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ค าน า 
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บางรายวิชาให้ทันสมัย รวมทั้งเพ่ิมรายวิชาที่จ าเป็นและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ตามค าแนะน าของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวิจารณญาณ และเป็นบุคลากรทางสถิติที่มีคุณภาพ 
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  หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  58 

  หมวดที่  8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  65 

ภาคผนวก   

ภาคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา  68 
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
      เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 

 เปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

 โดยสภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ ในคราวประชุม  ครั้งที่ 9/2564 
เมื่อวันที่ 27 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้อนุมัติ ในคราวประชุม  ครั้งที่ 10/2564  เมื่อวันที่ 8 
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567  

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

1. นักสถิต ิ

2. นักวิเคราะห์วางแผน วิจัย และประมวลผล 

3. นักส ารวจและนักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
4. นักวิทยาการข้อมูล  
5. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ  

6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

7. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 

8. งานด้านประกันชีวิต และประกันวินาศภัย 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปัจจุบันประเทศไทยมีความก้าวหน้าด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็ว
ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13 (พ.ศ.2566-2570) ได้เน้นการยกระดับ
ศักยภาพ การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูงโดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
ตลอดจนผลักดันงานวิจัยให้ใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพตามช่วงวัย มีการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้อง
วางแผนพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการผลิตก าลังคนเพ่ือ
สนองตลาดเฉพาะและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ การพยากรณ์ การวิจัย 
ตรวจสอบ กลั่นกรองข้อมูลสารสนเทศและบูรณาการศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสถิติและสังคมเข้า
ด้วยกันเพ่ือการตัดสินใจอย่างมีหลักการและเชื่อถือได้  

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
   การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการแพร่ขยายของข้อมูล
ข่าวสารที่ไร้พรมแดน ท าให้การดูแลและป้องกันเด็กและวัยรุ่นจากค่านิยมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นภัยต่อสังคม
และวัฒนธรรมเป็นไปด้วยความยากล าบากมากขึ้น ผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมต่างชาติเข้าสู่
ประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม 
ท าให้คุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง น าไปสู่ค่านิยมและพฤติกรรมที่เน้นวัตถุนิยมและบริโภคนิยม
เพ่ิมมากขึ้น ในด้านวัฒนธรรมค่านิยมที่ดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยถูกละเลยและมีการถ่ายทอดสู่คน
รุ่นใหม่น้อยลง ทั้งระบบคุณค่าของสังคมไทยในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอ้ืออาทรและการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันเริ่มเสื่อมถอยลงเรื่อย ๆ ดังนั้น สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะน ามาพิจารณาใน
การวางแผนหลักสูตรนี้จะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม โดยเฉพาะสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติรวมถึงความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งจะน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ จึงจ าเป็นต้องผลิตนักสถิติให้มี
ความรู้ ความสามารถทั้งเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ซึ่งยังเป็นที่ต้องการอีกมากทั้งในองค์กรของภาครัฐและ
เอกชน 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือการเตรียมความพร้อมในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ

การพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
ประชากรในประเทศต้องมีฐานความรู้ที่เข้มแข็ง โดยการศึกษาวิจัยอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางนักวิชาการใน
หลายสาขาท่ีเกี่ยวข้อง องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จะน าไปเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต 
ซึ่งสถิติเป็นเครื่องมือส าคัญทางวิชาการที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือค้นหาค าตอบในการวิจัยโดย
อาศัยข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เพ่ือพิสูจน์สมมุติฐานที่ตั้งไว้ให้ หรือเพ่ือยืนยันสมมุติฐานทางวิจัยที่ตั้งไว้ 
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นอกจากนี้ในยุคสารสนเทศข้อมูลสถิตินับว่ามีบทบาทส าคัญต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ จ าเป็นต้องมี
การพัฒนาและสร้างบุคลากรด้านสถิติ ตลอดจนพัฒนาระบบข้อมูลสถิติและสารสนเทศของประเทศอย่าง
บูรณาการได้มาตรฐาน การพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นที่ต้องท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒน์ ผลิตบุคลากรสถิติที่มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์ 
โดยเพิม่ทักษะในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การศึกษาด้วยตนเองตามศักยภาพของผู้เรียนส าหรับการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยใช้ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ 3R ได้แก่ 
Reading (การอ่าน) Writing (การเขียน) และ Arithmetic (ทักษะทางคณิตศาสตร์) และ 4C ได้แก่ Critical 
Thinking (การคิดวิเคราะห์) Communication (การสื่อสาร) Collaboration (การร่วมมือ) และ Creativity 
(ความคิดสร้างสรรค์) รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและการ
บริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ นอกจากนี้การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้จ าเป็นต้องค านึงถึงการจัด
กลุ่มรายวิชาเลือกให้อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ โดยค านึงถึงสถานการณ์ตลาดแรงงาน 
และการประกอบอาชีพในท้องถิ่นอีกด้วย 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มีความ

สอดคล้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้สามารถ
ฉลาดจัดการ มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ การปรับปรุงหลักสูตร จึงเน้นการผลิตบัณฑิต
ทางด้านสถิติให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรมจริยธรรม มีความเป็นผู้น า และมีทัศคติที่ดีต่อวิชาชีพ นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้กระบวนการเรียนแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
เสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระ มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านสถิติที่มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สังคม และ
ประเทศชาติ 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

นักศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปซึ่งเปิดสอนโดยภาควิชาต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย จ านวน 10 รายวิชา รวม 30 หน่วยกิต ได้แก่ 

(1) กลุ่มวิชาคุณธรรมจริยธรรม 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต 
(2) กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
(3) กลุ่มวิชาความอดทน 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
(4) กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 2 รายวิชา 6 หน่วยกิต 
และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต จาก 4 กลุ่มวิชาดังกล่าว 
นอกจากนี้ นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาแกนทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเปิดสอนโดย

ภาควิชาต่าง ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 4 รายวิชา รวม 12 หน่วยกิต ได้แก่ 
4001102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 

Basic Science 

3(2-2-5) 

4091402 แคลคูลัส 1     
Calculus 1 

3(3-0-6) 

4091403 แคลคูลัส 2 
Calculus 2 

3(3-0-6) 
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4091606 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
Mathematics for Computer 

3(3-0-6) 

   

13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหมวดวิชาแกนที่สาขาวิชาสถิติประยุกต์ได้จัดสอนให้กับ

นักศึกษาหลักสูตรอื่น จ านวน 5 รายวิชา ได้แก่ 
4111101 หลักสถิติ 

Principle of Statistics 
3(3-0-6) 

4112105 สถิติธุรกิจ 
Business Statistics 

3(3-0-6) 

4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น 
Introduction to Probability and Statistics 

3(3-0-6) 

4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย 
Statistics for Research 

3(3-0-6) 

4113305 แผนแบบการทดลอง 1 
Experimental Design 1 

3(3-0-6) 

และหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จ านวน 1 รายวิชา คือ 
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ 

Computer, Poll and Presentation 
3(2-2-5) 

13.3 การบริหารจัดการ 
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่จัดให้กับนักศึกษาต่างหลักสูตรนั้น  มีการด าเนินงาน

โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีประธานสูตรเป็นผู้รับผิดชอบหลักประสานงานทั้งผู้บริหารและ
อาจารย์ในหลักสูตรต่าง ๆ วางแผนก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอน รวมทั้งการวัดและประเมินผล เพ่ือให้
นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตร 



มคอ.2 มรรพ. 

   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หน้า  7 

 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
ปรัชญา 

ด าเนินการเรียนการสอน การศึกษาวิจัยทางด้านสถิติ เพ่ือผลิตบัณฑิตทางด้านสถิติให้มี
ความรู้ ความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ภายใต้จรรยาบรรณตามหลักวิชาการ/วิชาชีพ ซึ่ง
จะน าไปสู่การพัฒนาองค์กรและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน 

ความส าคัญ 
สถิติศาสตร์เปรียบเสมือนเครื่องมือส าคัญและมีความจ าเป็นในการศึกษาวิจัยเกือบทุก

สาขาวิชา โดยเฉพาะศาสตร์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือตัวเลข ดังนั้นหลักการและขั้นตอนการด าเนินงาน
ด้านสถิติจึงถูกน ามาประยุกต์ใช้ทั้งในชีวิตประจ าวันและสาขาวิชาชีพต่าง ๆ หลักสูตรได้มีการปรับปรุงล่าสุด 
เมื่อปีพ.ศ.2560 ซ่ึงสอดคล้องกับความต้องการของประเทศในการเพ่ิมบุคลากรด้านสถิติท่ีมีความสามารถด้าน
การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆในการพัฒนาประเทศและแข่งขันกับ
นานาประเทศ โดยได้จัดท าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พร้อมทั้งปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชาให้เหมาะสม และทันกับวิทยาการในปัจจุบัน เพ่ือสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในตลาดแรงงาน และสังคมต่อไป 

เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่ได้ก าหนดไว้ว่า   

ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรหรือทุก 5 ปี โดย
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 นี้ มีแนวทางในการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีความทันสมัย ดังนี้  

1. ปรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือการบูรณาการตาม
ข้อก าหนดและแนวปฏิบัติส าหรับรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. ปรับแผนการศึกษาให้มีความเหมาะสมตามสาระของรายวิชาและการเรียนรู้ของนักศึกษา 

3. ปรับหน่วยกิตทุกหมวดวิชาให้ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
4. ปรับเปลี่ยนชื่อและค าอธิบายรายวิชาให้มีความทันสมัยและก้าวทันเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 มี

วัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังนี้ 
1. มีความรู้ความสามารถในระเบียบวิธีทางสถิติ สามารถประกอบวิชาชีพทั้งในภาครัฐและเอกชน 
2. มีความสามารถพัฒนาความรู้ทางสถิติเพ่ืองานวิจัยและการศึกษาในระดับสูงขึ้น 
3. มีคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ การด ารงชีวิต และมีจรรยาบรรณของความเป็น      

นักสถิต ิ
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี 
5. มีความสามารถในการปรับตัว บริหารจัดการ และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ มีความรับผิดชอบใน

หน้าที่ของตนเอง องค์กรและสังคม 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ให้
มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ สกอ.
ก าหนด 

(1) พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
จากหลักสูตรในระดับสากล 
(2) ติดตามประเมินหลักสูตร 
อย่างสม่ าเสมอ 
(3) เชิญผู้เชี่ยวชาญทางสาขาสถิติ
เข้าร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 

(1) มคอ.2 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2565 
(2) รายงานผลการตรวจประเมิน
หลักคุณภาพสูตร 
(3) หนังสือเชิญวิทยากรเข้าร่วม
ประชุมปรับปรุงหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของเศรษฐกิจ สังคม 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
และการเปลี่ยนแปลง ในยุค
ปัจจุบัน 

ติดตามการเปลี่ยนแปลง 
ความต้องการบัณฑิตตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของผู้ประกอบการหรือหน่วยงาน
ที่ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

(1) รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการหรือหน่วยงานที่ใช้
บัณฑิต 
(2) ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

ส่งเสริมอาจารย์ให้น าความรู้ไป
ปฏิบัติงานจริงผ่านการบริการ
วิชาการ 

(1) สนับสนุนให้อาจารย์ และ
นักศึกษาจัดท าบริการวิชาการแก่
ท้องถิ่นและสังคม 
(2) สนับสนุนการบูรณาการความรู้
จากชั้นเรียนสู่ชุมชน และ   
การบูรณาการความรู้จากชุมชนสู่
ชั้นเรียน 

(1) ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร 
(2) จ านวนรายวิชาที่น าไป   
บูรณาการกับงานบริการวิชาการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและ
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์
ท างานวิจัยทางสาขาสถิติและวิจัย
เพ่ือน าองค์ความรู้ใหม่ไป
สอดแทรกในรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน 

ปริมาณงานวิจัยต่ออาจารย์ใน
หลักสูตร 

จัดกระบวนการเรียนรู้ให้เกิด
ประสบการณ์ตรงแก่นักศึกษา 
เพ่ือให้เกิดแนวคิด กระบวนการ
แก้ปัญหา และการท างานร่วมกัน   

มีกิจกรรมศึกษาดูงานตาม สถาน
ประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาสถิติ 

โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรม
ศึกษาดูงาน และรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

จัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562  

ภาคการศึกษาที่  1   เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่  2   เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

   1. ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ในแผนการเรียนวิทย์-คณิต
หรือแผนการเรียนศิลป์-คณิต หรือผ่านการศึกษาในรายวิชาที่เก่ียวกับคณิตศาสตร์ ไม่ต่ ากว่า 6 หน่วยกิต 
   2. มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณวี่าด้วยการจัดศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
1. นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอยู่ในระดับต่ า 
2. นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวทางด้านการเรียนในระดับอุดมศึกษาได้ 
3. นักศึกษาไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนและสังคมที่เปลี่ยนไปได้ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
1. จัดสอนเสริมเพ่ือเตรียมความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

และจัดกิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 
2. มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียนเพ่ือท าหน้าที่ดูแล ให้ค าปรึกษา ให้

ค าแนะน า แนะแนวทางทั้งปัญหาด้านการเรียน ปัญหาอ่ืน ๆ และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาตาม
ข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ  

3. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

นักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 30 30 30 30 30 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 - - 30 30 30 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
หน่วย : บาท 

หมวดรายจ่าย 2565 2566 2567 2568 2569 

1.งบบุคลากร 
2.งบด าเนินการ 
3.งบลงทุน 

100,000 
40,000 
100,000 

200,000 
80,000 
200,000 

300,000 
120,000 
300,000 

400,000 
160,000 
400,000 

400,000 
160,000 
400,000 

รวม 240,000 480,000 720,000 960,000 960,000 

หมวดรายรับ 2565 2566 2567 2568 2569 

1.งบเงินอุดหนุน 90,000 180,000 270,000 360,000 450,000 

รวม 90,000 180,000 270,000 360,000 450,000 

ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 26,000 บาท/คน/ปี  
2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั้นเรียนหรือเป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่างหลักสูตรในมหาวิทยาลัย และหลักสูตรต่างมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่นักศึกษาเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน ต้องได้รับการอนุมัติจากประธานสาขาวิชาและ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้  (ภาคผนวก ง) 

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)   

พ.ศ. 2562 
- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 
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1.2 กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล  เลือกเรียน   6          หน่วยกิต  
0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

Thai for Communication in the 21st Century 
3(2-2-5) 

0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
English for Communication in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
Chinese for Communication in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21 
Khmer for Communication in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 
Thai and ASEAN Society and Cultery 

3(3-0-6) 

0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 
Life in the Digital Age 

3(2-2-5) 

0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ 
Computer, Poll and Presentation 

3(2-2-5) 

1.3 กลุ่มวิชาความอดทน  เลือกเรียน                  6          หน่วยกิต 

0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 
Volunteer with Local Development 

 3(2-2-5) 

0363002 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

3(3-0-6) 

0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย 
Citizenship of Thai Democracy 

3(3-0-6) 

0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Community Learning 

3(2-2-5) 

0363005 พลเมืองสีเขียว 
Green Citizen 

3(2-2-5) 

0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา 
Basis Smart Technology and Development 

3(2-2-5) 

   
0363007 แนวทางพระราชด าริด้านพืชพรรณและการเกษตร 

Royal Initiation in Plant and Agriculture 

3(2-2-5) 

1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ  เลือกเรียน            6           หน่วยกิต 

0463001 ฉลาดคิด 
Smart Thinking 

    3(3-0-6) 

0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 
Psychology in Daily Life 

3(3-0-6) 

0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

3(3-0-6) 
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0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 
Digital Business and SMEs 

3(3-0-6) 

0463005 การเงินและความมั่งคั่ง 
Finance and Wealth 

3(3-0-6) 

0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 
Gems and Jewelry 

3(3-0-6) 

0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 
Life and Health Management 

3(2-2-5) 

0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 21 
Arts for Daily Life in the 21st Century 

3(2-2-5) 

0463009 สุนทรียะการเกษตร 
Aesthetic Agriculture 

3(2-2-5) 

0463010 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Marking 
 

3(3-0-6) 

 1.5 ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก    3        หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ที่ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และ
ต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ     ไม่น้อยกว่า 90     หน่วยกิต 
2.1 วิชาแกน          12     หน่วยกิต 

4001102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 
Basic Science 

3(2-2-5) 

4091402 แคลคูลัส 1     
Calculus 1 

3(3-0-6) 

4091403 แคลคูลัส 2 
Calculus 2 

3(3-0-6) 

4091606 คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
Mathematics for Computer 

3(3-0-6) 

2.2 วิชาบังคับ            49     หน่วยกิต 

4111103 สถิติเบื้องต้น 
Elementary Statistics 

3(3-0-6) 

4111104 สถิติวิเคราะห์   
Statistics Analysis 

3(3-0-6) 

4111301 ซอฟท์แวร์ส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ 
Statistical Computing Software 

3(2-2-5) 

4112103 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง  
Sampling Techniques 

3(3-0-6) 
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4112205 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ 
Applied Probability Theory 
 

3(3-0-6) 

4112206 แผนแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์  
Experimental Design for Science 

3(3-0-6) 

4113101 การวิเคราะห์การถดถอย 
Regression Analysis 

3(3-0-6) 

4113107 สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ 
Non-parametric Statistics 

3(3-0-6) 

4113108 เทคนิคการพยากรณส์ าหรับสถิติประยุกต์ 
Forecasting Techniques for Applied 
Statistics 

3(3-0-6) 

4112208 ระเบียบวิธีวิจัย 
Research Methodology 

3(3-0-6) 

4113206 ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง 
Advanced Probability Theory 

3(3-0-6) 

4113402 สัมมนา 
Seminar 

1(2-0-1) 

4113603 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
Statistical Quality Control 

3(3-0-6) 

4113701 การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น 
Introduction to Operations Research 

3(3-0-6) 

4114401 โครงงานวิจัยทางสถิติ 
Research Project in Statistics 

3(3-0-6) 

9011021 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structure and Algorithm 

3(3-0-6) 

9012111 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 
Database Management System 
 

3(2-2-5) 

2.3 วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า   24   หน่วยกิต    
2022101 กลวิธีการอ่านอนุเฉท 

Paragraph Reading Strategies 
3(3-0-6) 

2022103 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 
English Paragraph Writing 

3(3-0-6) 

2023102 การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ 
Listening-Speaking English for Presentation 

3(3-0-6) 

3021901 กฎหมายธุรกิจ 
Business Laws 

3(3-0-6) 



มคอ.2 มรรพ. 

