อง การแนะนำแหล่งข้อมูล 
แนะนำการทบทวนวารสารหรือบทความทางวิชาการโดยอาจารย์ในสาขาวิชา พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการทำวิทยานิพนธ์และการศึกษา
อิสระ และกำหนดตารางเวลาในการทำวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
มีการประเมินเค้าโครงโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำในสาขาวิชาแบบเปิด มีการประเมินความก้าวหน้าทุกภาค

การศึกษา การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระโดยมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจนและสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 
 

หมวดที ่4. ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมการดำเนินการ 

เรียนรูต้ลอดชีวิต ฝึกให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ และให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบัติในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมทางสถิต ิ

บุคลิกภาพ และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
 
 

- สอดแทรกเรื่อง การเจรจาสื่อสาร การคิดด้านบวก  

การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในวิชาสมัมนาทางสถิติประยุกต์ 
- ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์และกฎหมายที่เกีย่วข้อง ตลอดจน
ผลกระทบต่อสังคม 

Program Learning Outcomes (PLO) ที่บัณฑิตในหลักสูตรนี้ต้องทำได้ เมื ่อจบหลักสูตรนี้จะสามารถทำคิด และหรือมี
คุณลักษณะตาม Professional Competencies ซึ่งประกอบด้วย คิดวิเคราะห์ปัญหา วางแผนและดำเนินการตามหลักการทางสถิติ
โดยใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมทางสถิติที่เหมาะสม ให้คำปรึกษาและนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ โดยบัณฑิตจากหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ สามารถใช้แนวคิดเชิงทฤษฎีสถิติวิเคราะห์ข้อมูลตามหลักการทางสถิติโดยใช้สถิติขั้นสูง ใช้
เครื่องมือหรือโปรแกรมทางสถิติ ตลอดจนบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงานเพื่อการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ให้คำปรึกษาและ
นำเสนอต่อสาธารณชนได้ ดังนี ้
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ชั้นปี / ภาคการศึกษา PLO รายวิชา 
ช้ันปีท่ี 1 ภาคต้น 

นักศึกษารู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ทฤษฎีเชิงสถิติ รวมถึงสามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมโดยใช้เครื่องมือ
หรือโปรแกรมทางสถิติ 

PLO1. มีความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับ
ทฤษฎีเช ิงสถิต ิ และสามารถ
สร้างตัวสถิติทดสอบสำหรับการ
ทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติได้  

*SC 637 701 ความน ่ าจะเป ็นและการ
อนุมานเชิงสถิติ 

PLO2. มีความรู้ในทฤษฎีและสามารถ
เลือกใช้เทคนิคทางสถิติสำหรับ
วิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมก ับข ้ อม ูล โดยใ ช้
เครื่องมือหรือโปรแกรมทางสถิติ 

*SC 637 702 สถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิง
สำรวจ 

**SC 637 703 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 

ช้ันปีท่ี 1 ภาคปลาย 

นักศึกษาสามารถออกแบบ
แผนการทดลองและวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงทดลอง พร้อมทั้ง 
สร้างตัวแบบเชิงสถิติได้โดยใช้
เครื ่องมือหรือโปรแกรมทาง
สถิติ 

PLO3. มีความรู้ในทฤษฎีและสามารถ
ออกแบบแผนการทดลอง แล้ว
เลือกใช้เทคนิคทางสถิติสำหรับ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงทดลองได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดย
ใช้เครื ่องมือหรือโปรแกรมทาง
สถิติ 

*SC 637 704 สถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิง
ทดลอง 

PLO4. มีความรู ้และสามารถสร้างตัว
แบบเพื ่อการทำนายและการ
พยากรณ์ได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมโดยใช้เครื ่องมือหรือ
โปรแกรมทางสถิติ 

*SC 637 705 ตัวแบบเชิงสถิต ิ

ช้ันปีท่ี 2 ภาคต้นและปลาย 
นักศึกษาสามารถค้นคว้าหา
ความรู้จากสื่อต่าง ๆ และฝึก
ปฏิบัติในการใช้เครื่องมือหรือ
โปรแกรมทางสถิติ  เพ ื ่อให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาวิจัย
ทางด้านสถิติ และเป็นนักวิจัย
ท า ง ด ้ า น ส ถ ิ ต ิ แ ล ะ ส ถ ิ ติ
ป ร ะ ย ุ ก ต ์ ที่ มี ค ุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

PLO5. มีความสามารถในการค้นคว้า
หาความรู้จากสื่อต่าง ๆ พร้อม
ทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหา
ว ิ จ ั ย ท า งด ้ า นสถ ิ ติ โ ด ย ใ ช้
เครื่องมือหรือโปรแกรมทางสถิติ 

*SC 637 706 การให้คำปรึกษาทางสถติ ิ

 

PLO6. มีความสามารถในการทำวิจัย
ทางด้านสถิติและสถิติประยุกต์ 
ค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ 
พร ้อมท ั ้ ง ใช ้ เคร ื ่ องม ือหรือ
โปรแกรมทางสถิติ ในหัวข้อที่
สนใจในเชิงลึกอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
นักสถิติ 

**SC 637 891 สัมมนาทางสถิติประยุกต์ 

**SC 637 899 วิทยานิพนธ์ 

**SC 637 897 การศึกษาอิสระ 
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ผลการเรยีนรู้แตล่ะชั้นปี  
1) สามารถออกแบบแผนการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูล และสร้างตัวแบบเชิงสถิติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยใช้เครื่องมือหรือ
โปรแกรมทางสถิติ 
2) สามารถค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ และฝึกปฏิบัติในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมทางสถิติ เพื่อให้ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาวิจัย
ทางด้านสถิติ และเป็นนักวิจัยทางด้านสถิติและสถิติประยุกต์ที่มคีุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรมและจริยธรรม 
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

(1) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็นผู้นำหรือมีส่วนริเริ่มให้มีการ
ทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

(2) มีภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต มข. ได้แก่ 
การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคม 
มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
(2) การเรยีนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในช้ันเรยีนหรือในวิชาเรียน 
(3) การสอนในรายวิชาสัมมนา วิชาวิจัย วิทยานิพนธ์ และการศึกษาอิสระ 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) ประเมินพฤติกรรมโดยเพื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผูส้อน 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

2.2 ความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาสถิติและสามารถนำมาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

(2) สามารถทำการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ หรือ
การประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ ได้ 

(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาสถิติ รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้
ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

(4) ตระหนักในธรรมเนยีมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทั้งใน
ระดับชาติและระดบันานาชาต ิ

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การสอนหลายรปูแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การให้

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การฝึกปฏิบัติจริงในการใช้เครื่องมือทางสถติิ 
(2) การฝึกปฏิบัติ การทำวิจยั วิทยานพินธ์ และการศึกษาอิสระ 
(3) การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบตัิ การทำแบบฝึกหัด การทำ

