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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ์
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

คณะ คณะสถิติประยุกต์ 

หมวดที่ 1. ข้อมลูทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
 ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in Applied Statistics 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
   Master of Science (Applied Statistics) 

  ชื่อย่อ :  วท.ม.(สถิติประยุกต์) 
   M.S. (Applied Statistics) 

3. วิชาเอก 
3.1  สาขาวิชาเอกสถิติ (Statistics) 
3.2  สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง(Actuarial Science  
  and Risk Management) 
3.3  สาขาวิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ(Business Analytics and Intelligence) 
3.4  สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ (Decision Technology and Management) 
3.5  สาขาวิชาวิธีวิจัยและประเมินนโยบายเพื่อการพัฒนา (Policy Research and Evaluation    
  Methods for Development: PREMD) 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แผน ก2   รายวิชา  30 หน่วยกิต  วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต รวม 42 หน่วยกิต 
 แผน ข     รายวิชา 39 หน่วยกิต   ค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต  รวม 42 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาโท ตามเกณฑ ์AUN-QA 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
      5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงแต่มีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  
      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2559 
 คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24  
     กุมภาพันธ์ 2559  
 สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที ่2/2559 (พิเศษ)  
     เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี 
      การศึกษา 2560 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ครู อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ คณิตศาสตร์ สถิติ ระเบียบวิธีวิจัย วิทยาการ

   ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง วิจัยเชิงปฏิบัติการ  
8.2 นักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
8.3 นักวิเคราะห์ธุรกิจ เจ้าหน้าที่วางแผนกลยุทธ์ นักวิเคราะห์กลยุทธ์ นักวางแผนธุรกิจ  
8.4 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
8.5 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต 
8.6 งานด้านการบริหารทั่วไป 
8.7 นักการศึกษา นักการสาธารณสุข งานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
8.8 การวิเคราะห์ข้อมูล การท าเหมืองข้อมูล  
8.9 การให้ค าปรึกษารวมทั้งการประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านการให้ค าปรึกษาองค์การ 
8.10นักวิเคราะห์และวางแผนระบบการท างานส าหรับองค์การต่าง ๆ 
8.11ผู้บริหารด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงในองค์การที่เก่ียวข้องกับการ    
   ให้บริการทางการเงิน 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน 

ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบัน : ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

1. x xxxx xxxxx xx x 
ศาสตราจารย์ ดร. ส ารวม  จงเจริญ 

- Ph.D.(Statistics), University of Missouri- 
Columbia, U.S.A., (พ.ศ. 2541)  

- พบ.ม. (สถิติประยุกต์)  สถาบันบัณฑิตพัฒน 
  บริหารศาสตร์, ประเทศไทย, (พ.ศ. 2527) 
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
  ศรีนครินทร์วิโรฒ, (พ.ศ. 2524) 

2. x xxxx xxxxx xx x 
รองศาสตราจารย์ ดร. เดือนเพ็ญ  ธีรวรรณวิวัฒน์ 

- Ph.D. (Sociology), The University of 
Hawaii , U.S.A., (พ.ศ. 2532) 

- คม. (วิจัยการศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   (พ.ศ. 2519) 
- คบ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) จฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2517) 
3. x xxxx xxxxx xx x 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา  วิจิตรธรรมรส 
- Ph.D. (Management of Technology), 

Asian Institute of Technology, Thailand,  
 (พ.ศ. 2545)  

- MBA (Management of Technology), 
Asian Institute ofTechnology, Thailand, 
(พ.ศ. 2538)  

- สถ.ม. (สถิติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
(พ.ศ. 2534) 