   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หน้า  15 

 

3024201 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
Strategic Management 

3(3-0-6) 

3024103 การจัดการความเสี่ยง 
Risk Management 

3(3-0-6) 

3081901 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 
Micro economic 1 

3(3-0-6) 

4112207 ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น  
Introduction to Decision Theory 

3(3-0-6) 

4113207 การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร 
Multivariate Data Analysis 

3(3-0-6) 

4113702 ตัวแบบแถวคอย 
Queuing Models 

3(3-0-6) 

4113703 การวิจัยด าเนินงานขั้นสูง  
Advanced Operations Research 

3(3-0-6) 

4114201 แผนแบบการทดลองขั้นสูง  
Advanced Experimental Design 

3(3-0-6) 

4114501 หลักการประกันชีวิต 
Principle of Life Insurance 

3(3-0-6) 

4114502 หลักการประกันวินาศภัย 
Principle of Non-Life Insurance 

3(3-0-6) 

9014112 การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการท าเหมืองข้อมูล
เชิงประยุกต์ 
Practical Machine Learning and Data Mining 

3(3-0-6) 

9024053 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data Analytics 

3(2-2-5) 

9031081 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน 
Python Programming 

3(2-2-5) 

2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 5        หน่วยกิต    

4114805 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถิติ 
Preparation for Professional Experience in 
Statistics 

2(90) 

4114998 เตรียมสหกิจศึกษาทางสถิติ 
Preparation for Co-operative Education in 
Statistics 

2(90) 

4114807 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถิติ 
Field Experience in Statistics 

3(410) 
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4114999 สหกิจศึกษาทางสถิติ 
Co-operative Education in Statistics 
 

6(640) 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า       6    หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

ความหมายของรหัสวิชา 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   01xxxxx  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม 
   02xxxxx  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล 
   03xxxxx  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาความอดทน 
   04xxxxx  หมายถึง วิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปในกลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ 
         หมวดวิชาเฉพาะ  
   รหัสวิชา ในสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ประกอบด้วยเลข 7 หลัก มีความหมายดังต่อไปนี้ 

ตัวเลขหลักท่ี 1    หมายถึง คณะ 
ตัวเลขหลักท่ี 2  และ 3   หมายถึง สาขาวิชา 
ตัวเลขหลักท่ี 4    หมายถึง ชั้นปี 
ตัวเลขหลักท่ี 5    หมายถึง กลุ่มวิชา 

เลข 1       หมายถึง สถิติวิเคราะห์ 
เลข 2      หมายถึง ทฤษฎีทางสถิติ 
เลข 3      หมายถึง สารสนเทศทางสถิติ 
เลข 4      หมายถึง สัมมนา/โครงการพิเศษ 
เลข 5      หมายถึง ประกันภัย 
เลข 6      หมายถึง ธุรกิจและอุตสาหกรรม 
เลข 7      หมายถึง การวิจัยด าเนินการ 
เลข 8 และ 9  หมายถึง ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

ตัวเลขหลักท่ี 6-7  หมายถึง ล าดับของวิชา 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
0163001  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
4001102  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
4091402  แคลคูลัส 1 
4091606  คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (49) 
4111103  สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (24) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (5) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
4091403  แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (49) 
4111104  สถิติวิเคราะห์ 
4111301  ซอฟท์แวร์ส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ 
9011021  โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (24) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (5)  

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (49) 
4112205  ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ 
9012111  ระบบการจัดการฐานข้อมูล 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (24) 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (5)  

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 18 
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ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (49) 
4112103  เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 
4112206  แผนแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
4112208  ระเบียบวิธีวิจัย 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (24) 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (5)  

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 21 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (49) 
4113101  การวิเคราะห์การถดถอย 
4113108  เทคนิคการพยากรณ์ส าหรับสถิติ  
              ประยุกต ์
4113701  การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น 

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

 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (24) 
xxxx-xxxxxx 
xxxx-xxxxxx  

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (5)  

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 
รวม 18 
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ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (49) 
4113107  สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ 
4113206  ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง 
4113402  สัมมนา 
4113603  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 

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

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (24) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (5) 

  

หมวดวิชาเลือกเสรี (6) xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 
รวม 16 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (49) 
4114401  โครงงานวิจัยทางสถิติ 3(3-0-6) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (24) 
xxxx-xxxxxx 3(x-x-x) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (5)  

4114805  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถิติ 
หรือ 4114998  เตรียมสหกิจศึกษาทางสถิติ 

2(90) 
2(90) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 8 
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ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

หมวดวิชา/กลุ่มวิชา (หน่วยกิต) ชื่อวิชา หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม (9) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาความอดทน (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการจัดการ (6) 
  

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ให้เลือกกลุ่มวิชาใดวิชาหนึ่งอีก (3) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาแกน (12) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ (49) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก (24) 
  

หมวดวิชาเฉพาะ 

กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
สหกิจศึกษา (5)  

4114807  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถิติ 
หรือ 4114999  สหกิจศึกษาทางสถิติ 

3(410) 
6(640) 

หมวดวิชาเลือกเสรี (6)   
รวม 3/6 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ / สาขาวิชา /  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

1 นางสาววิชลัดดา อุ่น
สะอาด 

วท.ม. (ฟิสิกส์ศึกษา) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2550 
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2542 

ผศ. 15 15 15 15 15 

2 นายสมยศ ศรีคงรักษ ์ วท.ม. (ฟิสิกส์)  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2557 
ค.บ. (ฟิสิกส์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี, 2552 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

3 นายธนพัฒน์  
ถิระวุฒ ิ

วท.ม. (ฟิสิกส์)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 
วท.บ. (ฟิสิกส์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

4 นางสาวเดือนเต็ม 
ทองเผือก 

ปร.ด. (อณูชีววิทยา) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2562 
วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2558 
วท.บ. (ชีววิทยาประยุกต์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรี, 2546 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

5 นางสาวสุพัตรา 
รักษาพรต 

วท.ด. (เคมีเทคนิค)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 
วท.ม. (เคมีเทคนิค) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 
วท.บ. (เคมี)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2545 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

6 นางสาววัชรี   วรัจฉรี
กุล 

Ph.D. (Chemistry) University of 
Surrey, UK, 2558 
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2548 
วท.บ. (เคมี-ศึกษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2544 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

7 นางสาวรุจิเรข 
ปราชญากุล 

ศศ.ม. (การสอนคณติศาสตร)์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 2540 
วท.บ. (คณิตศาสตร)์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ สงขลา, 2531 

ผศ. 15 15 15 15 15 

8 นางจิราพร  
ลิ้มประยูร 

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2557 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

ผศ. 15 15 15 15 15 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ / สาขาวิชา /  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2553 

9 นางชนิดาพร  
ปลื้มปรดีาพร 

วท.ม. (คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศลิปากร, 2551 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2542 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

10 นางสาวชวนพิศ 
มังคละ 

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2558 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2555 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

11 นายสงกรานต์ ปลื้ม
ปรีดาพร 

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 
2545 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2542 
วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 
2534 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

12 นายไพรวรรณ วงษ์
สาสลิไชย 

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2553 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี, 2549 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

13 นางสาวนฤมล 
อภินันท์สวัสดิ ์

วท.ม. (คหกรรมศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2552 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์-คหกรรฒศาสตร์) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2549 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

14 นางสาวอุรชา  
วานิช 

Ph.D. (Food and Nutrition Science) 
Deakin University, Australia, 2563 
วท.ม. (คหกรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2552 
วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก, 2548 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 

15 นางบุษยา  
ประทุมยศ 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2539 
วท.บ. (คณิตศาสตร)์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 2527 

ผศ. 15 15 15 15 15 

16 นายวิสันต์ พูนชัย วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2547 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

อาจารย ์ 15 15 15 15 15 
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ล าดับ ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ / สาขาวิชา /  

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
(ชม./สัปดาห์) 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

สถาบันราชภฏัเพชรบุร,ี 2537 
17 นางสาวทิพวรรณ์ 

นิยมวงศ์ 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์ 2547 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
สถาบันราชภฏัเพชรบุร,ี 2538 

ผศ. 15 15 15 15 15 

18 นางปัญญณัฐ 
ศิลาลาย 

ปร.ด. (การจดัการสาธารณะ) 
มหาวิทยาลยับูรพา, 2559 
บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดสุิต, 2546 
บธ.บ. (การจัดการทั่วไป) 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช, 2550 
บช.บ (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม, 
2541 

ผศ. 15 15 15 15 15 

19 นายธนภ จิตรแจ้ง บธ.ม. (บริหารธรุกิจ) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2546 
บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง, 2540 

ผศ. 15 15 15 15 15 

 

3.2.3  อาจารยพิ์เศษ 
            ไม่มี 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 จากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมี
ประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง หลักสูตรจึงจัดให้มีรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพและ
รายวิชาสหกิจศึกษาขึ้น ซึ่งเป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาเฉพาะ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียม        
ความพร้อมและมีประสบการณ์การท างานในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง อีกท้ังยังเป็นแนวทางในการ
เลือกการประกอบอาชีพของนักศึกษาในอนาคต ส าหรับการปฏิบัติสหกิจศึกษาให้ยึดตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย  ราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย สหกิจศึกษา พ.ศ. 2562 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

4.1.1 เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีจิตสาธารณะ มีภาวะความเป็นผู้น าและ        
ผู้ตามที่ดี สามารถท างานเป็นกลุ่มร่วมกับบุคคลอื่นที่มีความแตกต่างทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิ เคารพ
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

4.1.2 ได้รับความรู้ใหม่จากสถานประกอบการซึ่งนอกเหนือจากในชั้นเรียน มีความรอบรู้      
ในศาสตร์ต่าง ๆ สามารถบูรณาการ อีกทั้งน าความรู้จากในชั้นเรียนมาแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ ๆ และ    
ในชีวิตประจ าวัน และได้รับความรู้เสริมทักษะทางวิชาชีพและสังคมตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
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4.1.3 น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม การคิดอย่างเป็นระบบ น าความรู้จากสถานการณ์หนึ่งไปแก้อีกสถานการณ์
หนึ่งได้ และการท างานเป็นทีมภายใต้สถานการณ์จริง 

4.1.4 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้สถานการณ์ต่าง ๆ 
ทั้ง การเป็นผู้น าและผู้ร่วมทีม เป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ปัญหา มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม
และองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรม
องค์กร 

4.1.5 สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือการวิเคราะห์ประมวลผล       
การแก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารความรู้             
ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ การศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและน าเสนอเมื่อสิ้นสุดการ
ปฏิบัติงาน 

4.2 ช่วงเวลา  
         ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ชั้นปีที่ การฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 

4 
4114807  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถิติ   
หรือ 4114999  สหกิจศึกษาทางสถิติ 

       410     
หรือ  640 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
ข้อก าหนดในการท าโครงงานวิจัย นักศึกษาท าโครงงานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถิติ 

โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตร 
5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

  หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาท าโครงงานวิจัยทางสถิติ โดยก าหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของ
รายวิชา 4114401 โครงงานวิจัยทางสถิติ นักศึกษาสามารถเลือกท างานวิจัยในหัวข้อวิจัยที่มีความเกี่ยวข้อง
กับสถิต ิจ านวน 1 เรื่อง โดยมีผู้ร่วมโครงการ 2-3 คน ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 
พร้อมทั้งน าเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของเล่มรายงานและการพูดน าเสนอโครงการวิจัย ตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนดอย่างเคร่งครัด โครงงานดังกล่าวมุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนางาน
ทางด้านสถิติ หรือพัฒนาท้องถิ่น 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติในการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เข้าใจ

ระเบียบวิธีการวิจัย เลือกใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ผลได้อย่างเหมาะสม และสามารท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได ้

5.3 ช่วงเวลา 
 ชั้นปีที่ 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 
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5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  3(3-0-6) 

5.5 การเตรียมการ 
  (1) ท าความเข้าใจและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับโครงงาน หรืองานวิจัยให้แก่นักศึกษา 

  (2) แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน หรืองานวิจัย 
  (3) แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงงาน หรืองานวิจัย 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
  คะแนนส่วนที่ 1  จากการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย 

 คะแนนส่วนที่ 2  การน าเสนอผลงานวิจัยต่อคณะกรรมการสอบโครงงานที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากสาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความรับผิดชอบ - ส่งงานที่ได้รับมอบหมายตรงต่อเวลาและ
ส่งเสริม 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

2. มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม - สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์
และการวางตัวในสังคมให้เหมาะสมในกิจกรรม      
การเรียนการสอน 

3. มีการศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง - มอบหมายงานให้นักศึกษาได้สืบค้น รวบรวม
ข้อมูล และสรุปผลการศึกษาเพ่ือน าเสนอในชั้น
เรียนหรือเป็นรูปเล่มรายงานส่งผู้สอน 

4. มีความสามารถและฉลาดในการจัดการ - มอบหมายงานให้นักศึกษาคิดวางแผน ลงมือ
ปฏิบัติ  สรุปผลการด า เนินงานและแก้ ไข
ปรับปรุง 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่ าเสมอ 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และปฏิบัติตามระเบียบขององค์กร 
(3) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
(4) รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น เคารพสิทธิมนุษยชน 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความซื่อสัตย์

สุจริต 
(2) ให้ความส าคัญของการมีวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานตามก าหนดและ

ความซื่อสัตย์ ในการท ากิจกรรมหรืองานที่มอบหมาย 
(3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมท้ังในและนอกห้องเรียน 
(4) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนให้เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบ          

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
(1) สังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา การปฏิบัติตน 
(2) ให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตรงเวลา และการปฏิบัติตนตาม

ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
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(3) ประเมินจากผลงาน ผลการปฏิบัติกิจกรรมโดยพิจารณาเฉพาะด้านที่
แสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรม 

2.2 ด้านความรู้ 
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1)  มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ตาม
สาระวิชา 

(2) สามารถวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงตามแนวคิด หลักการ และทฤษฎีของ
สาระวิชา 

(3) สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ 
(4) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยบูรณาการศาสตร์สาขาอ่ืน  

ๆ ทีเ่กี่ยวข้องอย่างเหมาะสม  
(2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นทั้งทฤษฎีและ

ปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ 
(3) มอบหมายงานกลุ่มให้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับกรณีศึกษาและน าเสนอในชั้นเรียน 

2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง และใช้

วิธีการประเมินที่หลากหลาย เช่น การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ การประเมินผลจากการน าเสนอผลงาน 
รายงานหรือโครงงาน 

(2) สังเกตพฤติกรรมการท างานและการปฏิบัติตน  
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการ

ต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาและในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
(2) สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้แนวคิด หลักการ ทฤษฎี และ

กระบวนการต่าง ๆ ตามสาระวิชา 
(3) สามารถสังเคราะห์สิ่งที่ดีมีประโยชน์น ามาใช้เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม 
 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ ตัดสินใจ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
(2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
(3) ฝึกให้วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับทฤษฎีและเนื้อหาใน

บทเรียน 
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) ประเมินตามสภาพจริงจากการปฏิบัติงาน  
(2) สังเกตการน าเสนองาน หรือผลงาน 
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2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) สามารถปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตามได้ 
(2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนร่วมงานในองค์กรและบุคคลทั่วไปได้ 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(4) มีความสามารถในการวางแผนในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการกลุ่ม การท างานแบบร่วมมือ 
 หรือ Brainstorming  

(2) ส่งเสริมการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยจัดอภิปรายหรือเสวนางานที่
มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 

2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ            
ความรับผิดชอบ 

(1) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม 
(2) ประเมินผลจากผลงาน การน าเสนองาน การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

2.5 ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) สามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
(2) สามารถสื่อสารทางการพูด การเขียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ 
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและติดต่อสื่อสารได้ 
 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์  การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์สถานการณ์ส าคัญใน
ชีวิตประจ าวัน ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  

(2) มอบหมายงานให้ผู้เรียนน าเสนอผลงาน อภิปราย และเรียบเรียงเป็นรูปเล่ม
รายงาน โดยใช้หลักการเขียนทางวิชาการเพ่ือให้ผู้อ่ืนเข้าใจ เน้นการศึกษาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้ที่
หลากหลายและมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน 

(3) ฝึกทักษะด้านการสื่อสาร 
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สังเกตการน าเสนอผลงาน การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็น  
(2) ประเมินจากผลงาน รูปเล่มรายงาน  
(3) ประเมินผลจากการสอบทักษะด้านการสื่อสาร 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

 

 

 

 
 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                    

1) กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม เรียน 9 หน่วยกิต                    

    บังคับเรียน                    

0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
H.M. King Bhumibol Adulyadej's 
Philosophy for Sustainable 
 Development 

                   

   และเลือกอีก 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้                    

0163002 จริยศึกษาเพ่ือการพัฒนาตน 
Moral Education for Self 
Development 

                   

0163003 ภูมิคุ้มกันการทุจริต 
Anti Corruption Immunity 
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 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 
 

 

 
 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

0163004 สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต 
Meditation for Life Development 

                   

0163005 ชีวิตและความตาย 
Life and Death 

                   

2) กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล เรียน 6  
หน่วยกิต 

                   

0263001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 
21 
Thai for Communication in the 
21st Century 

 

                  

0263002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
ศตวรรษท่ี 21 
English for Communication in 
the 21st Century 
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 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

0263003 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 
21 
Chinese for Communication in 
the 21st Century 

 

                  

0263004 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษท่ี 
21 
Khmer for Communication in the 
21st Century 

                   

0263005 วิถีไทยวิถีอาเซียน 
Thai and ASEAN Society and 
Culture 

                   

0263006 ชีวิตในยุคดิจิทัล 
Life in the digital age 

                   

0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ 
Computer, Poll and Presentation 
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 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

3) กลุ่มวิชาความอดทน เรียน 6 หน่วยกิต                    

0363001 จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 
Volunteer with local 
development 

 

                  

0363002 การเมืองการปกครองไทย 
Thai Politics and Government 

 
                  

0363003 ความเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยของไทย 
Citizenship of Thai Democracy 

 

                  

0363004 การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์ 
Creative Community Learning 

                   

0363005 พลเมืองสีเขียว 
Green Citizen 

                   

0363006 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับ
การพัฒนา 
Basic Smart Technology and 
Development 
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 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

036307 แนวทางพระราชด าริด้านพืชพันธุ์และ
การเกษตร 
Royal Initiation in Plant and 
Agriculture 

 

                  

4) กลุ่มวิชาฉลาดและการจัดการ เรียน 6 หน่วย
กิต 

 
                  

0463001 ฉลาดคิด 
Smart Thinking 

                   

0463002 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 
Psychology in Daily Life 

                   

0463003 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
Leadership and Teamwork 

                   

0463004 ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี 
Digital Business and SMEs 
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 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 
 

 

 
รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์     
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
การสื่อสารและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

0463005 การเงินและความมั่นคั่ง 

Finance and Wealth 
                   

0463006 อัญมณีและเครื่องประดับ 
Gems and Jewelry 

                   

0463007 การจัดการชีวิตและสุขภาพ 
Life and health management 

                   

0463008 ศิลปะเพ่ือชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 
21 
Arts for Daily Life in the 21st 
Century 

                   

0463009 สุนทรียะการเกษตร 
Aesthetic Agriculture 

                   

0463010 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 
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4. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดวิชาเฉพาะ สาขาสถิติประยุกต์ 

 4.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  4.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) ความซื่อสัตย์สุจริต 
   2) มีระเบียบวินัย 
   3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
   5) มีจิตสาธารณะ 
  4.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1) ปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต ความมีระเบียบวินัย และส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ และมีจิตสาธารณะ 
   2) สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมทางจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
   3) จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
  4.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1) สังเกตและประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การปฏิบัติตามกฎระเบียบและหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ 
   2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย การมีส่วนร่วมในงานต่าง ๆ 
   3) การประเมินตนเอง 
 4.2 ด้านความรู้ 
  4.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และหรือคณิตศาสตร์ 
   2) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎี
ในศาสตร์เฉพาะ 
   3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
   4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

