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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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คณะ/วิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา
คณะวิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:
:

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
:
ชื่อย่อ (ไทย)
:
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
:
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
:

0806
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
Bachelor of Science Program in Statistics

วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิต)ิ
วท.บ. (สถิต)ิ
Bachelor of Science (Statistics)
B.Sc. (Statistics)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 121 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
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5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติทีใ่ ช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิต)ิ มหาวิทยาลัยพะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
6.2 คณะกรรมการประจาคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 44(1/2560) วันที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 8/2560 วันที่ 29 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2560
6.4 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมเวียน
ครั้งที่ 123(7/2560)
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 5/2560
วันที่ 16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มเผยแพร่ คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักสถิติ นักเวชสถิติ
8.2 นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษา
8.3 นักประกันภัย นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
8.4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพ
8.5 เจ้าหน้าที่วเิ คราะห์นโยบายและแผน
8.6 นักวางแผนและควบคุมการผลิต
8.7 โปรแกรมเมอร์
8.8 พนักงานธนาคาร
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ลาดับ
1

2

ชื่อ – สกุล
นางสาวเขมวดี ปรีดาลิขิต

นางสาวชนัดดา สมจิตต์

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35404001xxxxx

37601005xxxxx

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

3

นางสาวสุลาวัลย์ ยศธนู

35701007xxxxx

อาจารย์

4

นายมานะ ดงอนนท์

14106000xxxxx

อาจารย์

5

นางสาวรัตนา ฤทธิแสง

14504000xxxxx

อาจารย์

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D.

Applied Statistics

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

สถิตปิ ระยุกต์
สถิติ
Statistics

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สถิตปิ ระยุกต์
สถิติ
วิธีวิทยาการวิจัย
สถิตปิ ระยุกต์
สถิติ
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
สถิตปิ ระยุกต์
สถิติ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Victoria University of Wellington,
New Zealand
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The University of Auckland,
New Zealand
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปี
2555
2547
2545
2560
2548
2539
2553
2545
2542
2552
2550
2555
2552
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ
เทคโนโลยี อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
การเมืองโลก ในสังคมยุคปัจจุบัน การค้าระหว่างประเทศมีความเป็นสถาบันมากขึน้ มีองค์กรระดับโลก
ที่เข้ามาทาหน้าที่บริหารจัดการเศรษฐกิจโลกเพิ่มมากขึ้น ทาให้ประเทศต่าง ๆ ต้องให้ความสนใจและให้
ความสาคัญกับระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ระบบ
เศรษฐกิจยังได้เปลี่ยนรากฐานจากระบบอุตสาหกรรมมาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบฐานข่าวสารซึ่งเป็น
ระบบเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการผลิต การจัดการ และเผยแพร่ข่าวสาร ข่าวสาร
กลายเป็นสินค้าประเภทหนึ่งซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญที่ผู้ต้องการใช้ต้องเสียค่าใช้จ่าย นอกจากนั้น
ข่าวสารยังกลายเป็นแหล่งทุน และเป็นบ่อเกิดของการว่าจ้างแรงงาน
การใช้ข้อมูลสถิติสาหรับการติดตามความก้าวหน้าของแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ ซึ่งรัฐบาล
และหน่วยงานราชการได้จัดทาโครงการพัฒนาเป็นจานวนมาก ทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว ฉะนั้น
จึงจาเป็นต้องมีขอ้ มูลเพื่อทาการตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าวว่าได้ผลมาก
น้อยเพียงใด เพื่อให้ผบู้ ริหารสามารถนาไปแก้ไขปรับปรุงแผนการดาเนินงานได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
หรือเพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ สาหรับการวางแผนโครงการอื่น ๆ ที่มลี ักษณะคล้าย ๆ กัน
เมื่อการดาเนินงานตามแผนงานโครงการพัฒนาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จาเป็นต้องมีการประเมินผล
หรื อ วั ด ผลการพั ฒ นาว่ า ได้ ผ ลบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ เ พี ย งใด จึ ง จ าเป็ น
ต้องใช้ขอ้ มูลสถิติเป็นเครื่องมือที่ชีบ้ อกความสาเร็จหรือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการพัฒนา
จะเห็นว่าข้อมูลสถิติพื้นฐานเหล่านี้เป็นเครื่องมือสาหรับผู้บริหารทั้งหน่วยงานของภาครัฐและ
เอกชน ใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจในการจัดทาแผนงาน การกาหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ อันเป็นการเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขัน การพัฒนาองค์กรของตน รวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ด้วยการทาวิจัย เพื่อลดอัตราการเสี่ยงที่จะต้องประสบความล้มเหลวในการดาเนินการ อันเป็นการ
สนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ดังนั้นการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมทางสถิติ การจัดการเรียนการสอน และการปรับปรุง
หลักสูตรสาขาวิชาสถิติให้มีความเข้มแข็งสอดคล้องกับความต้องการของประเทศและได้มาตรฐาน
ทั ด เที ย มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก วิ จั ย และผู้ ที่ มี ค วามรู้
ทางวิชาการสถิติอย่างลึกซึง้ ให้มากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่มคี วามสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้พัฒนาองค์ความรูใ้ หม่ ๆ เพื่อการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงให้แก่องค์กร โดยเน้นให้สามารถนามาปรับใช้ในวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งการวางแผนหลักสูตรจะคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
ยุ ค การสื่ อ สารไร้ พ รมแดน การใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ทุ ก หนทุ ก แห่ ง (Ubiquitous Computing) และการใช้
เครือข่ายความเร็วสูง ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งปกติธรรมดาในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึง
ประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และการสื่อสารทาให้คนไทยเรียนรู้ข่าวสารและรับวัฒนธรรมจากต่างชาติได้มากยิ่งขึ้น ทาให้วิถีชีวติ ของ
คนไทยมีการเปลี่ยนแปลง ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต้องตอบรับการแข่งขันให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดกับความหลากหลายของทรัพยากรทั้งทางชีวภาพและทางกายภาพ การคานึงถึง
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ที่ มี ม าแต่ เ ดิ ม การมี จิ ต ส านึ ก ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรและพลั ง งาน
โดยต้องสอดคล้องกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพของท้องถิ่น ทั้งนี้จาเป็นจะต้องใช้นักวิทยาศาสตร์
และนักเทคโนโลยีสารสนเทศจานวนมากที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคม
และวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรมที่จะช่วยชี้นาและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปในรูปแบบ
ที่ส อดคล้องและเหมาะสมกั บ วิถี ชีวิ ตของสั งคมไทย นอกจากนั้นนโยบายของรัฐ บาลที่ต้ องการให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของการบริการสุขภาพและอาหารของโลก จึงทาให้การวิจัยมีบทบาทมากขึ้น
ในทุกปี
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สังคมยุคปัจจุบันเป็นสังคมที่เปิดเสรีทางการค้าและการเคลื่อนย้ายการทางาน การประกอบ
อาชีพ ทาให้เกิดการแข่งขันทั้งภายในและภายนอกประเทศ สังคมปัจจุบันมีความเจริญทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นสั งคมที่ต้องแข่งขันกั นด้วยความรู้ความสามารถ จากสถานการณ์
ดังกล่าวจึงจาเป็นต้องพัฒ นาหลักสูตรอย่างจริงจังในเชิงรุกให้มีศักยภาพเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้
ที่เกิดจากการศึกษา ข้อมูลข่าวสารและการวิจัย รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแข่งขันทางธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิต
บุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที มีศักยภาพ
สูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาให้มีความสามารถทั้งความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติการโดยให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระความรู้
และทั น ต่ อ เทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ใ ห้ รั บ รู้ ถึ ง สถานการณ์ ท างด้ า นเศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คมและ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เพิ่มบทบาทของผู้สาเร็จการศึกษาให้สามารถแข่งขันได้

6

ในตลาดแรงงานในปั จ จุ บั น สามารถใช้ เ ทคโนโลยี แ ละสารสนเทศเพื่ อ การเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบต่อสังคมโดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
การพั ฒนาหลั ก สู ตรให้ส อดคล้องกั บนโยบายและวิสัย ทัศน์ของมหาวิท ยาลัย ที่มุ่ งเน้นการ
พัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่รับใช้สังคม (Community
Engagement) มุ่งปฏิบัติภารกิ จด้านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากลสู่ป ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) และพัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคม
เป็นสุข จะเป็นรากฐานที่สาคัญของการพัฒนาประเทศ ให้นาไปสู่การแข่งขันได้แบบยั่งยืนในประชาคม
โลก โดยคณะวิทยาศาสตร์ดาเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยพะเยาทั้ง 5 ด้าน ได้แก่
12.2.1 ด้านการผลิตบัณฑิต มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ และสร้างงานวิจัยทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อันเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ เน้นให้นสิ ิตได้มีโอกาสปฏิบัติจริง
ควบคู่กับการเรียนรู้ การวิจัยของคณาจารย์ เพื่อที่บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์สามารถนาความรู้ไปใช้
ในการทางาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน และประเทศ
12.2.2 ด้านการวิจัย มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสร้างสรรค์ผลงานทั้งด้าน
นวัตกรรมและการวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งมีการนาผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์
12.2.3 ด้านการบริการวิชาการ มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการนาองค์ความรูท้ ี่ได้จากงาน
สร้างสรรค์/งานวิจัย ถ่ายทอดลงสู่ชุมชน ตามปณิธานของคณะและของมหาวิทยาลัย “ปัญญาเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน”
12.2.4 ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม มุ่งเน้นการทานุบารุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย
และภูมปิ ัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับชุมชน และสังคม
12.2.5 ด้ า นการบริ ห าร มุ่ ง ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามนโยบายและ
แผนงานของมหาวิท ยาลั ย ที่จะพั ฒนาเป็นมหาวิท ยาลัย ที่มีคุ ณภาพและได้ม าตรฐาน โดยยึดหลัก
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และหลักธรรมาภิบาล
ดั งนั้นผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพั น ธกิ จ
ของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจส่งผลให้ความคิด การมองโลก พฤติกรรม และค่านิยมของนิสิตเปลี่ย นไป
การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรม
ทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสาร สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงไว้ซึ่งการใช้
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศที่ ทั น สมั ย และคุ้ ม ค่ า และสามารถปรั บ เปลี่ ย นไปตาม
การเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสารสนเทศได้ตามมาตรฐานสากล
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
241112
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
241324
พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I

8

242104
243101
244103
247211

เคมี 1
Chemistry I
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
สถิตเิ บือ้ งต้น
Introductory Statistics

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์
122130 ธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Business

3(3-0-6)

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะศิลปศาสตร์
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for specific purpose

3(3-0-6)

13.1.2.4 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Methodology
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
247271 การวิจัยดาเนินการ
3(2-2-5)
Operations Research
247341 การเสี่ยงและการประกันภัยเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Risk and Insurance
247441 สถิตสิ าหรับการควบคุมคุณภาพ
3(2-2-5)
Statistics for Quality Control
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13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
247111 ชีวสถิติ
Biostatistics
247112 สถิตพิ ืน้ ฐานทางการแพทย์
Basic Medical Statistics
247221 สถิตวิ ิเคราะห์
Statistical Analysis
247222 ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and statistics
247241 สถิตธิ ุรกิจ
Business Statistics

3(2-2-5)
2(2-0-4)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรีย นการสอนหมวดวิช าศึก ษาทั่ ว ไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี
เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย
และพิจารณาการดาเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี เป็นกรรมการ และผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุก าร ท าหน้าที่
พัฒนากระบวนการเรียนการสอน กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปใน
ทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1) แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประสานงานกับอาจารย์ผู้แทนจากสาขาหรื อ
คณะอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ที่ ให้ บริ การการสอนรายวิ ชาต่ าง ๆ ในการจั ดการด้ านเนื้ อหาสาระของวิ ช า
การจัดตารางเวลาเรียน และตารางเวลาสอบ
2) แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายวิชาทุกวิชาเพื่อทาหน้าที่ประสานงาน วิเคราะห์และออกแบบ
วั ต ถุ ป ระสงค์ เนื้ อ หาสาระของรายวิ ช า แนวทางการจั ด การเรี ย นการสอน และการประเมิ น ผล
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
สถิติเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล ใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัย ก่อให้เกิดสารสนเทศที่มีป ระโยชน์ใ นการวางแผน การ
ตัดสินใจ และการพัฒนาประเทศ โดยยึดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักสถิติ
1.2 ความสาคัญ
สถิ ติ เ ข้ า มามี บ ทบาทอย่ า งมากในการตั ด สิ น ใจด้ า นต่ า ง ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น การติ ด ตาม
ความก้าวหน้าของแผนพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่ได้จัดทาไว้เป็นจานวนมากทั้งในภาครัฐและเอกชน
ทั้งที่เป็นแผนระยะสั้นและระยะยาว การตรวจสอบและติดตามความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว
ว่ า ได้ ผ ลมากน้ อ ยเพี ย งใด เพื่ อ จะได้ น าผลที่ ไ ด้ ไ ปแก้ ไ ขปรั ง ปรุ ง แผนการเนิ น การได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง
และทันเวลา รวมถึงการวัดและประเมินผลความสาเร็จ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ
ภายหลั ง ด าเนิ น การเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยว่ า บรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ว างไว้ ห รื อ ไม่ นั้ น จ าเป็ น จะต้ อ ง
เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นอย่างถูกต้อง จะได้สารสนเทศที่มีประโยชน์ก่อให้เกิด
ความรูแ้ ละปัญญาในการวางแผนการตัดสินใจต่อไปได้ ตลอดจนการพัฒนาความรู้ใหม่ให้เกิดแก่องค์กร
ด้วยการทาวิจัย เพื่อลดอัตราการเสี่ยงที่จะต้องประสบความล้มเหลวในการดาเนินงาน ก็ต้องใช้ความรู้
ทางด้านสถิติเป็นสิ่งขับเคลื่อนให้งานวิจัยสาเร็จลุล่วงไปได้
ดั งนั้นการส่ง เสริม ให้ มีก ารเรีย นการสอนทางด้ า นสถิ ติ เพื่อก่อให้เ กิดความรู้ ความเข้ า ใจ
ในด้ า นทฤษฎี ท างสถิ ติ การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การท าวิ จั ย รวมถึ ง การน า
องค์ ค วามรู้ ด้ า นสถิ ติ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ งและเหมาะสมกั บ ข้ อ มู ล ในองค์ ก รจึ ง เป็ น
สิ่งที่มคี วามสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีทางสถิติ และสามารถนาองค์ความรู้ด้านสถิติมา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ก่อให้เกิดสารสนเทศที่มปี ระโยชน์ในการ
วางแผน และการตัดสินใจ
1.3.2 เพื่อให้มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพสถิติ และมีทักษะความพร้อมด้าน
สังคมที่จาเป็นต่อการทางานและการใช้ชีวติ ในอนาคต
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง
1. การจัดทาหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. ปี พ.ศ.
2558

กลยุทธ์
1.1 ติดตามปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.
กาหนด
1.2 จัดทาประเมินหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องให้สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.)
1.3 จัดทาการการประเมินระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
1.1 เล่มหลักสูตร มคอ. 2 ที่ได้
การรับรองจาก สกอ.

2. การพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรให้มที ักษะ
ในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

2.1 พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรให้มีทักษะในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง
2.2 ประเมินประสิทธิภาพการ
เรียนการสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
สาคัญ
2.3 พัฒนาสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูด้ ้วยตนเอง

3. การพัฒนานิสิตให้มคี วาม
พร้อมที่จะเรียนรู้ เพื่อให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรที่
กาหนดไว้

3.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
3.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ เพื่อให้นิสิตสามารถนา
ความรูแ้ ละเทคโนโลยีที่ได้เรียนรู้

2.1 กิจกรรมหรือแผนพัฒนา
อาจารย์ผู้สอนที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนแบบเน้น
ผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
2.2 ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอนที่เน้นผูเ้ รียนเป็น
ศูนย์กลาง
2.3 ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อ
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง
2.4 ความพึงพอใจของผูเ้ รียนต่อ
สารสนเทศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ดว้ ยตนเอง
3.1 หลักฐานรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. 3 และ 4) และ
รายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา (มคอ. 5 และ 6)

1.2 รายงานผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร (มคอ. 7)
1.3 เอกสารการประเมิน
หลักสูตรตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพ
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แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์
มาปรับใช้ตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่ต้องการ

หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้
แสดงข้อมูลของวิธีการสอน
กิจกรรมการสอน กลยุทธ์ การ
วัดผลและประเมินผล มีความ
หลากหลาย เหมาะสมต่อการ
เรียนรู้ของนิสติ
3.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่
เน้นให้นิสติ มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ

4. ส่งเสริมการจัด การเรียนรู้
เพื่อให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ทุกด้าน

4.1 หลักฐานการเข้าร่วม
โครงการ
4.2 ผลการประเมินรายวิชาใน
หลักสูตร

4.1 กาหนดให้นสิ ิตเข้าร่วม
โครงการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.ปรับปรุงหลักสูตรให้
5.1 สารวจความต้องการใน
สอดคล้องกับความต้องการของ การศึกษาต่อของนักเรียนระดับ
ผูม้ ีสว่ นได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน มัธยมศึกษา
5.2 การประเมินการจัดการเรียน
การสอนของนิสติ ปัจจุบัน
5.3 การประเมินผลการ
ดาเนินการของหลักสูตรจาก
บัณฑิต ศิษย์เก่าและ
ผูป้ ระกอบการ
5.4 การพัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนอย่าง
สม่าเสมอและให้ทันสมัย

5.1 ผลการรายงานแนวโน้ม
ความนิยมในการเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษาของนักเรียน
ระดับมัธยมศีกษา
5.2 ผลการประเมินรายวิชาโดย
นิสติ
5.3 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรู้ของรายวิชาใน
หลักสูตร
5.4 ผลการประเมินของบัณฑิต
ศิษย์เก่า และผูใ้ ช้บัณฑิต
5.5 การรายงานผลการ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
มคอ. 5-6 และผลการดาเนินการ
หลักสูตร มคอ. 7
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน มกราคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
1. สาเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ เที ย บเท่ า
จากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
3. เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
4. ไม่ เ คยต้ อ งโทษตามค าพิ พากษาของศาลถึง ที่ สุด ให้ จ าคุก เว้ น แต่ ค วามผิ ด ที่ ก ระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหุโทษ
5. ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทางความ
ประพฤติ
และเป็นไปตามข้อบัง คับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 นิสติ แรกเข้ามีข้อจากัด/ขาดทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.3.2 นิสติ แรกเข้าขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้มกี ารตรวจสอบคุณสมบัติของนิสิตก่อนการรับเข้าศึกษา โดยนิสิตแรกเข้าต้อง
สาเร็จการศึกษาแผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ – คานวณ หรือเทียบเท่า
2.4.2 จั ด ให้ มี ก ารสอนปรั บ พื้ น ฐานทางด้ า นภาษาอั ง กฤษ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
คณิตศาสตร์ให้กับนิสติ แรกเข้า
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2560 2561 2562 2563 2564
40
40
40
40
60
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
80
120
160
180
รวม
40
40
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณตามแผนของหลักสูตรสถิติ (วท.บ.สถิติ) ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ
รายได้ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้รับการจัดสรรจากงบประมาณรายจ่ายของ
มหาวิทยาลัยพะเยาในแต่ละปีงบประมาณ
หน่วย : บาท
หมวดรายจ่าย
1. งบบุคลากร
-หมวดเงินเดือน
2. งบดาเนินการ
-หมวดค่าตอบแทน
-หมวดค่าใช้สอย
-หมวดค่าวัสดุ
-หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
-หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
รวมรายจ่าย
ค่าใช้จา่ ย : หัว : ปี