- สถ.บ. (สถิติคณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2532) 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เลขที่ 118  ถนนเสรีไทย  คลองจั่น  บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) ท าให้โลกในปัจจุบันมีข้อมูล
ใหญ่ (Big data) มหาศาลและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องการน าข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลเพ่ือ
สร้างสารสนเทศ (Information) ใช้ประกอบการตัดสิน และการน าข้อมูลใหญ่และหรือสารสนเทศมาวิเคราะห์ 
(Analytics) เพ่ื อน าไปสู่ปัญญ า ( Intelligence) เพ่ื อสร้างความสามารถในการแข่ งขัน  (Competitive 
advantage) อันน าไปสู่การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติในส่วนรวมในระยะยาว 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยก าลังตกอยู่ในภาวะปัญหากับดักรายได้ปานกลาง (Middle-income 
trap) จ าเป็นอย่างยิ่ งที่ ต้องสร้าง สารสนเทศ (Information) และ ปัญญา (Intelligence) เพ่ือน าไปสู่
ความสามารถในการแข่งขัน (Competitive advantage) ดังกล่าว เพ่ือสร้างประเทศไทยให้มีเศรษฐกิจแบบมี
ความรู้เป็นฐาน (Knowledge-based economy) ซึ่งจ าต้องอาศัยปัญญาและสารสนเทศในกระบวนการสร้าง
คุณค่า (Value creation process) แก่ผลิตภัณฑ์และบริการมากกว่าที่จะอาศัยทุนหรือแรงงานแบบเดิม  
  หลักสูตรนี้จึงต้องการสร้างมหาบัณฑิตที่ทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century skills) โดยมีความรู้
ความสามารถในด้านระเบียบวิธีสถิติและระเบียบวิธีวิจัย การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะในการค้นคว้าหา
ความรู้ (Inquiry skills) ด้วยตนเอง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนแก้ไขและตอบปัญหาทางธุรกิจ การเงิน การ
ประกันภัย อุตสาหกรรม สังคม และเศรษฐกิจ ส าหรับประเทศไทยและโลกอย่างยั่งยืน ในการวางแผนหลักสูตร
จึงมีการน าประเด็นดังกล่างข้างต้นมาพิจารณา 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ประเด็นของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่น ามาพิจารณา คือ การบูรณาการระหว่าง

สาขาวิชา (Multidisciplinary) และการหลอมรวมเทคโนโลยี (Technology fusion) ซึ่งน าไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ 
ในสังคมและเศรษฐกิจ ผลจากการหลอมรวมดังกล่าวท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้เชิงเดี่ยวท างานให้ประสบ
ความส าเร็จได้ยากขึ้น หลักสูตรนี้ได้พิจารณาปรับปรุงให้มีการเรียนข้ามสาขาวิชามากขึ้น ในสาขาวิชาบางอย่าง
ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับพรมแดนแห่งความรู้และการปฏิบัติจริง เช่น เปลี่ยนสาขาวิชา Business 
analytics and research เป็น Business analytics and intelligence เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการท างาน
จริง เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา Population and development มาเป็น Policy research and evaluation 
methods for developmentเนื่องจากความรู้ทางประชากรศาสตร์เพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหา
สังคมและประเทศได้ ต้องอาศัยความรู้ทางการประเมิน ระเบียบวิธีวิจัย และนโยบายเข้าร่วมด้วย เป็นต้น  

ส าหรับหลักสูตรในสาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงได้มีการปรับหลักสูตรให้
สอดคล้องกับการก ากับดูแลวิชาชีพโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ) เพ่ือให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้ใบประกอบวิชาชีพได้  

ทั้งนี้จึงมีความจ าเป็นต้องปรับหลักสูตรจากเดิม 36 หน่วยกิต เป็น 42 หน่วยกิต  
 

 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 



5 
 

จากสถานการณ์ภายนอกดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรสถิติประยุกต์จึงมีความจ าเป็นต้องปรับหลักสูตรจาก
เดิม 36 หน่วยกิตมาให้เรียนทั้งหมด 42 หน่วยกิต จึงประกอบด้วย 5สาขาวิชาเอก โดยสาขาวิชาเอกสถิติเน้น
ระเบียบวิธีสถิติในเชิงหลักการและทฤษฎีส่วนอีก 4สาขาวิชาเอกที่เหลือเน้นการประยุกต์ในบริบทและแง่มุมที่
แตกต่างกัน  