4.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็นการสอนที่มุ่งการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอน
และให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการอภิปรายซักถามระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และให้ผู้เรียนฝึกท า 

4.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน และหรือการสอบปากเปล่า 
2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย 

4.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
4.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการและวิธีการทา ง

วิทยาศาสตร์ 
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 2) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

 3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ได้อย่างถูกต้องและเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 

4.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านปัญญา  

   1) การสอนแบบบรรยายและอภิปราย เป็นการสอนที่มุ่งการถ่ายทอดความรู้จากผู้สอนและ
ให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีการอภิปรายซักถามระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และให้ผู้เรียนฝึกท า 
   2) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถสืบค้นความรู้เพ่ิมเติม
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

  4.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านปัญญา 
   1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน และหรือการสอบปากเปล่า 
   2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย 
   3) สังเกตและประเมินจากการซักถามในชั้นเรียน 
 4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
   2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางาน 
   3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
  4.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
   1) จัดรูปแบบการสอนที่เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
และผู้เรียนกับบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งของตนเองและส่วนรวม 
  4.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1) การประเมินตนเองและการประเมินกลุ่ม 
   2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย ความรับผิดชอบ 
 4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ประมวลผลการ
แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
   2) มีทักษะการใช้ภาษาเพ่ือสื่อสารความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
   3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจ าเป็น 
   4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ ์
  4.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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   1) การสอนแบบเน้นการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถสืบค้นความรู้เพ่ิมเติม
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
   2) จัดการเรียนการสอนที่มุ้งเน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และฝึกทักษะการ
สื่อสารได้อย่างถูกต้อง 
  4.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินจากการสอบข้อเขียน และหรือการสอบปากเปล่า 
   2) ประเมินจากงานที่มอบหมาย การน าเสนองาน  
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ (Curriculum Mapping) รายวิชาสาขาสถิติประยุกต์ 
 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน                    

วิชาแกน                    

4001102  วิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน 
              Basic Science 

 ○    ●     ●    ○    ● 

4091402  แคลคูลัส 1 
              Calculus 1 

○ ●    ● ○   ● ○   ○ ○  ○   

4091403  แคลคูลัส 2 
              Calculus 2 

○ ●    ● ○   ● ○   ○ ○  ○   

4091606  คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์ 
              Mathematics for Computer 

● ○    ○ ●   ○ ●   ○ ○  ○   

วิชาบังคับ                    

4111103  สถิติเบื้องต้น 
              Elementary Statistics 

○ ○  
 

 
 ●    ●    ○  ○    

4111104  สถิติวิเคราะห์    
              Statistics Analysis 

○ ○ ●   ●    ● ○   ○  ●    
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 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
4111301 ซอฟท์แวร์ส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ 
             Statistical Computing Software ○  ○     ○  ○  ○   ○ ●   ○ 

4112103  เทคนิคการเลือกตัวอย่าง   
              Sampling Techniques ● ○ ●    ●   ○ ●    ○ ○    

4112205 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ 
             Applied Probability Theory   ○   ○ ●   ●    ○  ○    

4112206 แผนแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
             Experimental Design for Science ○ ○ ●   ●     ●   ○   ○   

4112208 ระเบียบวิธีวิจัย 
             Research Methodology  ○ ● ○    ○ ○ ○   ○ ● ○  ●  ○ 

4113101 การวิเคราะห์การถดถอย 
              Regression Analysis ○  ●   ● ○  ○ ○    ○  ● ○   

4113108 เทคนิคการพยากรณ์ส าหรับสถิติประยุกต์ 
             Forecasting Techniques for Applied 
Statistics 

  ●    ○  ○  ●   ○  ● ○   
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 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
4113107 สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์                 
              Non-parametric Statistics   ●    ○   ○ ○   ○  ○ ○   

4113206  ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง  
              Advanced Probability Theory   ○   ○ ●   ●    ○   ○   

4113402 สัมมนา 
             Seminar ○ ○  ○   ● ○  ○ ○ ●  ○   ● ● ○ 

วิชาเลือก 
                   

4113603  การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ                    
              Statistical Quality Control ○  ○    ○    ○   ○  ○ ○   

4113701  การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น 
              Introduction to Operations 
Research 

  ○   ○ ○   ● ○   ○  ● ○   

4114401 โครงงานวิจัยทางสถิติ 
             Research Project in Statistics ○ ● ● ○   ● ● ○ ○ ● ● ○ ●  ○ ● ○ ○ 
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 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
4112207  ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น 
              Introduction to Decision Theory   ○   ● ○  ○ ○ ○   ○  ○ ○   

4113207  การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร 
              Multivariate Data Analysis  ○    ○ ○    ○   ○  ○ ○   

4113702  ตัวแบบแถวคอย 
              Queuing Models  ○    ○ ○    ○   ○  ○ ○   

4113703  การวิจัยด าเนินงานขั้นสูง    
              Advanced Operations Research  ○    ○ ○   ○ ○   ○  ○ ○   

4114502  หลักการประกันวินาศภัย 
              Principle of Non-Life Insurance ○  ● ○  ● ○  ● ○    ●  ○ ○   

4114201  แผนแบบการทดลองขั้นสูง  
              Advanced Experimental Design   ○   ○ ○   ○ ○   ○  ○ ○   

4114501  หลักการประกันชีวิต 

              Principle of Life Insurance ○  ● ○  ● ○  ● ○    ●  ○ ○   
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 ความรับผิดชอบหลัก                     ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา / มาตรฐานผลการเรียนรู้ 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา                    

4114805 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถิติ 
             Preparation for Professional     
             Experience in Statistics 

 ○ ○ ○   ○  ○     ●   ○ ○ ○ 

4114998 เตรียมสหกิจศึกษาทางสถิติ 
             Preparation for Co-operative 
Education in Statistics 

 ○ ○ ○   ○  ○    ○ ● ○  ● ○ ○ 

4114807 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถิติ 
             Field Experience in Statistics ○ ● ● ● ●  ●  ○  ●  ● ● ● ● ●  ○ 

4114999  สหกิจศึกษาทางสถิติ 
              Co-operative Education in Statistics ○ ● ● ● ●  ●  ○  ● ○ ● ● ● ● ●  ○ 
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ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

ปีท่ี รายละเอียด 
1 1. วางแผนการจัดการการใช้ชีวิตการเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม 

2. มีพ้ืนฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างเพียงพอส าหรับการเรียนทฤษฎีทางสถิติเชิง
คณิตศาสตร์ 
3. มีความรู้ และเข้าใจหลักการของสถิติพ้ืนฐาน และสถิติวิเคราะห์ที่ไม่ซับซ้อนได้ 
4. มีความรู้ และเข้าใจหลักการพื้นฐานของอัลกอริทึมและเริ่มเขียนโปรแกรมด้วย
ภาษาคอมพิวเตอร์อย่างง่ายได้ 

2 1. สามารถเลือกตัวอย่างที่เป็นตัวอย่างที่ดี และเก็บข้อมูลมาใช้ส าหรับการท าวิจัยใน
อนาคตได้ 
2. มีทักษะในการฟัง พูด อ่านเขียน และค้นคว้าเอกสาร ต าราวิชาการ ทาง
ภาษาอังกฤษ 
3. สามารถจัดการกับข้อมูลด้วยหลักการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

3 มีสมรรถนะจากระดับชั้นปีที่ 1-2 และ 
1. เข้าใจกระบวนการ หลักการ และสามารถท างานวิจัยในต าแหน่งของผู้ช่วยนักวิจัยได้ 
2. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ขั้นสูงได้ 
3. มีความรู้และสามารถจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได ้
4. สามารถน าความรู้ความสามารถท่ีมีไปประยุกต์ใช้กับงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนได้ 

4 มีสมรรถนะจากระดับชั้นปีที่ 1-3 และ 
1. สามารถท างานวิจัยทั้งทางสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ 
2. ปฏิบัติงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนได้อย่าง
ถูกต้องและสามารถแก้ไขปัญหาในสถานการณจ์ริงได้ 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน 
ใช้ระบบการให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับข้ัน ดังนี้ 
1.1 ระดับค่าคะแนน  แบ่งเป็น 8 ระดับ 
 

กรณีที่สอบตกในรายวิชาเลือกสามารถเปลี่ยนไปเลือกวิชาเลือกอ่ืนแทนได้  แต่ให้นับหน่วยกิตที่
สอบตกและน ามาคิดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยด้วย   

1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ก าหนดสัญลักษณ์การประเมินดังนี้ 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา 
PD ผ่านดีเยี่ยม (Pass with Distinction) 
P ผ่าน (Pass) 

NP ไม่ผ่าน (Not Pass) 
 

ระบบในข้อ 1.2 นี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก าหนด
เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม แต่การลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไปตามล าดับ
วิชาที่แต่ละหลักสูตรก าหนด 

รายวิชาที่เป็นวิชาบังคับท่ีได้ผลประเมิน “F” และ “NP” นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้ 

ส าหรับการประเมินรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและรายวิชาสหกิจศึกษา หากได้ผลการ
ประเมิน “NP” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ ถ้าได้รับการประเมิน “NP” เป็นครั้งที่สองถือว่าหมดสภาพการ
เป็นนักศึกษา 

1.3 สัญลักษณ์อ่ืน มีดังนี้ 
Au (Audit) ใช้ส าหรับการลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง โดยไม่นับหน่วยกิต 

W (Withdraw) ใช้ส าหรับบันทึกหลังจากนักศึกษาขอถอนรายวชิานั้นก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่
น้อยกว่า 2 สัปดาห์หรือตามประกาศของมหาวิทยาลัยและในกรณีทีน่ักศึกษาลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งให้พักการศึกษา
หลังจากลงทะเบียนเรยีนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 

I (Incomplete) ใช้ส าหรับบันทึกการประเมินที่ไม่สมบรูณ์ในรายวิชาดังต่อไปนี ้
1) นักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นสว่นประกอบการศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.00 

B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 
B ดี (Good) 3.00 

C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.50 
C พอใช้ (Fair) 2.00 
D+ อ่อน (Poor) 1.50 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.00 
F ตก (Fail) 0.00 



มคอ.2 มรรพ. 

   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หน้า  55 

 

2) นักศึกษาขาดสอบเพราะป่วย หรือมีเหตุสดุวิสัยและไดร้ับอนุมัตจิากคณบดี 
นักศึกษาที่ได้ “I” ในรายวิชาใด ให้อาจารย์ผู้สอนรายงานผลการสอบในภาคการศึกษาถัดไปที่

นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลการเรียนจาก “I” เป็น 
“F” 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
หลักสูตรได้มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้นักศึกษาในระดับหลักสูตรหรือ

สาขาวิชา เพ่ือด าเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เช่น ความสอดคล้องของ มคอ. 
ความเหมาะสมของข้อสอบ การจัดสอบประมวลผล และการวัดการประเมิน เป็นต้น โดยกระบวนการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด าเนินการหลังสิ้นสุดการเรียนรายวิชานั้น ๆ ในภาค
การศึกษา โดยมีคณะกรรมการหลักสูตรหรือสาขาวิชาท าการทวนสอบในระดับรายวิชา จากนั้นพิจารณา
ผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา และรายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 3.1 ต้องลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตครบตามโครงสร้างหลักสูตรที่ก าหนดไว้ในเล่มของสาขาวิชานี้ 
 3.2 ต้องไม่มีภาระหนี้สินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 3.3 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2562 
   หมวด 8 การส าเร็จหลักสูตรและการเสนอให้ได้รับปริญญา 
    ข้อ 49. ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา นักศึกษาจะต้องยื่นค าร้องขอ
ส าเร็จการศึกษาที่กองบริการการศึกษา 
    ข้อ 50 นักศึกษาภาคปกติที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
    50.1 มีความประพฤติดีตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
    50.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของหลักสูตร 
    50.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
    50.4 ผ่านการประเมินการร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
    50.5 ผ่านการทดสอบการประเมินความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
    50.6 มีเวลาเรียน ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ ากว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ 
ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ ากว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ไม่ต่ า
กว่า 8 ภาคการศึกษาปกติ 
    50.7 มีสถานภาพนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาค
การศึกษาปกติ ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ หลักสูตรปริญญา
ตรี 5 ปี ไม่เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติ 
    ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้น ๆ 
   ข้อ 51 นักศึกษาภาคพิเศษที่ส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
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   51.1 มีคุณสมบัติตามข้อ 50.1 50.2 และ 50.3 
   51.2 มีเวลาเรียน ส าหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่ต่ ากว่า 6 ภาคการศึกษา ส าหรับ 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่ต่ ากว่า 9 ภาคการศึกษา 
   51.3 มีสถานภาพนักศึกษา ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 4 ปี ส าหรับ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี 
   ทั้งนี้ การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชานั้น ๆ 
     ข้อ 52 นักศึกษาที่เรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้คะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพ่ือปรับระดับคะแนน เฉลี่ย
สะสมให้ถึง 2.00 จึงจะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดตามข้อ 50.7 และ 51.3 
     ข้อ 53 นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยม
จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ ดังนี้ 
   53.1 ผู้ที่จะได้รับเกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับ
อนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม  
ไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏร าไพพรรณี ไม่น้อยกว่า 3.60  
    ผู้ที่จะได้รับเกียรนิยมอันดับ 2 ต้องสอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญา
หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนใดที่เทียบเท่าจากสถาบันเดิม ไม่น้อยกว่า 3.25 
และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  
ไม่น้อยกว่า 3.25 
    ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะได้รับการเสนอให้ได้รับเกียรตินิยมจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 53.2 
และ 53.3 ด้วย 

   53.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า c ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ NP ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน 
   53.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 4 ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร ปริญญา
ตรี (ต่อเนื่อง) ไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร 4 ปี และมีเวลาศึกษาไม่เกิน 10 ภาค
การศึกษาปกติส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
    นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาศึกษาไม่เกิน 8 ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง) และไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาส าหรับหลักสูตร 4 ปี 
 3.4 เป็นไปตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักศึกษากระท าผิดกรณีต่างๆ พ.ศ. 2550 
   ข้อ 6. นักศึกษาที่ถูกตัดคะแนนความประพฤติตามประกาศนี้ มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2548 โดยอนุโลมและสามารถท ากิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพ่ือปรับปรุงคะแนนความประพฤติตามประกาศของมหาวิทยาลัยได้ โดยยื่นเรื่องขอปรับปรุงคะแนน
ความประพฤติที่กองพัฒนานักศึกษา 
   ทั้งนี้ นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ยื่นค าร้องขอจบการศึกษาต้องมีคะแนนความประพฤติครบ 100 คะแนน 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ในการเตรียมความพร้อม ส าหรับอาจารย์ใหม่นั้น มหาวิทยาลัยได้จัดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วม

โครงการของทางมหาวิทยาลัย “โครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่” โดยอาจารย์ใหม่จะต้องเข้ารับการอบรม 
พัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตร เทคนิคการ
สอน การวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ หลัก
การศึกษาและวิชาชีพครู จิตวิทยาส าหรับครู และจรรยาบรรณครู เป็นต้น 

1.2 แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการ
จัดการเรียนการสอน งานเอกสาร และด้านอ่ืน ๆ 

1.3 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาตนเอง เช่น จัดท าเอกสารประกอบการสอน ท างานวิจัย การฝึกอบรมเพ่ือ
เพ่ิมพัฒนาศักยภาพตนเอง เป็นต้น 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการพัฒนาตนเอง เช่น การเข้าร่วมอบรมในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับสาขา 
ทั้งทางด้านการเรียนการสอน ด้านความรู้ในสาขา และด้านการวิจัย เป็นต้น 

(2) การเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์ภายในหลักสูตรและคณาจารย์
ภายนอกหลักสูตร รวมถึงองค์กรและมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนการสอน
และการวัดและประเมิน 

2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) ส่งเสริมการท างานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และให้เกิดความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 

และส่งเสริมงานวิจัยพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดรับกับพันธกิจของมหวิทยาลัย 
(2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการน าความรู้ใน

วิชาชีพไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
(3) ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมประชุม เสนอผลงานทางวิชาการ อมรมสัมมนาทาง

วิชาการ หรือวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้ในเชิงวิชาการ และพัฒนาศักยภาพตนเอง 
(4) ส่งเสริมและสนับสนุนการท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาสถิติ 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
การก ากับมาตรฐานของหลักสูตรมีการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยจัดให้มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรอัน
ประกอบด้วยประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้ด าเนินการและรับผิดชอบหลักสูตรเป็นผู้รับผิดชอบโดยมี
คณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน าตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

(1) ผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้ความสามารถ
และคุณลักษณะตรงตาม
มาตรฐานที่หลักสูตร
ก าหนด 
 

 

(1) จัดให้มีการเรียนการสอนใน
รายวิชาตามแผนการเรียนของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี รวมทั้งการ
สอบวัดผลการศึกษาตามเกณฑ์ท่ี
หลักสูตรก าหนด 
(2) จัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้
ความสามารถ เชี่ยวชาญสอดคล้อง
กับรายวิชาที่สอนเพ่ือให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพ 
(3) จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาอาจารย์
และนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
เสริมสร้างคุณลักษณะที่ต้องการ 

(1) แผนการเรียนของหลักสูตร 
(2) ตารางการจัดผู้สอน 
(3) จ านวนกิจกรรมพัฒนา
ศักยภาพของอาจารย์และ
นักศึกษา 
(4) ผลการประเมินความพึงพอใจ
ในการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
 

(2) การประเมิน
มาตรฐานของหลักสูตร
ตามท่ี สกอ. ก าหนด 

(1) มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาและคณะกรรมการพัฒนา
และบริหารหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่
ควบคุมดูแลให้หลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 
(2) มีการประเมินหลักสูตรโดย
บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญใน
สาขา 

(1) รายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) 
(2) ผลประเมินจากบัณฑิต ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญในสาขา 

(3) มีการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย 

(1) จัดให้มีคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่ปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร 
(2) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

(1) รายงานการประชุมของ
กรรมการประจ าหลักสูตร 
(2) คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

(3) มีการน าผลการประเมิน
หลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร 

(3) มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 
5 ปี 

2. บัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ด้าน คือ (1) 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่าง
มีคุณธรรมจริยธรรม ด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตใน      
ความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 

(2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการน าเสนอ
ข้อมูล การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองได้ 

(3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ ในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ( Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า ความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis Skills, Communication and Information Technology Skills)  หมาย ถึ ง 
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
ความสามารถในการสื่อสารทั้ง การพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดยหลักสูตรได้จัดให้นักศึกษามีการเรียนรู้ และพัฒนาทั้งในเชิงวิชาการ และกิจกรรมด้านอ่ืน 
เช่น เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การจัดและเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใน
หลักสูตร เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มีอัตราการท างานสูง เป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยบัณฑิตที่ได้งานท าภายใน
ระยะเวลา 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 87.5 

3. นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาร่วมกันในการก าหนดจ านวนการรับนักศึกษาเข้า ได้แก่ โควตา 
และการรับตรง โดยก าหนดแผนการรับ รวมถึงก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษา และเกณฑ์ในการคัดเลือก 
และส่งแผนไปยังคณะและกองบริการการศึกษา โดยกระบวนการรับนักศึกษาในสาขาวิชานั้นจะ
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ด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ใช้การสมัครออนไลน์
ผ่านระบบบริการทางการศึกษา รวมถึงการออกแนะแนวเชิงรุกตามโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดย
มหาวิทยาลัยและคณะเป็นผู้ด าเนินการซึ่งมีกระบวนการรับนักศึกษา ดังนี้ 

(1) มหาวิทยาลัยพิจารณาใบสมัครและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน 
(2) มหาวิทยาลัยจัดสอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานทั่วไป 

(3) มหาวิทยาลัยพิจารณาคะแนนของการสอบข้อเขียน และด าเนินการส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการ
สอบข้อเขียนให้ทางคณะ และสาขาวิชาตามล าดับ 

(4) มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
(5) สอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ในสาขาวิชา ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และได้รับแต่งตั้งจากคณะ โดยมีการประชุมหลักเกณฑ์การพิจารณาก่อนด าเนินการจัดสอบทุกครั้ง 
(6) อาจารย์สอบสัมภาษณ์ส่งคะแนนการสัมภาษณ์ให้กับทางกองบริการการศึกษาและด าเนินการ

พิจารณาตัดสินการรับเข้าศึกษาในหลักสูตรต่อไป 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

มหาวิทยาลัยได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการจากทาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการจัดโครงการพัฒนานักศึกษาสถิติประยุกต์ซึ่งจัดโดยหลักสูตร มี
กิจกรรมในการเตรียมความพร้อม ดังนี้ ปรับความรู้พ้ืนฐานทางด้านสถิติและคณิตศาสตร์ การใช้เครื่องคิด
เลขเพ่ือการค านวณทางสถิติ การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้เข้า
อบรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในช่วงก่อนเปิดภาคการศึกษา ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ การปรับตัวทั้ง
ด้านการเรียนและการใช้ชีวิตก่อนก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย มีการแนะน าเกี่ยวกับสิ่ งจ าเป็นต่อการเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรีโดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา และรุ่นพ่ีเข้าดูแล 

3.3 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
การดูแลนักศึกษาในหลักสูตร เน้นการก ากับดูแลจากระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหลัก มีการ

แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา 1 คนต่อ 1 หมู่เรียน เพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษา ก ากับ
ติดตาม และดูแลนักศึกษาในเรื่องต่าง ๆ โดยระบบอาจารย์ที่ปรึกษาจะมีการก าหนดให้นักศึกษาเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง และต้องมีรายงานชั่วโมงการเข้ าพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
(Homeroom) ส่งไปยังคณะเพ่ือตรวจสอบ นอกจากนี้ นักศึกษายังมีช่องทางการพูดคุย และเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้จากหลากหลายช่องทาง ดังนี้ การเข้าพบโดยตรงที่ห้องพักอาจารย์ การติดต่อผ่านทาง
โทรศัพท์ส่วนบุคคล การติดต่อผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook และ Group Line ของ
ภาควิชา เป็นต้น 

4. อาจารย์ 
4.1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรได้มีการก ากับดูแล วิเคราะห์อัตราก าลังส าหรับหลักสูตร และมีระบบการรับอาจารย์

ใหม่ โดยอาจารย์ใหม่ต้องเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่จากทางมหาวิทยาลัยที่ได้จัดอบรม
รวมทั้งมหาวิทยาลัยพร้อมกัน เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์
มหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตร เทคนิคการสอน การวัดและประเมิน การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้น
เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ หลักการศึกษาและวิชาชีพครู จิตวิทยาส าหรับครู และจรรยาบรรณ
ครู อีกทั้งยังท าให้อาจารย์ใหม่ได้มีเครือข่าย สร้างสัมพันธ์ และท าความรู้จักกันในต่างคณะ อาจารย์ใหม่
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จะมีช่วงการทดลองงานเพ่ือประเมินผลและใช้ในการด าเนินการต่อสัญญา โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินระดับคณะ เพ่ือพิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ จากนั้นเมื่อเป็นอาจารย์ประจ าในสาขาแล้ว
จะถูกประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยประเมินตามนโยบายของทางคณะและภารกิจของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมด 5 ด้านได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม งานด้านอ่ืน ๆ เช่น งานด้านบริหารจัดการ  ส าหรับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
ด าเนินการต่อไปนี้ 

(1) อาจารย์ในสาขาเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการของคณะ ทั้งนี้สาขา
จะต้องพิจารณาสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรจากคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และ  
ความเชี่ยวชาญในสาขา การด าเนินการจะกระท าเมื่อหลักสูตรมีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน 

(2) ฝ่ายวิชาการของคณะ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสมของคุณวุฒิ  ต าแหน่งวิชาการ  
ผลงานทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญในสาขา ร่วมกับหลักสูตร หากพบความไม่ถูกต้องเหมาะสมของ
คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ และความเชี่ยวชาญในสาขาเพียงประเด็นใดประเด็น
หนึ่ง รายชื่ออาจารย์ที่ถูกน าเสนอจะถูกส่งกลับให้สาขาพิจารณาใหม่ แต่หากทุกประเด็นถูกต้องครบถ้วน 
ฝ่ายวิชาการคณะจะด าเนินการเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารกรรมการประจ าคณะให้ ความ
เห็นชอบตามล าดับก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

4.2 การบริหารอาจารย์ 
หลักสูตรมีการจัดประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือวางแผนบริหาร อาจารย์

ประจ าหลักสูตร เช่น การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร แผนการศึกษาของหลักสูตร การวางแผน
งบประมาณของหลักสูตร การก ากับดูแลและวิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง  เป็นต้น พร้อมทั้งก าหนด
ภาระหน้าที่ในแต่ละปีการศึกษา และแจ้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบถึงข้อก าหนดภาระงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบ เช่น งานเกี่ยวกับนักศึกษา งานพัสดุ งานวิชาการ เป็นต้น เพ่ือให้มีคุณสมบัติทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

4.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
หลักสูตรได้จัดท าแผนงบประมาณเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ประจ าหลักสูตร เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรทั้งทางด้านวิชาการและด้านอ่ืน ๆ ดังนี้ 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ในสาขาทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง โดยเข้ารับการ

ฝึกอบรม หรือสัมมนาในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางวิชาการหรือวิชาชีพตามแผนพัฒนาบุคลากร โดย
อาจารย์ทุกคนได้เข้ารับการฝึกอบรม หรือสัมมนาคนละไม่ต่ ากว่า 40 ชั่วโมงต่อปี  

(2) หลักสูตรมีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ในด้านการศึกษาต่อของอาจารย์ โดยเป็นการศึกษา
ต่อในสาขาวิชาชีพเพ่ือพัฒนาศักยภาพ  

(3) หลักสูตรมีการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ในด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์  
(4) หลักสูตรมีการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน 

4.4 คุณภาพของอาจารย์ 
หลักสูตรมีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสม           

มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะท้อนจากวุฒิการศึกษา ต าแหน่ง
ทางวิชาการ และความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพด้านอื่น ๆ ดังนี้ 
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(1) ส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มี         
ความเชี่ยวชาญในสาขาของตนเองมากยิ่งขึ้น 

(2) ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ เอกสารประกอบการสอน หนังสือ และต ารา 
(3) กระตุ้นให้อาจารย์มีส่วนร่วม/เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนาความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
หลังจากได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรและเริ่มใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ทางสาขาวิชาได้มีการบริหารจัดการหลักสูตร ดังนี้ 
5.1 ข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนถึงปีการศึกษา 2564 รอบการปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการในทุก 5 ปี 
ทางหลักสูตรได้เริ่มด าเนินการการปรับปรุงหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 และจะเริ่มใช้หลักสูตร
ปรับปรุงนี้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้มีการร่วมประชุมปรับโครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษาของ
นักศึกษาในแต่ละชั้นปีให้มีความเหมาะสม โดยจัดเรียงล าดับรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะให้มีความ
เหมาะสม ทันสมัย โดยภาพรวมการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ได้ด าเนินการเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความ
รอบรู้ มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถด ารงชีพในสังคมอย่างมีความสุข มีทักษะด้านการสื่อสาร การคิด 
วิเคราะห์ ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และให้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงเข้าใจความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม และหลักสูตรมีแนวคิดที่เน้นการฝึกทักษะในการเก็บรวบรวมข้อมูล คิดวิเคราะห์  สรุปผล การ
ท าวิจัย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาร่วมในการพัฒนานักศึกษาเพ่ือที่จะตอบสนองต่อความ
ต้องการของประเทศ และเป็นบุคลากรที่เป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 

5.2 การพิจารณาก าหนดผู้สอน 
หลักสูตรได้มีการจัดการเรียนการสอนตามแผนที่ก าหนดใน มคอ. 2 โดยในแต่ละภาคการศึกษา

มี  การแบ่งรายวิชาให้อาจารย์ผู้สอนในที่ประชุมหลักสูตร โดยมีหลักเกณฑ์ในการมอบหมายภาระงาน
สอน ดังนี้ 

(1) ระดับความรู้ ความแม่นย า ในเนื้อหาวิชา 

(2) ระดับความเชี่ยวชาญ ความช านาญ และประสบการณ์ของผู้สอน 

(3) รายวิชาที่ผู้สอนมุ่งเป้าเพ่ือน าไปประกอบการขอผลงานวิชาการ 
(4) พิจารณาปริมาณภาระงานสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

5.3 การก ากับ ติดตาม และการตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
มหาวิทยาลัยและคณะได้ก าหนดให้ผู้สอนต้องส่ง มคอ.3/มคอ.4 ก่อนวันเปิดเรียน โดยในการ

จัดท า มคอ.3/มคอ.4 ส าหรับภาคการศึกษาที่จะมาถึงนั้น ผู้สอนจะมีการน าผลการประเมินที่อยู่ใน มคอ.
5/มคอ.6 ของรายวิชานั้น ๆ จากภาคการศึกษาก่อนหน้ามาร่วมพิจารณาประกอบการจัดท า มคอ.3/มคอ.
4 เพ่ือหารือวิธีการที่ดีที่สุดในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ แล้วน าเข้าที่ประชุมในกลุ่มผู้สอน 
โดยก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบในรายวิชานั้น ๆ เป็นผู้รวบรวมและจัดท าให้แล้วเสร็จและด าเนินการ
จัดส่งตามก าหนดของคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป  

5.4 การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการพิจารณา มคอ. 3 ที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาของแต่
ละท่านส่งมาเพ่ือดูว่าสอดคล้องกับ มคอ. 2 หรือไม่ และเมื่อจบภาคการศึกษานักศึกษาจะประเมินการ
สอนของอาจารย์แต่ละรายวิชา ซึ่งข้อค าถามในแบบประเมินจะเกี่ยวข้องกับด้านการจัดเรียนการสอน 
ด้านเอกสารและสื่อประกอบการสอน ด้านการรับรู้ของผู้เรียน ด้านการวัดผลประเมินผล ด้านการวางตน
ในสถานภาพของ    การเป็นอาจารย์ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจะน ามา
พิจารณาเข้าที่ประชุมร่วมกันเพ่ือดูผลการประเมินรายบุคคลและข้อเสนอแนะเพ่ือน าผลการประเมินมา
พัฒนาและปรับปรุงรายวิชาและหลักสูตร 

5.5 การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
การบูรณาการกับพันธกิจด้านบริการวิชาการ ทางสาขาวิชาได้จัดโครงการบริการวิชาการซึ่ง       

บูรณาการกับการเรียนการสอน อย่างเช่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ Microsoft Excel 
วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ” โดยจัดให้กับครู/อาจารย์/นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป มอบหมายให้นักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 เป็นผู้ช่วยวิทยากร ซึ่งเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรได้เป็น
อย่างดี 

5.6 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมพิจารณา มคอ.3, 4, 5 และ 6 เพื่อดูความสอดคล้องและการจัดการ

เรียนการสอน และการประเมินที่ตรงตามวัตถุประสงค์ ในรายวิชาต่าง ๆ จะเป็นการจัดสอบแบบอัตนัย
โดยส่วนใหญ่ เนื่องจากสถิติเป็นวิชาที่ต้องเน้นความรู้ และทักษะกระบวนการด้านการคิดวิเคราะห์ และ
การแปลผล นอกจากนี้ยังมีการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม การท างานเป็นกลุ่ม 
ซึ่งก าหนดกฎเกณฑ์การประเมินไว้ใน มคอ.3 และ 4 

5.7 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ภายหลังการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยวิธีประเมินที่หลากหลาย เช่น คะแนนสอบ 

การบ้าน รายงานที่มอบหมายกิจกรรม การวัดทักษะการปฏิบัติงาน เป็นต้น อาจารย์รับผิดชอบรายวิชา
และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันตรวจสอบการให้ผลคะแนนจากข้อสอบและงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจน
พิจารณาคะแนนและเกณฑ์การตัดเกรด ตลอดถึงการสรุปผลการเรียนรู้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบและ
เข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาการตัดเกรด หากคณะกรรมการในที่ประชุมมีข้อสังเกตหรือข้อทักท้วง อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักรายวิชาจะต้องพิจารณาหรือชี้แจงข้อมูลหรือทบทวนคะแนนลา ก่อนน าส่งคณะต่อไป ใน
กรณีที่มีการปรับแก้ผลการเรียน อาจารย์ผู้สอนต้องน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ และ
เมื่อผ่านที่ประชุมคณะแล้วจึงน าเสนอต่ออธิการบดีต่อไป นอกจากนี้หลักสูตรฯได้ประเมินผลการเรียนรู้
ของนักศึกษาโดยพิจารณาจาก    การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ จากวิชาที่เปิด
สอนในภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือให้นักศึกษาประเมินผลการเรียนรู้ของ
ตนเองที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชาต่าง ๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน อีกด้วย 

5.8 การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร มีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ผู้สอนจะต้องออกแบบประเมินและก ากับให้ผู้เรียนประเมินผลการสอนของตนเอง 
(2) ผู้สอนจะต้องจัดท าสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ.5 และ มคอ.6) ของ

ตนเอง 
(3)  ประธานหลักสูตรวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้สอนและผลการประเมินของนักศึกษา และ

น ารายละเอียดต่าง  ๆ   เช่น การวางแผนพัฒนา ปรับปรุง ไปเตรียมจัดท า มคอ.7 
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(4) อาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกันจัดท า มคอ.7 โดยด าเนินการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา พิจารณาความสอดคล้องของ มคอ.1, 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
การด าเนินงานของหลักสูตรโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ โดยหลักสูตรร่วมกับภาควิชาสถิติได้ให้ความส าคัญแก่การจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ซึ่งประกอบไปด้วยความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีและการให้บริการเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยมีการจัดท าระบบและกลไกในการด าเนินงาน 
ดังนี ้

  (1) ประธานหลักสูตรฯ เตรียมความพร้อม/ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งนี้ตลอดปี
การศึกษาอาจารย์สามารถเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติที่ใช้
ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ/ต าราต่างประเทศประกอบการเรียนการสอน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สิ่งอ านวย         
ความสะดวกในห้องค้นคว้าส าหรับนักศึกษาและห้องพักอาจารย์ 

(2) ประธานหลักสูตรฯและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผน
ใน  การจัดสรรทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความจ าเป็นให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อ         
ความต้องการ 

(3) ประธานหลักสูตรฯ จัดท าค าขอตั้งซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความจ าเป็นในหลักสูตร และ
ปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย รวดเร็วและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(4) คณะฯ จัดสรรงบประมาณให้ภาควิชา และภาควิชาส่งต่อมายังหลักสูตรเพ่ือท าการจัดซื้อ/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

(5) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้มาตามความจ าเป็นและความต้องการของหลักสูตรจะถูกน ามาใช้
ใน การเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

หลักสูตรได้ใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ดังนี้ ในส่วนของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็น
ครุภัณฑ์ร่วมกันระหว่างภาควิชาคณิตศาสตร์และภาควิชาสถิติ ส าหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้ร่วมกับ
ทางมหาวิทยาลัย/คณะ ได้แก่  ห้องเรียนบรรยาย อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน เช่น โปรเจคเตอร์ 
ไมค์โครโฟน ฯลฯ หอสมุดกลางโดยมีหนังสือเฉพาะทางด้านสถิติ และหนังสือความรู้พ้ืนฐานทางสถิติโดย
ทางหอสมุดกลางได้ส่งแบบค าขอเพ่ือจัดซื้อหนังสือมายังภาควิชาฐานข้อมูลการสืบค้นวารสารทั้งในและ
ต่างประเทศรองรับการศึกษาค้นคว้าของนักศึกษาและอาจารย์ สัญญาณอินเตอร์เน็ตในอาคารเรียนต่าง ๆ  
 6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ด้านเอกสาร หนังสือ ต ารา ในส่วนหนึ่งทางภาควิชาประสานงานกับส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือและต าราที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของคณาจารย์และ
นักศึกษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และอีกส่วนหนึ่งทางภาควิชาได้ท าการจัดซื้อต าราเอง ส าหรับ
ด้านครุภัณฑ์ มีการประชุมกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือจัดท าค าของบประมาณแผ่นดิน ตามความ
ต้องการโดยพิจารณาจากความส าคัญ ความจ าเป็น และผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม ในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

× × × × × 

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

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

× × × × × 

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

× × × × × 

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

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนด
ในมคอ.3และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา 

× × × × × 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ .7 
ของปีท่ีแล้ว 

 × × × × 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

× × × × × 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง × × × × × 

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

× × × × × 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

   × × 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 

    × 

13. อื่น ๆ ระบุ      
รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อท่ี)  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ)      

 

เกณฑ์การประเมิน:  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุฯวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้           
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลการด าเนินการ
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บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม
ในแต่ละป ี
 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  (1) มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพ่ือหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพ่ือปรับกลยุทธ์การสอนให้มีความเหมาะสม 
  (2) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ พฤติกรรมและการร่วมกิจกรรมใน

ชั้นเรียน 
  (3) มีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ผู้สอนเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอค าแนะน า

หรือข้อเสนอแนะเพ่ือน ามาประเมินและปรับใช้กลยุทธ์การสอน 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

ประเมินทักษะการสอนของผู้สอนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การตรงต่อเวลา การชี้แจง
เป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้สื่อการสอน  ท าการ
ประเมินโดยนักศึกษา ผ่านระบบการประเมินออนไลน์ และแบบสอบถาม ร่วมกับการพูดคุยในชั้นเรียน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 ประเมินจากนักศึกษาและศิษย์เก่า 

ประเมินจากนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย เพ่ือปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน สิ่งอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในหลักสูตร 

2.2 ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ 
ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิต ข้อเสนอแนะ 

ค าแนะน าต่าง ๆ เพ่ือส ารวจเกี่ยวกับข้อมูลที่นักศึกษาควรมีการเรียนรู้เพ่ิมเติม และมีความจ าเป็นต่อ
นักศึกษาในการท างาน 

2.3 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือท่ีปรึกษา 
ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ประเมินภายนอก เพ่ือท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม และประเมิน

คุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี รวมทั้งผ่านการประเมินการประกันคุณภาพภายใน และตามการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงาน 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