2560

2561

2,598,912

2,728,860

90,900
48,140
-

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

2,865,300

3,008,568

3,158,988

90,900
48,140
-

90,900
48,140
-

90,900
48,140
-

90,900
48,140
-

1,057,736
3,795,688

1,057,736
3,925,636

1,057,736
4,062,076

1,057,736
4,205,344

1,057,736
4,355,764

30,000

30,000

30,000

30,000

30,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 121 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิช าที่ สอดคล้ องกั บ ที่ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
30
21
9
89

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30

25

21

-

6

46
18

46
12

6
125 หน่วยกิต

6
121 หน่วยกิต

85

18

3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
ไม่น้อยกว่า
85 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
241111
คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
241112
คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
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242104
243101
244103
247211

เคมี 1
Chemistry I
ชีววิทยา 1
Biology I
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
สถิตเิ บือ้ งต้น
Introductory Statistics

2.1.2 วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
122130
ธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Business
146200
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for specific purpose
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
225120
241324
247223
247231
247271
247324
247331

ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
Programming Methodology
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I
สถิตไิ ม่อิงพารามิเตอร์
Nonparametric Statistics
ทฤษฎีสถิติ 1
Statistical Theory I
การวิจัยดาเนินการ
Operational Research
การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
ทฤษฎีสถิติ 2
Statistical Theory II

4(3-3-8)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
3(2-2-5)

6 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

46 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
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247341

การเสี่ยงและการประกันภัยเบือ้ งต้น
Introduction to Risk and Insurance
247441
สถิตสิ าหรับการควบคุมคุณภาพ
Statistics for Quality Control
247351
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
Sampling Techniques
247361
การวางแผนการทดลอง
Design of Experiment
247381
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Statistical Package Program
247425
ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
247491
สัมมนา
Seminar
247492
การศึกษาอิสระ *
Independent Study
247493
ฝึกงาน *
Professional Training
247494
สหกิจศึกษา *
Co – operative Education
หมายเหตุ * ให้นิสติ เลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

247326
247327
247342
247343

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

2.2.2 วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ให้นสิ ิตเลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี้
การวิเคราะห์หลายตัวแปร
3(2-2-5)
Multivariate Analysis
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม
3(2-2-5)
Categorical Data Analysis
สถิตเิ พื่อการพยากรณ์
3(2-2-5)
Statistical Method for Forecasting
สถิตคิ ณิตศาสตร์การเงิน
3(2-2-5)
Financial Mathematics and Statistics
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247344
247352
247353
247382

คณิตศาสตร์สาหรับการประกันชีวติ
Life Insurance Mathematics
ประชากรศาสตร์
Demography
การวิเคราะห์การอยู่รอด
Survival Analysis
เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลเบือ้ งต้น
Introduction to Data Mining Techniques

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

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนในมห าวิ ท ยาลั ย พ ะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

22

3.1.4 แผนการศึกษา

001102
004101
241111
242104
243101

001101
001103
003202
225120
241112
244103

ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
คณิตศาสตร์ 1
Mathematics I
เคมี 1
Chemistry I
ชีววิทยา 1
Biology I
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
Programming Methodology
คณิตศาสตร์ 2
Mathematics II
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
Introductory Physics
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
17 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต
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001204
002201
004201
122130
241324
247211

002202
003201
146200
247223
247231
247271

ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
ธุรกิจเบือ้ งต้น
Introduction to Business
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I
สถิตเิ บือ้ งต้น
Introductory Statistics
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจติ ทัล
Communication in Digital Society
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
English for specific purpose
สถิตไิ ม่อิงพารามิเตอร์
Nonparametric Statistics
ทฤษฎีสถิติ 1
Statistical Theory I
การวิจัยดาเนินการ
Operational Research
รวม

3(2-5-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

24

ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
247324
247331
247341
247351
247xxx
xxxxxx

247361
247381
247xxx
247xxx
xxxxxx

การวิเคราะห์การถดถอย
Regression Analysis
ทฤษฎีสถิติ 2
Statistical Theory II
การเสี่ยงและการประกันภัยเบือ้ งต้น
Introduction to Risk and Insurance
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
Sampling Techniques
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การวางแผนการทดลอง
Design of Experiments
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Statistical Package Program
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
247425
247441
247491
247xxx

ระเบียบวิธีวิจัย
Research Methodology
สถิตสิ าหรับการควบคุมคุณภาพ
Statistics for Quality Control
สัมมนา
Seminar
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียนจากรายวิชาดังต่อไปนี้ 1 รายวิชา
247492 การศึกษาอิสระ
Independent Study
247493 การฝึกงาน
Professional Training
247494 สหกิจศึกษา
Co-operative Education
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
10 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
หรือ
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101

การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
การสื่ อ สารด้ ว ยค า วลี การแต่ ง ประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจั บ
ใจความสาคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่าน
ทักษะการใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language
usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing including
thinking expression through the use of appropriate Thai
001102

ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
คาศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับและ
การปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนาในร้านอาหาร
การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking,
reading and writing, development of English usage for daily- life including getting acquainted with
someone, accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning,
conversation in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103

ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน คาศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพัก ในโรงแรม การอธิบ ายเหตุก ารณ์ไ ม่พึง
ประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
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communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
ค าศั พ ท์ ภ าษาอั ง กฤษที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ข่ า วสารและสื่ อ ในชี วิ ต ประจ าวั น หลั ก การใช้
ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและ
ถ่ายทอดข่าว การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึ กษา
และอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing,
data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further
study and future careers
002201

พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
สิทธิ บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา สานึกสาธารณะ ความ
กตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation
to social and cultural changing
002202

สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
มนุษ ย์กั บ สั งคม สั งคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุ
วัฒนธรรม กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional,
Phayao and University of Phayao dimensions
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003201

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของ
เศรษฐกิจดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรม
ประยุกต์เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อนามาใช้ในการทางานและ
ชีวติ ประจาวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in
digital economy, electronic commerce transaction, office automation program and software
application for multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life,
communication through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202

การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อ
สุ ข ภาพ การวิ เ คราะห์ แ ละวางแผนการรั บ ประทานอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพใน
ชีวิตประจาวัน ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและ
การจัดการน้าในชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental
saving
004101

ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็น
คุ ณ ค่ า ในตนเองและผู้ อื่ น หลั ก เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง การด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยแนวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
กระบวนการคิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, goal setting
in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency economy,thinking system,
positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control and management
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004201

บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย
วาจา ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of
physical, verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to
University of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
122130

ธุรกิจเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจ รูปแบบขององค์การธุรกิจ แนวความคิดของการ
บริหารธุรกิจ ลักษณะพื้นฐานและประเภทของธุรกิจ กิจกรรมสาคัญที่ใช้ในการประกอบธุรกิจด้านการผลิต
การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการประกอบธุรกิจขนาดย่อม ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ เศรษฐกิจพอเพียง จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
Meaning and importance of business, forms of business organization, concepts of business
administration, basic characteristics of different types of business activities, terms of production, marketing,
finance, accounting and human resource management, small business guideline, international business,
sufficiency economy, ethics and social responsibility of businessman
146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดยเน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
ที่มคี วามเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening, speaking, reading, and writing
skillsrelated to students’ discipline
225120

ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Methodology
กระบวนการทางานของคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม
โครงสร้างของโปรแกรม ตัวกระทาการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล คาสั่งควบคุม ฟังก์ชัน
แถวลาดับ ชนิดข้อมูลแบบโครงสร้าง
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Computer process, flowchart, problem analysis, flowchart, control structure, program
structure, operators and expression, input and output, control statement, function, array, structure data type
241111

คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
ลิมิต และความต่อเนื่อ งของฟังก์ ชั น อนุพันธ์และปริพันธ์ ของฟั งก์ ชันพี ชคณิ ต และ
ฟังก์ชันอดิศัย การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
Limits and continuity of functions, derivatives and integral of algebraic and
transcendental functions, applications of derivatives and integrals
241112

คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลาดับและอนุกรมของจานวนจริง อนุกรม
กาลัง ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร
Techniques of integration, improper integrals, sequences and series of real numbers,
power series, functions of several variables, limits and continuity of several variable functions,
derivative of several variable functions
241324

พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
เมทริกซ์สมมูล ค่าลาดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย ตัวกาหนด
และหลั ก เกณฑ์ ค ราเมอร์ ปริ ภู มิ เ วกเตอร์ การแปลงเชิ ง เส้ น ค่ า ลั ก ษณะเฉพาะ และเวกเตอร์
ลักษณะเฉพาะเบือ้ งต้น
Equivalent matrices, rank of matrices, system of linear equations and solution, determinants
and Cramer’s rule, vector space, linear transformation, introduction to eigenvalues and eigenvectors
242104

เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
บทนาทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ สมบัติของธาตุ พันธะ
เคมี แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและคอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โม
ไดนามิกส์เบื้องต้น สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอนิ ทรีย์ เคมีส่งิ แวดล้อม
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Introduction of chemistry, stoichiometry, atomic structure, periodic table, properties
of elements, chemical bonding, gas, solid, liquid, amorphous and colloid, changing of state and
introduction to thermodynamic, solution and solution properties, acid-base theory, organic chemistry,
environmental chemistry
243101

ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
ระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ การจัดระบบ และสารเคมีของชีวติ เซลล์และเม
แทบอลิซึม พันธุศาสตร์ วิวัฒนาการ ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช และ
สัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Scienctific methodology, characteristics, organization and chemistry of life, cell and metabolism,
genetics, evolution, biodiversity, structure and functions of plants and animals, ecology and behavior
244103

ฟิสิกส์เบื้องต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
คณิ ต ศาสตร์ ที่ ใ ช้ ใ นฟิ สิ ก ส์ กลศาสตร์ เ บื้ อ งต้ น กฎการเคลื่ อ นที่ แรงโน้ ม ถ่ ว ง งาน
และพลังงาน โมเมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติของสสาร กลศาสตร์ของไหล คลื่น
และการสั่น เทอร์โมไดนามิกส์ แม่เหล็กไฟฟ้า วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mathematics for physics, introduction of mechanics, law of motion, gravitational
force, work and energy, momentum and collisions, rotation motion, properties of matter, fluids
mechanics, wave and vibration, thermodynamics, electromagnetics, electric circuits, modern physics
247111

ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิ ด ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ การน าไปใช้ ใ น
ชีวติ ประจาวัน สถิตพิ รรณนา การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
เบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกาลังสอง และการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of
statistics in daily life, descriptive statistics, estimation and hypothesis test, elementary analysis of
variance, regression and correlation analysis, chi-square test, the use of statistical package program
to analyze and interpret the data
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247112

สถิติพ้นื ฐานทางการแพทย์
2(2-0-4)
Basic Medical Statistics
แนวคิ ด ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพ การน าไปใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน สถิติพรรณนา การคานวณขนาดตัวอย่างเบื้องต้น การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ
การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การทดสอบด้วยไค
กาลังสอง อัตราส่วนออดส์ การแปลผลและการนาเสนอผลสถิติ
Concepts extent and benefits of statistics for health science, the application of
statistics in daily life, descriptive statistics, elementary sample size calculation, normal distribution
test, estimation and hypothesis test, elementary analysis of variance, chi- square test, odds ratio,
the data interpretation and presentation to research
247211

สถิติเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introductory Statistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การนาเสนอข้อมูล สถิติพรรณนา ทฤษฎีความ
น่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การอนุมานทางสถิติ
เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากร การอนุมานทางสถิติเกี่ยวกับสัดส่วนของประชากร การอนุมานทางสถิติ
เกี่ยวกับความแปรปรวนของประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอย
และสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วยไคกาลังสอง และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และ
แปลผล
Concept, extent and utility of statistics, data representation, descriptive statistics,
probability therory, random variable and probability distribution, sampling distribution, inference for
means, inference for proportions, inference for variances, elementary analysis of variance, linear
regression and correlation analysis, chi-square test, the use of statistical package program to analyze
and interpret the data
247221

สถิติวิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การนาสถิติไปใช้ใ นชีวิตประจาวัน ระเบีย บ
วิธีการทางสถิติ หลักเบื้องต้นของการสารวจด้วยตัวอย่าง สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม
และความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน
การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบือ้ งต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบด้วย
ไคกาลังสอง และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
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Concept, extent and utility of statistics, the application of statistics in daily life,
statistical methodology, principle of sample survey, descriptive statistics, probability, random variable
and probability distribution, sampling distribution, estimation and hypothesis test, elementary analysis
of variance, linear regression and correlation analysis, chi-square test, the use of statistical package
program to analyze and interpret the data
247222

ความน่าจะเป็นและสถิติ
3(2-2-5)
Probability and statistics
แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไข ทฤษฎีของเบส์ ตัว
แปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนเบือ้ งต้น สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และการทดสอบด้วยไคกาลังสอง
Basic concept of probability, conditional probability, Bayes theorem, random variables
and probability distribution, sampling distribution, inferential statistics, elementary analysis of
variance, correlation and linear regression, and chi-square test
247231

ทฤษฎีสถิติ 1
3(3-0-6)
Statistics Theory I
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะเป็น
ร่วม ค่าคาดหมาย โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกาเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง
การแจกแจงความน่ าจะเป็ นของตัว แปรสุ่ มแบบไม่ ต่อ เนื่ องและต่อเนื่อ ง ทฤษฎีบ ทเชบีเ ชฟ ทฤษ ฎี
ขีดจากัดส่วนกลางและสถิตอิ ันดับ
Probability theory, random variables, probability function and joint probability
function, expectation, moment and moment generating function of discrete and continuous random
variables, probability distribution of discrete and continuous random variables, Chebyshev theorem,
central limit theorem and order statistics
247241

สถิติธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติทางด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
ความน่าจะเป็น การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบ
สถิตไิ คกาลังสอง สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เลขดัชนี และการควบคุมคุณภาพทางสถิติ
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Definition and advantages of statistics in business, fundamental of data analysis,
probability, estimation and testing hypotheses, analysis of variance , chi-square test, correlation and
linear regression, index number, and statistical quality control
247223

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์
3(2-2-5)
Nonparametric Statistics
แนวคิดของสถิตไิ ม่อิงพารามิเตอร์ ประเภทของสถิตไิ ม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบไม่อิง
พารามิเตอร์กรณีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์กัน กลุ่ม
ตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และการทดสอบสถิติไม่อิง
พารามิเตอร์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และแปลผล
Concept of nonparametric statistics, types of nonparametric statistics, testing
hypotheses for one sample, two or more dependent samples, two or more independent samples,
measure of correlation, the use of statistical package program to analyze and interpret the data
247324

การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
Regression Analysis
แนวคิดพืน้ ฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
เชิงเส้นเชิงเดียวและเชิงเส้นพหุคูณ ตัวแปรหุน่ การเลือกตัวแบบ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
การถดถอยไม่เชิงเส้น การวิเคราะห์การถดถอยแบบอื่นๆ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Basic concept of regression analysis, simple and multiple linear regression and
correlation analysis, dummy variables, model selection, model diagnostics, non- linear regression,
other regression analyses and the use of statistical software
247326

การวิเคราะห์หลายตัวแปร
3(2-2-5)
Multivariate Analysis
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลายตัวแปร การแจกแจงแบบปรกติของหลายตัวแปร การ
อนุมานเวกเตอร์ของค่าเฉลี่ยสาหรับหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนของหลายตัวแปร การ
วิเ คราะห์ส่ว นประกอบมุขส าคั ญ การวิเ คราะห์ปัจจัย การวิเ คราะห์จาแนกประเภทแบบกลุ่ม การ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และหัวข้ออื่นที่น่าสนใจ
Introduction to multivariate, multivariate normal distribution, inference for vector mean of
multivariate, multivariate analysis of variance, principal component analysis, factor analysis, discriminant
analysis, the use of statistical package program to analyze and other interesting topics
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247327

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม
3(2-2-5)
Categorical Data Analysis
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงกลุ่ม การแจกแจงทวินามและการแจกแจงอเนกนาม
สาหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม ตารางการจร การอนุมานตารางการจร ตัวแบบเชิงเส้นวางนัยทั่วไป ตัวแบบ
โลจิท ตัวแบบการถดถอยโลจิสติก และตัวแบบล็อกลิเนียร์ขนั้ พืน้ ฐาน และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Introduction to categorical data, binomial and multinomial distributions for categorical
data, contingency tables, inference for contingency tables, generalized linear model, logit model,
logistic regression model and basic log-linear model and the use of statistical software
247331

ทฤษฎีสถิติ 2
3(3-0-6)
Statistics Theory II
การประมาณค่ า แบบจุ ด ความไม่ เ อนเอี ย ง ความต้ อ งกั น ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ตัวประมาณไม่เอนเอียงที่มีความแปรปรวนต่าสุด สถิติพอเพียง ฟังก์ชันความหนาแน่น ของวงศ์เลขชี้
กาลัง การประมาณค่าด้วยวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีของโมเมนต์ การประมาณค่าแบบช่วง การ
ทดสอบสมมุตฐิ านเชิงสถิติ ทฤษฎีเนย์แมนเพียร์สัน การทดสอบที่มอี านาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน การ
ทดสอบด้วยอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น และการทดสอบไคกาลังสอง
Point estimation, unbiasedness, consistency, efficiency, minimum variance unbiased
estimator, sufficient statistics, exponential family of probability density function, method of maximum
likelihood estimator and moment estimator, interval estimator, statistical hypotheses testing,
Neyman-Pearson theory, uniformly most powerful test, likelihood ratio test and chi-square test
247341