รายงาน การนำเสนอรายงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
(2) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 
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2.3 ทักษะทางปัญญา 
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรู้หรือ
แนวความคิดใหม่ๆโดยบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2) สามารถดำเนินโครงการศึกษาที่สำคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง และหาข้อสรุปที่สมบูรณ์
เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมีนัยสำคัญ 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
(2) การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การสัมมนา การทำรายงาน การทำวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 
(2) ประเมินผลงานจากการทำการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การโครงงาน การทำวิจัย วิทยานิพนธ์ การศกึษาอิสระ 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

2.4 ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้นำ รับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งหรือปญัหาทาง
วิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิม่พูนประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่ม 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรบัปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
ระดับสูงได ้

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลกัสูตร โดยเน้นการทำงานเป็นกลุ่ม หรือให้นักศึกษาแนะนำด้านสถิตแิก่

บุคคลอื่นได ้
(2) การจัดให้มรีายวิชาสมัมนา การทำวิจัย วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการส่งเสรมิให้ทำงานกลุ่ม และทักษะการแนะนำด้านสถติิแก่

บุคคลอื่น 
(2) ประเมินผลการเรียนรายวิชาสมัมนา การทำวิจัย วิทยานิพนธ์ การศกึษาอิสระ 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณติศาสตรห์รือกระบวนการวิจัยในการคิด
วิเคราะหห์รือแก้ปัญหาการปฏิบัตงิานหรือปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อนได้ 

(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
และการสรา้งสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นได้ 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) การสอนในรายวิชาสัมมนาทางสถติิประยุกต์ วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ 
(2) การเรยีนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning  
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(3) การเรยีนรู้จากการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการผลิตผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ  
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนในรายวิชาสัมมนาทางสถิติประยกุต์ วิทยานิพนธ์ การศึกษาอิสระ  
(2) ประเมินผลการเรียนรู้จากผลิตผลงานการวิจัยเพื่อนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปสเตอร์ บทความ เป็นต้น 
(3) ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผูใ้ช้บัณฑิต 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (เอกสารแนบ 1) 

 
 

หมวดที ่5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2559 หมวดที่ 7 หรือระเบียบที่จะ
ปรับปรุงใหม ่
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 

ให้เป็นไปตามกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หมวดที่ 9 ข้อ 50.2 และประกาศบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย 

1. แผน ก แบบ ก2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จาก
ระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้ง เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที ่มีคุณภาพตามประกาศ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอ
ต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 

2. แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 จากระบบ 4 
ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ ประมวลความรู้  (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปาก
เปล่าในสาขาวิชานั้น พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั ้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ ที่
สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรายงานการ
ค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งท่ีสืบค้นได้ 
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หมวดที ่6. การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 การให้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร “การพัฒนาอาจารย์ใหม่” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ให้อาจารย์ใหม่ทุกคน
ต้องข้ารับการอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์
มหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.2 การมอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงทำหน้าที่ให้คำแนะนำและเป็นท่ีปรึกษาในด้านการจดัการเรียนการสอน  
1.3 การชี้แจงและแนะนำหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร 
1.4 การมอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือหลายหัวข้อที่อาจารย์

ใหม่มีความรู้และถนัด เพื่อทดลองทำการสอนภายใต้คำแนะนำของอาจารย์พี่เลี้ยง หรือประธานหลักสูตร 
1.5 การกำหนดให้อาจารย์ใหมเ่ข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารยใ์นหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล 

(1) กำหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองด้านการจดัการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปดิหลกัสูตรอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์
ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน การวิจยั การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจำทุกปี 

(2) การจัดให้มีการสอนแบบเป็นทีม ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารยไ์ดม้ีประสบการณ์การสอนร่วมกับคนอ่ืน รวมถึงการมี
โอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผูร้่วมทีมการสอน 

(3) การส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณด์้านการจดัการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ใน
หลักสตูร หรือทำวิจยัการเรียนการสอนที่สามารถนำไปเผยแพร่ในการประชุมวิชาการที่มีการจัดการเรยีนการสอนในสาขาวิชา
เดียวกันของหลายๆ สถาบัน 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) การส่งเสริมให้อาจารยเ์ข้าร่วมการอบรม การประชุมสมัมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพท่ีจัดทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลยั อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(2) การส่งเสริมให้อาจารยผ์ลติผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ และการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการใน

สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ อย่างน้อยให้มีผลงานการเขียนหรือการนำเสนอปีละ 1 เรื่อง 
 
 

หมวดที ่7. การประกันคณุภาพหลักสูตร 
1. การกำกับมาตรฐาน 

การกำกับมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดให้ทุกหลักสูตรมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เป็นไป ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ซึ่งต้องทำหน้าท่ีดังนี ้

1.1 พัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรและรายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
1.2 จัดหาและกำหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติตรงตามรายวิชาที่สอน 
1.3 จัดตารางการเรียนการสอน ตารางสอบ ตารางการฝึกปฏิบัติ ตามที่กำหนดในหลักสูตร 
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1.4 ควบคุม กำกับ ติดตาม และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้มีคุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของ
หลักสูตรและรายวิชา 

1.5 การกำหนดอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ที่มีความรู้ความสามารถตามหัวข้อที่นักศึกษาสนใจ 
และกำกับติดตามให้การทำวิทยานิพนธห์รือการศึกษาอสิระของนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 

1.6 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การส่งเสริมการผลิตผล 
งานทางวิชาการ 

1.7 ส่งเสริมและจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามเป้าหมายคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร ติดตามผล 
หลักสูตรโดยศึกษาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์และนักศึกษาปัจจุบัน 
2. บัณฑิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำกับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์
การเรียนรู้ การทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา โดยการศึกษาความต้องการของตลาด
งาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ดำเนินการดังนี ้

2.1 การสำรวจความต้องการของตลาดงานและผู้ใช้บัณฑิต ก่อนการปรับปรุงหลักสตูรทุกรอบ 5 ปี 
2.2 การสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ทุกรอบการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตร 

3. นักศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ กำหนดกระบวนการรับเข้าและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมดูแล การ ให้

คำปรึกษาวชิาการและแนะแนว การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
3.1 การให้คำปรึกษาด้านวิชาการและด้านอื่น ๆ แก่นักศึกษา 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา
แนะนำด้านการเรียน โดยอาจารย์หนึ่งคนต่อนักศึกษา 5 คน และอาจารย์ต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง ฯลฯ และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ ตามเกณฑ์มาตรฐานและระเบียบของ
มหาวิทยาลัย 

3.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
การอุทธรณ์ของนักศึกษา เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 946/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติในการขอ

อุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่เกี่ยวข้องกับการอุทธรณ์โทษสำหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
การคัดเลือกและรับอาจารย์ใหม่ เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน

บุคคล 
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ทุกคนในหลักสูตรฯ มีส่วนร่วมในการกำหนดแผนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาคการศึกษา การทบทวน
เนื้อหารายวิชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน คุณภาพและพฤติกรรมของนักศึกษา การวัดและประเมินผล
ฯลฯ โดยการจัดให้มีการประชุมทุก ๆ เดือน 

 
 
 



มคอ.2 – วท.ม. (สถติิประยุกต์) 