 4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล โดยการประเมินของนักศึกษา ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต  
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และน ามาวิเคราะห์ ประเมินหลักสูตร 
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 4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตรเพ่ือน าเข้าที่
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาทบทวนผลการด าเนินงาน และเสนอการปรับปรุงหลักสูตรหรือ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์ในการบริหารหลักสูตร ทั้งด้านบุคลากร ทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
รวมทั้งระบบกลไกบริหารจัดการ  

 กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งเป็น
การปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร
ทั้งฉบับนั้น กระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
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ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและวิชาเฉพาะ 
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ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม   จ านวน 9 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 
0163001 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 3(3-0-6) 
   H.M. King Bhumibol Adulyadej's Philosophy for  
   Sustainable Development 
 ศึกษาแนวทางการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ในมิติต่าง ๆ เช่น มิติเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มิติ
ภูมิสังคม มิติหลักการทรงงาน 23 ข้อ และมิติการสร้างคนด้วยการศึกษาและการเรียนรู้ เป็นต้น แนวทาง
พระราชด าริในการพัฒนาประเทศ โครงการพระราชด าริต่าง ๆ ที่แก้ปัญหาให้กับราษฎร ตามพระบรม
ราโชวาทและพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาดูงานโครงการพระราชด าริในจังหวัดจันทบุรีที่น าไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

Students study King Rama IX, otherwise known as H. M.  Bhumibol 
Adulyadej's, work.  His Majesty’ s work is studied in each aspect such as understanding, 
achieving and developing, His Majesty’ s 23 work ethics, educating people and creating 
learning through experience, etc.  Also, they study Royal Projects which helped solve 
people's problems, Royal Guidance, Royal Speech and Sufficiency Economy Philosophy. 
Students will be able to demonstrate familiarity with all The Royal Projects in Chanthaburi 
Province. 
0163002   จริยศึกษาเพื่อการพัฒนาตน       3(3-0-6) 
   Moral Education for Self Development 
 ความหมายของจริยศึกษา คุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม  การน าหลักธรรมค าสอน
ทางศาสนาปรัชญาและจิตวิทยา แนวคิดของจิตอาสากับการพัฒนาตน เกณฑ์การตัดสินคุณค่าในชีวิต              
การประยุกต์ใช้และบูรณาการพัฒนาชีวิตตนเอง และการฝึกปฏิบัติเพื่อเรียนรู้การเป็นจิตอาสา 
 This course focuses on the study of the meaning of ethics by focusing on 
teaching life concepts and working guidelines applying the principles of religious teachings, 
philosophy and psychology to apply and integrate the development of their own lives, 
including knowing how to behave on the basis of moral principles and ethics and good 
morals amid rapid changes in modern society times. 
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0163003   ภูมิคุ้มกันการทุจริต       3(3-0-6) 
   Anti Corruption Immunity 
 ความหมายและประเภทของการทุจริต ความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม สภาพและผลเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาการทุจริต แนวความคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ       
การป้องกันการทุจริต แนวทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองและ    
ความรับผิดชอบต่อสังคมในการต่อต้านการทุจริต และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 Meaning and kind of Corruption, self interest and common interest 
differences, condition and damage of Corruption problems, concepts, theories and 
method of corruption prevention in Thailand, citizen role and duty also responsibility to 
social for against corruption and management on Good Governance. 
0163004   สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต       3(2-2-5) 
   Meditation for Life Development 
 ความหมายของการท าสมาธิ จุดประสงค์ วิธีการ ขั้นตอน จุดเริ่มต้นของการท าสมาธิ 
ลักษณะของการท าสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ ลักษณะอาการต่อต้านสมาธิ และการท าสมาธิไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน สมาธิกับการเรียนการงาน ลักษณะขั้นตอนคุณสมบัติ ประโยชน์ของฌานและญาณ โดยฝึก
ปฏิบัติตามข้ันตอนต่าง ๆ 
        Meaning of meditation, purpose, method, procedure, beginning of 
meditation, the nature of the practice and meditation. Benefits of meditation. Concentrate 
on work and study characteristics, steps, properties, benefits of wisdom and 
contemplation. By meditation practicing according to various steps. 
0163005   ชีวิตและความตาย       3(2-2-5) 
   Life and Death 
   ศึกษาหลักค าสอนของแต่ละศาสนาที่เกี่ยวกับชีวิตและความตาย ของคนทั่วไปทั้งใน
ประเทศไทย ต่างประเทศ  รวมทั้งความตายของคนแต่ละศาสนาและชาติพันธุ์  โดยเน้นศึกษาโลกทัศน์
และชีวทัศน์ของแต่ละศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธเกี่ยวกับชีวิตและความตาย เช่น เรื่อง ขันธ์ 5 ไตร
ลักษณ์ กรรมและสังสารวัฏ วิธีการปฏิบัติต่อชีวิตและความตาย เช่น หลักความไม่ประมาทในการด าเนิน
ชีวิต หลักการเตรียมตัวตายอย่างมีสติ แนวคิดเก่ียวกับความเป็นมาของชีวิตในอดีตชาติ ชีวิตใกล้ตาย ชีวิต
หลังความตาย การเตรียมตัวตาย รูปแบบการตายที่ดี ประเพณี เกี่ยวกับความตาย และวิธีการปลอบโยน
ให้ก าลังใจแก่ผู้ประสบความสูญเสีย 

  Learn the doctrines of each religion related to life and death of all people 
in Thailand and foreign countries including the death of each religions and ethnicities. By 
focusing on the worldview and the biosphere of each religions Especially Buddhism 
concerning life and death, such as Pancakkhandha or Five Aggregates, Tilakkhana or the 
Three Characteris, Karma and Samsara or the Wheel of Rebirth. How to treat life and death, 
such as the principle of non- negligence in life, the principles of preparing to die 
consciously. The concept of historical life in the previous life, nearly life to death, the life 
after death. Preparing to die, good death patterns, traditions about death and methods of 
comforting and encouraging people to suffer losses. 
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1.2  กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล  จ านวน 6 หน่วยกิต    
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 
0263001   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในศตวรรษท่ี 21       3(2-2-5) 
   Thai for Communication in the 21st Century 
  การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย และ
การใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับยุคสมัยทั้ง 4 ทักษะส าคัญ ประกอบด้วยการฟัง การพูด การอ่าน และ
การเขียน สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตีความอย่างสร้างสรรค์  ฝึกทักษะและบุคลิกภาพการพูดใน
สถานการณ ์  ต่าง ๆ 
  Thai usage for Communication in the 21st century, the comprehension of 
Thai language and ability to use in appropriate way in four skills including listening, 
speaking, reading and writing in accordance with time and socio-hierarchical levels of Thai 
society. Be able to analyze, synthesize and interpret in creativity way, effective speech 
and personality development in various situations. 
0263002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21       3(2-2-5) 
   English for Communication in the 21st Century 
     การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาและฝึกปฏิบัติทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน รวมทั้งค าศัพท์และการออกเสียงได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม 

  English usage for communication in the 2 1 st century, English four skills 
improvement and practice: listening, speaking, reading and writing including English 
vocabulary and pronunciation in the accurate and appropriate way. 
0263003   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21       3(2-2-5) 
   Chinese for Communication in the 21st Century 
     การใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 ระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง ค าศัพท์ 
โครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน และวัฒนธรรมจีน การฝึกทักษะภาษาจีนทั้ง 4 ด้าน การฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียน รวมทั้งบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน  
  Chinese for communication usage in the 21 st century; Chinese phonetic 
system, vocabulary, basic sentence patterns and Chinese culture; Chinese four skills 
practice: listening, speaking, reading, writing and conversations for everyday life.  
0263004   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสารในศตวรรษที่ 21       3(2-2-5) 
   Khmer for Communication in the 21st Century 
  การใช้ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สนทนาภาษาเขมรเบื้องต้น รู้ระบบ
เสียง โครงสร้าง รูปประโยคพ้ืนฐาน การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเขมรที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้สภาพสังคม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิหลังของชาวกัมพูชา การมี
ทัศนคติที่ดีต่อชาวกัมพูชาในฐานะที่เป็นประเทศเพ่ือนบ้านของไทย 



มคอ.2 มรรพ. 

   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หน้า  72 

 

  Khmer usage for communication in the 21st century; learning Khmer 
phonology, structure, basic sentences; improving Khmer listening, speaking, reading and 
writing for everyday life; learning society, customs, cultures, lifestyle and background of 
Cambodian; positive attitudes to Cambodian as a neighbor.  
0263005   วิถีไทยวิถีอาเซียน       3(3-0-6) 
   Thai and ASEAN Society and Culture 
  ความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายในอาเซียน ปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ปัญหาความขัดแย้งในอาเซียน 
บทบาทด้านการต่างประเทศของไทยในประชาคมอาเซียน ทั้งมิติการเมือง เศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและ   
การสื่อสาร ผลกระทบนโยบายของประชาคมอาเซียนที่มีต่อพัฒนาการทางสังคมและเศรษฐกิจของไทย 
  Understanding of difference societies and cultures in ASEAN, social 
problems, economics, politics; cooperation on economics, conflicts within ASEAN, Thai 
role of foreign affairs in ASEAN on politics, economics, society, culture and communication, 
impact of ASEAN policies on evolution of Thai society and economics. 
0263006   ชีวิตในยุคดิจิทัล       3(2-2-5) 
   Life in the Digital Age 

  แนวคิดเกี่ยวกับยุคดิจิทัล พลเมืองดิจิทัล สังคมดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการ
ท างานและชีวิตประจ าวัน การรู้เท่าทันสื่อ การใช้งานเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย การปรับตัวเพ่ือรับมือจาก
ผลกระทบ การเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล กฎหมายและจริยธรรมดิจิทัล 
  Concepts of the digital age, digital citizens, digital society, applications in 
work and daily life, media literacy, applications for security, adaptation to cope with the 
impact of changes in the digital world, digital law and ethics. 
0263007   คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ       3(2-2-5) 
   Computer, Poll and Presentation 
  การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น การรู้เท่าทันและวิเคราะห์ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ 
เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง สถิติเบื้องต้น การท าโพล สิทธิมนุษยชน การใช้โปรแกรมประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะ          
การออกแบบสื่อประกอบการน าเสนอ การใช้กลยุทธ์ในการน าเสนอที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะ    
การน าเสนอในงานแต่ละประเภท 
  Basic computer, data literacy and analysis in social media, sampling 
techniques, introduction to statistics, poll, human rights, using the application to develop 
media design skills, using strategies to present and consistent with the presentation 
characteristics of each type of work. 
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1.3  กลุ่มวิชาความอดทน  จ านวน 6 หน่วยกิต    
 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 
0363001  จิตอาสากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
   Volunteer with Local Development 
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการและวิธีการเกี่ยวกับงานจิตอาสา
เพ่ือการพัฒนาตนเอง ชุมชนและท้องถิ่น รูปแบบและกระบวนการจิตอาสาตามแนวพระราโชบาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เน้นการสร้างงานจิตอาสา โดยการมีส่วนร่วมกับกลุ่ม องค์กร 
หน่วยงานที่ท างานด้านจิตอาสา ตลอดจนการบ าเพ็ญประโยชน์หรือเป็นอาสาสมัครเพ่ือการพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 Understand the meaning, importance, concept, ideology, principles and 
methods of volunteer work for self-development, local community. To understanding the 
form, guidelines, process in accordance to the royal concept of His Majesty the King, King 
Rama X who focuses on creating volunteer works. Study the duties of individuals and 
organizations. The organizations that work in volunteering as well as being a volunteer or 
volunteer in the way of volunteer spirit for sustainable social and environmental 
development. 
0363002   การเมืองการปกครองไทย  3(3-0-6) 
   Thai Politics and Government 

ความรู้พ้ืนฐานการเมืองและการปกครอง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคม สถาบัน
การเมืองกระบวนการทางการเมือง หลักธรรมาภิบาล สิทธิทางการเมือง และเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พัฒนาการของแนวคิดและการวิเคราะห์ประชาสังคม ความเคลื่อนไหวของประชา
สังคมไทย วิเคราะห์ปัญหาการเมืองการปกครอง รวมถึงแนวโน้มการเมืองการปกครองของไทยในอนาคต 

Fundamental knowledge of politics and government; state and society 
relationship; political institutions; political processes; morals and ethics of politicians; 
principles of good governance; the constitutional rights and freedom of citizens of the 
Kingdom of Thailand; the development of concept and analyses of civil society; 
movement of Thailand's civil society; the analyses of political problems including the 
future trends of politics of Thailand. 
0363003   ความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของไทย  3(3-0-6) 
   Citizenship of Thai Democracy 

หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในยุคปัจจุบัน พัฒนาการ 
แนวคิดความเป็นพลเมือง คุณลักษณะความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่มุ่งเน้นแสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง ทักษะการคิด  ท างาน แก้ปัญหา สื่อสาร และการร่วมมือท างาน การปลูกฝังให้เป็นมนุษย์ที่
เข้าใจในวิถีชีวิตของแต่ละปัจเจก และวัฒนธรรมที่แตกต่างอาทิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค 
สิทธิ เสรีภาพ การมีส่วนร่วม และ บทบาททางการเมืองภาคพลเมือง 
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 Basic principles of democracy, development, concepts of citizenship, 
characteristics of citizenship and democracy, focusing on self-learning, thinking, working, 
problem-solving, communication, and collaborative work skills, cultivating an 
understanding of each individual’s lifestyle and different cultures such as human dignity, 
equality, rights, freedom and participation as a citizen in a political role. 
0363004   การเรียนรู้ชุมชนเชิงสร้างสรรค์  3(2-2-5) 
   Creative Community Learning 

 ความหมาย ความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชน องค์ประกอบชุมชน โครงสร้างชุมชน  และ
แนวคิดพ้ืนฐานในการเข้าใจชุมชน การเรียนรู้การปฏิบัติตนในชุมชน วิธีการศึกษาข้อมูลชุมชนพ้ืนฐาน การ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน และเจตคติท่ีดีกับชุมชน 

 The meaning of and understand about the community, community 
components, community structures, and the basic concepts of community understanding. 
To study a community and learn how to act through fieldwork. To learn how to get basic 
data from the community surveyed by using simple techniques and instruments for 
community learning.  To learn how to build good relationships and good attitudes with 
the community. 
0363005   พลเมืองสีเขียว  3(2-2-5) 
   Green Citizen 

การปลูกฝังจิตส านึก  พลเมืองและความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองใน
สังคมไทยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการ
จัดท าโครงการรณรงค์เก่ียวกับสังคมและสิ่งแวดล้อม 

 Instillation and role of citizen, social conscience and awareness of one’s 
function in society and the environment. Students are required to organize a campaign to 
raise awareness or bring about change in society. 
0363006   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีกับการพัฒนา  3(2-2-5) 
   Basic Smart Technology and Development 

ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยี การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคโนโลยี
กับการพัฒนางาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคตฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือและซ่อม
บ ารุงเครื่องอุปกรณ์และเครื่องใช้พื้นฐาน 

 Smart system definition, recent smart system application, basic structure 
and device of smart system, design of easy smart system for daily life. 
0363007   แนวทางพระราชด าริด้านพืชพรรณและการเกษตร  3(2-2-5) 
   Royal Initiation in Plant and Agriculture 

พืชพรรณที่มีต่อชีวิตตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ความส าคัญ หลักการของโครงการตามแนว
พระราชด าริ  การจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน เกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจเกษตรและการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
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 Plants for life according to the “Plant Genetic Conservation Project Under 
the Royal Initiative of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn”, importance 
and principle of Royal initiation, sustainable resources management, New Theory of 
Agriculture, sufficiency economy, agricultural business, agricultural tourism. 

 
1.4 กลุ่มวิชาฉลาดและการจัดการ  จ านวน 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 
0463001   ฉลาดคิด       3(3-0-6) 
   Smart Thinking 

ลักษณะการท างานของสมองมนุษย์ การคิดเบื้องต้น การคิดขั้นสูง รูปแบบของการคิด      
การผสมผสานการคิดเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

Characteristics of human brain, basic and advanced thinking skills, patterns 
of thinking, integrated thinking for innovation development.  
0463002   จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Psychology in Daily Life 

ทฤษฎีทางจิตวิทยา การรับรู้ รู้จักตนเองและเข้าใจผู้ อ่ืน การปฏิสัมพันธ์ แรงจูงใจ 
บุคลิกภาพ อารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว การจัดการความเครียด เทคนิคการสร้าง มนุษยสัมพันธ์ 
ความสุขกบัความรัก และการออกแบบชีวิต 

Psychological theories, self and others understanding, interaction, 
motivation, personality, emotion, mental health and adaptation, stress management, 
techniques for relationships, happiness with love and life design.  

0463003   ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม       3(3-0-6) 
   Leadership and Teamwork 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้น า ความหมาย ความส าคัญ และคุณลักษณะของผู้น า
ที่ดี คุณธรรมจริยธรรมของผู้น า การสร้างแรงจูงใจ การท างานเป็นทีม การบริหารความขัดแย้งในทีมงาน 
และการแก้ปัญหา 

Concepts and theories of leadership, definition, importance and 
characteristics of good leader, morals and ethics of leaders, motivation, teamwork, conflict 
management and problem solving. 
0463004   ธุรกิจยุคดิจิทัลและเอสเอ็มอี       3(3-0-6) 
   Digital Business and SMEs 
  แนวคิดการบริหารจัดการ หน้าที่  ประเภทของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
คุณลักษณะและทักษะ ส าหรับผู้ประกอบการ การพัฒนาและการประเมินโอกาสของการประกอบการ 
ปัจจัยความส าเร็จและความล้มเหลวของธุรกิจ ธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบธุรกิจดิจิทัล การตลาดและการ
โฆษณาออนไลน์ ระบบ       ความปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมผู้ประกอบการ 
  Concept of management, function, types of Small and Medium Enterprises, 
features and skills of entrepreneurs, development and assessment of entrepreneurship 
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opportunities, success and failure factors. Digital business system, online marketing and 
public advertising, security system, law and ethics of entrepreneurs. 
0463005   การเงินและความม่ังคั่ง       3(3-0-6) 
   Finance and Wealth 

การปรัชญาทางการเงิน  ความเข้าใจการเงิน การบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล การ
จัดท าบัญชีครัวเรือน การวางแผนการเงิน การออม รายรับและรายจ่ายส่วนบุคคล ดอกเบี้ยและ
ผลตอบแทนทาง   การเงิน การลงทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และ ภาษีอากรเบื้องต้น 

Financial philosophy, Understanding finance, personal financial 
management, household accounting, financial planning, saving, personal debit and credit, 
interest and income tax, financial investment and risk. 
0463006   อัญมณีและเครื่องประดับ       3(3-0-6) 
   Gems and Jewelry 

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของอัญมณีและเครื่องประดับ โลหะมีค่า การเลือกซื้อ
และการดูแลรักษา 

Definition, important, types of famous gems and jewelry, precious metals, 
concepts of buying and caring of gems and jewelry. 
0463007   การจัดการชีวิตและสุขภาพ       3(2-2-5) 
   Life and Health Management 

ความหมาย ความส าคัญของการจัดการชีวิตและสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย ป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยเรียน การออกก าลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพ และ            
ความแตกต่างของช่วงวัยในสภาวะสังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย 

Definition, important of life and health management, food and nutrition, 
exercise for health, safe sex, prevention of pregnant in students, and generation diversity 
in aging society of Thailand. 