การเสี่ยงและการประกันภัยเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Risk and Insurance
แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย และการจัดการความเสี่ยงภัย ความรู้พื้นฐานเกี่ย วกับ
การประกันภัย หลักสาคัญของการประกันภัย เบี้ยประกัน และปัจจัยที่ใช้ในการคานวณเบี้ยประกัน
หลักกฎหมายขั้นพืน้ ฐานของสัญญาประกันภัย ความรูเ้ กี่ยวกับการประกันชีวิตขั้นพื้นฐาน การเลือกและ
การจั ด การประเภทของภั ย การประกั น วิ น าศภั ย ต่ า งๆ การใช้ โ ปรแกรมส าเร็ จ รู ป ทางสถิติ ใ นการ
วิเคราะห์และแปลผล
Concepts of risk and risk management, basic concept of insurance, principle of
insurance, insurance price and insurance pricing elements, fundamental principle of Insurance
contract, basic concept of life insurance, selection and classification of risks, and non- life insurance,
the use of statistical package program to analyze and interpret the data
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247342

สถิติเพื่อการพยากรณ์
3(2-2-5)
Statistical Method for Forecasting
ความรู้ทั่ว ไปเกี่ ย วกั บ การอนุก รมเวลา การวิเ คราะห์ อนุก รมเวลา วิธีก ารแยกส่ ว น
องค์ประกอบ แนวโน้ม วัฏจักร ฤดูกาล และสิ่งที่ผิดปกติ เทคนิคการปรับให้เรียบ อนุกรมเวลาเพื่อการ
พยากรณ์ อนุกรมเวลาบอกซ์และเจนกินส์ การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์และแปลผล และ กรณีศกึ ษา
Introduction to time series, time series analysis, decomposition method, trend
component, cyclical component, seasonal component, irregular component, smoothing method, time
series analysis for forecasting, Box- Jenkins methodology, selecting an appropriate forecasting
method, the use of statistical package program to analyze and interpret the data and case study
247343

สถิติและคณิตศาสตร์การเงิน
3(2-2-5)
Financial Mathematics and Statistics
เครื่องมือทางการเงิน หุ้น และพันธบัตร การหาอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ พันธบัตร
และหลักทรัพย์อื่นๆ ทฤษฎีการคิดดอกเบี้ยแบบต่าง ๆ เงินรายปี การชาระหนี้แบบต่าง ๆ การคิดค่า
เสื่ อ มราคา การประเมิ น มู ล ค่ า หลั ก ทรั พ ย์ ตารางการไถ่ ถ อน การประยุ ก ต์ ใ ช้ ค ณิ ต ศาสตร์ ใ นการ
วิเคราะห์ปัญหาด้านการเงิน และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์และแปลผล
Financial instruments, share and bond, yield rate calculation on corporate bond, bond
and related security, interest calculation theory, annuity, settlements, depreciation, ssessment on
value assets, redemption table, application of mathematics in financial problems analysis and the
use of statistical package program to analyze and interpret the data
247344

คณิตศาสตร์สาหรับการประกันชีวติ
3(2-2-5)
Life Insurance Mathematics
การวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงการอยู่รอดของชีวิต และตารางชีพ การกาหนดเบี้ย
ประกันชีวติ สุทธิ ค่ารายงวดตามการทรงชีพ เบี้ยประกันภัยรวมค่าใช้จา่ ยของการประกันชีวิตที่คุ้มครอง
ชีวิตเดีย ว การค านวณเงินส ารองแบบต่ างๆ รูป แบบการประกั นชีวิ ตแบบต่อเนื่อ งและไม่ ต่อ เนื่ อ ง
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
Analysis of survival model and life tables, net and gross premium, life annuities,
various methods of policy valuation using continuous and discrete models, ethic and code of conduct
of actuary.
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247351

เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
3(2-2-5)
Sampling Techniques
ขั้นตอนในการสารวจด้วยตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น
การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มชั้นเดียวและหลายชั้น การประมาณค่ายอดรวม
และค่าเฉลี่ยโดยใช้อัตราส่วนและการถดถอย การประมาณค่าสัดส่วนและอัตราส่วน วิธีการกาหนด
ขนาดตัวอย่าง ความคลาดเคลื่อนในการสารวจด้วยตัวอย่าง
Steps in a sample survey, simple random sampling, stratified random sampling,
systematic random sampling, single and multistage cluster sampling, estimation of total and mean
by ratio and regression, estimation of proportion and ratio, determining sample size and error in
sample survey
247352

ประชากรศาสตร์
3(2-2-5)
Demography
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ประชากร แหล่ ง ข้ อ มู ล ทางประชากร โครงสร้ า งและ
องค์ประกอบของประชากร เทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติประชากรเกี่ยวกับอัตราการเกิด การป่วย การ
ตาย และการย้ายถิ่นฐาน การคาดประมาณประชากรและภาพฉายประชากร ตารางชีพและการประยุกต์
Introduction to demography, sources of demographic data, the population structure
and composition, statistical techniques of demographic analysis concerning fertility, morbidity,
mortality and migration, population estimation and projection, life tables and its application
247353

การวิเคราะห์การอยู่รอด
3(2-2-5)
Survival Analysis
แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ตัวแบบการอยู่รอด ตัวแบบภาวะภัย การประมาณค่า
และการเปรียบเทียบเส้นโค้งการอยู่รอด การประมาณตัวแบบการถดถอยของค็อกซ์ การประยุกต์ตัว
แบบการอยู่รอด ตารางชีพ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์และแปลผล
Basic concepts of survival analysis, hazard models, estimating and comparing
survival curves, estimating Cox regression models, application of survival models, life table and the
use of statistical package program to analyze and interpret the data
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247361

การวางแผนการทดลอง
3(2-2-5)
Design of Experiments
แนวความคิ ด เกี่ ย วกั บ แผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่ ม สมบู ร ณ์ แผนการ
ทดลองแบบบล็อกสุ่ม แผนการทดลองแบบละตินสแควร์ แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล ข้อมูลสูญ
หาย การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการใช้โปแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept of experimental designs, completely randomized designs, randomized
complete block designs, Latin squares designs, factorial experiments, missing data, analysis of
covariance and the use of statistical package program to analyze and interpret the data
247271

การวิจัยดาเนินการ
3(2-2-5)
Operational Research
การวิจัยดาเนินการ กาหนดการเชิงเส้นและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ของกาหนดการเชิง
เส้น การหาผลเฉลยเชิงกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาภาวะคู่กันและการวิเคราะห์ความไว ปัญหาการ
ขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การวิเคราะห์ข่ายงาน การวางแผนและควบคุมโครงการโดยเพิร์ตและ
ซีพีเอ็ม ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับทฤษฎีเกมและทฤษฎีแถวคอย โปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อแก้ปัญหาทางการ
วิจัยดาเนินการ
Operational research, linear programming and the mathematical constructing model,
graphical solution and simplex method, duality problem and sensitivity analysis, transportation
problem, assignment problem, network analysis, PERT and CPM project planning and control,
introduction to game theory and queuing theory, package software for solving operations research
problems
247381

โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
3(2-2-5)
Statistical Package Program
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณค่า
การทดสอบสมมุตฐิ าน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และการวิเคราะห์การถดถอย
Application of statistical package program to preliminary data analysis, estimation,
hypothesis testing, analysis of variances, correlation analysis and regression analysis
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247382

เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Data Mining Techniques
พื้ น ฐานของการท าเหมื อ งข้ อ มู ล การหากฎความสั ม พั น ธ์ การแบ่ ง กลุ่ ม ข้ อ มู ล
การจาแนกประเภทข้อมูล และกรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้องกับการทาเหมืองข้อมูลในปัจจุบัน
Introduction to data mining, association rule discovery, clustering, classification and
case studies related to current issue of data mining
247425

ระเบียบวิธีวจิ ัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัยและกระบวนการทาวิจัย การกาหนดปัญหา
ของการวิจัย ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิดและออกแบบการวิจัย
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย การสร้างเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล
และวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การเขี ย นรายงานการวิ จั ย และการน าเสนอผลการวิ จั ย ตามหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณของนักสถิติ
Research methodology, type of research and processing, determination of research
problem, review of related literature, conceptual framework and research designs, research proposal,
equipment research construction, data collecting, data processing and analysis, research writing and
presentation with morality and ethics for statistician
247441

สถิติสาหรับการควบคุมคุณภาพ
3(2-2-5)
Statistics for Quality Control
การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม
แผนการเลือกตัวอย่าง ความสามารถของกระบวนการผลิตเพื่อการยอมรับ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์
แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่นๆ ที่น่าสนใจ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป ทาง
สถิตใิ นการวิเคราะห์และแปลผล
Quality control, probability theory in quality control, control chart, product and
production capability acceptance sampling designs, acceptance product plan, acceptance designs,
Taguchi concept acceptance plan and other interesting designs, the use of statistical package
program to analyze and interpret the data
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247491

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบค้น การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบ
ข้อซักถามในประเด็นทางด้านสถิติ สถิตปิ ระยุกต์ หรือสถิตสิ ารสนเทศ
Searching, data collection, analysis, presentation, discussion and to answer questions
on the topics related to statistics, applied statistics or informational statistics
247492

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ
และการอภิปรายในหัวข้อทางด้านสถิติ สถิตปิ ระยุกต์ หรือสถิตสิ ารสนเทศ
Searching, data collection, research, analysis, reporting, presentation and discussion
on topics related to statistics, applied statistics or informational statistics
247493

ฝึกงาน
6 หน่วยกิต
Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ ในงานที่เกี่ยวข้องกับ สถิติ สถิติ
ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Training, learning, enhance experience and skill on statistics, applied statistics,
computer, mathematics or any related area in enterprise, organization or company
247494

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ ในงานที่เกี่ยวข้องกับ สถิติ สถิติ
ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะพนักงานฝึกหัด ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Training, learning, enhance experience and skill on statistics, applied statistics,
computer, mathematics or any related area as the trainee in enterprise, organization or company
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3.1.6 ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก หมายถึง
สาขาวิชา
เลข 247
หมายถึง
สาขาวิชาสถิติ
2. เลขในลาดับที่ 4
หมายถึง
ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4
หมายถึง
รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง
หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 1
หมายถึง
วิชาในหมวดสถิตพิ ืน้ ฐาน
3.2 เลข 2
หมายถึง
วิชาในหมวดสถิตวิ ิเคราะห์
3.3 เลข 3
หมายถึง
วิชาในหมวดทฤษฎีสถิติ
3.4 เลข 4
หมายถึง
วิชาในหมวดสถิตดิ ้านธุรกิจและประกันภัย
3.5 เลข 5
หมายถึง
วิชาในหมวดการสุ่มตัวอย่าง
3.6 เลข 6
หมายถึง
วิชาในหมวดการวางแผนการทดลอง
3.7 เลข 7
หมายถึง
วิชาในหมวดการดาเนินการ
3.8 เลข 8
หมายถึง
วิชาในหมวดคอมพิวเตอร์
3.9 เลข 9
หมายถึง
สัมมนา การศึกษาอิสระ ฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง
อนุกรมของรายวิชา
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เลขบัตรประจาตัว ตาแหน่ง
ลาดับ
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
วิชาการ
1
นางสาวเขมวดี ปรีดาลิขิต*
35404001xxxxx อาจารย์ Ph.D. Applied Statistics

2

นางสาวชนัดดา สมจิตต์*

37601005xxxxx

อาจารย์

3

นางสาวสุลาวัลย์ ยศธนู*

35701007xxxxx

อาจารย์

4

นายมานะ ดงอนนท์*

14106000xxxxx

อาจารย์

5

นางสาวรัตนา ฤทธิแสง*

14504000xxxxx

อาจารย์

วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.

สถิตปิ ระยุกต์
สถิติ
Statistics

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สถิตปิ ระยุกต์
สถิติ
วิธีวิทยาการวิจัย
สถิตปิ ระยุกต์
สถิติ
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
สถิตปิ ระยุกต์
สถิติ

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
Victoria University of
Wellington, New Zealand
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
The University of Auckland,
New Zealand
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปี
2555
2547
2545
2560
2548
2539
2553
2545
2542
2552
2550
2555
2552

หมายเหตุ * อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ

1

ดร.มานัดถุ์ คากอง

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

2

ดร.วฐา มินเสน

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

3

ดร.มานะชัย รอดชื่น

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์

4

ดร.ชูเกียรติ ผุดพรมราช

ลาดับ

ชื่อ-สกุล

อาจารย์

คุณวุฒิ
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วศ.ด.
วศ.ม.
วท.ม.
ศ.บ.
ปร.ด.
สต.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
สถิติ
สถิตปิ ระยุกต์
สถิติ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
สถิตปิ ระยุกต์
เศรษฐศาสตร์เกียรตินิยม
สถิติ
สถิติ
คณิตศาสตร์
สถิติ
สถิตปิ ระยุกต์
สถิติ เกียรตินิยมอันดับ 2

ปี
2553
2548
2545
2554
2549
2543
2539
2553
2548
2545
2555
2547
2545

43
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4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 มีวนิ ัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและสังคม
4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความเป็นผู้นา/ผูต้ ามที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับผูอ้ ื่นได้
4.1.3 สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้ตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้กับการทางานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.2 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
สหกิจศึกษา จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยมีช่วงเวลาปฏิบัติสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เต็มเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ (4 เดือน)
4.4 การเตรียมการ
1. กาหนดให้นิสิตเข้าร่วมโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมสาหรับ การ
ออกสหกิจศึกษาโดยจานวนชั่วโมงการร่วมโครงการต้องไม่น้อยกว่าเกณฑ์สหกิจศึกษาที่ก าหนดไว้
(ไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง)
2. สารวจความต้องการของนิสติ ที่ประสงค์จะออกฝึกสหกิจศึกษา
3. สารวจสถานประกอบการที่จะสามารถส่งนิสิตออกฝึกสหกิจศึกษาได้
4. อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าและสถานประกอบการก าหนดลั ก ษณะงานและ
โครงการ (project) ที่จะให้นสิ ิตฝึกปฏิบัติงานร่วมกัน
5. จัดเตรียมอาจารย์นเิ ทศให้มคี ุณสมบัติที่สามารถออกนิเทศนิสติ สหกิจศึกษา
4.5 กระบวนการประเมินผล
การประเมินผลการฝึก สหกิจ ศึก ษาประเมิน จากโครงการ (project) ที่ท า โดยต้องมี
การจัดทารายงานโครงการตามรูปแบบที่กาหนด และพี่เลี้ยงนิสิตสหกิจศึกษาจากสถานประกอบการ
เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ผลร่ ว มกั บ อาจารย์ นิ เ ทศ ทั้ ง นี้ ผ ลการฝึ ก สหกิ จ ศึ ก ษาจะมุ ่ง เน้น ประสบการณ์
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม โดยให้มีเกรดเป็น S หรือ U
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
เป็นการเรียนรู้กระบวนการทาวิจัย โดยหัวข้อที่นิสิตจะทาต้องเกี่ยวข้องกับสถิติหรือสถิติ
ประยุ ก ต์ ที่ มี ก ารตั้ ง สมมติ ฐ าน วั ต ถุ ป ระสงค์ ระเบี ย บขั้ น ตอนของวิ ธี วิ จั ย ที่ ถู ก ต้ อ งตามกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ สามารถเลือกใช้สถิตใิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้อย่างเหมาะสม และมีการจัดทาเล่มรายงาน
รวมถึงการนาเสนอผลการวิจัย ตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิส ิต สามารถออกแบบการวิจัย วิเ คราะห์ข้อ มูล ตามหลัก สถิติ และเขีย นรายงาน
การวิจัยตามหลักการเขียนทางวิทยาศาสตร์ ได้ ทั้งนี้นิสิตต้องสามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้
มีส ุข ุม รอบคอบ อดทน และสามารถแก้ไ ขปัญ หาที ่เ กิด ขึ ้น ระหว่า งการท าวิจ ัย ได้อ ย่า งถูก ต้อ ง
และเหมาะสม
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 3 และ
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4 (กรณีเลือกรายวิชาการศึกษาอิสระ)
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต และ
6 หน่วยกิต (กรณีเลือกรายวิชาการศึกษาอิสระ)
5.5 การเตรียมการ
ให้นิสิตเรียนรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย โดยกาหนดให้นิสิต จานวน 1-5 คนต่อกลุ่ม เลือก
ประเด็นที่สนใจ และทาการวิจัยแบบ Survey Research ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจาวิชา
กรณีเลือกรายวิชาการศึกษาอิสระให้นิสิตเลือกประเด็นที่สนใจและอาจารย์ที่ปรึกษาใน
การทาวิจัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาในการทาวิจัยให้คาแนะนาในการเลือกหัวข้อ ขอบเขตการวิจัย และดูแล
การดาเนินงานให้เป็นไปตามกระบวนการ และระยะเวลาที่กาหนด จัดให้มีการนาเสนอผลงานวิจัยแบบปาก
เปล่าผ่านคณะกรรมการสอบการศึกษาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชาและ/หรือมีการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ
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5.6 กระบวนการประเมินผล
รายวิชาระเบียบวิธีวิจัย ทาการประเมินผลตามรายละเอียดของรายวิชา โดยมุ่งเน้น
การทา Survey Research
รายวิชาการศึกษาอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาการทาวิจัย ประเมินผลจากความก้าวหน้า
ในการทาโครงการ มีการจัดสอบแบบปากเปล่าโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิจัยและคณะกรรมการรวม
แล้ว ไม่น้อยกว่า 3 คน และ/หรือ มีก ารเผยแพร่นาเสนอผลงานวิจัย แบบโปสเตอร์ต ามระยะเวลาที่
กาหนด รวมถึงการส่งรายงานการศึกษาวิจัยเล่มสมบรูณ์ตามระยะเวลาที่กาหนด การประเมินผล
มุ่งเน้นกระบวนการทาการวิจัยที่นิสิตเรียนรู้มากกว่าผลการวิจัย โดยให้มีเกรดเป็น S หรือ U
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้านภาวะผู้นา