24 
 

4.3 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
หลักสูตรมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที ่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน จากสถาบัน หรือมหาวิทยาลัยภายในประเทศ หรือ

ต่างประเทศมาบรรยายพิเศษ หรือเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม หรือกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้
ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเฉพาะทางเกี่ยวกับ สถิติ สถิติประยุกต์ และคณิตศาสตร์ เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง ฯลฯ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ สอน
ในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริงโดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอน ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้

6.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูร จดัทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี จากงบประมาณที่ได้รับจดัสรรจากคณะ โดยมี

การจัดแบ่งค่าใช้จ่ายดังนี้ ค่าวัสดตุำราและสื่อการเรียนการสอน ค่าครุภณัฑ์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
นักศึกษา ฯลฯ 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
6.2.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

(1) หนังสือ  
ภาษาไทย  จำนวน  956 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ จำนวน  920 รายการ 

(2) วารสาร 
ภาษาไทย  จำนวน    16 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ  ห้องสมุดบอกรับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สืบค้นได้ที่  http://goo.gl/mbiqm2 

(3) ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books, e-Journals, etc.) ประกอบดว้ย 
3.1) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส ์

- 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  สืบคน้ท่ี http://goo.gl/GYDkAS 

3.2) ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส ์
- 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 สืบค้นได้ที่ http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw 
- Springer Link eBook สืบค้นได้ที่ http://link.springer.com/ 
- eBook Academic Collection (EBSCOhost) สืบค้นได้ที่ search.ebscohost.com 



มคอ.2 – วท.ม. (สถติิประยุกต์) 

25 
 

- Wiley Online Library  สืบค้นไดท้ี่ http://www3.interscience.wiley.com/ 
(4) โสตทัศนวัสดุ  จำนวน    36 รายการ 
(5) เครื่องมืออ่ืน ๆ 

- โปรแกรม Turnitin  สำหรับการตรวจสอบการคัดลอก 
- โปรแกรม Zotero  สำหรับการจัดการบรรณานุกรม 
- โปรแกรม Mendeley  สำหรับการจัดการบรรณานุกรม 

6.2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนในห้องสมุดคณะ (ถ้ามี) 
ไม่ม ี

6.2.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนในสาขาวิชา 
โปรแกรม Minitab, SPSS 
หนังสือ  

ภาษาไทย  จำนวน  1,070 รายการ 
ภาษาต่างประเทศ จำนวน    118 รายการ 

6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ได้สำรวจตามความตอ้งการของผู้ใช้และเสนอแนะให้สำนักหอสมดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

จัดซื้อหนังสือและวารสารเกี่ยวกับสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร์ประยุกต์ประจำทุกปี 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเอกสาร ตำรา หนังสือ วารสารทางด้านสถิติ สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ประยุกต์อย่างเพียงพอ และจัดหาเพิ่มขึ้นทุกปี 
7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินการของหลักสูตรเป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ เพื่อการประกัน คณุภาพ
หลักสตูรและการเรียนการสอน และเกณฑ์ประเมินประจำปี จำนวน 12 ข้อ ตามที่ สกอ. กำหนด (ภาคผนวก 8) 

 
 

หมวดที ่8. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
(1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ ขอคำแนะนำ ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มี

ความรู้และประสบการณ์ หรือเพื่อนร่วมงาน 
(2) การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพื่อสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วงของการเรียนแต่ละรายวิชา 
(3) การประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความเปลีย่นแปลงที่เกิดขึ้นจากการ

ใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกตา่งกัน 
(4) การทำวิจัยในช้ันเรียน เพื่อประเมนิภาพรวมของการจดัการเรียนการสอนในแตล่ะรายวิชา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
(1) การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัย 
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์โดยหัวหน้าสาขาวิชา หรือประธานหลักสูตร หรือเพื่อนร่วมงาน ตามระบบการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของอาจารย์ 
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนำข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการจัดการแผนการเรียน 

การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ำซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย พร้อมทั้งยังเพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับ
นักศึกษา เช่น การหาขนาดตัวอย่าง และการนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศท่ีน่าดึงดูดใจ เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพื่อติดตามผลการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้ใน
การทำงาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสำรวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับ
คุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินผลการจัดการหลักสูตรเป็นไปตามที่มหาวิทยาลยัขอนแก่นกำหนด 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 อาจารย์ประจำวิชา อาจารย์ผู้สอน นำผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ผู้บังคับบัญชา หรือ
เพื่อร่วมงาน ผู้ร่วมวิจัย แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 อาจารย์ผู ้รับผิดชอบหลักสูตรนำผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ ่งดำเนินการทุกสิ้นปี
การศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนำเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง สำหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมินภาพรวมของหลักสตูรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ โดยศิษย์เก่า และ
โดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนำไปแก้ไขปรบัปรุงหลักสตูร ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในระบบประกันคณุภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยั 
5. การทบทวนและประเมินศกัยภาพหลักสูตร 

จำนวนรับเข้าศึกษาในแผนการรบันักศึกษาและนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาจริง 5 ปีย้อนหลัง เป็นดังนี ้
ปีการศึกษา แผนการรับนักศึกษา รับจริง 

2563 20 4 
2562 20 3 
2561 20 4 
2560 20 3 
2559 20 8 

โดยจำนวนนักศึกษาที่จะรับในปีการศึกษา 2564 จำนวน 15 คน อีกทั้งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่มีความเฉพาะ เป็นที่ต้องการ
ขององค์กรที่นำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจในการวางแผนต่าง ๆ นอกจากนี้ยังดำเนินการเพื่อรองรับนักศึกษาทุน พสวท. และทุน
เรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรมีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินการต่าง ๆ พร้อมด้วยจำนวนและความสามารถของ
อาจารย์ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ  
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ภาคผนวก 
 

1. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
2. ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
3.   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
4.   ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
6. ประกาศบณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับท่ี 23/2560) เรื่อง การเทียบโอนรายวิชาและคา่คะแนนของรายวิชา

ระดับบณัฑติศึกษา จากการศึกษาในระบบ  
7. ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2541 
8. ประกาศมหาวิทยาลยัขอนแก่น (ฉบับท่ี 946/2550) เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออุทธรณผ์ลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษา

อิสระ 
8.   องค์ประกอบและตัวช้ีวัดคณุภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามระบบการประเมินผลการจดัการ

หลักสตูร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
9.   รายงานผลการประเมินหลักสตูรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 
10.  ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกตา่งระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 กับหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก 1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  หมายถึง ความรับผดิชอบหลัก   หมายถึง ความรับผิดชอบรอง  

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 

หมวดวิชาบังคับ 
*SC 637 701 ความน่าจะเป็นและการอนุมานเชิงสถติ ิ
 Probability and Statistical Inference 

            

*SC 637 702 สถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงสำรวจ 
  Statistical Analysis in Survey Research 

            

**SC 637 703 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 
     Multivariate Analysis 

            

*SC 637 704 สถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงทดลอง 
  Statistical Analysis in Experimental Research 

            