 
0463008   ศิลปะเพื่อชีวิตประจ าวันในศตวรรษที่ 21       3(2-2-5) 
   Arts for Daily Life in the 21st Century 
  การประยุกต์ใช้ศิลปะ ดนตรี และการออกแบบการแต่งกาย ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ 
หรือเทศกาลต่าง ๆ เพื่อคุณค่าทางความงามที่เหมาะสมตามกาลเทศะ ทั้งส่วนบุคคล และในสังคมปัจจุบัน 
  Application of arts, music and costume design in daily life related to 
situations, or festivals for appropriate aesthetic values for both personal and society. 

0463009   สุนทรียะการเกษตร       3(2-2-5) 
   Aesthetic Agriculture 
  ความรู้พ้ืนฐานและความส าคัญของการเกษตร ด้านสัตว์บก สัตว์น้ า พืชและอาหาร ภูมิ
ปัญญาและเทคโนโลยีการเกษตร การแปรรูปผลผลิตจากการเกษตร การน าผลผลิตทางการเกษตรมา
ประยุกต์เพ่ือให้การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  

 Basic knowledge and important of agriculture : animals, aquatic animals, plants and 
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food, wisdom and agricultural technology, processing of agricultural products, application 
of agricultural products for living a happy life. 
 
0463010                              การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 

Thinking and Decision Making 
          การคิดเชิงตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล อัตราส่วนและสัดส่วน ร้อยละ ล าดับและ
อนุกรม วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น กระบวนการตัดสินใจ ความน่าจะเป็น และการประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

 Logical thinking and reasoning, rations and proportion, percent, sequence and serial, 
fundamental data analysis, thinking process, probability and application to solve 
problems in daily life. 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวน 90 หน่วยกิต 

 2.1 กลุ่มวิชาแกน  จ านวน 12 หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
4001102    วิทยาศาสตร์พื้นฐาน            3(2-2-5) 
       Basic Science 

หลักชีววิทยาพ้ืนฐาน เซลล์และโครงสร้างของเซลล์ ความหลากหลายทางชีวภาพและ
นิเวศวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ปริมาณและการวัด แนวคิดเกี่ยวกับการ
เคลื่อนที่ แรงและสมดุล ไฟฟ้าเบื้องต้นและพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ คลื่นและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
สมบัติเชิงกลของสาร ตารางธาตุ การจ าแนกสาร ปฏิกิริยาเคมี สารละลายกรด-เบส 

  Principle in biology, Cell and cell structure, Biological diversity and ecology, 
Biotechnology, Natural phenomena, Quantity and measurement, Concept of motion 
forms, force and balance, Electrical basics and energy forms, Wave and phenomena, 
Mechanical properties of materials, Periodic table, Classification of substance, Chemical 
reaction, Acid-base solution. 
4091402     แคลคูลัส 1             3(3-0-6) 
     Calculus 1 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
อดิศัย การหาปริพันธ์เบื้องต้น และการน าไปประยุกต์ใช้ 
  The Limits and continuities of functions, Derivatives of one-variable 
functions, Derivatives of Transcendental functions, The basics of Integration and their 
applications. 
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4091403     แคลคูลัส 2             3(3-0-6) 
     Calculus 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4091402  แคลคูลัส 1 
     พีชคณิตของเวกเตอร์เบื้องต้น เทคนิคการหาปริพันธ์ ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและ        
ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย และการน าไปประยุกต์ใช้ 
  Prerequisite  :  4091402  Calculus 1 
    The basics of vector algebra, Techniques of integration, functions of Several 
Variables, The Limits and continuities of functions of Several Variables and their applications. 
 
4091606   คณิตศาสตร์ส าหรับคอมพิวเตอร์            3(3-0-6) 
      Mathematics for Computer 

ตรรกศาสตร์ พีชคณิตของบูลีน เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ระบบจ านวน เลขฐาน
ต่าง ๆ โดยเฉพาะเลขฐาน 2, 8, 16 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ 

Logic, Boolean algebras, Set, Relations and Functions, Number system, 
Binary, Octal, Hexadecimal Number systems, Matrices and Determinants. 

 
 2.2 กลุ่มวิชาบังคับ จ านวน 49 หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา                            ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

4111103                      สถิติเบื้องต้น                      3(3-0-6) 
                                          Elementary Statistics 
  ความหมายและขอบข่ายของสถิติศาสตร์ แหล่งที่มาของข้อมูล ประเภทของข้อมูลและ
ระดับการวัด การน าเสนอข้อมูล วิธีการทางสถิติ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น
ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงค่าตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน 1 ประชากร 
  Meaning and scope of statistics, Source of data, Type of data and 
measurement, Presentation of data,  Method of statistics, Probability, Random variable, 
Probability distribution of random variable, Sampling distribution, Estimation, Hypothesis 
testing for one population.  
 

4111104        สถิติวิเคราะห์    3(3-0-6) 
     Statistics Analysis  
                รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4111103  สถิติเบื้องต้น   
  การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบไคก าลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง การเปรียบเทียบพหุคูณ ประชากร การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและ
สหสัมพันธ์     การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม  การทดสอบเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์  

Prerequisite  :  4111103  Elementary Statistics 
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Hypothesis testing, Chi-squared test, One-way and two-way analysis of 
variance, Multiple comparisons, Simple Regression Analysis and Correlation, ANCOVA, Non-
parametric test. 
4111301          ซอฟท์แวร์ส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ          3(2-2-5) 
       Statistical Computing Software 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4111104  สถิติวิเคราะห์ 
  การใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ทางสถิติ การป้อนข้อมูลและการจัดการ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา การประมาณค่า การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การทดสอบไคก าลังสอง สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ และการแปลผล  

Prerequisite  :  4111104   Statistics Analysis 
  Using computer programs for statistical analysis, Data entry and data 
management, Data analysis; descriptive statistics, estimation, hypothesis testing, Analysis 
of variance, Chi-squared test, Non-parametric and Data interpret. 
4112103    เทคนิคการเลือกตัวอย่าง            3(3-0-6)  

Sampling Techniques 
 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน :  4111104  สถิติวิเคราะห์ 

ขั้นตอนในการส ารวจตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างสุ่มแบบง่าย การประมาณขนาดตัวอย่าง      
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม การเลือกตัวอย่างแบบ
กลุ่มหลายขั้น การหาค่าประมาณโดยใช้อัตราส่วนและการถดถอย ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า
ซึ่งเกิดจากการส ารวจตัวอย่าง  

Prerequisite  :  4111104  Principle of Statistics 
Steps in a sample survey, Simple random sampling, Estimation of sample 

size, Stratified sampling, Systematic sampling, Cluster sampling, Multi-stage sampling, Ratio 
and regression estimators, Sampling error. 

4112205   ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์   3(3-0-6) 
        Applied Probability Theory 
 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน :  4091403  แคลคูลัส  2 

ความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข เหตุการณ์ที่เป็นอิสระต่อกัน ทฤษฎีบทของ
เบส์    ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็น 
ฟังก์ชัน         การแจกแจง ค่าคาดหมาย โมเมนต์ และฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ของตัวแปรสุ่มไม่ต่อเนื่อง
และต่อเนื่อง อสมการเชบีเชฟ ทฤษฎีบทขีดจ ากัดส่วนกลาง 
  Prerequisite :  4091403  Calculus 2 
  Probability, Conditional probability, Independent events, Bayes’ theorem, 
Random variables, Probability distribution of random variables, Probability density function 
and distribution function, Expectation, Moment and moment generating function of 
discrete and continuous random variables, Chebyshev inequality, Central limit theorem. 
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4112206   แผนแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์           3(3-0-6)   
Experimental Design for Science 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4111104  สถิติวิเคราะห์ 
หลักการของแผนแบบการทดลอง ข้อสมมุติของการวิเคราะห์ความแปรปรวน แผนแบบ

การทดลองสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสุ่มสมบูรณ์เชิงสุ่ม จัตุรัสละติน การทดลองแฟคทอเรียล การ
เปรียบเทียบพหุคูณ การวิเคราะหข์้อมูลสูญหาย     

Prerequisite  :  4111104  Statistics Analysis 
  Principle of Experimental design, Assumptions in analysis of variance, 
Completely randomized design, Randomized complete block design, Latin square, Factorial 
experiment, Multiple comparisons, Missing data analysis. 

4113101    การวิเคราะห์การถดถอย    3(3-0-6)
     Regression Analysis 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4111104  สถิติวิเคราะห์ 
 ตัวแบบการถดถอยอย่างง่ายและพหุคูณ การประมาณค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย            

การทดสอบสมมุติฐานของพารามิเตอร์ในตัวแบบ การตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของตัวแบบ 
ความสัมพันธ์เชิงเส้นแบบพหุ ตัวแปรหุ่น การคัดเลือกตัวแปรอิสระในตัวแบบ และการถดถอยไม่เชิงเส้น  

Prerequisite  :  4111104  Statistics Analysis 
  Simple and multiple regression models, Regression coefficient estimation, 
Hypothesis testing of parameters in models, Diagnosis checking, Multicollinearity, Dummy 
variables, Independent variables selection and Non-linear regression.  

4113107   สถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์            3(3-0-6) 
Non-parametric Statistics 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4111104  สถิติวิเคราะห์ 
แนวคิดและประโยชน์ของสถิติเสมือนไม่ใช้พารามิเตอร์ การทดสอบตัวอย่าง  1 กลุ่ม         

การทดสอบตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน การทดสอบตัวอย่าง 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน การทดสอบตัวอย่าง
มากกว่า 2 กลุ่มที่เป็นอิสระกัน การทดสอบตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน การวิเคราะห์ตาราง
การณ์จร การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ล าดับที่ 

Prerequisite  :  4111104  Statistics Analysis 
Concept and advantages of non-parametric statistics, Non-parametric 

testing in case of one sample, Two independent samples, Two related samples, More than 
two independent samples, More than two related samples; Contingency table analysis; 
Rank correlation analysis. 
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4113108   เทคนิคการพยากรณ์ส าหรับสถิติประยุกต์   3(3-0-6) 
   Forecasting Techniques for Applied Statistics 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4111104  สถิติวิเคราะห์ 
ความส าคัญของการพยากรณ์ การวิเคราะห์การถดถอย อนุกรมเวลาแบบคลาสสิค 

เทคนิคการท าให้เรียบ การพยากรณ์แบบปรับได้ การวิเคราะห์อนุกรมเวลาบ็อกซ์-เจนกินส์ การน าเทคนิค
การพยากรณ์ไปใช้ในทางปฏิบัติ   

Prerequisite  :  4111104  Statistics Analysis 
  Importance of forecasting to decision making, Regression analysis, Classical time 
series analysis, Smoothing techniques, Adaptive filtering, Box-Jenkins time series, The uses 
of forecasting methods in practices. 
4112208     ระเบียบวิธีวิจัย                             3(3-0-6) 
      Research Methodology 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4111301  ซอฟท์แวร์ส าหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการวิจัย การก าหนด

ปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ตัวแปรและการนิยามตัวแปร 
เครื่องมือในงานวิจัย  การเขียนรายงานการวิจัย การเผยแพร่งานวิจัย 

Prerequisite  :  4111301  Statistical Computing Software 

Introduction to research, Morals of researcher, Research process, Problem of 
research, Objective and statistical hypothesis, Literature review, Variables and operational 
definition, Research instrument, Report writing, Publishing research. 
4113206    ทฤษฎีความน่าจะเป็นขั้นสูง   3(3-0-6) 

         Advanced Probability Theory 
 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4112205  ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ 

  การประมาณค่าแบบจุด ความไม่ เอนเอียง ความคงเส้นคงวา ประสิทธิภาพ  
ตัวประมาณไม่เอนเอียงแปรปรวนต่ าสุด ตัวสถิติพอเพียง ฟังก์ชันความหนาแน่นความน่าจะเป็นในวงศ์เลข
ชี้ก าลัง การประมาณค่าแบบจุดด้วยวิธีโมเมนต์ วิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด วิธีของเบส์ และวิธีก าลังสองน้อย
สุด การประมาณค่าแบบช่วง การทดสอบสมมุติฐาน สมมุติฐานอย่างง่ายและสมมุติฐานเชิงประกอบ บท
ตั้งเนย์แมน-เพียร์สัน การทดสอบก าลังสูงสุดเอกรูป การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น  

Prerequisite  :  4112205  Applied Probability Theory 
Point estimation, Unbiasedness, Consistency, Efficiency, Minimum variance 

unbiased estimator, Sufficient statistic, Probability density functions in exponential family, 
Point estimation using method of moments, Maximum likelihood method, Bayes’ method 
and least square method, Interval estimation, Hypothesis testing, Simple hypothesis and 
composite hypothesis, Neyman-Pearson lemma, Uniformly most powerful test, Likelihood 
ratio test. 
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4113402             สัมมนา             1(2-0-1) 
                  Seminar 

 ศึกษาค้นคว้าเอกสารเกี่ยวกับผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถิติหรือสถิติประยุกต์ เขียน
รายงานสรุปและอภิปรายผล  
  Study of papers or research in statistics or applied statistics, Report writing 
and discussing. 
4113603    การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ            3(3-0-6)  
            Statistical Quality Control  
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4111103  สถิติเบื้องต้น 

หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรม การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ แผนภูมิ
ควบคุมเชิงผันแปร แผนภูมิควบคุมเชิงคุณลักษณะ แผนการเลือกตัวอย่างเพ่ือการยอมรับส าหรับการ
ตรวจสอบเชิงผันแปร แผนการเลือกตัวอย่างเพ่ือการยอมรับส าหรับการตรวจสอบเชิงคุณลักษณะ และ
ระบบควบคุมคุณภาพ ISO 

Prerequisite  :  4111103  Elementary Statistics 
  Principles of quality control in industry, Statistical process control, Control 
chart for variables, Control chart for attributes, Acceptance sampling plan for variables, 
Acceptance sampling plan for attributes, and International organization for standardization (ISO). 
4113701    การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น    3(3-0-6) 
    Introduction to Operations Research 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4111103  สถิติเบื้องต้น 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยการด าเนินงาน ก าหนดการเชิงเส้น การแก้ปัญหา เชิง
กราฟ หลักการของวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาคู่กัน การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการมอบหมาย
งาน ตัวแบบการตัดสินใจ ทฤษฎีเกม 

Prerequisite  :  4111103  Elementary Statistics 
Introduction to operations research, Linear programming and graphical 

solution, Principles of the simplex method, Dual problem, Sensitivity analysis, Transportation 
problem, Assignment problem, Decision model, Game theory. 
4114401    โครงงานวิจัยทางสถิติ            3(3-0-6) 
       Research Project in Statistics 

การบูรณาการทฤษฎี และการวิเคราะห์ทางสถิติเพ่ือใช้ในการด าเนินงานวิจัยในหัวข้อที่
สนใจ จัดท ารายงานและน าเสนอ 

Integration of theory and statistical analysis for doing interesting research 
topics, Report and make a presentation. 
9011021         โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม           3(3-0-6) 

          Data Structure and Algorithm 
  แนวคิดหลักการโครงสร้างข้อมูล ชนิดข้อมูล สแตก คิว ลิงค์ลิสต์ ตารางแฮช ต้นไม้และ
กราฟ การเรียกซ้ า เทคนิคการค้นหาและเทคนิคการเรียงล าดับ  
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  Principle Data Structure concept, Data types, Stack, Queue, Linked lists, 
Hashes table, Tree and Graphs, Recursions, Searching and Sorting Techniques. 
9012111    ระบบการจัดการฐานข้อมูล                3(2-2-5) 
         Database Management System 
  แนวคิดพ้ืนฐานและสถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล  วัฏจักรการพัฒนาฐานข้อมูล        
การออกแบบฐานข้อมูลในระดับแนวคิดและระดับกายภาพ  การท านอร์มอลไลเซชัน ภาษาที่ใช้ใน
ฐานข้อมูล ภาษาที่ใช้ในการสืบค้นแบบง่าย (เอสคิวแอล) การสืบค้นตามตัวอย่าง (คิวบีอี) ฐานข้อมูลเชิงอ็
อบเจกต ์ภาวะพร้อมกัน การกู้คืน 
  The basic concepts and the architecture of database systems, the database 
development life cycle, conceptual and physical database design, normalization, the 
language used in the database, structure query language (SQL), query by example (QBE), 
object oriented database, concurrency, recovery. 
 
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก  จ านวน 24 หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 

2022101                                      กลวิธีการอ่านอนุเฉท                                  3(3-0-6) 
                                           Paragraph Reading Strategies 
           ศึกษากลวิธีเบื้องต้นในการอ่านอนุเฉทอย่างมีประสิทธิภาพ หาความหมายของค าศัพท์ยาก  ค า
อ้างอิง การลงสรุปความ  หาหัวเรื่อง ประโยคใจความส าคัญ  ใจความส าคัญ และ รายละเอียดสนับสนุน  
ฝึกทักษะการสแกนนิงและ สกิมมิง 

Study basic strategies for reading efficiency. Discover the meaning of unknown 
words by using affixes, roots, and context clues. Recognize reference words. Making 
inferences. Identify topic, topic sentence, main idea and supporting details. Practice 
scanning and skimming. 
2022103                              การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ                                3(3-0-6) 
                                         English Paragraph Writing 
 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ การใช้ค าศัพท์  และมีความคิด
สร้างสรรค์ เน้นการเขียนอนุเฉทที่มีองค์ประกอบตามหลักการเขียนซึ่งประกอบไปด้วย ประโยคใจความ
หลัก ประโยคสนับสนุนหลัก ประโยคสนับสนุนรอง และประโยคสรุป 
 Knowledge of basic writing in English with the use of grammatical sentences, word 
choices, and creativity in a paragraph level with a good paragraph organization focusing 
on well organized, coherent paragraphs with a topic, a topic sentence, major supporting 
sentences, minor supporting sentences, and a concluding sentence. 
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2023102   การฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ           3(3-0-6) 
       Listening-Speaking English for Presentation 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอ จัดเตรียมเนื้อหาและสื่อประกอบ          
การน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปและข้อมูลทางธุรกิจ ฝึกถามตอบข้อสงสัย กล่าวสรุป และกล่าวปิด
การน าเสนอ เน้นการประยุกต์ใช้ค าศัพท์ และส านวนภาษาที่เหมาะสมส าหรับการน าเสนอข้อมูลเป็น
ภาษาอังกฤษ 
 Practice listening and speaking skill for presentation; prepare contents and 
materials for delivering presentations on general matters and business contexts; practice 
asking and answering question; giving conclusion and ending presentation; emphasize on 
applying properly vocaburary and expression for presentation in English. 