โดยทุกสาขาวิชาเอกเรียนวิชาหลัก6 หน่วยกิตเหมือนกัน คือ การวิเคราะห์เชิงสถิติ และเทคโนโลยี
สารสนเทศทางสถิติ วิชาหลักที่เหลืออีก 27 หน่วยกิต เน้นองค์ความรู้เกี่ยวกับบริบทที่จะประยุกต์และแนวทางใน
การประยุกต์อีก 9 หน่วยกิตที่เหลือเป็นวิชาเลือกท่ีผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้
เพ่ือให้ผู้เรียนมีความแข็งแกร่งและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีสถิติและระเบียบวิธีวิจัยโดยเฉพาะเชิง
ปริมาณให้มากขึ้น 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ด้วยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้อนุมัติแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์(พ.ศ.2551-2565) ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์
ที่ 6 คือการรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร งานวิจัยและการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และได้ก าหนดไว้ในกลยุทธ์ที่ 6.3 เรื่องการพัฒนาสาขาวิชาและหลักสูตรที่
สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้แรงกดดันของ
ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือให้มีสาขาวิชาครบถ้วนในด้านพัฒนบริหารศาสตร์แนวทางหนึ่งคือการเปิดสอน
หลักสูตรทางด้านสถิติประยุกต์ เพ่ือช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศาสตร์ด้านสถิติและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
เป็นเอกลักษณ์ของสถาบันให้มีความครบถ้วนและสมบูรณ์เพ่ิมมากข้ึน 

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยส านักงานอธิการบดี ได้แก่ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
 สพ 4000 วิชาพ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะภาษาและการสื่อสาร  ได้แก่ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

 ภส4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 
 ภส4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 
 ภส4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 
 ภส4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
 ไม่มี 
 
 13.3 การบริหารจัดการ 

หลักสูตรด าเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ก าหนด
นโยบายกรอบการด าเนินงานและวางระเบียบหลักเกณฑ์เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพในกลุ่มวิชาเลือกของหลักสูตร
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากวิชาในหลักสูตรอ่ืนทั้งในและนอกคณะ โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนและ
นับเป็นหน่วยกิตในหลักสูตรได้ และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละวิชาเอกให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่จะไป
เรียนวิชาของหลักสูตรอ่ืนเป็นวิชาเลือก โดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ เป็นผู้อนุญาต/ให้ความเห็นชอบ และมี
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นักวิชาการศึกษาของแต่ละคณะเป็นผู้ประสานงานและตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

หมวดที่ 2. ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

 เป็นหลักสูตรชั้นน าในระดับประเทศ ผลิตมหาบัณฑิตที่ มีความเป็นเลิศด้ านสถิติประยุกต์ 
มีศักยภาพและทักษะในการประยุกต์ระเบียบวิธีสถิติ วิเคราะห์และสังเคราะห์ปรากฏการณ์หรืองานด้านการวิจัย
ด าเนินงาน ธุรกิจและการวิจัย การตัดสินใจและการจัดการ การประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง ประชากรและ
การพัฒนา และอ่ืนๆ รวมทั้งมีความสามารถในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง        มีทักษะในการ
สื่อสารทางสังคม และเป็นผู้มีคุณธรรม 

1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้มหาบัณฑิตท่ีจบการศึกษาในหลักสูตรนี้มีลักษณะดังนี้ 

 1.2.1 มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและการด ารงชีวิต 
 1.2.2 มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นในที่สาธารณะ 
 1.2.3  สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
  ประสิทธิภาพ 
 1.2.4 คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได ้
  อย่างสร้างสรรค์และถูกต้อง 
 1.2.5 มีศักยภาพและทักษะในการประยุกต์ ระเบียบวิธีสถิติ  การวิ เคราะห์และสังเคราะห์  
    องคค์วามรู้ไปใช้ในการท างานด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
 1.2.6 มีทักษะในการใช้ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องและระเบียบวิธีสถิติ  

 1.2.7 มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่ได้รับในการท างานแบบบูรณาการ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

-  ปรับปรุงหลักสูตรตาม AUN-
QA ตลอดจนการก ากับดูแล
วิชาชีพของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ) 

 

-  นักศึกษาประเมินการเรียนการ
สอนระดับรายวิชาในแต่ละภาค
การศึกษา 
- สัมมนาเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนปีละ 1 ครั้ง 
- ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 3-5 ปี 

- ผลการประเมินการเรียนการ
สอนโดยนักศึกษา 
- รายงานผลการสัมมนา 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