*SC 637 705 ตัวแบบเชิงสถิติ 

    Statistical Modeling 
            

*SC 637 706 การให้คำปรึกษาทางสถิต ิ
    Statistical Consulting 

            

**SC 637 891 สัมมนาทางสถิติประยุกต ์
  Seminar in Applied Statistics 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 

หมวดวิชาเลือก 
**SC 637 801 การคำนวณและการจำลองเชิงสถิต ิ
      Statistical Computation and Simulation 

            

*SC 637 802 การเตรียมข้อมูลเพื่อการประมวลผล 

                 และการทำเหมืองข้อมูล 

    Data Pre-processing and Data Mining 

            

*SC 637 803 การแสดงผลข้อมูลและการวเิคราะห ์
                 ข้อมูลเชิงค้นหา 
  Data Visualization and Exploratory Data  
            Analysis 

            

*SC 637 804 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม 
  Industrial Quality Control 

            

*SC 637 805 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่
           Big Data Analytics 

            

**SC 637 806 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถติ ิ
  Statistical Forecasting Techniques 

            

**SC 637 807 การวิจัยดำเนินการ 
  Operations Research 
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รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะในการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 

*SC 637 808 หัวข้อพิเศษทางสถิติประยุกต ์
  Special Topics in Applied Statistics 

            

วิชาการศึกษาอิสระ 

**SC 637 897 การศึกษาอิสระ 
 Independent Study 

            

วิชาวิทยานิพนธ ์

**SC 637 899 วิทยานิพนธ์ 
            Thesis 
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คำอธิบายผลการเรียนรู้ผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
1. คุณธรรมและจริยธรรม 

(1) สามารถจัดการปัญหาในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพ และเป็นผู้นำหรือมีส่วนริเริ่มให้มี
การทบทวนและวินิจฉัยปัญหาทางจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ 

(2) มีภาวะผู ้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ การมีวินัย ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เข้าใจในความแตกต่างหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและสังคม มีจิตสาธารณะ มีความรักและภูมิใจในท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 

 
2. ความรู้ 

(1) มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาวิชาสถิติและสามารถนำมาประยุกต์ใน
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

(2) สามารถทำการวิจัยหรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพได้อย่างลึกซึ้ง โดยการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ 
หรือการประยุกต์วิธีปฏิบัติงานใหม่ๆ ได้ 

(3) มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ๆ ในสาขาวิชาสถิติ รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้
ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 

(4) ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 
3. ทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถสังเคราะห์และประเมินผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในสาขาวิชา และพัฒนาความรู้หรือ
แนวความคิดใหม่ๆโดยบูรณาการเข้ากับความรู้เดิมได้อย่างสร้างสรรค์ 

(2) สามารถดำเนินโครงการศึกษาที่สำคัญหรือโครงการวิจัยทางวิชาการได้ด้วยตนเอง และหาข้อสรุปที่สมบูรณ์
เพื่อขยายองค์ความรู้หรือแนวทางปฏิบัติในวิชาชีพได้อย่างมีนัยสำคัญ 

 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้นำ รับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นในการจัดการข้อโต้แย้งหรือปัญหา
ทางวิชาการได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่ม 

(2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งวางแผนพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการทำงาน
ระดับสูงได้ 

 
5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(1) มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือกระบวนการวิจัยในการคิด
วิเคราะห์หรือแก้ปัญหาการปฏิบัติงานหรือปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อนได้ 

(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
และการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ของผู้อื่นได้ 
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ภาคผนวก 2 ประวัติอาจารย์ประจำหลักสูตร 
 
1. นางสาวธิดาเดียว มยุรีสวรรค์ 
 1) ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย ์
 2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก วศ.ด. (วิศวกรรมอตุสาหการ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 2549 
ปริญญาโท สต.ม. (สถิติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 
ปริญญาตร ี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 2531 

 3) ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 Noiplab, T. and Mayureesawan, T. Modified EWMA Control Chart for Skewed Distributions and 
Contaminated Processes. Thailand Statistician, 2019; 17(1), 16-29.  
 Thongchomphu, P. and Mayureesawan, T. The Confidence Interval of the Coefficient of Variation for a 
Zero - Inflated Poisson Distribution. The Journal of KMUTNB. 2019: 29(4): 652-666. 

Srasom, S. and Mayureesawan, T. Comparison of Missing Data Imputation Methods in Dependent 
Variable with Missing at Random for Multiple Linear Regression. KKU Science Journal. 2019; 47(4): 737-748. 
 Mayureesawan, T. Performance Measures of Single–Level Continuous Sampling Plans for Short 
Production Runs. The Journal of Applied Science, 2017; 16(1), 17-28. 
  การนำเสนอในการประชมุวิชาการ 
 Srasom, S.  and Mayureesawan, T.  Missing Data Imputation in Multiple Linear Regression Analysis. 
Proceeding of the 6 th International Conference on Applied Statistics ( ICAS 2018) , 24-26 October 2018 ; 
Bangkok, Thailand. p. 62-64. 
 Somboon, P.  and Mayureesawan, T.  Estimating the Population Coefficient of Quartile Variation for 
Bootstrap Confidence Intervals.  Proceeding of the 6th International Conference on Applied Statistics ( ICAS 
2018), 24-26 October 2018; Bangkok, Thailand. p. 95-98. 
 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 27 ปี 
 5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี ระดับปริญญาโท 
316 201 Introduction to Statistics 336 721 Statistical Analysis I 
316 202 Basic Statistics 336 722 Statistical Analysis II 
SC 613 205 Regression Analysis  

 
 
 
 
 



มคอ.2 – วท.ม. (สถติิประยุกต์) 

34 
 

2. นายวุฒิชัย ศรีโสดาพล 
 1) ตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัมหิดล 2553 
ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลยัมหิดล 2549 
ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2547 