4. ด้านการเรียนรู้

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
1.1 รณรงค์การแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสมถูกต้อง ตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
1.2 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและในกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ตลอดระยะเวลาการศึกษา
1.3 ส่งเสริมให้นิสิตมีความพร้อม และมีความมุ่งมั่นในการทางาน โดยผ่าน
การทางานที่ได้รับมอบหมายในรายวิชาเรียน และการเข้าร่วมกิจกรรม
ต่าง ๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
2.1 มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในทุก
รายวิชา
2.2 ส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ มีวนิ ัย และขยันหมั่นเพียร
2.3 ปลูกฝังจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยการสอดแทรกถึงจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องให้นิสติ ทราบในรายวิชาต่าง ๆ
2.4 ส่งเสริมให้รู้ คุ ณค่ า ของทรัพ ยากรทางชีว ภาพที่ มีใ นท้ อ งถิ่ น เพื่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยผ่านรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.1 ส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น ผ่านการอภิป ราย
และเสวนางานที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษาและการสื่อสารที่เหมาะสม
3.2 ส่งเสริมให้นิสิตบริหารจัดการและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ โดยกาหนดการ
ท างานกลุ่ ม ซึ่ ง ให้ ห มุ น เวี ย นการเป็ น ผู้ น า การเป็ น สมาชิ ก กลุ่ ม และ
ผูร้ ายงาน
4.1 ส่งเสริมให้นิสิตใฝ่เรียนรู้และมีการศึกษาค้นคว้าโดยใช้ระบบสารสนเทศ
เช่ น การมอบหมายงานในหั ว ข้ อ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในรายวิ ช าเรี ย น
ส่งเสริมให้นิสิตค้นคว้าด้วยตัวเอง หรือการมอบหมายงานให้นิสิตค้นคว้า
และวิจัยในหัวข้อที่นิสติ สนใจ เช่น การทาการศึกษาอิสระ
4.2 ส่งเสริมให้นิสิตสามารถใช้ความรู้และทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ทางสถิติเพื่อ
นามาประยุกต์ให้เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพโดยการให้นิสิตได้ฝึก
ปฏิบัติจริง ทั้งในการฝึกงานและการทาการศึกษาอิสระ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่นื
(4) มีจติ อาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ให้ค วามสาคัญ กับ พฤติก รรมการมีวินัย การตรงต่อเวลา เสีย สละ และ
ความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีข้อกาหนดในการเข้าชั้นเรียน การส่งและรับงาน ที่ได้รับมอบหมาย
(2) อาจารย์สอนโดยสอดแทรกเรื่องความกตัญญู คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
การตระหนักและสานึกในความเป็นไทย ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
(3) ปลูกฝังจรรยาบรรณทางวิชาการ
(4) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบีย บ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
(5) ปลูกฝังให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) การขานชื่อ การให้คะแนนการเข้าห้องเรียน และการส่งงานตรงเวลา
(2) ประเมินพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนิสติ ระหว่างเรียนตลอดหลักสูตร
ทั้งในชั้นเรียนและแหล่งฝึกงาน โดยผูส้ อนและผูร้ ับบริการ
(3) สังเกตพฤติกรรมของนิสิตในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ
อย่างต่อเนื่อง
(4) ประเมินจากพฤติกรรมในการเข้าห้องเรียนและห้องสอบ
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้าง
ของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
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2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ใช้การสอนหลายรูปแบบโดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ เช่น การบรรยาย อภิปราย การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในชั้นเรียน การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และการเขียนรายงาน โดยเป็นไปตามลักษณะของแต่ละรายวิชา
(2) จัดให้มกี ารสืบค้นและนาเสนองานวิจัยใหม่ ๆ ในแต่ละรายวิชา
(3) จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน การเชิญ
วิทยากรที่มปี ระสบการณ์ และการทาสหกิจศึกษากับสถาบันภายนอก
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี เช่น การทาข้อสอบ การสอบปาก
เปล่า สาหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและการปฏิบัติ
(2) ประเมินจากผลการสืบค้น โดยการนาเสนอผลงานและ/หรือจากรายงาน
ทีไ่ ด้รับมอบหมายและการค้นคว้าด้วยตนเอง ในรายวิชาต่าง ๆ
(3) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน ผลจากการฝึกปฏิบัติงาน และ
การนาผลงานเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์
และคิดอย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิ เ คราะห์ ปั ญ หา รวมทั้ ง ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ทั ก ษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบั ติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) จัดการเรียนการสอนให้นิสิตได้ฝกึ ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์
แก้ปัญหา คิดอย่างมีวิจารณญาณ และคิดอย่างเป็นระบบด้วยตนเองและการทางานเป็นกุล่ม
(2) มอบหมายงานโดยใช้หลักการวิจัยในรายวิชาที่เรียน การทาการศึกษาอิสระ
และแการทาสหกิจศึกษากับสถาบันภายนอก
(3) การศึกษาค้นคว้า รายงานทางเอกสาร และรายงานหน้าชั้นเรียน
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2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมิ น จากการท าข้ อ สอบ การสอบปากเปล่ า การสอบปฏิ บั ติ การ
สังเกตการณ์ร่วมแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน
(2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากกระบวนการคิด ได้แก่ รายงาน รายงาน
การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิ ปรายกลุ่ม และรายงานผลการสัมมนา การนาผลงานเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาวิชาการต่าง ๆ
(3) ประเมินจากผลการทาสหกิจศึกษา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม
ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้นา การเป็นสมาชิกกลุ่ม
และผลัดกันเป็นผู้รายงาน
(2) ให้คาแนะนาในการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมทักษะ
การดารงชีวติ ในสังคม
(3) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกลุ่ม
(4) ส่งเสริมให้นิสิตกล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็น โดยการจัดอภิปราย
และนาเสนองานที่มอบหมายให้ค้นคว้า
(5) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
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2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
(1) ประเมินความสามารถในการสื่อสารทั้งภาษาไทยและ/หรือ ภาษาต่างประเทศ
ในบางรายวิชาที่สามารถจัดทาได้ เช่น วิชาสัมมนา
(2) ประเมินความรับผิดชอบในการเรียนและการทางาน ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม
(3) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และนิสิต
(4) ประเมินพฤติกรรมการเป็นผู้นาและผูต้ ามที่ดี
(5) พิจารณาการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติ
มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ ใช้ ใ นการพั ฒ นาการเรีย นรู้ ด้ า นทัก ษะการวิเ คราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จั ด การเรี ย นการสอนโดยมอบหมายให้ นิ สิ ต ศึ ก ษาค้ น คว้า และใช้ ข้ อ มู ล
สารสนเทศในการวิ เ คราะห์ ปั ญ หา แก้ ไ ขปั ญ หา การน าสถิ ติ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการแก้ ไ ขปั ญ หา
และพัฒนางานวิจัยที่ได้รับมอบหมายอย่างสร้างสรรค์
(2) ฝึ ก ทั ก ษะการสื่ อ สารระหว่ า งบุ ค คล ทั้ ง การพู ด การฟั ง และการเขี ย น
โดยการทารายงานและนาเสนอหน้าชั้นเรียน
(3) ส่งเสริม ศัก ยภาพในการใช้ท างคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีส ารสนเทศ
ในการนาเสนอผลงานที่ได้รับมอบหมาย
(4) ส่งเสริมการค้นคว้า เรียบเรียงข้อมูล และนาเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ ถูกต้อง
และให้ความสาคัญในการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
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2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรีย นรู้ด้านทัก ษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินโดยการใช้การสอบทั้งข้อเขียนและปากเปล่า การสอบในภาคปฏิบัติ
การทาแบบฝึกหัด และผลจากการทางานที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการนาเสนอผลงาน และการมีส่วน
ร่วมแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย
(2) ประเมิ น ผลงานการศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ และใช้ ข้ อ มู ล สารสนเทศ
และให้ความสาคัญต่อการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
(3) ประเมินทักษะการสื่อสารในชีวติ ประจาวันและทักษะการนาเสนอ
(4) ประเมิ น ทั ก ษะการใช้ เ ทคโนโลยีส ารสนเทศในการเรี ย นรู้ จากรายงาน
และ/หรือการนาเสนอในการทารายงาน การศึกษาอิสระ
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและ ซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของ ศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา
ศิลปะและวัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต ร่ ว มกิ จ กรรมของมหาวิ ท ยาลั ย ในด้ า นศิ ล ปะ ดนตรี
และวัฒนธรรม
(2) เปิด โอกาสให้นิสิตนาเสนอกิจ กรรม รวมทั้ง ดาเนิน กิจ กรรมที่เ กี่ย วข้อง
กับศิลปะ ดนตรี และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ
(3) มอบหมายให้ทากิจ กรรมหรือ ผลงานที่ใ ช้สุน ทรีย ศิล ป์กับ กระบวนการ
เรียนรู้ทางสถิติ
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
(1) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
(2) ประเมินจากชิน้ งานที่แสดงให้เห็นถึงการมีสุนทรียภาพ
2.7. ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
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2.7.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการส่ ง เสริ ม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพในรายวิชาที่เกี่ยวข้องและในกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(2) ส่ ง เสริ ม ให้ นิ สิ ต ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การดู แ ลสุ ข ภาพและการพั ฒ นา
บุคลิกภาพที่หลักสูตร คณะ หรือมหาวิทยาลัยดาเนินการ
2.7.3 วิธีก ารวั ด และประเมินผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะการส่ งเสริม สุ ขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
(1) ประเมิ น จากบุ ค ลิ ก ภาพที่ แ สดงออกขณะน าเสนอในชั้ น เรี ย นและการ
แสดงออกภายนอกห้องเรียน
(2) ประเมินผลการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพและการพัฒ นา
บุคลิกภาพทีห่ ลักสูตร คณะหรือมหาวิทยาลัยดาเนินการ

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก

รายวิชา

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวฒ
ั นธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทลั
003202 การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
004201 บุคลิกภาพและ
การแสดงออกในสังคม

 ความรับผิดชอบรอง

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
●
●
●
●
●

●

●
●

●
●

○
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●

○
●
●
●
○

○
●
●
●
○

●
●

●
●

●
●

●
●

●
●

●

○
○
●

●
●

●
●
●
●
○
●
●
○
●

○
●
●
●
●
●

○
●

○
●
●
●
●
●
○
●

○
●
●
●
●

○

○

○
●

●
●
●
●
○
○
●
●

○

○
●

●
○
●
●
○

○
○
●
●

●
●
●
●
○
○

○
●

●

○
●
○
○
●
●

●

○

●
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รายวิชา

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
กลุ่มวิชาแกน
วิชาพืน้ ฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
241111 คณิตศาสตร์ 1
○
241112 คณิตศาสตร์ 2
○
242104 เคมี 1

●
●
●

○

243101 ชีววิทยา 1
244103 ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
○
247211 สถิติเบือ้ งต้น
○
วิชาพืน้ ฐานเฉพาะด้าน
122130 ธุรกิจเบือ้ งต้น
○
●
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อ
● ● ●
วัตถุประสงค์เฉพาะ
กลุ่มวิชาเอก
วิชาเอกบังคับ
225210 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม

●
●

●
●
●

●

○

●

●
●

●
●
●
○
●

●

●
●
●

○
○

●
●

●

●

○

●

○

●
●

●

●

●

●

○
○
○ ●
○
●
● ○

○
○

●

●

○

●

○
○
○

○
○

●

○
●
○
●

●

●

●

○
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รายวิชา

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)

241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1
247223 สถิตไิ ม่องิ พารามิเตอร์
247231 ทฤษฎีสถิติ 1
247271 การวิจัยดาเนินการ
247324 การวิเคราะห์การถดถอย
247331 ทฤษฎีสถิติ 2
247341 การเสี่ยงและการประกันภัย

เบือ้ งต้น
247441 สถิตสิ าหรับการควบคุม
คุณภาพ
247351 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง ●
247361 การวางแผนการทดลอง
247381 โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
247425 ระเบียบวิธีวิจัย
●
247491 สัมมนา
247492 การศึกษาอิสระ
●

⚫
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รายวิชา

247493 การฝึกงาน
247494 สหกิจศึกษา
วิชาเอกเลือก
247326 การวิเคราะห์หลายตัว
แปร
247327 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงกลุ่ม
247342 สถิตเิ พื่อการพยากรณ์
247343 สถิตคิ ณิตศาสตร์การเงิน
247344 คณิตศาสตร์สาหรับการ
ประกันชีวติ
247352 ประชากรศาสตร์
247353 การวิเคราะห์การอยูร่ อด
247382 เทคนิคการทาเหมือง
ข้อมูลเบือ้ งต้น

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
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หมวดวิชาบริการ

247111 ชีวสถิติ



●
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รายวิชา

247112 สถิตพิ ้ืนฐานทาง
การแพทย์
247221 สถิตวิ เิ คราะห์
247222 ความน่าจะเป็นและ
สถิติ
247241 สถิตธิ ุรกิจ

5. ทักษะการ
7. ทักษะ
วิเคราะห์เชิง
การ
4. ทักษะความสัมพันธ์
ตัวเลข การ
ส่งเสริม
1. คุณธรรม
6.
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และ
สุขภาพ
จริยธรรม
สุนทรียภาพ
รับผิดชอบ
การใช้
และ
เทคโนโลยี
พัฒนา
สารสนเทศ
บุคลิกภาพ
(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3)
(1)
(1) (2)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชา ทาโดยการให้นิสิตประเมินผลการเรีย นการสอนใน
ระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีคณะกรรมการทวนสอบภายในสาขาพิจารณาความ
เหมาะสมของการจั ด การเรี ย นการสอนของแต่ ล ะรายวิ ช าให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดใน
รายละเอีย ดของรายวิช า (มคอ. 3) และรายงานผลการด าเนินการของรายวิ ช า (มคอ. 5) ในการ
ประเมินผลการเรียนของนิสิตในทุกรายวิชาต้องดาเนินการโดยผ่านคณะกรรมการวิพากษ์เกรดและ/หรือ
มีการรายงานผลการประเมินผลการเรียนของนิสิตผ่านที่ประชุมสาขาวิ ชาก่อนดาเนินการส่งผลการ
เรียน
นอกจากทวนสอบระดับรายวิชาแล้ว สาขายังมีการทวนสอบโดยภาพรวมในรูปแบบ
การสอบประมวลความรู้ในทุกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและจาเป็นต่อสายงานทางด้านสถิติ โดย
คานึงถึงการทาไปใช้งานได้จริง อาจจะอยู่ในรูปแบบคานวณหรือไม่ก็ได้ โดยทาการจัดสอบในภายหลัง
จากที่เรียนรายวิชาสัมมนาในชั้นปีที่ 4 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
ด าเนิ น การโดยการศึ ก ษาวิ จั ย ติ ด ตามบั ณ ฑิ ต เพื่ อ น าผลงานวิ จั ย มาพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มีรายวิชาใด
ได้รับอักษร I หรืออักษร P
2.หลักสูตรปริญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3. มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
4. ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 มี ก ารปฐมนิ เ ทศแนะแนวการเป็ น ครู แ ก่ อ าจารย์ ใ หม่ ให้ มี ค วามรู้ แ ละเข้ า ใจนโยบาย
ของคณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.3 สนับสนุนทุนวิจัย สาหรับนักวิจัยหน้าใหม่
1.4 สนับสนุนการนาเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ
1.5 สนับสนุนด้านการฝึกอบรม ดูงาน การประชุมทางวิชาการ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ด้านการเรียนการสอน การวัด/ประเมินผล
2.1.2 ประเมินผลการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ ของอาจารย์
2.1.3 จัดอบรมการทาสื่อการสอนแบบต่าง ๆ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์ตงั้ กลุ่มวิจัย
2.2.2 กระตุน้ ให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการ
2.2.3 กระตุน้ ให้อาจารย์ทาวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการกากับมาตรฐานหลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ที่ มี
หน้าที่ปรับปรุงหลักสูตรให้ได้คุณภาพและตรงตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน หรือ
เสนอปิ ด หลั ก สู ต รในกรณี ที่ห ลั ก สู ต รไม่ เ ป็น ที่ ต้อ งการของแต่ ละส่ ว น ตลอดจนด าเนิ น การบริ ห าร
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
1.1 สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อทาการกากับมาตรฐาน ทั้งทางด้าน
การพิจารณา วางแผน บริหาร รวมถึงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้นไป
1.2 สาขาวิชาด าเนินการประเมินหลัก สูตรทั้งระบบ และนาผลการประเมินไปใช้ใ นการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกภาคส่วน
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีระบบการติดตามบัณฑิตหลังจากสาเร็จการศึกษาโดยการสารวจภาวะการมีงาน
และมีการสารวจความพึงพอใจของหลักสูตร นอกจากนีย้ ังมีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตใน
ทุกปี เพื่อนาผลการสารวจที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงความต้องการของทุกภาคส่วนต่อไป
3. นิสิต
หลักสูตรมีการดูแลนิสติ ที่อยู่ในสังกัดโดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 มีการแต่งตัง้ อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตทุกคน เพื่อให้คาปรึกษาด้านวิชาการและ
อื่น ๆ แก่นิสติ
3.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษา นัดพบเพื่อให้คาปรึกษาแก่นิสิตที่ปรึกษาของตนเอง อย่างน้อย
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และนิสิตสามารถเข้าพบอาจารย์ที่ป รึกษาเพื่อขอคาปรึกษาในด้านต่ า งได้
ตลอดเวลา นอกจากนีน้ ิสติ ยังสามารถเข้าพบอาจารย์ท่านอื่นในหลักสูตรเพื่อขอรับคาปรึกษาได้ดว้ ย
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณี ที่ นิ สิ ต มี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช า สามารถยื่ น ค าร้ อ งดู
รายละเอียดต่าง ๆ ได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. คณาจารย์
คณาจารย์ในหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ที่สังกัดในสาขาที่สามารถสอนและให้คาปรึกษาในทุกเรื่อง
ให้แก่นสิ ิตได้ โดยแบ่งออกเป็นในแต่ละส่วนดังนี้
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4.1 การรับอาจารย์ใหม่
4.1.1 สรรหาบุ ค คลและคั ด เลื อ กอาจารย์ ใ หม่ ตามระเบี ย บและหลั ก เกณฑ์ ข อง
มหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาเอกขึน้ ไปด้านสถิตหิ รือสถิติประยุกต์
4.1.2 ดาเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยโดยผ่านคณะ เพื่อดาเนินการตามกระบวนการในการ
คัดเลือก
4.1.3 เสนอแต่งตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
หลั ก สู ต รมี ร ะบบการวางแผน การติ ด ตาม และทบทวนหลั ก สู ต ร โดยอาจารย์
ผู้รับ ผิด ชอบหลั ก สู ตรและผู้ส อนประชุมร่ว มกั นในการออกแบบ วางแผนการจั ดการเรีย นการสอน
เพื่อให้ได้คุณลักษณะของนิสิตที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ พ.ศ. 2553 โดยคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
4.3.1 อาจารย์พิเศษนั้น จะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒิก ารศึ กษาอย่ างต่า
ปริญญาโท
4.3.2 การพิ จ ารณาจะต้ อ งผ่ า นการกลั่ น กรองของคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
และต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาทีจ่ ะให้สอน
4.3.3 ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหาผู้มีคุณสมบัติ
ตรงความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.3.4 การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายเทอมการศึกษาเป็นอย่างน้อย
4.3.5 จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มกี ารเรียนการสอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
หลักสูตรมีการจัดทาภายใต้การสารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกส่วน โดยได้นามา
สร้างเป็นผลการเรีย นรู้ที่ค าดหวั ง ทาการออกแบบรายวิชา และกาหนดแผนการเรีย นเพื่อให้บ รรลุ
เป้าหมายที่ตงั้ ไว้ โดยมีแผนในการปรับปรุงทุก 5 ปี หรือตามความจาเป็น
5.2 การเรียนการสอน
การเรี ย นการสอน เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 โดยทาการเปิดการศึกษาปีละ 2 ภาคการศึกษา
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โดยอาจารย์ที่รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาจะจัดทาแผนการเรียนการสอนที่ผ่านมติที่ป ระชุ ม
สาขา(มคอ. 3) ก่อนเปิดภาคการศึกษา และต้องแจ้งแผนการเรียนและการประเมินผลการเรียนแก่นิสติ
ในชั่วโมงแรกของแต่ละรายวิชา ซึ่งแผนการเรียนการสอนนั้นจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้ก าร
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
5.3 การประเมินผู้เรียน
การวั ด และประเมิ น ผลการศึ ก ษา เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ว่ า ด้ ว ย
การศึก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 4 มหาวิท ยาลัย จัดให้ มีก ารวัด ผลการศึก ษาภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง โดยนิสิตต้องมีเวลาเรียนแต่ละรายวิชาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80 จึงจะมีสิทธิ์
ได้รับการวัดและประเมินผลในรายวิชานั้น
เกณฑ์ที่ใช้การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาสามารถมีได้หลายวิธีโดยจัดให้เหมาะสมผล
การเรียนรู้ของที่ละรายวิชาที่กาหนดไว้ใน มคอ. 3 โดยเมื่อรวมทุกรายวิชาในหลักสูตรเข้าด้วยกันแล้ว
นิสติ จะได้ให้เรียนรู้ครบตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
การสาเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย พะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 หมวดที่ 5
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรมีการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใ้ ห้แก่นสิ ิตดังต่อไปนี้
6.1 การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา การดูแลรักษา ซ่อมบารุงครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้ใช้งานได้ดี
หลักสูตรจัดทาร่วมกับ คณะในรูปแบบของการจัด ท างบประมาณประจาปี โดยในส่วนของหลัก สู ตร
ครุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น คอมพิวเตอร์ เรื่องฉายแผ่นทึบ โปรเจคเตอร์ โต๊ะ เก้าอีใ้ นห้องปฏิบัติการ
6.2 หลักสูตรจัดหาหนังสือ ตารา ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนผ่านงบประมาณที่จัดสรรโดย
ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นประจาทุกปี
6.3 คณะมีการจัดการในด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนของแต่
ละหลักสูตร ทั้งทางด้าน อาคาร ห้องน้า แม่บ้าน รปภ รวมถึงการเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
6.4 หลักสูตรร่วมกับคณะ จัดทาการประเมินสิ่งสนับ สนุนการเรียนรู้ในทุกปี เพื่อนาผลที่ไ ด้
ปรับปรุงให้ใช้งานได้ ทันสมัย และเพียงพอต่อความต้องการ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