3021901        กฎหมายธุรกิจ             3(3-0-6) 
   Business Laws 

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยบุคคล นิติกรรมและสัญญา หนี้ และเอกเทศ
สัญญา อันได้แก่ ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ แลกเปลี่ยน จ้างแรงงาน จ้างท าของ ยืม ฝากทรัพย์ 
ค้ าประกัน จ านอง จ าน า ตัวแทน นายหน้า ประกันภัย ตั๋วเงิน เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 

 The Civil and Commercial Code related to person, juristic acts, contracts, 
debts, and principle of specific contracts including purchase, sale, lease, hiring-purchasing, 
exchange, hiring, loan, deposit, suretyship, mortgage, pledges, agent, brokers, insurance, 
bills, trademarks, copyright and patents. 
3024201       การจัดการเชิงกลยุทธ์            3(3-0-6) 
     Strategic Management 
  พ้ืนฐานของการจัดการเชิงกลยุทธ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
และการก าหนดแผนกลยุทธ์ในระดับต่าง ๆ การสร้างข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันด้วยกลยุทธ์ การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์การ กลยุทธ์รวมและกลยุทธ์ในเชิงปฏิบัติของธุรกิจ 
หลักการวิเคราะห์กลยุทธ์และการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ กลยุทธ์ระหว่างประเทศ ตลอดจนการ
ประเมินผล การติดตาม และการควบคุมกลยุทธ์ 
  Fundamentals of strategic management. Defining the vision, mission, goals 
and objectives of the strategic plans at various levels. Creating competitive advantages 
with strategies, analysis of the internal and external environment of the organization. 
Integrated strategies and practical strategies of the business. Principles of strategy analysis 
and implementation of business strategies and practical strategies, international strategy 
as well as evaluation, monitoring and strategy control.  
3024103    การจัดการความเสี่ยง            3(3-0-6) 
     Risk Management 
  ความหมาย ความส าคัญ ประเภท และผลกระทบของความเสี่ยง กระบวนการจัดการ     
ความเสี่ยง การระบุและประเมินความเสี่ยง การติดตามประเมินผลและการรายงานความเสี่ยง ตลอดจน
เทคนิค      การจัดการและป้องกันความเสี่ยง 
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  Meaning, importance, type and impacts of risks. Risk management process, 
risk identification and assessment. Monitoring, evaluation and risk reporting as well as 
management techniques and risk prevention. 
3081901     เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1             3(3-0-6) 
       Micro economic 1 
  ความรู้เกี่ยวกับวิชาทางเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจและองค์กรธุรกิจ อุปสงค์ อุปทาน 
การก าหนดราคาดุลยภาพ ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต การก าหนดราคาในตลาดประเภท
ต่าง ๆ และการจัดสรรค่าตอบแทนให้แก่ปัจจัยการผลิต  
  The principle of economic, Regarding organization and economic system, 
Demand, Supply, Equilibrium pricing, The theory of consumer behavior, The theory of 
production, Pricing of marketing prices, and determination of factors prices. 
4112207    ทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น           3(3-0-6)  

     Introduction Decision Theory 
โครงสร้างการตัดสินใจ ฟังก์ชันความเสี่ยง ฟังก์ชันการสูญเสีย การตัดสินใจภายใต้

สภาวการณ์ที่แน่นอนและสภาวการณ์เสี่ยง ทฤษฎีการตัดสินใจภายใต้สภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนโดยไม่อาศัย
ความน่าจะเป็นและอาศัยความน่าจะเป็น ทฤษฎีอรรถประโยชน์ 
  Decision structures, Risk function, Loss function, Decision making under 
certainly and risk, Decision making under uncertainly with nonprobability and probability, 
Utility theory. 
4113207         การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปร      3(3-0-6) 

      Multivariate Data Analysis 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4113101  การวิเคราะห์การถดถอย 
การอนุมานเวกเตอร์ค่าเฉลี่ยและเมทริกซ์ความแปรปรวน -ความแปรปรวนร่วม การ

วิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร สหสัมพันธ์คานอนิคัล ส่วนประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย การ
วิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม และการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่ม 

Prerequisite  :  4113101  Regression Analysis 
  Inference about mean vectors and variance-covariance matrix, Multivariate 
analysis of variance, Canonical correlation, Principal component, Factor analysis, 
Discriminant analysis, Cluster analysis. 
4113702    ตัวแบบแถวคอย      3(3-0-6) 
            Queuing Models 

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน :  4111104  สถิติวิเคราะห์ 
 โครงสรางพ้ืนฐานของตัวแบบแถวคอย กระบวนการมารคอฟ กระบวนการเกิด และการ

ตาย ระบบแถวคอยมารคอฟ ระบบแถวคอยที่ไมใช้มารคอฟ โครงขายของแถวคอย 
Prerequisite  :  4111104  Statistics Analysis 

  Basic structure of queuing models, Markov process, Birth and death process, 
Markov queuing systems, Non-Markov systems, Queuing networks. 
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4113703    การวิจัยด าเนินงานขั้นสูง     3(3-0-6) 
    Advanced Operations Research 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4113701  การวิจัยด าเนินงานเบื้องต้น 

  การวิเคราะห์ข่ายงาน เพิร์ท-ซีพีเอ็ม ก าหนดการไม่เชิงเส้น กระบวนการตัดสินใจแบบ
มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฎีพัสดุคงคลัง การทดแทน การบ ารุงรักษา ความเชื่อถือ ได้ การจ าลอง 
โปรแกรมเป้าหมาย 

Prerequisite  :  4113701  Introduction to Operations Research 
  Network, PERT-CPM, Nonlinear programming, Decision process of Markov, 
Queuing theory, Inventory theory, Replacement, Maintenance, Reliability, Simulation, Goal 
programming. 
4114201    แผนแบบการทดลองขั้นสูง            3(3-0-6) 

    Advanced Experimental Design 
 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  4112206  แผนแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์ 

แผนแบบสปลิตพล็อต แผนแบบบล็อกไม่สมบูรณ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม         
แผนแบบคอนฟาวด์ แผนแบบแฟคทอเรียลเชิงเศษส่วน แผนแบบสลับ แผนแบบผิวตอบสนอง การ
วิเคราะห์ข้อมูลสูญหาย 

Prerequisite  :  4112206  Experimental Design for Science 
  Split-plot design, Incomplete block design, Analysis of covariance, Confounded 
design, Fractional factorial design, Change-over design, Response surface design, Missing 
data analysis. 
4114501    หลักการประกันชีวิต            3(3-0-6)  

     Principle of Life Insurance 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4111103  สถิติเบื้องต้น 
ประวัติของการประกันชีวิต ความหมายและประโยชน์ของการประกันชีวิตต่อครอบครัว 

สังคม ธุรกิจ หลักและวิธีด าเนินธุรกิจประกันชีวิต ประเภทของการประกันชีวิต  ปัจจัยในการค านวณเบี้ย
ประกันชีวิต เบี้ยประกันแบบเส้นตรง เงินส ารอง มูลค่าเวนคืนเงินสด  

Prerequisite  :  4111103  Elementary Statistics 
  History of life insurance, Meaning and benefits of life insurance for family, 
society, business, principles and operation of life insurance, Types of life insurance, Factors 
for evaluate the insurance premiums, Straight line premium, reserve, cash surrender value. 
 
4114502    หลักการประกันวินาศภัย            3(3-0-6)  
         Principle of Non-Life Insurance 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  4111103  สถิติเบื้องต้น 
หลักการและนิยามศัพท์เก่ียวกับการประกันวินาศภัย การประกันอัคคีภัย การประกันภัย

ทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยรถยนต์ การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและ
กลุ่ม รูปแบบและเงื่อนไขของกรมธรรม์ การประกันภัยต่อ 

Prerequisite  :  4111103  Elementary Statistics 
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  Principle and Definition of Liability Insurance, Fire Insurance, Marine 
Insurance, Miscellaneous Insurance, Motor Insurance, Personal and Group Accident, Type 
and Condition of Insurance, Reinsurance. 
9014112  การเรียนรู้ของเครื่องจักรและการท าเหมืองข้อมูลเชิงประยุกต์      3(3-0-6) 
        Practical Machine Learning and Data Mining 
  หลักการพ้ืนฐานของการออกแบบอัลกอริทึมและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการเรียนรู้
ของเครื่องจักร โดยใช้เทคนิคเชิงสถิติและความน่าจะเป็น การหาค่าเหมาะสมที่สุดเชิงการจัด ส าหรับการ
เรียนรู้เชิงเครื่องจักร หลักการและเทคนิคในการท าเหมืองข้อมูล ได้แก่ การจ าแนกประเภท การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์และการจัดกลุ่ม รวมทั้งข้อดีและข้อจ ากัดของเทคนิคดังกล่าว 
  Fundamentals of algorithm design and data analysis associated with 
machine learning. Topics include techniques of statistical, probability theory, and 
combinatorial optimization. Concepts and techniques related to data mining; strengths 
and limitations of various data mining techniques, including classification, association 
analysis, and cluster analysis. 
9024053    การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่           3(2-2-5) 
          Big Data Analytics 
  ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและลักษณะส าคัญของข้อมูลขนาดใหญ่ ข้อแตกต่างของโมเดล
ฐานข้อมูลส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่แบบต่าง ๆ การวิเคระห์ ฝึกปฏิบัติการใช้งานฐานข้อมูลส าหรับข้อมูล
ขนาดใหญ ่
  Study the concept and characteristics of big data. The difference with 
database model for big data, analystics. Practics for big database applications. 
9031081    การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน           3(2-2-5) 
           Python Programming   
  คุณสมบัติของการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพธอน กฎการประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูล       
ตัวด าเนินการ ขอบเขตของตัวแปร การควบคุมการไหลของข้อมูล ค าสั่งท างานแบบเงื่อนไข ค าสั่งท างาน
แบบวนซ้ า การใช้งานฟังก์ชัน การด าเนินการกับไฟล์ข้อมูล การประมวลผลข้อมูลในลิสต์ ทูเพิล ดิกชิน
นารี เซ็ต          การสร้างคลาสและอ็อปเจ็ค 
 Rules of identifiers; datatypes; operators; variable scope; flow control; selection 
statements; repetition statements; the use of functions; file operations; list processing; 
tuple; dictionary; set; the creation of classes and objects. 
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 2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ สหกิจศึกษา  จ านวน 5 หน่วยกิต 

 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต 
 
4114805   เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถิติ                    2(90) 
                      Preparation for Professional Experience in Statistics 

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
ด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ 
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระท าในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่ง
เกี่ยวขอ้งกับงานในวิชาชีพนั้น ๆ  
  Preparation activities for learner before professional experience in career. 
Developing a learner knowledge, skill, attitudes, motivations and attributes to appropriate 
the profession in situation or variations which work in that profession. 
4114998    เตรียมสหกิจศึกษาทางสถิติ               2(90) 
   Preparation for Co-operative Education in Statistics 
  ศึกษาหลักการ แนวคิด กระบวนการสหกิจศึกษาและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เพ่ือน าไปพัฒนาตนเอง
ตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละสาขา เช่น การสมัครงาน การเขียนใบสมัครงาน การเลือกงานและสถาน
ประกอบการ การเขียนประวัติส่วนตัว (Resume) การเตรียมตัวสัมภาษณ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ การ
น าเสนอโครงงาน/ผลงาน ทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ 
การท างานเป็นทีม ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ การเขียนรายงาน ระบบการบริหารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ และทักษะวิชาชีพเฉพาะ เป็นต้น 

  Study the principles, concepts, processes and relevant rules and 
regulations concerning the co-operative education, techniques of applying for jobs, basic 
Knowledge of working in workplace which is essential for self-development in accordance 
with professional standards for each specialized discipline, for instance : applying for a job, 
filling in job application forms, choosing the right career and company, writing the resume, 
Job interview preparation, personality development, project presentation, IT and 
computer skills, communication skills, public relation skills, teamwork, English and other 
foreign languages skills, report writing, quality assurance management in specific career or 
profession, etc. 
4114807     ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถิติ                                 3(410) 
     Field Experience in Statistics 

 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน  : 4114805  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางสถิติ 
ให้ท าการฝึกงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การส ารวจและวิจัย 

การใช้สถิติ การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น ส านักงานสถิติจังหวัด ส านักงานสถิติ
แห่งชาติ ส านักงานพาณิชย์ ส านักงานแรงงาน ธนาคาร โรงพยาบาลและอ่ืน ๆ 
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Prerequisite  :  4114805  Preparation for Professional Experience  
      in Statistics 
  Apprentice with department in data collection, Using statistical research, 
Survey and computers to analyze the statistical data as Provincial Statistical, National 
Statistical Office, Commercial Office Labor offices, banks, hospitals and etc. 
4114999    สหกิจศึกษาทางสถิติ                     6(640) 
    Co-operative Education in Statistic 

 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน  :  4114998  เตรียมสหกิจศึกษาทางสถิติ   
  เป็นการปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ โดยจัดให้มีการเรียนใน
สถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการที่ให้ความร่วมมือในฐานนะ
เป็นพนักงานชั่วคราว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ทั้งนี้นักศึกษาท่ีจะเข้าปฏิบัติ ณ สถานประกอบการ
ได้ต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับวิชาการ และความรู้ในการด ารงชีวิตในสังคมการ
ท างาน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะต้องด าเนินการทุกขั้นตอนเสมือนจริง ตั้งแต่การเขียนใบสมัคร 
ผ่านการคัดเลือกจากสถานประกอบการ การปฏิบัติงานในฐานะพนักงานชั่วคราว และการท าโครงงานที่
ได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการ ตลอดจนการจัดท ารายงานน าเสนอผลงาน และการประเมินผล 
การท างาน เป็นต้น 

Prerequisite  :  4114998  Preparation for Co-operative Education in  
  Statistics 

  Students are required and expected to systemically perform actual duties 
required by a workplace in which there are coursework in classrooms in conjunction with 
actual professional work practices at the collaborated workplaces and students will be 
regarded or one of their temporary staff for a period of 16 weeks. Also students, prior the 
professional practice at the collaborated workplaces, are required to gain knowledge in 
terms of academic as well as necessary skills in order to stay in actual working 
environment. Students are expected to actually perform every step of the process ranging 
from filling an application from; passing the selection process; working as a temporary 
staff; and carrying out a project specifically given by the workplace including project 
presentation and evaluation, etc. 
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ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 

1. ชื่อ  นางสาวนิตยา  ทองหนูนุ้ย 
      Miss Nittaya Thonghnunui 
1.1 ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์  
1.2 ประวัติการศึกษา 

 
1.3 ผลงานทางวิชาการ 

     1.3.1 ต ารา หนังสือ     
   - 

1.3.2 บทความทางวิชาการ 
 - วิทมา ธรรมเจริญ นิทัศนีย์ เจริญงาม และนิตยา ทองหนูนุ้ย. (2562). ปัจจัยท านาย
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 21(2) เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562, 48-64. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

- วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม, ญาดาภา โชติดิลก, นิตยา ทองหนูนุ้ย และรุจิ
เรข ปราชญากุล. (2563). เปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุในอ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี. เป็นผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 14 “วิจัย
นวัตกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
จังหวัดจันทบุรี. วันที่ 18 ธันวาคม 2563, 132-141. 
(ผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

1.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 8 ปี 8 เดือน 
1.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
4123601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย  3 หน่วยกิต 

  4111101 หลักสถิติ     3 หน่วยกิต 
  4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย     3 หน่วยกิต 
  0003206 สถิติในชีวิตประจ าวัน    3 หน่วยกิต 
  0003207 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ    3 หน่วยกิต 
  0003205 สถิติและการประยุกต์ท่ัวไป   3 หน่วยกิต 
  4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น   3 หน่วยกิต 
  4113202 ทฤษฎีการตัดสินใจ    3 หน่วยกิต 
  4114901 สัมมนาเกี่ยวกับสถิติ    3 หน่วยกิต 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์, ไทย 

2550 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยพายัพ, ไทย 2543 
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  4112203 สถิติคณิตศาสตร์ 1    3 หน่วยกิต 
  4112105 สถิติธุรกิจ     3 หน่วยกิต 
  4113471 สัมมนาทางสถิติประยุกต์    1 หน่วยกิต 
  0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ  3 หน่วยกิต 
  4113301 การวิเคราะห์การถดถอย    3 หน่วยกิต 
  4114201 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1    3 หน่วยกิต 
  4111102 สถิติวิเคราะห์ 1     3 หน่วยกิต 

4113201 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง    3 หน่วยกิต 
4113302 สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์    3 หน่วยกิต 

  4113303 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา    3 หน่วยกิต 
  4113305 แผนแบบการทดลอง 1    3 หน่วยกิต 
  4113306 เทคนิคการพยากรณ์    3 หน่วยกิต 



มคอ.2 มรรพ. 

   

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2565 หน้า  93 

 

2. ชื่อ  นางสาววิทมา ธรรมเจริญ 
Miss Wittama Thumcharoen 

2.1 ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สถิติประยุกต์) 
2.2 ประวัติการศึกษา 

 
2.3  ผลงานทางวิชาการ 

      2.3.1 ต ารา หนังสือ    
- 

2.3.2 บทความทางวิชาการ 
 - วิทมา ธรรมเจริญ นิทัศนีย์ เจริญงาม และนิตยา ทองหนูนุ้ย. (2562). ปัจจัยท านาย
การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี. 21(2) เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2562, 48-64. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 
 - วิทมา ธรรมเจริญ และนิทัศนีย์ เจริญงาม. (2562). พยากรณ์พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ต าบลสองพ่ีน้อง จังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 27(5) เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2562, 850-865. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

2.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 8 ปี 3 เดือน 

2.5 ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 

4112105 สถิติธุรกิจ     3 หน่วยกิต 
  4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น   3 หน่วยกิต 
  4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย     3 หน่วยกิต 
  4113303 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา    3 หน่วยกิต 
  4113102 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ   3 หน่วยกิต 
  4113201 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง    3 หน่วยกิต 
  0003206 สถิติในชีวิตประจ าวัน    3 หน่วยกิต 
  4113104 หลักการวิจัย     3 หน่วยกิต 
  4113603 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ   3 หน่วยกิต 
  0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ  3 หน่วยกิต 
  4113304 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง    3 หน่วยกิต 

  4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย     3 หน่วยกิต 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การวิจัยเพื่อการบริหาร

และการจัดการ) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, ไทย 

2555 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี, ไทย 

2549 
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4113471 สัมมนาทางสถิตปิระยุกต ์    1 หน่วยกิต 
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3. ชื่อ  นางสาวนิทัศนีย์ เจริญงาม 
Miss Nitasanee Chalernngam 

3.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
3.2 ประวัติการศึกษา 

 
3.3  ผลงานทางวิชาการ 

            3.3.1 ต ารา หนังสือ    
 - 

3.3.2 บทความทางวิชาการ 
 - วิทมา ธรรมเจริญ และนิทัศนีย์ เจริญงาม. (2562). พยากรณ์พฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้สูงอายุ ต าบลสองพ่ีน้อง จังหวัดจันทบุรี . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 27(5) เดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2562, 850-865. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

- นิทัศนีย์ เจริญงาม, วิทมา ธรรมเจริญ และญาดาภา โชติดิลก. (2562). ตัวแบบการ
พยากรณ์ราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี. เป็นผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 13 “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ณ แซนด์ดูนส์ 
เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี. วันที่ 19 ธันวาคม 2562, 252-257.  
(ผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

3.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 7 ปี 8 เดือน 
3.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
4111101 หลักสถิติ     3 หน่วยกิต 

  4112105 สถิติธุรกิจ     3 หน่วยกิต 
  4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น   3 หน่วยกิต 
  4113501 การวิจัยด าเนินงาน 1    3 หน่วยกิต 
  4513101 การวางแผนการทดลองทางคหกรรมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
  4113306 เทคนิคการพยากรณ์    3 หน่วยกิต 
  0003207 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ    3 หน่วยกิต 
  4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย     3 หน่วยกิต 