 3) ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 Srisodaphol, W.  and Tiensuwan, M. A new exponential estimator for finite population mean under 
double sampling using one auxiliary variable, Songklanakarin Journal of Science and Technology.  2019; 
38(1), 113-117. 
 Chanasriphum, N., Seenoi, P. and Srisodaphol, W. The log beta generalized Weibull regression model for 
lifetime data. Journal of Physics: Conference Series. 2019; 1366 (1): 1-7. 
 Kleebmek, T.  Srisodaphol, W.  and Boonyued, A.  Group- buying inventory policy with imperfect items 
under inspection errors. Gazi University Journal of Science, 2017; 30(4), 623-632.  
 Tongmol, N. , Srisodaphol, W.  and Boonyued, A.  A Bayesian approach to the one way ANOVA under 
unequal variance. Sains Malaysiana, 2016; 45(10), 1565-1572. 
 Kleebmek, T. , Boonyued, A.  and Srisodaphol, W.  Group- buying inventory policy with demand under 
Poisson process, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2016; 38(1): 113-117. 
 วุฒิชัย ศรีโสดาพล, นฤภร สุทธิจิตร์, สุทธญาณ์ ไชยรัตน์และ รัตนากาล คำสอน. ตัวแบบปริมาณสั่งซื้อที่ประหยัดสำหรับ
สินค้าท่ีเน่าเสียง่ายภายใต้การตรวจสอบสินค้าท่ีผิดพลาด. วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, 2563; 23(1), 20-29. 
 วุฒิชัย ศรีโสดาพล, พิชามญชุ์ บุญญเศรษฐ์, ชนิสรา สุนารัตน์ และ รัตนากาล คำสอน. ตัวแบบสินค้าคงคลังสาหรับสินค้า
ตามฤดูกาลที่เสื่อมสภาพโดยมีอัตราความต้องการเปลี่ยนแปลงตามเวลา. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 2561; 23(3), 1738-
1756. 
 ภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์ และ วุฒิชัย ศรีโสดาพล. ตัวแบบปริมาณการสั่งซื้อสินค้าแบบประหยัดที่ มีสินค้าชำรุดภายใต้การ
ซ่อมแซมสินค้าและการตรวจสอบสินค้าผิดพลาด. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 2561; 23(1), 92-104. 
 จารุมาศ แสงสว่าง และ วุฒิชัย ศรีโสดาพล. ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสองระดับที่มีเวลานำและการคืนสินค้าขึ้นอยู่กับ
ความต้องการสินค้า. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 2560; 22(2), 145-154. 
 จิราภรณ์ ธรรมสาโรช, ภาณุวัฒน์ พิมพ์ทรัพย์ และ วุฒิชัย ศรีโสดาพล. ตัวประมาณอัตราส่วนร่วมกับผลคูณแบบปรับปรุง
ภายใต้การเลือกตัวอย่างสองเฟสโดยใช้ตัวแปรช่วยสองตัวแปร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 
2560; 19(1), 84-96. 
  การนำเสนอในการประชมุวิชาการ 
 Boonmee, P.  and Srisodaphol, W.  Bayesian estimation for masking exponential data under noise 
multiplication, Proceeding of the 6 th International Conference on Applied Statistics ( ICAS 2 0 1 8 ) , 2 4 - 2 6 
October 2018; Bangkok, Thailand. p. 144-146. 
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 Promwongsa, M. , Srisodaphol, W. and Junsawang P.  The modified boxplot for outlier detection, 
Proceeding of the 6 th International Conference on Applied Statistics ( ICAS 2018) , 24-26 October 2018 ; 
Bangkok, Thailand. p. 121-125. 
 Kuama M. , Srisodaphol W.  and Junsawang P.  Missing value imputation based on K nearest neighbor 
method with correlation coefficient, Proceeding of the 6 th International Conference on Applied Statistics 
(ICAS 2018), 24-26 October 2018; Bangkok, Thailand. p. 54-57. 
 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 10 ปี  
 5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี 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 
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3. นายธนพงศ์ อินทระ 
 1) ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
 2) ประวัติการศึกษา 

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

 3) ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 Intharah, T., Turmukhambetov, D. and Brostow, G.J. HILC: Domain-Independent PbD System Via 
Computer Vision and Follow-Up Questions. ACM Transactions on Interactive Intelligent System, 2019; 9(2-
3), 1-27. 
  การนำเสนอในการประชมุวิชาการ 
 Noiplab, T., Sakdanupab, M., Supratak, A. and Intharah, T. Construction of A Mobile Video Retrieval 
Dataset in the Cloud: Dos, Don’ts, and the Analysis. Proceeding of the 19th International Symposium on 
Communications and Information Technologies (ISCIT), 25-27 September 2019; Ho Chi Minh City, Vietnam. 
p. 470-475. 
 Intharah, T. and Brostow, G.J. DeepLogger: Extracting User Input Logs From 2D Gameplay Videos. CHI 
PLAY. Proceedings of the 2018 Annual Symposium on Computer-Human Interaction in Play, 28-31 October 
2018; Melbourne VIC, Australia. p. 221-230. 
 Intharah, T., Firman, M., and Brostow, G.J. RecurBot: Learn to Auto-complete GUI Tasks from Human 
Demonstrations. Proceeding of the conference on Human Factors in Computing Systems, 21-27 April 2018; 
Montreal QC, Canada. p. 1-6. 
 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 3 ปี 
 5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี 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  
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4. นายธิปไตย พงษ์ศาสตร์ 
 1) ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
 2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี 2558 
ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2553 
ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2551 

 3) ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 Moumeesri, A, Klongdee, W. and Pongsart, T. Bayesian bonus-malus premium with Poisson-Lindley 
distributed claim frequency and Lognormal-Gamma distributed claim severity in automobile insurance. 
WSEAS Transactions on Mathematics, 2020; 19, 443-451. 
 Phaphan, W. and Pongsart, T.  Estimating the parameter of a two- parameter crack distribution.  Applied 
Science and Engineering Progress, 2019; 12 (1), 29-36. 
 Pongsart, T. , Sangaroon, K. , and Sattayatham, P. Some Bayesian premiums obtained by using the 
common effect in claim dependence model.  Thai Journal of Mathematics, Special Issue on Applied 
Mathematics: Bayesian Econometrics, 2016; 1-12. 
 ธิปไตย พงษ์ศาสตร์, สุพัตรา ปัญญาคุณ, ธัญลักษณ์ คล้ายสงคราม. การทำนายประสิทธิภาพการส่งออกข้าวไทยโดยใช้
เครือข่ายความเช่ือแบบเบส์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562; 38(1), 40-46. 
 วิกานดา ผาพันธ์, ธิปไตย พงษ์ศาสตร์. บริเวณวงรีความเชื่อมั่นเชิงเส้นกำกับสำหรับการแจกแจงความยาวเอนเอียงอิน
เวอร์สเกาส์เซียน. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2562; 29(2), 332-341. 
  การนำเสนอในการประชมุวิชาการ 

 ไม่ม ี
     4) ประสบการณ์การสอนระดบัอุดมศึกษา 4 ปี 
 5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี
SC 602 005 Probability and Statistics 
SC 612 601 Risk and Insurance 
SC 612 602 Insurance Mathematics 
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5. นายเปรม จันทร์สว่าง 
 1) ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
 2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561 

ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคณนา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551 
ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2547 

 3) ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 Promdee, N., Mukdasai, K. and Junsawang, P. New exponential passivity analysis of integro-differential 
neural networks with time-varying delays. Thai Journal of Mathematics, 2020; 18(3), 1677–1699. 
 Kimawaha, P. , Jusakul, A. , Junsawang, P. , Loilome, W. , Khuntikeo, N.  and Techasen, A. , Circulating TGF-