ปีท่ี 1

1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน √
ร่วมในการประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
√
ที่ส อดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิระดับ อุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ √
ประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และ √
รายงานผลการด าเนิ นการของประสบการณ์ ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิน้ สุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร √
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิ สิ ต ตามมาตรฐาน √
ผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อ การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ จ ากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรือ √
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ √
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุค ลากรสนับ สนุนการเรีย นการสอน (ถ้ามี) √
ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ต่อปี

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชีบ้ ังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชีต้ ้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 5

√

√

√
9
1-5
9

10
1-5
9

10
1-5
9

11
1-5
9

12
1-5
9
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
ประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิต
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 ประเมินจากแบบประเมินการสอนของอาจารย์ โดยนิสิต
1.2.2 ประเมินจากวิธี และผลการวัด/ประเมินผลการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทาเมื่อนิสิตเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และนิสิตที่สาเร็จ
การศึกษาไปแล้วและกลับมาในวันพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลว่าหลัง จาก
สาเร็จการศึกษาไปแล้วหลักสูตรที่ได้ศึกษาได้นามาใช้ในการประกอบอาชีพได้มากน้อยเพียงใด และได้
สอบถามหน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตที่ได้รับนิสิตสาขาสถิติ มีความรูค้ วามต้องการมากน้อยเพียงใด
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดาเนินการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
(Key Performance Indicators)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
น าผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ จากการประเมิ น การสอนของอาจารย์โ ดยนิ สิต ข้ อ เสนอแนะ
ของอาจารย์ใ นการใช้ หลั ก สู ตร รวมทั้งผลการประเมิน หลั ก สูต ร มาปรับ ปรุงการบริห ารหลั ก สู ต ร
ปรับปรุงย่อย และรวบรวมข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
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ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างปรับปรุง พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.1.1 วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
2.2 กลุ่มวิชาเอก
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
2.2.2 วิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม (หน่วยกิต)

เกณฑ์มาตรฐานของ
สกอ.
ไม่นอ้ ยกว่า 30 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 72 หน่วยกิต

ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2555
30
21
9
89

หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2560
30
30

25

21

-

6

46
18

46
12

6
125 หน่วยกิต

6
121 หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ. ศ. 2560
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
001103 ทักษะภาษาไทย
Thai Language Skills
001111
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental of English
001112
ภาษาอังกฤษพัฒนา
Developmental English

วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
กลุ่มวิชาภาษา
3(3-0-6)

ปิดรายวิชา

3(3-0-6)

001102
001103
001204

003134

3 หน่วยกิต

อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
Civilization and Indigenous Wisdom
003136 พะเยาศึกษา
Phayao Studies
กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต บังคับเลือก
004150 กอล์ฟ
Golf
004151 เกม
Game
004152 บริหารกาย
Body Conditioning
004153 กิจกรรมเข้าจังหวะ
Rhythmic Activities
004154 ว่ายน้า
Swimming
004155 ลีลาศ
Ballroom Dance
004156 ตะกร้อ
Takraw
004157 นันทนาการ
Recreation

30 หน่วยกิต
12 หน่วยกิต

3(3-0-6)

001101

กลุ่มวิชาสังคมศึกษา

สาระที่
ปรับปรุง

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English

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

เปิด
รายวิชา
ใหม่

3(2-2-5)

ปิดกลุ่มวิชาสังคมศึกษา
3(3-0-6)
ปิดรายวิชา

3(2-2-5)
1 หน่วยกิต
1(0-2-1)

ปิดกลุ่มพลานามัย

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

ปิดรายวิช
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
004158

ซอฟท์บอล
Softball

1(0-2-1)

004159

เทนนิส
Tennis

1(0-2-1)

004160

เทเบิลเทนนิส
Table Tennis
004161 บาสเกตบอล
Basketball
004162 แบดมินตัน
Badminton
004163 ฟุตบอล
Football
004164 วอลเลย์บอล
Volleyball
004165 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
Art of Self Defense
กลุ่มวิชาบูรณาการ
8 หน่วยกิต
005171 ชีวติ และสุขภาพ
Life and Health
005172 การจัดการการดาเนินชีวติ
Living Management
005173 ทักษะชีวติ
Life Skills
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ปิดรายวิชา

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
กลุ่มวิชาบูรณาการ

18 หน่วยกิต

3(3-0-6)
ปิด
รายวิชา

3(2-2-5)
2(1-2-3

002201
002202
003201
003202
004101
004201
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes

พลเมืองใจอาสา

3(3-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(3-2-5)
Multicultural Society
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
3(3-2-5)
Communication in Digital Society

เปิด
รายวิชา
ใหม่

การจัดการสุขภาพและสิง่ แวดล้อม 3(3-2-5)
Health and Environment Management
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(3-2-5)
Art of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5)

Socialized Personality
ปิดรายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
ปิดรายวิชา
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กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
002121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Science for Study and Research
002122 ปรัชญาเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Philosophy for Life
002123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language Society and Culture
002124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย
3(3-0-6)
Thai Performing Arts
002125 ดุรยิ างควิจักขณ์
3(3-0-6)
Music Appreciation
002126 ศิลปะในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Arts in Daily Life
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
003131 กฎหมายพืน้ ฐานเพื่อคุณภาพชีวติ
3(3-0-6)
Fundamental Laws for Quality of Life
003132 ไทยกับประชาคมโลก
3(3-0-6)
Thai and the World Community
003133 วิถีไทย วิถีทัศน์
3(3-0-6)
Thai Way and Vision
003135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
3(3-0-6)
Politics Economy and Society
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
006140 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Man and Environment
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
Introduction to Computer Information Science
006142 คณิตศาสตร์สาหรับชีวติ ในยุคสารสนเทศ 3(3-0-6)
Mathematics for Life in the Information Age
006143 ยาและสารเคมีในชีวติ ประจาวัน
3(3-0-6)
Drugs and Chemicals in Daily Life
006144 อาหารและวิถีชวี ติ
3(3-0-6)
Food and Life Style
006145 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว
3(3-0-6)
Energy and Technology Around Us
006245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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สาระที่
ปรับปรุง

กลุ่มวิชาบูรณาการ
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
89 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
25 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
241111 คณิตศาสตร์ 1
3(2-2-5)
Mathematics I
Mathematics I
ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่ อ ง อนุ พั น ธ์ แ ละการประยุ ก ต์
ลิ มิ ต และความต่ อ เนื่อ งของฟั ง ก์ชั น อนุ พั น ธ์
ปรับ
ปริพันธ์และการประยุกต์ เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น
และปริพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย
คาอธิบาย
Limits and continuity of functions, derivative of
การประยุกต์ของอนุพันธ์และปริพันธ์
functions and applications, differentials, integral of
Limits and continuity of functions, รายวิชา
functions and applications, matrices and system of linear
derivatives and integral of algebraic and
equation
transcendental functions, applications of
derivatives and integrals
241112 คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
241112 คณิตศาสตร์ 2
3(2-2-5)
Mathematics II
Mathematics II
เทคนิคการอินทิกรัล อินทิกรัลไม่ตรงแบบ ลาดับและ
เทคนิ ค การอิ น ทิ ก รั ล อิ น ทิ ก รั ล ไม่ ต รงแบบ
อนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตของฟังก์ชันหลายตัว
ล าดั บ และอนุ กรมของจานวนจริง อนุ ก รมกาลัง
แปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร
ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของ
Techniques of integration, improper integrals,
ฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัว
ปรับ
sequences and series of real numbers, power series,
แปร
คาอธิบาย
functions of several variable, limits and differentials of
Techniques of integration, improper
รายวิชา
functions of several variable
integrals, sequences and series of real numbers,
power series, functions of several variables,
limits and continuity of several variable functions,
derivative of several variable functions
241221 แคลคูลัส
4(3-2-7)
Calculus
ระบบพิ กั ด เชิง ขั้ ว ปริ ภู มิ ยุ ค ลิ ด อนุ พั น ธ์ ร ะบุ ทิศทาง
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปรและการประยุกต์ ปริพันธ์
หลายชั้น ระบบพิกัด และการหาปริพัน ธ์ในระบบต่า ง ๆ
ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์
ปิดรายวิชา
Polar coordinates systems, Euclidean space, directional
derivative, derivative of multivariate function and
applications, multiple integrals, coordinate system and
integration, line integrals, Surface integrals, integral
theorem
243104 เคมี 1
4(3-3-8)
243104 เคมี 1
4(3-3-8)
Chemistry I
Chemistry I
บทนาทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม
บทนาทางเคมี ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้าง
ตารางธาตุ สมบั ติ ข องธาตุ พั น ธะเคมี แก๊ ส ของแข็ ง
อะตอม ตารางธาตุ สมบั ติ ข องธาตุ พั น ธะเคมี
คงเดิม
ของเหลว ของแข็ ง อสั ณ ฐานและคอลลอยด์ การ
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว ของแข็งอสัณฐานและ
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เปลี่ ย นแปลงสถานะและเทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ เบื้ อ งต้ น
สารละลายและสมบัติของสารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมี
อินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Introduction to chemistry, stoichiometry, atomic
structure, periodic table, properties of elements, chemical
bonding, gas, solid, liquid, amorphous and colloid,
changing of state and introduction to thermodynamic,
solution and solution properties, acid- base theory,
organic chemistry, environmental chemistry
243101

244103

ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
บทนา สารเคมีของชีวิต เซลล์และเมแทบอลิซึม พันธุ
ศาสตร์ วิ วั ฒ นาการ ความหลากหลายของสิ่ ง มี ชี วิ ต
โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้างและหน้าที่ของสัตว์
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Introduction to biology, chemistry of life, cell and
metabolism, genetics, evolution, biodiversity, structure
and function of plants, structure and function of animals,
ecology and behaviour
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
การเคลื่อนที่แบบเปลี่ยนตาแหน่งใน 1 มิติและ 2 มิติ
แรงและกฎการเคลื่อนที่ งานและพลังงาน โมเมนตัมและ
การชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลเชิงสถิตและสมบัติ
ของสสาร กลศาสตร์ของไหล เทอร์โมไดนามิกส์ คลื่นและ
การสั่ น สะเทื อ น เสี ย ง ทั ศ นศาสตร์ ไฟฟ้ า และแม่ เ หล็ ก
วงจรไฟฟ้าเบือ้ งต้น ฟิสิกส์ยุคใหม่
Transitional motion in 1 and 2 dimension, force and
law of motion, work and energy, momentum and
collision, rotation motion, static equilibrium and properties
of matter, fluid mechanics, thermodynamics, waves and
vibrations, sound, optics, electricity and magnetism, basic
electric circuits, modern physics

243101

244103

247211

คอลลอยด์ การเปลี่ยนแปลงสถานะและเทอร์โม
ไดนามิ ก ส์ เบื้ องต้ น สารละลายและสมบั ติ ข อง
สารละลาย ทฤษฎีกรดเบส เคมีอินทรีย์ เคมีสิ่งแวดล้อม
Introduction to chemistry, stoichiometry,
atomic structure, periodic table, properties of
elements, chemical bonding, gas, solid, liquid,
amorphous and colloid, changing of state and
introduction to thermodynamic, solution and
solution properties, acid- base theory, organic
chemistry, environmental chemistry
ชีววิทยา 1
4(3-3-8)
Biology I
บทนา สารเคมีของชีวติ เซลล์และเมแทบอลิซมึ
พัน ธุ ศาสตร์ วิวัฒ นาการ ความหลากหลายของ
สิ่งมีชีวิต โครงสร้างและหน้าที่ของพืช โครงสร้าง
และหน้าที่ของสัตว์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
Introduction to biology, chemistry of life, cell
and metabolism, genetics, evolution, biodiversity,
structure and function of plants, structure and
function of animals, ecology and behaviour
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
4(3-3-8)
Introductory Physics
คณิตศาสตร์ที่ใช้ในฟิสิกส์ กลศาสตร์เบื้องต้น
กฎการเคลื่อนที่ แรงโน้มถ่วง งานและพลังงาน โม
เมนตัมและการชนการเคลื่อนที่แบบหมุน สมบัติ
ของสสาร กลศาสตร์ข องไหล คลื่น และการสั่ น
เทอร์ โ มไดนามิ ก ส์ แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า วงจรไฟฟ้ า
ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mathematics for physics, introduction of
mechanics, law of motion, gravitational force,
work and energy, momentum and collisions,
rotation motion, properties of matter, fluids
mechanics,
wave
and
vibration,
thermodynamics, electromagnetics, electric
circuits, modern physics
สถิตเิ บือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introductory Statistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ข องสถิติ การ
นาเสนอข้อมูล สถิติพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะ
เป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม
การแจกแจงของตั ว สถิ ติ การอนุ ม านทางสถิ ติ
เกี่ยวกับ ค่า เฉลี่ยของประชากร การอนุ ม านทาง

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา

รายวิชา
ใหม่
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สาระที่
ปรับปรุง

สถิติเ กี่ยวกับ สั ด ส่วนของประชากร การอนุ ม าน
ทางสถิติเ กี่ยวกับ ความแปรปรวนของประชากร
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนเบื้ อ งต้ น การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การ
ทดสอบด้ ว ยไคก าลั ง สอง และการใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept, extent and utility of statistics, data
representation, descriptive statistics, probability
therory, random variable and probability
distribution, sampling distribution, inference for
means, inference for proportions, inference for
variances, elementary analysis of variance, linear
regression and correlation analysis, chi- square
test, the use of statistical package program to
analyze and interpret the data
กลุ่มวิชาเอก
64 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
3 หน่วยกิต
241321 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
เมทริกซ์สมมูล ค่าลาดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบสมการ
เชิงเส้นและผลเฉลย ตัวกาหนด และหลักเกณฑ์คราเมอร์
ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ และ
เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเบื้องต้น
Equivalent matrices, rank of matrices, system of linear
equations and solution, determinants and Cramer’ s rule,
vector space, linear transformation, introduction to
eigenvalues and eigenvectors
กลุ่มวิชาเอก
64 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
6 หน่วยกิต
122140 ธุรกิจเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
ความหมายและความส าคั ญ ของธุ ร กิ จ รู ป แบบของ
องค์การธุรกิจ แนวความคิดของการบริหารธุรกิจ กิจกรรม
ทางธุ รกิจด้า นการผลิต การตลาด การเงิน การบั ญ ชี
และการบริ ห ารทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ จริ ย ธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
Meaning and importance of business, forms of
business organization, concepts of management,
business activities of manufacturing, marketing, finance,

วิชาเอกบังคับ
3 หน่วยกิต
241324 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3(2-2-5)
Linear Algebra I
เมทริกซ์สมมูล ค่าลาดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบ
สมการเชิ ง เส้ น และผลเฉลย ตั ว ก าหนด และ
หลักเกณฑ์คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลง
เปลี่ยน
เชิ ง เส้ น ค่ าลั กษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลั กษณะเฉพาะ
แปลง
เบื้องต้น
รหัสวิชา
Equivalent matrices, rank of matrices, system of
linear equations and solution, determinants and
Cramer’ s rule, vector space, linear transformation,
introduction to eigenvalues and eigenvectors
กลุ่มวิชาพื้นฐานเฉพาะด้าน
6 หน่วยกิต
122130 ธุรกิจเบือ้ งต้น
3(3-0-6)
Introduction to Business
ความหมายและความสาคัญของธุรกิจ รูปแบบ ปรับรหัส
ขององค์ การธุ รกิ จ แนวความคิ ดของการ รายวิชา
บริหารธุรกิจ ลักษณะพืน้ ฐานและประเภทของธุรกิจ คาอธิบาย
กิจกรรมสาคัญที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจด้านการ รายวิชา
ผลิต การตลาด การเงิน การบัญชี และการจัดการ และย้าย
ทรัพยากรมนุษย์ แนวทางการประกอบธุรกิจขนาด จากกลุ่ม
ย่ อม ธุ รกิ จระหว่ างประเทศ เศรษฐกิ จพอเพี ยง วิชาเอก
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
บังคับ
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accounting and human resource management, ethics and
social responsibility of business

146200

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
English for Specific Purposes
ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง ทักษะการฟัง
พูด อ่าน และเขียน หัวข้อและประเด็นต่างๆ ของการพูด
และการเขียน และสาระคาศัพท์ที่มคี วามเกี่ยวข้อง
English in more specific contexts; listening, speaking,
reading, and writing skills, various speaking and writing
topics and vocabulary from the content areas
กลุ่มวิชาเอก
64 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
40 หน่วยกิต
225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Methodology
กระบวนการท างานของคอมพิว เตอร์ การวิ เ คราะห์
ปัญหา ผังงาน โครงสร้างควบคุม โครงสร้างของโปรแกรม
ตัวกระทาการและนิพจน์ การรับและแสดงผลข้อมูล คาสั่ง
ควบคุ ม ฟั ง ก์ ชั น แถวล าดั บ ชนิ ด ข้ อ มู ล แบบโครงสร้า ง
Computer process, flowchart, problem analysis,
flowchart, control structure, program structure, operators
and expression, input and output, control statement,
function, array, structure data type
247231