0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ  3 หน่วยกิต 
4113305 แผนแบบการทดลอง 1    3 หน่วยกิต 

  0003207 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ    3 หน่วยกิต 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย 

2555 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติธุรกิจและการ
ประกันภัย) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย 

2552 
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  4111102 สถิติวิเคราะห์ 1     3 หน่วยกิต 
  0003207 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ    3 หน่วยกิต 
  4113501 การวิจัยด าเนินงาน 1    3 หน่วยกิต 
  0003205 สถิติและการประยุกต์ท่ัวไป   3 หน่วยกิต 
  4112301 โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ   3 หน่วยกิต 
  0003206 สถิติในชีวิตประจ าวัน    3 หน่วยกิต 
  4113471 สัมมนาทางสถิติประยุกต์    1 หน่วยกิต 
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4. ชื่อ  นางสาวญาดาภา โชติดิลก 
Miss Yadapa Chotedelok 

4.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
4.2 ประวัติการศึกษา 

 
4.3  ผลงานทางวิชาการ 

            4.3.1 ต ารา หนังสือ    
- 

4.3.2 บทความทางวิชาการ 
- วิทมา ธรรมเจริญ, นิทัศนีย์ เจริญงาม, ญาดาภา โชติดิลก, นิตยา ทองหนูนุ้ย และรุจิ

เรข ปราชญากุล. (2563). เปรียบเทียบคุณภาพการนอนหลับของผู้สูงอายุในอ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี. เป็นผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 14 “วิจัย
นวัตกรรมสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
จังหวัดจันทบุรี. วันที่ 18 ธันวาคม 2563, 132-141. 
(ผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

- นิทัศนีย์ เจริญงาม, วิทมา ธรรมเจริญ และญาดาภา โชติดิลก. (2562). ตัวแบบการ
พยากรณ์ราคาทุเรียนในจังหวัดจันทบุรี. เป็นผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ
วิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 13 “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ณ แซนด์ดูนส์ 
เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี. วันที่ 19 ธันวาคม 2562, 252-257.  
(ผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

4.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 4 ปี 11 เดือน 

4.5 ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 

4112201 ความน่าจะเป็นและสถิติเบื้องต้น   3 หน่วยกิต 
  4112105 สถิติธุรกิจ     3 หน่วยกิต 
  4113305 แผนแบบการทดลอง 1    3 หน่วยกิต 
  4113203 แผนแบบการทดลองเบื้องต้น   3 หน่วยกิต 
  0003206 สถิติในชีวิตประจ าวัน    3 หน่วยกิต 
  4112301 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติ   3 หน่วยกิต 

4513101 การวางแผนการทดลองทางคหกรรมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ  3 หน่วยกิต 
0003207 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ    3 หน่วยกิต 
0003205 สถิติและการประยุกต์ท่ัวไป   3 หน่วยกิต 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร์, ไทย 

2555 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย 2552 
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4113471 สัมมนาทางสถิติประยุกต์    1 หน่วยกิต 
  4123601 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวิจัย  3 หน่วยกิต 
  4114481 โครงงานพิเศษ     3 หน่วยกิต  
  0003207 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ    3 หน่วยกิต 
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5. ชื่อ  นายภัทร ศรีสรวล 
Mr. Pattara Srisrual  

5.1 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
5.2 ประวัติการศึกษา 

 
5.3  ผลงานทางวิชาการ 

             5.3.1 ต ารา หนังสือ    
 - 

5.3.2 บทความทางวิชาการ 
- จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ และภัทร ศรีสรวล. (2563). คุณภาพน้ าและการฟอกตัวของธารน้ า

จากอุทยานแห่งชาติในจังหวัดจันทบุรี. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา. 25(2) เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 
พ.ศ. 2563, 524-535. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข้อมูลระดับชาติ Thai Journal Citation Index (TCI) กลุ่มที่ 1) 

- ภัทร ศรีสรวล, ปาริชาติ หงส์เกียรติขจร และณัฐ ทานตวณิช. (2560). การศึกษาการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในการบริหารเชิงกลยุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. เป็นผลงานทางวิจัยที่
ได้น าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งที่ 11 “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี. วันที่ 19-20 
ธันวาคม 2560, 208-212. 
(ผลงานทางวิจัยที่ได้น าเสนอในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ) 

5.4 ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษา 6 ปี 6 เดือน 

5.5 ภาระงานสอน 
ระดับปริญญาตรี 

4112202 สถิติเชิงคณิตศาสตร์ 1    3 หน่วยกิต 
  4114302 ปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูล   3 หน่วยกิต 
  0003207 สถิติเพ่ือการตัดสินใจ    3 หน่วยกิต 
  4113301 การวิเคราะห์การถดถอย    3 หน่วยกิต 
  4112203 สถิติคณิตศาสตร์ 1    3 หน่วยกิต 
  0003205 สถิติและการประยุกต์ท่ัวไป   3 หน่วยกิต 
  4114201 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1    3 หน่วยกิต 

  4113103 ปัญหาการเก็บรวบรวมข้อมูล   3 หน่วยกิต 
  4113602 เทคนิคทางสถิติเพ่ือการประเมินโครงการ  3 หน่วยกิต 
  0263007 คอมพิวเตอร์ โพล และการน าเสนอ  3 หน่วยกิต 

ระดับ ชื่อปริญญา(สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน, ประเทศ ปี พ.ศ. 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

(สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย 2551 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  

(สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ, ไทย 

2542 
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  4113471 สัมมนาทางสถิตปิระยุกต ์    1 หน่วยกิต 
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ภาคผนวก ค 
ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิตปิระยุกต์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
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เหตุผลและความจ าเป็นในการปรับปรุงหลักสูตร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เป็นหน่วยงานทางด้าน
การศึกษา  มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตรงตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันได้แก่ บัณฑิต ผู้ประกอบการ และนักเรียน และจากพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จึงได้ท าการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา
สถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 เพ่ือปรับให้หลักสูตรมีความทันสมัยยิ่งขึ้น มีคุณภาพและ
มาตรฐานตรงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับปริญญาตรี 
1. โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 126 หน่วกิต 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการ

สื่อสาร 

12 หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาคุณธรรม จริยธรรม 9 หน่วยกิต 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

9 หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชาการน าความรู้สู่สากล 6 หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและการกีฬา 

9 หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาความอดทน 6 หน่วยกิต 

  
1.4 กลุ่มวิชาฉลาดคิดและการ

จัดการ 
6 หน่วยกิต 

  1.5 เลือกจาก 1.1-1.4 เพ่ิมอีก 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 

2.1 วิชาแกน 12 หน่วยกิต 2.1 วิชาแกน 12 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วยกิต     - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต     - กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต 

2.2 วิชาบังคับ 52 หน่วยกิต 2.2 วิชาบังคับ 49 หน่วยกิต 
    - กลุ่มสถิติวิเคราะห์ 21 หน่วยกิต     - กลุ่มสถิติวิเคราะห์ 18 หน่วยกิต 
    - กลุ่มทฤษฏีสถิติ 15 หน่วยกิต     - กลุ่มทฤษฏีสถิติ 12 หน่วยกิต 
    - กลุ่มสารสนเทศทางสถิติ 3 หน่วยกิต     - กลุ่มสารสนเทศทางสถิติ 3 หน่วยกิต 
    - กลุ่มสัมมนา/โครงการปัญหา
พิเศษ 

4 หน่วยกิต     - กลุ่มสัมมนา/โครงการปัญหา
พิเศษ 

4 หน่วยกิต 

    - กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต     - กลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม 3 หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต     - กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 6 หน่วยกิต 
      - กลุ่มวิชาวจิัยด าเนินงาน 3 หน่วยกิต 

2.3 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 2.3 วิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ สหกิจศึกษา   
ไม่น้อยกว่า                               5 หน่วยกิต 

2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ สหกิจศึกษา 
ไม่น้อยกว่า                              5 หน่วยกิต 

 
    - เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 หน่วยกิต     - เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2 หน่วยกิต 
    - เตรียมสหกิจศึกษา 2 หน่วยกิต     - เตรียมสหกิจศึกษา 2 หน่วยกิต 
    - ประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต     - ประสบการณ์วิชาชีพ 3 หน่วยกิต 
    - สหกิจศึกษา  3 หน่วยกิต     - สหกิจศึกษา  3 หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

 
2. สาระการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(หลักสูตรเก่า) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

ส่วนที่
ปรับปรุง 

วิชาบังคับ 
4111101 หลักสถิติ 3(3-0-6) 4111101 หลักสถิติ 3(3-0-6) ย้ายเป็น

วิชาเลือก 

4111102 สถิติวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 4111104 สถิติวิเคราะห์ 3(3-0-6) เปลี่ยน   
รหัสวิชา   
ปรับชื่อวิชา
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4112101 สถิติวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) - - - ยกเลิก
รายวิชา 

4112102 การใช้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับสถิติ
ประยุกต์ 

3(3-0-6) - - - ยกเลิก
รายวิชา 

4112202 ทฤษฎีความน่าจะ
เป็น 1 

3(3-0-6) 4112205 ทฤษฎีความน่าจะ
เป็นและการ
ประยุกต์ 

3(3-0-6) เปลี่ยน  
รหัสวิชา   
ปรับชื่อวิชา
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4112203 สถิติคณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6) - - - ยกเลิก
รายวิชา 

4112204 สถิติไม่อิง
พารามิเตอร์ 

3(3-0-6) 4113107 สถิติเสมือนไม่ใช้
พารามิเตอร์ 

3(3-0-6) เปลี่ยน    
รหัสวิชา   
ปรับชื่อวิชา
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(หลักสูตรเก่า) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

ส่วนที่
ปรับปรุง 

และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4112301 โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ 

3(2-2-5) 4111301 ซอฟท์แวร์ส าหรับ
การวิเคราะห์ทาง
สถิติ 

3(2-2-5) เปลี่ยน    
รหัสวิชา   
ปรับชื่อวิชา
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4113104 หลักการวิจัย 3(3-0-6) 4113205 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) เปลี่ยน    
รหัสวิชา   
ปรับชื่อวิชา
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4113203 แผนแบบการ
ทดลองเบื้องต้น 

3(3-0-6) 4112206 แผนแบบการ
ทดลองทาง
วิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6) เปลี่ยน   
รหัสวิชา   
ปรับชื่อวิชา 

4113471 สัมมนาทางสถิติ
ประยุกต์ 

1(0-2-2) 4113402 สัมมนา 1(2-0-1) เปลี่ยน    
รหัสวิชา   
ปรับชื่อวิชา
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

4113602 เทคนิคทางสถิติ
เพ่ือการประเมิน
โครงการ 

3(3-0-6) - - - ยกเลิก
รายวิชา 

4114481 โครงงานพิเศษ 3(0-6-6) 4114401 โครงงานวิจัยทาง
สถิติ 

3(3-0-6) เปลี่ยน   
รหัสวิชา   
ปรับชื่อวิชา
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

- - - 4111103 สถิติเบื้องต้น 3(3-0-6) เพิ่ม
รายวิชา 

วิชาเลือก 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(หลักสูตรเก่า) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

ส่วนที่
ปรับปรุง 

- - - 2022101 กลวิธีการอ่านอนุ
เฉท 

3(3-0-6) เพิ่ม
รายวิชา 

- - - 2022103 การเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ 

3(3-0-6) เพิ่ม
รายวิชา 

- - - 2023102 การฟัง-พูด 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การน าเสนอ 

3(3-0-6) เพิ่ม
รายวิชา 

3021101 องค์การและการ
จัดการ 

3(3-0-6) - - - ยกเลิก
รายวิชา 

4111101 หลักสถิติ 3(3-0-6) - - - น าออกจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

4112105 สถิติธุรกิจ 3(3-0-6) - - - น าออกจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

4112201 ความน่าจะเป็น
และสถิติเบื้องต้น 

3(3-0-6) - - - น าออกจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) - - - น าออกจาก
โครงสร้าง
หลักสูตร 

4113305 แผนแบบการ
ทดลอง 1 

3(3-0-6) - - - ไม่อยู่ใน
โครงสร้าง
หลักสูตร 

4112205 ทฤษฎีความน่าจะ
เป็น 2 

3(3-0-6) 4113206 ทฤษฎีความน่าจะ
เป็นขั้นสูง 

3(3-0-6) เปลี่ยน    
รหัสวิชา   
ปรับชื่อวิชา
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
และย้ายไป
วิชาบังคับ 

4112501 ความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประกันภัย 

3(3-0-6) - - - ยกเลิก
รายวิชา 

4112701 การวิจัยด าเนินงาน 
1 

3(3-0-6) 4113701 การวิจัยด าเนินงาน
เบื้องต้น 

3(3-0-6) เปลี่ยน    
รหัสวิชา 
ปรับชื่อวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(หลักสูตรเก่า) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

ส่วนที่
ปรับปรุง 

และย้ายไป
วิชาบังคับ 

4113102 การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงส ารวจ 

3(3-0-6) - - - ยกเลิก
รายวิชา 

4113202 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) 4112207 ทฤษฎีการตัดสินใจ
เบื้องต้น 

3(3-0-6) เปลี่ยน    
รหัสวิชา  
ปรับชื่อวิชา 

4113204 สถิติคณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6) - - - ยกเลิก
รายวิชา 

4113601 เทคนิคการ
พยากรณ์ 

3(3-0-6) 4113108 เทคนิคการพยากรณ์
ส าหรับสถิติประยุกต์ 

3(3-0-6) เปลี่ยน   
รหัสวิชา   
ปรับชื่อวิชา
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา   
และย้ายไป
วิชาบังคับ 

4113603 การควบคุม
คุณภาพเชิงสถิติ 

3(3-0-6) 4113603 การควบคุมคุณภาพ
เชิงสถิติ 

3(3-0-6) ย้ายไปวิชา
บังคับ 

4113701 การวิจัยด าเนินงาน 
2 

3(3-0-6) 4113703 การวิจัยด าเนินงาน
ขั้นสูง 

3(3-0-6) เปลี่ยน    
รหัสวิชา  
ปรับชื่อวิชา 

- - - 4114501 หลักการประกันชีวิต 3(3-0-6) เพิ่ม
รายวิชา 

- - - 4114502 หลักการประกัน
วินาศภัย 

3(3-0-6) เพิ่ม
รายวิชา 

9014111 คลังข้อมูลและการ
ท าเหมืองข้อมูล 

3(3-0-6) 9014112 การเรียนรู้ของ
เครื่องจักรและการ
ท าเหมืองข้อมูลเชิง
ประยุกต์ 

3(3-0-6) เปลี่ยน   
รหัสวิชา   
ปรับชื่อวิชา
และ
ค าอธิบาย
รายวิชา 

- - - 3021901 กฎหมายธุรกิจ 3(3-0-6) เพิ่ม
รายวิชา 

- - - 3024201 การจัดการเชิงกล
ยุทธ์ 

3(3-0-6) เพิ่ม
รายวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(หลักสูตรเก่า) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

ส่วนที่
ปรับปรุง 

- - - 3024103 การจัดการความ
เสี่ยง 

3(3-0-6) เพิ่ม
รายวิชา 

- - - 3081901 เศรษฐศาสตร์
จุลภาค 1 

3(3-0-6) เพิ่ม
รายวิชา 

- - - 9024053 การวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ 

3(2-2-5) เพิ่ม
รายวิชา 

- - - 9031081 การเขียนโปรแกรม
ภาษาไพธอน 

3(2-2-5) เพิ่ม
รายวิชา 

       

วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ สหกิจศึกษา 
4114801 เตรียมฝึก

ประสบการณ์
วิชาชีพทางสถิติ
ประยุกต์ 

2(90) 4114805 เตรียมฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพทางสถิติ 

2(90) เปลี่ยนรหัส
วิชา ปรับ
ชื่อวิชา 

4114802 เตรียมสหกิจศึกษา 2(90) 4114998 เตรียมสหกิจศึกษา
ทางสถิติ 

2(90) เปลี่ยนรหัส
วิชา ปรับ
ชื่อวิชา 

4114803 ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางสถิติ
ประยุกต์ 

3(350) 4114807 ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางสถิติ 

3(410) เปลี่ยนรหัส
วิชา ปรับ
ชื่อวิชาและ
เพิ่มจ านวน
ชั่วโมง 

4114804 สหกิจศึกษา 3(450) 4114999 สหกิจศึกษาทางสถิติ 6(640) เปลี่ยนรหัส
วิชา ปรับ
ชื่อวิชา 

3. ตารางเทียบรายวิชาที่สามารถเรียนแทนกันได้ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(หลักสูตรเก่า) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

4112202 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 3(3-0-6) 4112205 ทฤษฎีความน่าจะ
เป็นและการประยุกต์ 

3(3-0-6) 

4112204 สถิติเสมือนไม่ใช้
พารามิเตอร์ 

3(3-0-6) 4113107 สถิติเสมือนไม่ใช้
พารามิเตอร์ 

3(3-0-6) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(หลักสูตรเก่า) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 
(หลักสูตรปรับปรุง) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

4112301 โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
สถิติ 

3(2-2-5) 4111301 ซอฟท์แวร์ส าหรับ
การวิเคราะห์ทาง
สถิติ 

3(2-2-5) 

4113104 หลักการวิจัย 3(3-0-6) 4113205 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6) 
4113203 แผนแบบการทดลอง

เบื้องต้น 

3(3-0-6) 4112206 แผนแบบการทดลอง
ทางวิทยาศาสตร์ 

3(3-0-6) 

4113471 สัมมนาทางสถิติประยุกต์ 1(0-2-2) 4113402 สัมมนา 1(2-0-1) 
4114481 โครงงานพิเศษ 3(0-6-6) 4114401 โครงงานวิจัยทาง

สถิติ 
3(3-0-6) 

4112205 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2 3(3-0-6) 4113206 ทฤษฎีความน่าจะ
เป็นขั้นสูง 

3(3-0-6) 

4112701 การวิจัยด าเนินงาน 1 3(3-0-6) 4113701 การวิจัยด าเนินงาน
เบื้องต้น 

3(3-0-6) 

4113202 ทฤษฎีการตัดสินใจ 3(3-0-6) 4112207 ทฤษฎีการตัดสินใจ
เบื้องต้น 

3(3-0-6) 

4113601 เทคนิคการพยากรณ์ 3(3-0-6) 4113108 เทคนิคการพยากรณ์
ส าหรับสถิติประยุกต์ 

3(3-0-6) 

4113701 การวิจัยด าเนินงาน 2 3(3-0-6) 4113703 การวิจัยด าเนินงาน
ขั้นสูง 

3(3-0-6) 

9014111 คลังข้อมูลและการท า
เหมืองข้อมูล 

3(3-0-6) 9014112 การเรียนรู้ของ
เครื่องจักรและการ
ท าเหมืองข้อมูลเชิง
ประยุกต์ 

3(3-0-6) 

4114801 เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางสถิติประยุกต์ 

2(90) 4114805 เตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ทางสถิติ 

2(90) 

4114802 เตรียมสหกิจศึกษา 2(90) 4114998 เตรียมสหกิจศึกษา
ทางสถิติ 

2(90) 

4114804 สหกิจศึกษาทางสถิติ 3(450) 4114999 สหกิจศึกษาทางสถิติ 6(640) 
  

 