β1 as the potential epithelial mesenchymal transition-biomarker for diagnosis of cholangiocarcinoma. 
Journal of Gastrointestinal Oncology, 2020; 11(2), 304-318 
 Junsawang, P., Phimoltares, S., and Lursinsap, C.  Streaming chunk incremental learning for class- wise 
data stream classification with fast learning speed and low structural complexity. PLoS ONE, 2019; 14(9), 1-
20. 
 Botmart, T. , Yotha, N. , Niamsup, P. , Weera, W.  and Junsawang, P.  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, 2019(1), 1-26. 
 Domthong, U, Junsawang, P., Wongsrichanalai, V., Kittiworawittkul, P. and Domthong, P. The Classification 
of Severity Level in Exertional Heatstroke Patients by Applying a Decision Tree Technique.  Thailand 
Statistician, 2017; 15(1), 43-53. 
 Junsawang, P. , Phimoltares, S. , and Lursinsap, C.  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, 2016, 63, 249-266. 
  การนำเสนอในการประชมุวิชาการ 
 Promwongsa, M. , Srisodaphol, W. and Junsawang P.  The modified boxplot for outlier detection, 
Proceeding of the 6 th International Conference on Applied Statistics ( ICAS 2018) , 24-26 October 2018 ; 
Bangkok, Thailand. p. 121-125. 
 Kuama M. , Srisodaphol W.  and Junsawang P.  Missing value imputation based on K nearest neighbor 
method with correlation coefficient, Proceeding of the 6 th International Conference on Applied Statistics 
(ICAS 2018), 24-26 October 2018; Bangkok, Thailand. p. 54-57. 
 Junsawang, P.  Exponential function projective synchronization for neural networks with mixed time 
varing delays via hybrid intermittent feedback control.  Proceeding of the International Conference on 
Engineering and Applied Science, 7-9 February 2017, Seoul, South Korea. 



มคอ.2 – วท.ม. (สถติิประยุกต์) 

39 
 

 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 6 ปี 
 5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี 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  
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6. นางอุทุมพร ปณิธานะรักษ์ 
 1) ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
 2) ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบ 
ปริญญาเอก Ph.D. (Biostatistics) Pennsylvania State University 2557 
ปริญญาโท M.Sc. (Statistics) Western Michigan University 2552 
ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์) (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 2548 

 3) ผลงานทางวิชาการ 
  งานวิจัยและบทความทางวิชาการ 
 Panitanarak, U., Wattanathum, A. and Domthong, P. Clinical relevance of macrolide-resistant 
Mycoplasma pneumoniae in Respiratory Tract Infection. The Clinical Academia, 2020; 45(2), 30-40. 
 Kaengthong, N. and Domthong, U. 2017. Modified regression correlation coefficient for Poisson regression 
model. Journal of Physics: Conference Series, 2017, 890(1); 1-7. 
 Domthong, U., Junsawang, P., Wongsrichanalai, V., Kittiworawittkul, P. and Domthong, P. The Classification 
of Severity Level in Exertional Heatstroke Patients by Applying a Decision Tree Technique.  Thailand 
Statistician, 2017; 15(1), 43-53. 
  การนำเสนอในการประชมุวิชาการ 
 Wisetdee, S. and Domthong, U. Modified Estimators for Right-Censored Data in Multiple Linear Regression 
Model.  Proceeding of the 6th International Conference on Applied Statistics ( ICAS 2018) , 24-26 October 
2018; Bangkok, Thailand. p. 35-38. 
 Masa, S. and Domthong, U. Composite Imputation Method in Logistic Regression Analysis. Proceeding of 
the 6th International Conference on Applied Statistics (ICAS 2018), 24-26 October 2018; Bangkok, Thailand. 
p. 69-72. 
 Samranrom, S.  and Domthong, U.  Modified Ridge Parameters for the Logistic Regression Model, 
Proceeding of International Conference on Applied Statistics 2016  ( ICAS 2016 ) , 13-15 July 2016, Phuket, 
Thailand, p. 53-57. 
 4) ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 6 ปี 
 5) ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตร ี 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 in Applied Statistics 
316 332 Design of Experiment 316 899 Thesis 
316 491 Seminar  
316 493 Statistical Project I  
316 494 Statistical Project II  
SC 602 003 Elementary Statistics  
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ภาคผนวก 3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก 4 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก 5 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 23/2560) เร่ือง การ
เทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา จากการศึกษาในระบบ 
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ภาคผนวก 6 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
พ.ศ. 2541 
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ภาคผนวก 7 ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบบัที่ 946/2550) เร่ือง แนวปฏิบัติในการขอ
อุทธรณ์ผลการสอบวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาอิสระ 
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ภาคผนวก 8 องค์ประกอบและตัวชี้วัดคุณภาพของการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.
3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การประเมินผล
การเรยีนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

8. อาจารย์ใหม่ (บรรจุใหม่) อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร (ท่ีแต่งตั้งมาใหม่) อาจารย์
ประจำหลักสตูร (ที่แต่งตั้งมาใหม่) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือการให้คำแนะนำ
ด้านการจดัการเรียนการสอนของหลักสตูร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

9. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรไดร้บัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

10. จำนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพฒันาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพหลักสตูร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

  ✓ ✓ ✓ 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 9 11 12 12 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 10 10 10 10 
 



มคอ.2 – วท.ม. (สถติิประยุกต์) 

69 
 

ภาคผนวก 9 รายงานผลการประเมินหลักสูตรหรือรายงานผลการศึกษาความพึงพอใจของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (กรณหีลักสูตรปรับปรุง) 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต 

จำนวนผู้ใช้บัณฑติที่ทำการประเมนิ ทั้งหมด 10 คน ประกอบด้วย 
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ในหน่วยงานราชการ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 40 
ผู้บังคับบัญชาระดับต้น ในหน่วยงานเอกชน/องค์กรพัฒนา จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ในหน่วยงานภาคราชการ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 50 
 

โดยมรีะดบัความพึงพอใจต่อบัณฑติในด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 

ประเด็นประเมินของผู้ใช้บัณฑติตอ่บัณฑิต ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลประเมิน 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
1.1 ความมีระเบยีบวินัย/ ตรงต่อเวลา 
1.2 ความซื่อสัตยส์ุจรติ 
1.3 ความเสียสละเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
1.4 ความรัก ศรัทธาและมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 
4.20 
4.30 
4.20 
4.20 

 
0.79 
0.82 
0.79 
0.79 

 
มาก 

มากที่สุด 
มาก 
มาก 

2. ด้านความรู้ความสามารถทางวชิาการ 
2.1 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาที่เรียนและเข้าใจข้ันตอน วิธีการปฏิบัตงิาน 
2.2 ความสามารถนำความรู้ประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค ์
2.3 ความสามารถในการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู ้
2.4 ความรอบรู้ การเพิม่พูนหรือตอ่ยอดองค์ความรู ้

 
4.20 
3.90 
4.10 
3.80 

 
0.79 
1.10 
0.88 
1.03 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ความสามารถในการวางแผน การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ 
3.2 ความสามารถในการวิเคราะห ์แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ 
3.3 ความคิดสรา้งสรรค์/กล้าแสดงออกในการทำงาน 
3.4 ความเชื่อมั่นในตนเอง ทักษะความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน ์

 
3.90 
3.70 
3.90 
3.50 

 
1.10 
0.95 
1.20 
0.85 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
4.1 ความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี 
4.2 ความมีน้ำใจ เอื้อเฟ้ือเผื่อแผต่อ่เพื่อนร่วมงานและผู้อื่น 
4.3 ความสามารถในการปรับตัว การทำงานเป็นทีม รับฟังความคดิเห็นผู้อื่น 
4.4 การพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 