ทฤษฎีสถิติ 1
3(3-0-6)
Statistics Theory I
ทฤษฎีความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชัน ความน่าจะ
เป็นและฟังก์ชันความน่าจะเป็นร่วม ค่าคาดหมาย โมเมนต์
และฟั ง ก์ ชั น ก่ อ ก าเนิ ด โมเมนต์ ข องตั ว แปรสุ่ ม แบบไม่
ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การแจกแจง ความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่ ม แบบไม่ ต่ อ เนื่ อ งและต่ อ เนื่ อ ง ทฤษฎี บ ทเชบีเ ชฟ
ทฤษฎีขีดจากัดส่วนกลางและสถิตอิ ันดับ
Probability theory, random variables, probability
function and joint probability function, expectation,
moment and moment generating function of discrete and
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Meaning and importance of business, forms of
business organization, concepts of business
administration, basic characteristics of different
types of business activities, terms of production,
marketing, finance, accounting and human
resource management, small business guideline,
international business, sufficiency economy,
ethics and social responsibility of businessman
146200 ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6)
English for Specific Purposes
การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทที่เฉพาะเจาะจง โดย
เน้ น ทั กษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ยน ที่ มี ความ
เกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่นสิ ิตกาลังศึกษา
English in specific contexts focusing on listening,
speaking, reading, and writing skil srelated to students’
discipline
กลุ่มวิชาเอก
55 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
37หน่วยกิต
225120 ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
3(2-2-5)
Programming Methodology
กระบวนการทางานของคอมพิวเตอร์ การ
วิเคราะห์ปญ
ั หา ผังงาน โครงสร้างควบคุม
โครงสร้างของโปรแกรม ตัวกระทาการและนิพจน์
การรับและแสดงผลข้อมูล คาสัง่ ควบคุม ฟังก์ชัน
แถวลาดับ ชนิดข้อมูลแบบโครงสร้าง
Computer process, flowchart, problem analysis,
flowchart, control structure, program structure,
operators and expression, input and output,
control statement, function, array, structure data
type
247231 ทฤษฎีสถิติ 1
3(3-0-6)
Statistical Theory I
ทฤษฎี ค วามน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม ฟั ง ก์ ชั น
ความน่าจะเป็นและฟังก์ชันความน่าจะเป็นร่วม ค่า
คาดหมาย โมเมนต์และฟังก์ชันก่อกาเนิดโมเมนต์
ของตั วแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การ
แจกแจงความน่ า จะเป็ น ของตั ว แปรสุ่ ม แบบไม่
ต่ อ เนื่ อ งและต่อ เนื่อ ง ทฤษฎี บ ทเชบี เ ชฟ ทฤษฎี
ขีดจากัดส่วนกลางและสถิตอิ ันดับ
Probability theory, random variables,
probability function and joint probability function,

สาระที่
ปรับปรุง
ไปกลุ่มวิชา
พืน้ ฐาน
เฉพาะด้าน

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
ย้ายจากกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ
ไปกลุ่มวิชา
พืน้ ฐานเฉพาะ
ด้าน

คงเดิม

คงเดิม
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continuous random variables, probability distribution of
discrete and continuous random variables Chebyshev
theorem, central limit theorem and order statistics

247321

247322

247331

สาระที่
ปรับปรุง
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สถิตไิ ม่อิงพารามิเตอร์
3(2-2-5)
Nonparametric Statistics
แนวคิด ของสถิติไม่ อิงพารามิ เตอร์ ประเภทของสถิติ
ไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบไม่องิ พารามิเตอร์กรณีกลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มเดียว กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสอง
กลุ่มที่สัมพันธ์กัน กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสอง
กลุ่มที่อิสระกัน การวัดความสัมพันธ์ และการทดสอบสถิติ
ไม่อิง พารามิ เ ตอร์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูป ทางสถิติ และ
แปลผล
Concept of nonparametric statistics, types of
nonparametric statistics, testing hypotheses for one
sample, two or more dependent samples, two or more
independent samples, measure of correlation, the use of
statistical package program to analyze and interpret the
data

247223

การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
Regression Analysis
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอย การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นเชิงเดียวและ
เชิงเส้นพหุคูณ ตัวแปรหุ่น การเลือกตัวแบบ การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของตัวแบบ การการถดถอยไม่เชิงเส้น การ
วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบอื่ น ๆ และการใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ
Basic concept of regression analysis, simple and
multiple linear regression and correlation analysis,
dummy variables, model selection, model diagnostics,
non-linear regression, other regression analyses and the
use of statistical software

247324

ทฤษฎีสถิติ 2
Statistics Theory II

247331

3(3-0-6)

expectation, moment and moment generating
function of discrete and continuous random
variables, probability distribution of discrete and
continuous random variables, Chebyshev
theorem, central limit theorem and order statistics
สถิตไิ ม่อิงพารามิเตอร์
3(2-2-5)
Nonparametric Statistics
แนวคิด ของสถิติไม่ อิง พารามิ เ ตอร์ ประเภท
ของสถิติ ไม่ อิง พารามิ เ ตอร์ การทดสอบไม่ อิ ง
พารามิ เ ตอร์ ก รณี ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งกลุ่ม เดีย ว กลุ่ ม
ตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่สัมพันธ์
กัน กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มหรือมากกว่าสองกลุ่มที่
อิส ระกัน การวัด ความสัมพันธ์ และการทดสอบ
สถิตไิ ม่อิงพารามิเตอร์ด้วยโปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิติ และแปลผล
Concept of nonparametric statistics, types of
nonparametric statistics, testing hypotheses for
one sample, two or more dependent samples,
two or more independent samples, measure of
correlation, the use of statistical package
program to analyze and interpret the data
การวิเคราะห์การถดถอย
3(2-2-5)
Regression Analysis
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ก าร
ถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
เชิ ง เส้ น เชิ ง เดี ย วและเชิง เส้น พหุคู ณ ตั ว แปรหุ่น
การเลือกตัวแบบ การตรวจสอบความเหมาะสม
ของตั ว แบบ การการถดถอยไม่ เ ชิ ง เส้ น การ
วิ เ คราะห์ ก ารถดถอยแบบอื่ น ๆ และการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Basic concept of regression analysis, simple
and multiple linear regression and correlation
analysis, dummy variables, model selection,
model diagnostics, non- linear regression, other
regression analyses and the use of statistical
software

ทฤษฎีสถิติ 2
Statistics Theory II

3(3-0-6)

ปรับรหัส
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา
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การประมาณค่ า แบบจุ ด ความไม่ เ อนเอี ย ง ความ
ต้องกัน ความมีประสิทธิภาพ ตัวประมาณไม่เอนเอียงที่มี
ความแปรปรวนต่าสุด สถิตพิ อเพียง ฟังก์ชันความหนาแน่น
ในกลุ่ม เอกซ์โพเนนเชียล การประมาณค่า ด้วยวิธีค วาม
น่าจะเป็นสูงสุดและวิธีของโมเมนต์ การประมาณค่าแบบ
ช่วง การทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ ทฤษฎี เนย์แมนเพียร์
สัน การทดสอบที่มีอานาจสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน การ
ทดสอบด้วยอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น และการทดสอบไค
กาลังสอง
Point estimation, unbiasedness, consistency,
efficiency, minimum variance unbiased estimator,
sufficient statistics, exponential family of probability
density function, method of Maximum likelihood estimator
and moment estimator, interval estimator, statistical
hypotheses testing, Neyman- Pearson theory, uniformly
most powerful test, likelihood ratio test and chi- square
test
247451

247361

สาระที่
ปรับปรุง
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เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
3(2-2-5)
Sampling Techniques
ขั้นตอนในการส ารวจด้ว ยตั ว อย่ า ง การสุ่ม ตั วอย่ า ง
แบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น การสุ่มตัวอย่างแบบ
มีระบบ การสุ่ม ตั วอย่า งแบบกลุ่ม ชั้น เดียวและหลายชั้น
การประมาณค่ายอดรวมและค่าเฉลี่ยโดยใช้อัตราส่วนและ
การถดถอย การประมาณค่ า สั ด ส่ ว นและอั ต ราส่ ว น
วิธีก ารก าหนดขนาดตั วอย่า ง ความคลาดเคลื่อนในการ
สารวจด้วยตัวอย่าง
Steps in a sample survey, simple random sampling,
stratified random sampling, systematic random sampling,
single and multistage cluster sampling, estimation of total
and mean by ratio and regression, estimation of
proportion and ratio, determining sample size and error
in sample survey

247351

การวางแผนการทดลอง 1
Design of Experiments I

247361

3(2-2-5)

การประมาณค่ า แบบจุ ด ความไม่ เ อนเอี ย ง
ความต้องกัน ความมีประสิทธิภาพ ตัวประมาณไม่
เอนเอียงที่มีความแปรปรวนต่าสุด สถิติพอเพียง
ฟัง ก์ชั น ความหนาแน่น ในกลุ่ม เอกซ์โพเนนเชียล
การประมาณค่าด้วยวิธีความน่าจะเป็นสูงสุดและ
วิ ธี ข องโมเมนต์ การประมาณค่ า แบบช่ ว ง การ
ทดสอบสมมุติฐานเชิงสถิติ ทฤษฎีเนย์แมนเพียร์
สั น การทดสอบที่ มี อ านาจสู ง สุ ด ในรู ป แบบ
เดียวกัน การทดสอบด้วยอัต ราส่วนภาวะน่า จะ
เป็น และการทดสอบไคกาลังสอง
Point estimation, unbiasedness, consistency,
efficiency, minimum variance unbiased estimator,
sufficient statistics, exponential family of
probability density function, method of Maximum
likelihood estimator and moment estimator,
interval estimator, statistical hypotheses testing,
Neyman-Pearson theory, uniformly most powerful
test, likelihood ratio test and chi-square test
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
3(2-2-5)
Sampling Techniques
ขั้ น ตอนในการส ารวจด้ ว ยตั ว อย่ า ง การสุ่ ม
ตัวอย่างแบบง่าย การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น การ
สุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม
ชั้นเดียวและหลายชั้น การประมาณค่ายอดรวม
และค่าเฉลี่ยโดยใช้อัตราส่วนและการถดถอย การ
ประมาณค่าสัดส่วนและอัตราส่วน วิธีการกาหนด
ขนาดตั วอย่าง ความคลาดเคลื่อนในการสารวจ
ด้วยตัวอย่าง
Steps in a sample survey, simple random
sampling, stratified random sampling, systematic
random sampling, single and multistage cluster
sampling, estimation of total and mean by ratio
and regression, estimation of proportion and
ratio, determining sample size and error in
sample survey

การวางแผนการทดลอง
Design of Experiments

3(2-2-5)

คงเดิม

ปรับรหัส
รายวิชา
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แนวความคิดเกี่ยวกับแผนการทดลอง แผนการทดลอง
แบบสุ่มสมบู รณ์ แผนการทดลองแบบบล็ อกสุ่ม แผนการ
ทดลองแบบละตินสแควร์ แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล
ข้อมูลสูญหาย การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม และการใช้
โปแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept of experimental designs, completely
randomized designs, randomized complete block
designs, Latin squares designs, Factorial experiments,
missing data, analysis of covariance and the use of
statistical package program to analyze and interpret the
data
247371

247381

การวิจัยดาเนินการ 1
3(2-2-5)
Operational research I
การวิจัยดาเนินการ กาหนดการเชิงเส้นและตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์ของกาหนดการเชิงเส้น การหาผลเฉลย
เชิ ง กราฟและวิ ธี ซิ ม เพล็ ก ซ์ ปั ญ หาภาวะคู่ กั น และการ
วิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมาย
งาน การวิ เ คราะห์ ข่ า ยงาน การวางแผนและควบคุ ม
โครงการโดยเพิร์ต และซีพีเ อ็ม ความรู้เ บื้องต้น เกี่ยวกับ
ทฤษฎี เ กมและทฤษฎี แ ถวคอย โปรแกรมส าเร็ จ รู ป เพื่อ
แก้ปัญหาทางการวิจัยดาเนินการ
Operations research, linear programming and the
mathematical constructing model, graphical solution and
simplex method, duality problem and sensitivity analysis,
transportation problem, assignment problem, network
analysis, PERT and CPM project planning and control,
introduction to game theory and queuing theory, package
software for solving operations research problems

แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง
แผนการทดลองแบบสุ่มสมบู รณ์ แผนการทดลอง
แบบบล็ อกสุ่ ม แผนการทดลองแบบจั ตุ รั สละติ น
แผนการทดลองแบบแฟคทอเรี ยล การวิ เคราะห์
ความแปรปรวนร่วม การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ
Concept of experimental designs, completely
randomized designs, randomized complete block
designs, latin squares designs, factorial designs,
analysis of covariance, use of statistical package
program.
247271

โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
3(2-2-5)
247381
Statistical Package Program
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์
ข้อมู ล เบื้องต้น การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน
การวิเคราะห์ค วามแปรปรวน การวิเ คราะห์ ส หสั ม พันธ์
และการวิเคราะห์การถดถอย
Application of statistical package program to
preliminary data analysis, estimation, hypothesis testing,
analysis of variances, correlation analysis and regression
analysis

การวิจัยดาเนินการ
3(2-2-5)
Operational research
การวิจัยดาเนินการ กาหนดการเชิงเส้นและตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร์ของกาหนดการเชิงเส้น การ
หาผลเฉลย เชิง กราฟและวิธีซิม เพล็ ก ซ์ ปั ญ หา
ภาวะคู่กันและการวิเคราะห์ความไว ปัญหาการ
ขนส่ง ปั ญ หาการมอบหมายงาน การวิเ คราะห์
ข่า ยงาน การวางแผนและควบคุม โครงการโดย
เพิร์ตและซีพีเอ็ม ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎี
เกมและทฤษฎีแถวคอย โปรแกรมสาเร็จรูป เพื่อ
แก้ปัญหาทางการวิจัยดาเนินการ
Operations research, linear programming
and the mathematical constructing model,
graphical solution and simplex method, duality
problem and sensitivity analysis, transportation
problem, assignment problem, network analysis,
PERT and CPM project planning and control,
introduction to game theory and queuing theory,
package software for solving operations research
problems
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
3(2-2-5)
Statistical Package Program
การประยุก ต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ทางสถิติ
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น การประมาณค่ า การ
ทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
การวิ เ คราะห์ สหสั มพั นธ์ และการวิ เคราะห์ การ
ถดถอย
Application of statistical package program to
preliminary data analysis, estimation, hypothesis

สาระที่
ปรับปรุง
ปรับชื่อ
รายวิชา
และ
คาอธิบาย
รายวิชา

ปรับรหัส
รายวิชา

คงเดิม
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247492
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สาระที่
ปรับปรุง
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ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย ประเภทของการวิ จั ย และ
กระบวนการท าวิ จั ย การก าหนดปั ญ หาของการวิ จั ย
ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การสร้ า ง
กรอบแนวคิด และออกแบบการวิจั ย การเขี ย นข้ อเสนอ
โครงการวิ จั ย การสร้ า งเครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย การเก็ บ
รวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การ
เขี ย นรายงานการวิ จั ย และการน าเสนอผลการวิ จั ย
Research methodology, type of research and
processing, determination of research problem, review of
related literature, conceptual framework and research
designs, research proposal, equipment research
construction, data collecting, data processing and
analysis, research writing and presentation

247425

สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสื บ ค้ น การรวบรวมข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ การ
นาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถามในประเด็น
ทางด้านสถิติ สถิตปิ ระยุกต์ หรือสถิตสิ ารสนเทศ
Searching, data collection, analysis, presentation,
discussion and to answer questions on the topics related
to statistics, applied statistics or informational statistics

247491

การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์
การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการอภิปรายในหัวข้อ
ทางด้านสถิติ สถิตปิ ระยุกต์ หรือสถิตสิ ารสนเทศ
Searching, data collection, research, analysis,
reporting, presentation and discussion on topics related to
statistics, applied statistics or informational statistics

247492

การฝึกงาน
Professional Training

247493

6 หน่วยกิต

testing, analysis of variances, correlation analysis
and regression analysis
ระเบียบวิธีวิจัย
3(2-2-5)
Research Methodology
ระเบียบวิธีการวิจัย ประเภทของการวิจัยและ
กระบวนการทาวิจัย การกาหนดปัญหาของการ
วิจัย ทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
การสร้ า ง กรอบแนวคิ ด และออกแบบการวิ จั ย
การเขี ย นข้ อ เสนอโครงการวิ จั ย การสร้ า ง
เครื่องมือในการวิจัย การเก็บ รวบรวมข้อมูล การ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน
การวิจัย และการนาเสนอผลการวิจัย
Research methodology, type of research
and processing, determination of research
problem, review of related literature, conceptual
framework and research designs, research
proposal, equipment research construction, data
collecting, data processing and analysis, research
writing and presentation
สัมมนา
1(0-3-2)
Seminar
การสืบ ค้น การรวบรวมข้อมู ล การวิเ คราะห์
การนาเสนอ การอภิปราย และการตอบข้อซักถาม
ในประเด็นทางด้านสถิติ สถิติประยุกต์ หรือสถิติ
สารสนเทศ
Searching, data collection, analysis,
presentation, discussion and to answer questions
on the topics related to statistics, applied
statistics or informational statistics
การศึกษาอิสระ
6 หน่วยกิต
Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การ
วิเคราะห์ การเขียนรายงาน การนาเสนอ และการ
อภิปรายในหัวข้อทางด้านสถิติ สถิตปิ ระยุกต์ หรือ
สถิตสิ ารสนเทศ
Searching, data collection, research, analysis,
reporting, presentation and discussion on topics
related to statistics, applied statistics or
informational statistics
การฝึกงาน
Professional Training

6 หน่วยกิต

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
ในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถิ ติ สถิ ติ ป ระยุ ก ต์ คอมพิ ว เตอร์
คณิตศาสตร์ หรืองานที่เ กี่ยวข้อง ในสถานประกอบการ
องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Training, learning, enhance experience and skill on
statistics, applied statistics, computer, mathematics or
any related area in enterprise, organization or company

247494

สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะ
ในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถิ ติ สถิ ติ ป ระยุ ก ต์ คอมพิ ว เตอร์
คณิตศาสตร์ หรืองานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะพนักงานฝึกหัด
ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Training, learning, enhance experience and skill on
statistics, applied statistics, computer, mathematics or
any related area as the trainee in enterprise, organization
or company

วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาสถิติ
247323

247324

18 หน่วยกิต

247494

วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิชาสถิติ

การวิเคราะห์หลายตัวแปร
3(2-2-5)
Multivariate Analysis
ความรู้เ บื้องต้น เกี่ยวกับ หลายตั วแปร การแจกแจง
แบบปรกติ ข องหลายตั ว แปร การอนุ ม านเวกเตอร์ ข อง
ค่ า เฉลี่ ย ส าหรั บ หลายตั ว แปร การวิ เ คราะห์ ค วาม
แปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์ส่วนประกอบมุข
สาคัญ การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์จาแนกประเภท
แบบ 2 กลุ่ม การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
และหัวข้ออื่นที่นา่ สนใจ
Introduction to multivariate, multivariate normal
distribution, inference for vector mean of multivariate,
multivariate analysis of variance, principal component
analysis, factor analysis, two- group discriminant
analysis, the use of statistical package program to
analyze and other interesting topics

247326

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม
Categorical Data Analysis

247327

3(2-2-5)

การฝึก ปฏิ บั ติ เรียนรู้ เพิ่ม พูน ประสบการณ์
และทั ก ษะ ในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถิ ติ สถิ ติ
ประยุก ต์ คอมพิวเตอร์ คณิต ศาสตร์ หรืองานที่
เกี่ยวข้อง ในสถานประกอบการ องค์ก รภาครัฐ
หรือเอกชน
Training, learning, enhance experience and
skill on statistics, applied statistics, computer,
mathematics or any related area in enterprise,
organization or company
สหกิจศึกษา
6 หน่วยกิต
Co-operative Education
การฝึก ปฏิ บั ติ เรียนรู้ เพิ่ม พูน ประสบการณ์
และทั ก ษะ ในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถิ ติ สถิ ติ
ประยุก ต์ คอมพิวเตอร์ คณิต ศาสตร์ หรืองานที่
เกี่ ย วข้ อ ง ในฐานะพนั ก งานฝึ ก หั ด ในสถาน
ประกอบการ องค์กรภาครัฐ หรือเอกชน
Training, learning, enhance experience and
skill on statistics, applied statistics, computer,
mathematics or any related area as the trainee
in enterprise, organization or company

สาระที่
ปรับปรุง

คงเดิม

คงเดิม

21 หน่วยกิต

การวิเคราะห์หลายตัวแปร
3(2-2-5)
Multivariate Analysis
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลายตัวแปร การ
แจกแจงแบบปรกติของหลายตัวแปร การอนุมาน
เวกเตอร์ของค่าเฉลี่ยสาหรับหลายตัวแปร การ
วิเคราะห์ความแปรปรวนของหลายตัวแปร การ
วิเคราะห์ส่วนประกอบมุขสาคัญ การวิเคราะห์
ปัจจัย การวิเคราะห์จาแนกประเภทแบบ 2 กลุ่ม
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ และ
หัวข้ออื่นที่นา่ สนใจ
Introduction to multivariate, multivariate
normal distribution, inference for vector mean of
multivariate, multivariate analysis of variance,
principal component analysis, factor analysis,
two- group discriminant analysis, the use of
statistical package program to analyze and
other interesting topics
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม
3(2-2-5)
Categorical Data Analysis

ปรับรหัส
รายวิชา
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ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงกลุ่ม การแจกแจงทวิ
นามและการแจกแจงอเนกนามส าหรั บ ข้ อ มู ล เชิ ง กลุ่ ม
ตารางการจร การอนุ ม านตารางการจร ตั วแบบเชิงเส้น
วางนัยทั่ วไป ตั วแบบโลจิท ตั วแบบการถดถอยโลจิสติก
และตัวแบบล็อกลิเนียร์ขั้นพืน้ ฐาน
Introduction to categorical data, binomial and
multinomial distributions for categorical data, contingency
tables, Inference for contingency tables, generalized
linear model, logit model, logistic regression model and
basic log-linear model

ความรู้เ บื้องต้น เกี่ยวกับข้อมู ลเชิงกลุ่ม การ
แจกแจงทวิ น ามและการแจกแจงอเนกนาม
สาหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม ตารางการจร การอนุมาน
ตารางการจร ตัวแบบเชิงเส้น วางนัยทั่วไป ตัว
แบบโลจิท ตัวแบบการถดถอยโลจิสติก และตัว
แบบล็อกลิเนียร์ขั้นพืน้ ฐาน
Introduction to categorical data, binomial and
multinomial distributions for categorical data,
contingency tables, Inference for contingency
tables, generalized linear model, logit model,
logistic regression model and basic log- linear
model

247341

สถิตสิ าหรับการควบคุมคุณภาพ
3(2-2-5)
Statistics for Quality Control
การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่ใช้ในการ
ควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุม แผนการเลือกตัวอย่า ง
ความสามารถของกระบวนการผลิ ต เพื่ อ การยอมรั บ
แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ แผนการยอมรับผลิตภัณฑ์ตาม
แนวคิดทาคุชิ และแบบอื่น ๆ ที่น่าสนใจ การใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Quality control, probability theory in quality control,
control chart, product and production capability
acceptance sampling designs, acceptance product plan,
acceptance designs, Taguchi concept acceptance plan
and other interesting designs, the use of statistical
package program to analyze and interpret the data

247441

247342

การเสี่ยงและการประกันภัยเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
247341
Introduction to Risk and Insurance
แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงภัย และการจัดการ ความ
เสี่ยงภั ย ความรู้พื้น ฐานเกี่ยวกับ การประกัน ภั ย หลั ก
ส าคัญ ของการประกัน ภัย เบี้ยประกัน และปั จจัยที่ใช้ใน
การค านวณเบี้ ย ประกั น หลั ก กฎหมายขั้ น พื้ น ฐานของ
สั ญ ญาประกั น ภั ย ความรู้ เ กี่ ย วกั บ การประกั น ชี วิ ต ขั้ น
พื้ น ฐาน การเลื อ กและการจัด การประเภทของภั ย การ
ประกันวินาศภัยต่าง ๆ
Concepts of risk and risk management, basic concept
of Insurance, principle of Insurance, Insurance price and

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับรหัส
รายวิชา

สถิตสิ าหรับการควบคุมคุณภาพ
3(2-2-5)
Statistics for Quality Control
การควบคุมคุณภาพ ทฤษฎีความน่าจะเป็นที่
ใช้ ใ นการควบคุ ม คุ ณ ภาพ แผนภู มิ ค วบคุ ม
แผนการเลื อ กตั ว อย่ า ง ความสามารถของ
กระบวนการผลิ ต เพื่ อ การยอมรั บ แผนการ
ยอมรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แผนการยอมรั บ ผลิต ภั ณฑ์
ตามแนวคิดทาคุชิ และแบบอื่น ๆ ที่น่าสนใจ การ ปรับรหัส
ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปล รายวิชา
ผล
และ
Quality control, probability theory in quality เปลี่ยนเป็น
control, control chart, product and production วิชาเอก
capability acceptance sampling designs,
บังคับ
acceptance product plan, acceptance designs,
Taguchi concept acceptance plan and other
interesting designs, the use of statistical
package program to analyze and interpret the
data
การเสี่ยงและการประกันภัยเบื้องต้น 3(2-2-5)
Introduction to Risk and Insurance
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ความเสี่ ย งภั ย และการ
จัดการ ความเสี่ยงภัย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ
ปรับรหัส
การประกันภัย หลักสาคัญของการประกัน ภัย
รายวิชา
เบี้ ย ประกั น และปั จ จั ย ที่ ใ ช้ใ นการค านวณเบี้ย
และ
ประกั น หลั ก กฎหมายขั้ น พื้ น ฐานของสั ญ ญา
เปลี่ยนเป็น
ประกันภัย ความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต ขั้น
วิชาเอก
พืน้ ฐาน การเลือกและการจัดการประเภทของภัย
บังคับ
การประกันวินาศภัยต่าง ๆ
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Insurance pricing elements, fundamental principle of
Insurance contract, basic concept of Life insurance,
selection and classification of risks, and
non- life
insurance

247343

247344

การตัดสินใจทางสถิติ
3(2-2-5)
Decision making
แ น วค วาม คิ ด เกี่ ย วกั บ ก ระบ วนก ารแ ก้ ปั ญ หา
โครงสร้า งของปั ญ หาการตั ด สิน ใจ การตั ด สิน ใจภายใต้
ความแน่นอนและความไม่แน่นอน การตัดสิน ใจโดยลาดับ
การตัดสินใจแบบเบย์ การวิเตราะห์ การตัดสิน ใจโดยใช้
อรรถประโยชน์
Concepts of problem solving process, decision
structure, decision making under certainty and
uncertainty, sequential decision, Bay’s decision, utility
decision analysis
สถิตเิ พื่อการพยากรณ์
3(2-2-5)
247342
Statistical Method for Forecasting
ความรู้ทั่ วไปเกี่ยวกับ การอนุ ก รมเวลา การวิเ คราะห์
อนุกรมเวลา วิธีการแยกส่วนองค์ประกอบ แนวโน้มวัฏจักร
ฤดูกาล และสิ่งที่ผิดปกติ เทคนิคการปรับให้เรียบ อนุกรม
เวลาเพื่อการพยากรณ์ อนุ ก รมเวลาบอกซ์และเจนกินส์
การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม และ กรณีศกึ ษา
Introduction to time series, time series analysis,
decomposition method- trend component, cyclical
component, seasonal component, irregular componentsmoothing method, time series analysis for forecasting,
Box- Jenkins methodology, selecting an appropriate
forecasting method and case study

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

สาระที่
ปรับปรุง

Concepts of risk and risk management,
basic concept of Insurance, principle of
Insurance, Insurance price and Insurance pricing
elements, fundamental principle of Insurance
contract, basic concept of Life insurance,
selection and classification of risks, and nonlife insurance

ปิดรายวิชา

สถิตเิ พื่อการพยากรณ์
3(2-2-5)
Statistical Method for Forecasting
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอนุกรมเวลา การ
วิ เ ค ร า ะ ห์ อ นุ ก ร ม เ ว ล า วิ ธี ก า ร แ ย ก ส่ ว น
องค์ประกอบ แนวโน้มวัฏจักร ฤดูกาล และสิ่งที่
ผิด ปกติ เทคนิค การปรับ ให้เ รียบ อนุ ก รมเวลา
เพื่อการพยากรณ์ อนุ ก รมเวลาบอกซ์แ ละเจน
กินส์ การเลือกเทคนิคการพยากรณ์ที่เหมาะสม
และ กรณีศกึ ษา
Introduction to time series, time series
analysis, decomposition method- trend
component, cyclical component, seasonal
component, irregular component- smoothing
method, time series analysis for forecasting,
Box- Jenkins methodology, selecting an
appropriate forecasting method and case study

ปรับรหัส
รายวิชา
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247344

247352

ประชากรศาสตร์
3(2-2-5)
Demography
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ประชากร แหล่ ง ข้ อ มู ล ทาง
ประชากร โครงสร้ า งและองค์ ป ระกอบของประชากร
เทคนิ ค การวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ป ระชากรเกี่ ย วกั บ อั ต รา
การเกิ ด การป่ ว ย การตาย และการย้ า ยถิ่ น ฐาน การ
คาดประมาณประชากรและภาพฉายประชากร ตารางชีพ
และการประยุกต์
The introduction to demography, sources of
demographic data, the population structure and
composition, statistical techniques of demographic
analysis concerning fertility, morbidity, mortality and

247352

สถิตคิ ณิตศาสตร์การเงิน
3(2-2-5)
Financial Mathematics and Statistics
เครื่องมือทางการเงิน หุ้น และพันธบัตร การ
หาอั ต ราผลตอบแทนของหุ้น กู้ พั น ธบั ต ร และ
หลักทรัพย์อ่ืนๆ ทฤษฎีการคิดดอกเบี้ยแบบต่าง
ๆ เงินรายปี การชาระหนี้แบบต่าง ๆ การคิดค่า
เสื่อมราคา การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ ตาราง
การไถ่ถอน และการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์ใน
การวิเคราะห์ปัญหาด้านการเงิน
Financial instruments, share and bond, yield
rate calculation on corporate bond, bond and
related security,interest calculation theory,
annuity, settlements, depreciation, assessment
on value assets, redemption table and application of
mathematics in financial problems analysis.
คณิตศาสตร์สาหรับการประกันชีวติ
3(2-2-5)
Life Insurance Mathematics
การวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงการอยู่รอด
ของชีวิต และตารางชีพ การกาหนดเบี้ยประกัน
ชี วิ ต สุ ท ธิ ค่ า รายงวดตามการทรงชี พ เบี้ ย
ประกัน ภั ยรวมค่า ใช้จ่า ยของการประกัน ชีวิต ที่
คุ้มครองชีวิตเดียว การคานวณเงินสารองแบบ
ต่างๆ รูปแบบการประกันชีวิตแบบต่อเนื่องและ
ไม่ ต่อเนื่อง จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย
Analysis of survival model and life tables,
net and gross premium, life annuities, various
methods of policy valuation using continuous
and discrete models, ethic and code of
conduct of actuary.
ประชากรศาสตร์
3(2-2-5)
Demography
ค ว า ม รู้ เ บื้ อ ง ต้ น เ กี่ ย ว กั บ ป ร ะ ช า ก ร
แหล่ ง ข้ อ มู ล ทางประชากร โครงสร้ า งและ
องค์ประกอบของประชากร เทคนิคการวิเคราะห์
ทางสถิติประชากรเกี่ยวกับอัตรา การเกิด การ
ป่วย การตาย และการย้ายถิ่นฐาน การ คาด
ประมาณประชากรและภาพฉายประชากร ตาราง
ชีพและการประยุกต์
The introduction to demography, sources of
demographic data, the population structure and
composition, statistical techniques of

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

รายวิชา
ใหม่
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migration, population estimation and projection, life tables
and its application

247353

247362

247372

การวางแผนการทดลอง 2
3(2-2-5)
Design of Experiments II
ทบทวนแนวคิดแผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล การ
จั ด บล็ อ กและคอนฟาวด์ ดิ ง ในแผนการทดลองแบบ
แฟคทอเรี ย ล แผนการทดลองแบบแฟรคชั น นอล
แฟคทอเรี ย ล การวางแผนการทดลองแบบซ้อ นในและ
แบบสปลิ ต พลอต และแผนการทดลองแบบบล็ อ กไม่
สมบู รณ์แ ละแผนการทดลองแบบแลททิซ การวิเ คราะห์
พืน้ ผิวตอบสนอง และแผนการทดลองแบบอื่นๆ และการใช้
โปแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Review of factorial experiments, blocking and
confounding in factorial experiments, fractional design,
nested design and split- plot design, incomplete block
design and lattice design, responsive surface
methodology, other designs, the use of statistical
package program to analyze and interpret the data
การวิจัยดาเนินการ 2
3(2-2-5)
Operational research II
ทบทวนความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีเกมและทฤษฎีแถวคอย
ตั ว แบบก าหนดการไม่ เ ชิ ง เส้ น ทฤษฎี พั ส ดุ ค งคลั ง
กาหนดการแบบพลวัต การวิเคราะห์การทดแทน และการ
บ ารุ ง รั ก ษา การจ าลองแบบปั ญ หา การใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ
Review of game theory and queuing theory, nonlinear programming model, inventory model, dynamic
programming, replacement and maintenance analysis,
problem simulation, the use of statistical software

demographic analysis concerning fertility,
morbidity, mortality and migration, population
estimation and projection, life tables and its
application
การวิเคราะห์การอยู่รอด
3(2-2-5)
Survival Analysis
แนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์ตัวแบบการ
อยู่รอด ตัวแบบภาวะภัย การประมาณค่าและ
การเปรี ย บเที ย บเส้ น โค้ ง การอยู่ ร อด การ
ประมาณตั ว แบบการถดถอยของค็อ กซ์ การ
ประยุกต์ตัวแบบการอยู่รอด และตารางชีพ
Basic concepts of survival analysis, hazard
models, estimating and comparing survival
curves, estimating Cox regression models,
application of survival models and life table

สาระที่
ปรับปรุง

รายวิชา
ใหม่

ปิดรายวิชา

ปิดรายวิชา
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การจาลอง
3(2-2-5)
Simulation
การจาลองแบบ การเปรียบเทียบการจาลองแบบกับ
เทคนิคอื่น ๆ การออกแบบและประยุกต์ใช้การจาลองทาง
ธุรกิจหรือวิทยาศาสตร์ด้วยวิธีการทางสถิติ ขบวนการสุ่ม
ขั้นต้น ระเบียบวิธีการจาลอง และโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อ
แก้ปัญหาการจาลองเชิงสถิติ
Simulation, comparison between simulation and other
techniques, design and application of simulation for
business or science by statistical techniques, elementary
stochastic process, simulation methodology, the use of
package software for solving statistical simulation

สาระที่
ปรับปรุง

ปิดรายวิชา

247382

รายวิชาที่เปิดสอนให้กับคณะอื่น
247111 ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แ น ว คิ ด ข อ บ เ ข ต แ ล ะ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง ส ถิ ติ ด้าน
วิท ยาศาสตร์ชีวภาพ การน าไปใช้ในชีวิต ประจาวัน สถิติ
พรรณนา ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า
และการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
เบื้องต้น การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
การทดสอบด้วยไคกาลังสอง การแปลผลและการนาเสนอผลสถิติ
Concepts extent and benefits of statistics for health
science, the application of statistics in daily life,
descriptive statistics, probability, random variable and
probability distribution, sampling distribution, estimation
and hypothesis test, elementary analysis of variance,
regression and correlation analysis, chi- square test, the
data interpretation and presentation to research

เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลเบื้องต้น 3(2-25)
Introduction to Data Mining Techniques
พื้นฐานของการทาเหมืองข้อมูล การหากฎ
ความสั ม พัน ธ์ การแบ่ง กลุ่ม ข้อมูล การจาแนก
ประเภทข้อมูล และกรณีศกึ ษาที่เกี่ยวข้องกับการ
ทาเหมืองข้อมูลในปัจจุบัน
Introduction to data mining, association rule
discovery, clustering, classification and case
studies related to current issue of data mining
รายวิชาที่เปิดสอนให้กับคณะอื่น
247111 ชีวสถิติ
3(2-2-5)
Biostatistics
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ข องสถิติ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
สถิติพรรณนา การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนเบื้องต้น
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
การทดสอบด้วยไคกาลังสอง และการใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concepts extent and benefits of statistics for
health science, the application of statistics in daily
life, descriptive statistics, estimation and
hypothesis test, elementary analysis of variance,
regression and correlation analysis, chi- square
test, the use of statistical package program to
analyze and interpret the data
247112 สถิตพิ นื้ ฐานทางการแพทย์
2(2-0-4)
Basic Medical Statistics

รายวิชา
ใหม่

ปรับ
คาอธิบาย
รายวิชา
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สถิตวิ ิเคราะห์
3(2-2-5)
247221
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การนาสถิติไป
ใช้ในชีวิตประจาวัน ระเบียบวิธีการทางสถิติ หลักเบื้องต้น
ของการส ารวจด้วยตั วอย่า ง สถิติพรรณนา ความน่าจะ
เป็น ตัวแปรสุ่มและความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจก
แจงของตั ว สถิ ติ การประมาณค่ า และการทดสอบ
สมมุ ติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ค วามแปรปรวนเบื้อ งต้ น การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การทดสอบ
ด้ ว ยไคก าลั ง สอง สถิ ติ ไ ม่ อิ ง พารามิ เ ตอร์ และการใช้
โปรแกรมสาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept, extent and utility of statistics, the application
of statistics in daily life, statistical methodology, principle
of sample survey, descriptive statistics, probability,
random variable and probability distribution, sampling
distribution, estimation and hypothesis test, elementary
analysis of variance, linear regression and correlation
analysis, chi- square test, nonparametric statistics, the
use of statistical package program to analyze and
interpret the data

247222

แนวคิ ด ขอบเขตและประโยชน์ ข องสถิ ติ ด้ า น
วิทยาศาสตร์ชีวภาพ การนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
สถิติพรรณนา การคานวณขนาดตัวอย่างเบือ้ งต้น
การทดสอบการแจกแจงแบบปกติ การประมาณ
ค่าและการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนเบื้องต้น การทดสอบด้วยไคกาลังสอง
อัตราส่วนออดส์ การแปลผลและการนาเสนอผลสถิติ
Concepts extent and benefits of statistics for
health science, the application of statistics in daily
life, descriptive statistics, elementary sample size
calculation, normal distribution test, estimation
and hypothesis test, elementary analysis of
variance, chi- square test, odds ratio, the data
interpretation and presentation to research
สถิตวิ ิเคราะห์
3(2-2-5)
Statistical Analysis
แนวคิด ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ การนา
สถิ ติ ไ ปใช้ ใ นชี วิต ประจาวัน ระเบี ย บวิ ธี ก ารทาง
สถิติ หลั ก เบื้องต้น ของการส ารวจด้ วยตั วอย่ า ง
สถิ ติ พ รรณนา ความน่ า จะเป็ น ตั ว แปรสุ่ ม และ
ความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัว
สถิติ การประมาณค่าและการทดสอบสมมุติฐาน
การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวนเบื้ อ งต้ น การ
วิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น การ
ทดสอบด้ ว ยไคก าลั ง สอง และการใช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล
Concept, extent and utility of statistics, the
application of statistics in daily life, statistical
methodology, principle of sample survey,
descriptive statistics, probability, random variable
and probability distribution, sampling distribution,
estimation and hypothesis test, elementary
analysis of variance, linear regression and
correlation analysis, chi- square test, the use of
statistical package program to analyze and
interpret the data

ความน่าจะเป็นและสถิติ
Probability and Statistics

3(2-2-5)
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247241

สถิตธิ ุรกิจ
3(2-2-5)
247241
Business Statistics
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ข องสถิติท างด้าน
ธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความน่าจะเป็น การ
ประมาณค่ า และการทดสอบสมมุ ติ ฐ าน การวิ เ คราะห์
ความแปรปรวน การทดสอบสถิตไิ คกาลังสอง สหสัมพันธ์
และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่า ย เลขดั ช นี อนุ ก รมเวลา
เบื้ อ งต้ น การควบคุ ม คุ ณ ภาพทางสถิ ติ แ ละทฤษฎี ก าร
ตัดสินใจเชิงสถิติ
Definition and advantages of statistics in business,
fundamental of data analysis, probability, estimation and
testing hypotheses, analysis of variance, chi-square test,
correlation and linear regression, index number,
introduction to time series, statistical quality control, and
statistical decision theory

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
แนวคิดพื้นฐานของความน่าจะเป็น ความน่าจะ
เป็นแบบมีเงื่อนไข ทฤษฎีของเบส์ ตัวแปรสุ่มและ
การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงค่าสถิติ
การอนุมานทางสถิติ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนเบือ้ งต้น สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิง
เส้นอย่างง่าย และการทดสอบด้วยไคกาลังสอง
Basic concept of probability, conditional
probability, Bayes theorem, random variables
and probability distribution, sampling distribution,
inferential statistics, elementary analysis of
variance, correlation and linear regression, and
chi-square test
สถิตธิ ุรกิจ
3(2-2-5)
Business Statistics
ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ
ทางด้านธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ความ
น่ า จะเป็ น การประมาณค่ า และการทดสอบ
สมมุ ติ ฐ าน การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน การ
ทดสอบสถิ ติ ไ คก าลั ง สอง สหสั ม พั น ธ์ แ ละการ
ถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย เลขดัชนี และการควบคุม
คุณภาพทางสถิติ
Definition and advantages of statistics in
business, fundamental of data analysis,
probability, estimation and testing hypotheses,
analysis of variance , chi-square test, correlation
and linear regression, index number, and
statistical quality control

สาระที่
ปรับปรุง

ปรับคา
อธิบาย
รายวิชา
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ตารางเปรียบเทียบแผนการศึกษา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560

001103
001111
003134
003136
241111
243101
004xxx
หมายเหตุ

001112
005172
005173
225120
241112
-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ทักษะภาษาไทย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ *
พะเยาศึกษา*
คณิตศาสตร์ 1
ชีววิทยา 1
วิชาพลานามัย
* ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
รวม

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
1(0-2-1)

001102
004101
241111
242104
243101
-

17 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
คณิตศาสตร์ 1
เคมี 1
ชีววิทยา 1
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษพัฒนา
การจัดการการดาเนินชีวติ

3(3-0-6)
3(2-2-5)

001101
001103
003202

ทักษะชีวติ
ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
คณิตศาสตร์ 2
รวม

2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
14 หน่วยกิต

225120
241112
244103

ภาคการศึกษาปลาย
การใช้ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
การจัดการสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม
ระเบียบวิธีการเขียนโปรแกรม
คณิตศาสตร์ 2
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
4(3-3-8)
17 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
19 หน่วยกิต
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แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น

122130
241324

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
พลเมืองใจอาสา
บุคลิกภาพและการแสดงออกใน
สังคม
ธุรกิจเบือ้ งต้น
พีชคณิตเชิงเส้น 1

-

-

001204
002201
004201

241221
241321
242104
247221
00xxxx*

-

005171
00xxxx
00xxxx*

146200
244103
247231
-

แคลคูลัส
พีชคณิตเชิงเส้น 1
เคมี 1
สถิตวิ ิเคราะห์
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียน
001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ชีวติ และสุขภาพ
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
วิชาศึกษาทั่วไปเลือก
หมายเหตุ* ให้นิสิตเลือกเรียน
006141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้น
พืน้ ฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
ฟิสิกส์เบือ้ งต้น
ทฤษฎีสถิติ 1
รวม

4(3-2-7)
3(2-2-5)
4(3-3-8)
3(2-2-5)
3(x-x-x)

17 หน่วยกิต

247211

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

002202
003201
-

3(3-0-6)

146200

4(3-3-8)
3(3-0-6)
19 หน่วยกิต

247223
247231
247271

สถิตเิ บือ้ งต้น
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
สังคมพหุวัฒนธรรม
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
-

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพาะ
สถิตไิ ม่อิงพารามิเตอร์
ทฤษฎีสถิติ 1
การวิจัยดาเนินการ
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

-

3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

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

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต
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122140
247321
247322
247331
247371
247xxx
-

247325
247361
247381
247xxx
247xxx
xxxxxx

247451
247491
247xxx
247xxx
247xxx
247xxx

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
ธุรกิจเบือ้ งต้น
สถิตไิ ม่อิงพารามิเตอร์
การวิเคราะห์การถดถอย
ทฤษฎีสถิติ 2
การวิจัยดาเนินการ 1
วิชาเอกเลือก
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ระเบียบวิธีวิจัย
การวางแผนการทดลอง 1
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม
แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2555
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
สัมมนา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
247492 การศึกษาอิสระ
247493 การฝึกงาน
247494 สหกิจศึกษา
รวม

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
1(0-3-2)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
16 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

247324
247331
247341
247351
247xxx
xxxxxx

247361
247381
247xxx
247xxx
xxxxxx

247491
247425
247441
247xxx
-

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 3
ภาคการศึกษาต้น
การวิเคราะห์การถดถอย
ทฤษฎีสถิติ 2
การเสี่ยงและการประกันภัยเบื้องต้น
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
การวางแผนการทดลอง 1
โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
15 หน่วยกิต

แผนการศึกษาปี พ.ศ. 2560
ชั้นปีท่ี 4
ภาคการศึกษาต้น
สัมมนา
ระเบียบวิธีวิจัย
สถิตสิ าหรับการควบคุมคุณภาพ
วิชาเอกเลือก
รวม

1(0-3-2)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(x-x-x)
10 หน่วยกิต

ภาคการศึกษาปลาย
ให้เลือกเรียน 1 รายวิชา ดังต่อไปนี้
247492
การศึกษาอิสระ
247493
การฝึกงาน
247494
สหกิจศึกษา
รวม

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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ภาคผนวก ค
คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

104

105

106

107

108

ภาคผนวก ง
รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร

สรุปผลการพิจารณา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560

ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผูท้ รงคุณวุฒิ

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร
1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
1.3 วิชาเอก
1.4 จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
1.5 รูปแบบของหลักสูตร
1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
1.7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
1.8 อาชีพสามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
เพิ่มอาชีพ
และเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจสอบหรื อ ควบคุ ม 8.3 นักประกันภัย นักวิเคราะห์ความเสี่ยง
8.4 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหรือควบคุมคุณภาพ
คุณภาพข้อมูล
ข้อมูล
เพิ่มอาชีพเกี่ยวกับทางด้านประกันภัย

1.9 ชื่ อ -นามสกุ ล เลขประจ าตั ว ประชาชน ต าแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาของอาจารย์
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผูท้ รงคุณวุฒิ

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

1.10 สถานที่จัดการเรียนการสอน
1.11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
1.11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
1.11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
1.12 ผลกระทบจากข้อ 1.11 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลัก สูตรและ
ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
1.12.1 การพัฒนาหลักสูตร
1.12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
1.13ความสั มพั นธ์ กั บ หลั ก สู ตรที่เ ปิด สอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
สถาบัน
หมวด 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
2.1 ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1.1 ปรัชญา ของหลักสูตร
2.1.2 ความสาคัญ
2.1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
110

ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผูท้ รงคุณวุฒิ

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
3.1 ระบบการจัดการศึกษา
3.1.1 ระบบ
3.1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
3.1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิต ในระบบทวิภาค
3.2 การดาเนินการหลักสูตร
3.2.1 วัน-เวลา ในการดาเนินการเรียนการสอน
3.2.2 คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
3.2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
3.2.3 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของ
นิสติ ในข้อ 3.2.3
3.2.4 แผนการรับนิสิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
3.2.5 งบประมาณตามแผน
3.2.6 ระบบการศึกษา
3.3 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
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ร่างหลักสูตร

ข้อวิพากษ์โดยผูท้ รงคุณวุฒิ

การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

3.3.1 หลักสูตร
3.3.1.1 จานวนหน่วยกิต
3.3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
3.3.1.3 โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก1
3.3.1.4 โครงสร้างหลักสูตรแผน ก แบบ ก2
3.3.1.5 รายวิชา

รายวิชา 247112 ควรตั้งชื่อให้สื่อถึงสาขาที่
จะเรียน เช่น เน้นทางการแพทย์
ควรเน้นให้นิสิตได้ลงมือปฏิบัติใ นการท า
วิจัย จริง โดยเน้นในกระบวนการท าวิ จั ย
ทั้งหมด และรายวิชานีค้ วรอยู่ปีท้าย ๆ

ปรับ ชื่อรายวิชา 247112 เป็น สถิติพื้นฐาน
ทางการแพทย์
ย้ายรายวิชา 247 ระเบียบวิธีวิจัย ไปอยู่ปี 4
เทอม 1

3.3.1.6 แผนการศึกษา
3.3.1.7 คาอธิบายรายวิชา
3.3.1.8 อาจารย์พิเศษ
3.4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
หัวข้อย่อย 3.4.2 ช่วงเวลา
3.5 ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
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ร่างหลักสูตร
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การดาเนินการแก้ไข/ปรับปรุงโดย
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
4.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
4.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
4.2.2 ความรู้
4.2.3 ทักษะทางปัญญา
4.2.4 ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ ให้เพิ่มทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เพิ่มการประเมินหลักในรายวิชาการฝึกงาน
รับผิดชอบ

และความรับผิดชอบในบางรายวิชา ที่คิด และวิชาสหกิจศึกษา และการประเมินรองใน
ว่าต้องมีการติดต่อประสานงานกับบุคคล วิชาระเบียบวิธีวิจัย
อื่น

4.2.5 ทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.2.6 สุนทรีย์ศิลป์
4.2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
4.3 แผนที่ แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
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5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
5.2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จ
การศึกษา
5.2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลเรียนรู้หลังจากนิสติ สาเร็จ
การศึกษา
5.3 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวด 6 การพัฒนาคณาจารย์
6.1 การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
6.2 การพัฒนาความรูแ้ ละทักษะให้แก่คณาจารย์
6.2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล
6.2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ

ควรส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ไ ปร่ ว ม
น าเสนอผลงานทางวิ ช าการทั้ ง ใน
และต่ า งประเทศ เพื่ อ เป็ น การเพิ่ม

เพิ่ ม เติ ม การ สนั บ สนุ น การน าเ ส นอ
ผลงานวิ จั ย ณ ต่ า งประเทศ และการ
สนั บ สนุ น ด้ า นการฝึ ก อบรม ดู ง าน การ
ประชุมทางวิชาการ
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โอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการให้กับคณาจารย์
หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
7.1 การบริหารหลักสูตร
7.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
7.2.1 การบริหารงบประมาณ
7.2.2 ทรัพยาการเรียนการสอนที่มอี ยู่เดิม
7.2.3 การจัดหาทัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
7.2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
7.3 การบริหารคณาจารย์
7.3.1 การรับอาจารย์ใหม่
7.3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม
และทบทวนหลักสูตร
7.3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
7.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
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คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

7.4.1 กาหนดคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
7.4.2 การเพิ่มทักษะความรูเ้ พื่อการปฏิบัติงาน
7.5 การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสติ
7.5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆแก่นสิ ิต
7.5.2 การอุทธรณ์ของนิสติ
7.6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต
7.7 ตัวบ่งชีผ้ ลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวด 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
8.3 การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
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ความคิดเห็นอื่น ๆ
ควรมีกิจกรรมที่ให้นสิ ิตได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้นิสติ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้การทางานจริง
ควรเพิ่มให้มีการอบรมเกี่ยวกับจริยธรรมในงานวิจัย เพื่อให้นสิ ิตมีความเข้าใจในความสาคัญของการมีจริยธรรมในการวิจัย บทบาท/หน้าที่/
จรรยาบรรณนักสิติ ที่ถูกต้องในการทาวิจัยด้วย อาจจัดเป็นการอบรมระยะเวลาสั้น ๆ แค่หนึ่งวัน โดยเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้

(ดร.เขมวดี ปรีดาขิลิต)
ผูส้ รุปรายงานการวิพากษ์

(ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู)
ประธานกรรมคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรฯ
ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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ภาคผนวก จ
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ปรี ด าลิ ขิ ต นพดล ยศบุ ญ เรื อ ง และณั ฐ ธิ ด า พิ ม พ์ รั ต น์ . สถิ ติ วิ เ คราะห์ . พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 2.
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 2560. ISBN 978-616-7820-61-3
พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร สุลาวัลย์ ยศธนู และ เขมวดี ปรีดาลิขิต. (2559). ปัจจัยที่มีผลต่อการตายบน
ท้องถนนในพื้นที่จังหวัดพะเยา โดยวิธีถดถอยโลจิสติก. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
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ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ” ครั้งที่ 8 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559. มหาวิทยาลัยพะเยา,
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เกษตรกรใน อ.จุน จ.พะเยา ที่มีต่อการปลูกข้าวอินทรีย์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ” ครั้งที่ 8 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559. มหาวิทยาลัยพะเยา,
142-144.
นิตยา สาครสุขเกษม สุลาวัลย์ ยศธนู เขมวดี ปรีดาลิขิต และ รัตนา ฤทธิแสง. (2559). ทัศนคติของ
ผูบ้ ริโภคที่มีต่อข้าวอินทรีย์ในเขตพืน้ ที่อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วจิ ัย” ครั้งที่ 8 วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2559, 211-215.
ชนิ ด าพร พั น ธุ์ ดี เขมวดี ปรี ด าลิ ขิ ต นพดล ยศบุ ญ เรื อ ง และ สุ ล าวั ล ย์ ยศธนู . (2557). ปั จ จั ย ที่มี
ความสัมพันธ์กับการออกก าลังกายของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลตาบลห้วยข้าวก่ า อาเภอจุน
จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 6.
วันที่ 20-21 มีนาคม 2557. มหาวิทยาลัยบูรพา, 100-104.
จรัญชัย สีสด เขมวดี ปรีดาลิขิต นพดล ยศบุญเรือง และ สุลาวัลย์ ยศธนู. (2557). พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพของประชาขนข่วงวัยทางานในชุมชนเทศบาล ตาบลห้วยข้าวก่า อาเภอจุน จังหวัดพะเยา.
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย ” ครั้งที่ 6. วันที่ 20-21
มีนาคม 2557. มหาวิทยาลัยบูรพา, 95-99.
พิจิตรา โห่อวยชัย สุลาวัลย์ ยศธนู และ เขมวดี ปรีดาลิขิต. (2557). การคานวณขนาดตัวอย่างสาหรับ
งานวิจัยเชิงสารวจ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วจิ ัย” ครั้งที่
6. วันที่ 20-21 มีนาคม 2557. มหาวิทยาลัยบูรพา, 91-94.
ผลงานวิจัย
เขมวดี ปรีดาลิขิต และ สุลาวัลย์ ยศธนู (2558) การสารวจทัศนคติของเกษตรกรและผู้บริโภคที่มีต่อ
ข้าวอินทรีย์ ภายใต้โครงการ พลิกฟื้นข้าวอินทรีย์วิธีจุน ด้วยกลไกทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน (แหล่งทุน: โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ งบประมาณการร่วม
ทุนระหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาและสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (มพ. – สกว.) ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558) มหาวิทยาลัยพะเยา.
สุลาวัลย์ ยศธนู (2556). การพยากรณ์อัตราการตายบนท้องถนนในเขตพืน้ ที่ จังหวัดพะเยา (แหล่งทุน:
งบประมาณแผ่นดิน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556)

124

ประวัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
นายมานะ ดงอนนท์
Mr.Mana Donganont
ชื่อ-สกุล
รหัสประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งทางวิชาการ
สถานที่ทางาน
สถานที่ติดต่อได้
โดยสะดวก
โทรศัพท์
Email
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2552

นายมานะ ดงอนนท์
14106000XXXXX
อาจารย์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เลขที่ 19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิ น ต าบลแม่ ก า อ าเภอเมื อ ง
จังหวัดพะเยา 56000
054-466-666 ต่อ 1836
089-569-4961
doodeejung002@gmail.com
วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
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