 
4.30 
4.20 
4.40 
4.20 

 
0.82 
0.79 
0.84 
0.79 

 
มากที่สุด 

มาก 
มากที่สุด 

มาก 
5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 

5.1 ความรู้และทักษะในการสื่อสารภาษาตา่งประเทศระดับพื้นฐาน 
5.2 ความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย 
5.3 ความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล ข้อมูลสารสนเทศ 

 
3.60 
4.10 
4.30 

 
0.97 
0.74 
0.82 

 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
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ประเด็นประเมินของผู้ใช้บัณฑติตอ่บัณฑิต ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลประเมิน 

5.4 การประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถติิหรือคณิตศาสตร์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ทำงาน 

 
4.10 

 
0.74 

 
มาก 

บัณฑิตไดส้ะท้อนอัตลักษณ์ของผู้เรียนตามที่ มหาวิทยาลยั กำหนดไว้ คือ “บัณฑิต
พร้อมทำงาน (READY TO WORK)” 

4.10 0.74 มาก 

 
เกณฑ์และความหมายของระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ความหมาย 
1.00 - 1.80 ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
1.81 - 2.60 ความพึงพอใจน้อย 
2.61 - 3.40 ความพึงพอใจปานกลาง 
3.41 - 4.20 ความพึงพอใจมาก 
4.21 - 5.00 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
1. คุณลักษณะที่ท่านเห็นว่าเป็นจดุแข็ง/จุดเด่นของมหาบณัฑิต 

- มีความตั้งใจท่ีจะเรียนรู้งานใหมต่ลอดเวลา 
- การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
- มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีวินัย ตรงต่อเวลา พัฒนาตน พัฒนางาน 

เพือ่ให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน ทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อมุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ของส่วนรวม 
2. คุณลักษณะที่ท่านเห็นว่าเป็นจดุที่ควรปรับปรุงของมหาบัณฑติ ในด้านวิชาการ 

- ด้านการสื่อสาร และการทำเอกสารในระบบราชการ 
- ขาดความมั่นใจในการนำเสนองาน 

3. คุณลักษณะที่ท่านเห็นว่าเป็นจดุที่ควรปรับปรุงของมหาบัณฑติ ในด้านอื่น ๆ 
- ด้านความรู้ทางเทคโนโลยี การใช้ tools ต่าง ๆ 
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ผลการประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตต่อหลักสูตร 
จำนวนบัณฑติที่ทำการประเมิน ท้ังหมด 12 คน ประกอบด้วย 

ผู้ที่ทำงานตรงหรือสอดคล้องกับสาขาท่ีสำเรจ็การศึกษา จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 
ผู้ที่ทำงานไม่ตรงหรือไม่สอดคล้องกับสาขาที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 41.67 
ไม่ระบุ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 
ทำงานในหน่วยงานของรัฐ จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 
ทำงานในบริษัทเอกชน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
ประกอบธุรกิจที่บ้าน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
ประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
ว่างงาน จำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
ไม่ระบุ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 
ทำงานน้อยกว่า 6 เดือน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 58.33 
ทำงาน 6 เดือน ถึง 1 ป ีจำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 
ทำงาน มากกว่า 1 ป ีจำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
ไม่ระบุ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 

โดยมรีะดบัความพึงพอใจต่อหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ดังนี ้

 
ประเด็นประเมินของบัณฑติต่อหลกัสูตร ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ผลประเมิน 

1. ด้านเนื้อหาที่เปิดสอนในหลักสตูร 
1.1 เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได ้
1.2 เนื้อหาวิชาของหลักสูตรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม (เพ่ือนร่วมอาชีพ) 
1.3 เนื้อหาวิชาของหลักสูตรเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาช้ันสูงหรือศึกษาหาความรู้ และ
วิทยาการใหม ่
1.4 เนื้อหาโดยรวมของหลักสตูรเป็นความรู้ที่ทันสมัย ทันต่อสถานการณโ์ลกปัจจบุัน 
และความกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี

 
4.42 
4.25 
4.25 

 
3.92 

 

 
0.67 
0.45 
0.45 

 
0.67 

 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มาก 

 
2. ด้านคุณสมบัตผิู้เข้ารับการศึกษา 

2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรีในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาสถิติ 
 

4.75 
 

0.45 
 

มากที่สุด 
3. ด้านอาจารยผ์ู้สอนในภาพรวมของหลักสูตร 

3.1 มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างด ี
3.2 มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ เพื่อใหผู้้เรยีนเกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจเนื้อหาวิชาได้ด ี
3.3 มีความรอบรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ และสามารถการบูรณาการ
ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา 

 
4.83 
4.50 

 
4.42 

 

 
0.39 
0.45 

 
0.67 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
มากที่สุด 



มคอ.2 – วท.ม. (สถติิประยุกต์) 

72 
 

ประเด็นประเมินของบัณฑติต่อหลกัสูตร ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ผลประเมิน 

4. ด้านการจัดการเรียนการสอน 
4.1 ทำให้นักศึกษาสามารถเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกับปฏิบตัิได้ 
4.2 ส่งเสริมให้นักศึกษาไดฝ้ึกทักษะการปฏิบตัิงานในด้านต่าง ๆ 
4.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ ตดัสิน แก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นระบบ 
4.4 ส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถศกึษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้ 
4.5 ส่งเสริมให้นักศึกษาไดม้ีการทำงานร่วมกัน 
4.6 มีสื่อและเทคโนโลยีช่วยส่งเสรมิการเรียนรูเ้พื่อให้เข้าใจในเนื้อหามากขึ้น 
4.7 มีแหล่งทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
4.8 ส่งเสริมใหร้่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาตนเอง 

 
4.08 
4.17 
4.33 

 
4.82 
4.50 
4.09 
4.08 
4.33 

 
0.29 
0.72 
0.49 

 
0.40 
0.52 
0.83 
0.67 
0.65 

 
มาก 
มาก 

มากที่สุด 
 

มากที่สุด 
มากที่สุด 

มาก 
มาก 

มากที่สุด 
5. ด้านผลสัมฤทธ์ิของหลักสตูร 

5.1 บัณฑิตมีความรู้เพียงพอท่ีจะศึกษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
5.2 บัณฑิตมีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ 

 
4.33 
4.42 

 
0.65 
0.51 

 
มากที่สุด 
มากที่สุด 

 
เกณฑ์และความหมายของระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ย ความหมาย 
1.00 - 1.80 ความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
1.81 - 2.60 ความพึงพอใจน้อย 
2.61 - 3.40 ความพึงพอใจปานกลาง 
3.41 - 4.20 ความพึงพอใจมาก 
4.21 - 5.00 ความพึงพอใจมากท่ีสุด 

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
1. ด้านเนื้อหาวิชาที่สอน 

- อยากให้มีการเรยีนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
- เพิ่มเติมในส่วนของการประยุกต์ กรณีศึกษาต่าง ๆ รวมไปถึงการเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาทางด้านเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับ

ความต้องการในปัจจุบัน เน้นการจัดการข้อมูลโดยใช้ความรู้ด้านโปรแกรม และการนำเสนอ ส่วนเนื้อหาทางด้านทฤษฎีเข้มข้น
และเหมาะสมดีแล้ว 
2. ด้านกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ 

- อยากให้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อท่ีจะได้ฝึกใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถทางสถิต ิกับการทำงานจริง 
- อยากให้หลักสูตรมีการสอนเชิงปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการฝกึทักษะการประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง 

3. ด้านอื่น ๆ 
- อยากให้มีการสนับสนุนให้มีการออกไปเรียนรู้ ศึกษาดูงาน หรือร่วมงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติมากข้ึน 

- ดูแล และซ่อมแซม อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพักนักศึกษาปริญญาโท คอมพิวเตอร์ค่อนข้างช้า และมี
ไวรัส 
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ภาคผนวก 10 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 กบัหลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร 1. จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสตูร  
    แผน ก แบบ ก2                          ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 
    แผน ข                                     ไม่น้อยกว่า  39 หน่วยกิต 

    แผน ก แบบ ก2                             ไม่น้อยกว่า  40 หน่วยกิต 
    แผน ข                                        ไม่น้อยกว่า  40 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตลดลง 1 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตลดลง 1 หน่วยกิต 

2. โครงสร้างหลักสูตร  2. โครงสร้างหลักสูตร   
    แผน ก แบบ ก2 
        1)  หมวดวิชาบังคับ                                 21 หน่วยกิต 
        2)  หมวดวิชาเลือก                      ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
        3)  วิชาวิทยานิพนธ ์                                12 หน่วยกิต 
    แผน ข 
        1)  หมวดวิชาบังคับ                                 21 หน่วยกิต 
        2)  หมวดวิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
        3)  วิชาการศึกษาอิสระ                               6 หน่วยกิต 

    แผน ก แบบ ก2 
        1)  หมวดวิชาบังคับ                                    22 หน่วยกิต 
        2)  หมวดวิชาเลือก                        ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
        3)  วิชาวิทยานิพนธ์                                    12 หน่วยกิต 
    แผน ข 
        1)  หมวดวิชาบังคับ                                    22 หน่วยกิต 
        2)  หมวดวิชาเลือก                       ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
        3)  วิชาการศึกษาอิสระ                                 6 หน่วยกิต 

 
จำนวนหน่วยกิตลดลง 1 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตเท่าเดิม 
จำนวนหน่วยกิตเท่าเดิม 
 
จำนวนหน่วยกิตลดลง 1 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตเท่าเดิม 
จำนวนหน่วยกิตเท่าเดิม 

3. รายวิชา 3. รายวิชา  
    หมวดวิชาบังคับ      หมวดวิชาบังคับ   

*SC 637 701 ความน่าจะเป็นและการอนุมานเชิงสถติ ิ 3 (3-0-6) 
336 711 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการแจกแจง 
336 712 การอนุมานเชิงสถิต ิ

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

ปรับเนื้อหาวิชาใหม่ให้เหมาะสมและเปลี่ยนรหัสวิชา 

*SC 637 702 สถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงสำรวจ 
*SC 637 704 สถิติวิเคราะห์ในงานวิจัยเชิงทดลอง 
*SC 637 705 ตัวแบบเชิงสถิติ 

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 

336 721 การวิเคราะห์เชิงสถติิ 1 
336 722 การวิเคราะห์เชิงสถติิ 2 
336 723 แผนแบบการสำรวจตัวอย่าง 
336 724 แผนแบบการทดลอง 

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

ปรับเนื้อหาวิชาใหม่ เพ่ิมเติมเนื้อหาวิชา พร้อมทั้ง
จัดการเนื้อหาวิชาที่ซ้ำซ้อนกันให้เหมาะสม เปลี่ยนรหสั
วิชา และปรับชั่วโมงการสอน 

3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หมายเหตุ 
 

**SC 637 703 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3 (2-2-5) 336 821 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3 (3-0-6) ปรับเนื้อหาวิชาใหม่ให้เหมาะสมและเปลี่ยนรหัสวิชา 

 *SC 637 706 การให้คำปรึกษาทางสถิต ิ 3 (1-3-6)   รายวิชาใหม ่

**SC 637 891 สัมมนาทางสถิติประยุกต ์
    หมวดวิชาเลือก 
**SC 637 801 การคำนวณและการจำลองเชิงสถิต ิ

3 (3-0-6) 
 

3 (2-2-5) 

336 891 สัมมนาทางสถิติประยุกต์ 
 
336 772 การคำนวณและการสรา้งแบบจำลองเชิงสถิต ิ

1 (1-0-2) 
 

3 (2-2-6) 

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับชั่วโมงการสอน 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับชั่วโมงการสอน 

 *SC 637 802 การเตรียมข้อมลูเพื่อการประมวลผล 
                 และการทำเหมืองข้อมูล 

3 (2-2-5) 
 

  รายวิชาใหม ่

 *SC 637 803 การแสดงผลข้อมลู 
                 และการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงค้นหา 

3 (2-2-5) 
 

  รายวิชาใหม ่

 *SC 637 804 การควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม 3 (2-2-5)   รายวิชาใหม ่
 *SC 637 805 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่ 3 (2-2-5)   รายวิชาใหม ่
**SC 637 806 เทคนิคการพยากรณ์เชิงสถติ ิ 3 (2-2-5) 336 727 เทคนิคการพยากรณเ์ชิงสถิต ิ 3 (3-0-6) ปรับเนื้อหาวิชาใหม่ เปลี่ยนรหัสวชิา และปรับชั่วโมง

การสอน 
**SC 637 807 การวิจัยดำเนินการ 3 (2-2-5) 336 771 การวิจัยดำเนินการ 3 (3-0-6) ปรับเนื้อหาวิชาใหม่ เปลี่ยนรหัสวชิา และปรับชั่วโมง

การสอน 
 *SC 637 808 หัวข้อพิเศษทางสถิติประยุกต ์ 3 (2-2-5)   รายวิชาใหม ่

ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี
ไม่ม ี

 336 725 การวิเคราะห์ข้อมลูจำแนกประเภท 
336 726 เทคนิคการควบคุมคณุภาพ 
336 741 การจัดการข้อมูล 
336 742 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
336 751 ประชากรและการพัฒนา 

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

ปรับออกจากหลักสูตร 
ปรับออกจากหลักสูตร 
ปรับออกจากหลักสูตร 
ปรับออกจากหลักสูตร 
ปรับออกจากหลักสูตร 
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    วิชาการศึกษาอิสระ 
**SC 637 897 การศึกษาอิสระ 
    วิชาวิทยานิพนธ์ 
**SC 637 899 วิทยานิพนธ์ 

 
6 
 

12 
 

    วิชาการศึกษาอิสระ 
336 897 การศึกษาอิสระ 
    วิชาวิทยานิพนธ์ 
336 899 วิทยานิพนธ์ 

 
6 
 

12 

 
เปลี่ยนรหัสวิชา 
 
เปลี่ยนรหัสวิชา 

หมายเหตุ    * หมายถึง รายวิชาใหม ่
               ** หมายถึง รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง 
 