-  ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง -  ติดตามความต้องการของ - ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ 
 กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  ผู้ประกอบการปีละ 1 ครั้ง  มหาบัณฑิต 
 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทาง   
 เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง   
 และสังคม   
-  พัฒนาคณาจารย์ของหลักสูตร -  สนับสนุนบุคลากรด้านการ - ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ 
 และบุคลากรสายสนับสนุน  เรียนการสอนให้ท างานบริการ  อาจารย์ในหลักสูตร 
  วิชาการแก่องค์กรภายนอก  
 -  ส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนา - จ านวนผลงานที่มีการเผยแพร่ 
  องค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่  ในรูปแบบต่าง ๆ 
  เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน  
  ในหลักสูตร  
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
เป็นการศึกษาแบบหน่วยกิตตามระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

คือ ภาคการศึกษาที่1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ก็ได้ การศึกษาในภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า15 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า8 สัปดาห์ 
แต่มีชั่วโมงการเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับชั่วโมงของภาคการศึกษาปกติ 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1วัน–เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

 ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ
เอกชน ทั้งในและต่างประเทศท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) รับรองมาตรฐานการศึกษาหรือมีวิทย
ฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็นนักศึกษา ส าหรับประสบการณ์ การท างาน ให้
เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

2.2.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสถาบัน โดยการสอบข้อเขียนและ/หรือสัมภาษณ์ 
  2.2.3 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาอาจเปลี่ยนแปลงหรือมีเกณฑ์เพ่ิมเติมได้ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามประกาศของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ/หรือประกาศของคณะสถิติประยุกต์ 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

นักศึกษาบางคนไม่มีความรู้พ้ืนฐานหรือมีไม่เพียงพอในการที่จะเรียนรายวิชาในหมวดวิชาหลักของ
หลักสูตร 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 ลงทะเบียนเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานที่หลักสูตรจัดไว้ให้ 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2559 2560 2561 2562 2563 

ภาคปกติ 30 30 30 30 30 

ภาคพิเศษ 40 40 40 40 40 

รวม 70 70 70 70 70 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - 55 55 55 
 

  
 2.6 งบประมาณตามแผน 

 ใช้งบประมาณแผ่นดินและงบรายได้ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
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   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้าสถาบันอุดมศึกษา 
 หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษาและประกาศของคณะสถิติประยุกต์ 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

 ตลอดหลักสูตร 42 หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก 2 ท าวิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่ท าวิทยานิพนธ์ 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาหลัก 6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอก 24 หน่วยกิต 24 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย) -- 9 หน่วยกิต 
วิชาค้นคว้าอิสระ -- 3 หน่วยกิต 
สอบประมวลความรู้  และ/หรือสอบปากเปล่า สอบ สอบ 
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต -- 
(ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์)   
รวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 

 3.1.3 รายวิชา 
  (1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
   เป็นวิชาที่ต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่น าผลการศึกษามาค านวณแต้มเฉลี่ย วิชาใน
หมวดนี้แบ่งออกเป็น5 กลุ่มดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ส าหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาเอก 
  สพ4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(3–0–6) 
  ND4000 Foundation for Graduate Studies  
  ภส4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(3–0–6) 
  LC4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies  
  ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(3–0–6) 
  LC4002  Integrated English Language Skills Development  
  ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3–0–6) 
    ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
  LC4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies  
  ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(3–0–6) 
  LC 4012  Remedial Integrated English Language Skills Development 
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  กลุ่มที่ 2 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกสถิติ 
  สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ 3(3–0–6) 

  AS 4001 Mathematics for Applied Statistics  

  สป 4002 ฐานข้อมูลและการโปรแกรมเชิงสถิติ 3(3–0–6) 

  AS 4002 Database and Statistical Programming 

  สป 4003 ภาษาอังกฤษส าหรับสถิติประยุกต์ 3(3–0–6) 

  AS 4003 English for Applied Statistics 

  
  กลุ่มที่ 3 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ 
  สป 4005 คลังข้อมูลใหญ่ 3(3–0–6)
  AS 4005  Big Data Warehousing  
  สป 4003 ภาษาอังกฤษส าหรับสถิติประยุกต์ 3(3–0–6) 
  AS 4003 English for Applied Statistics 
  
  กลุ่มที่ 4 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
    และสาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ 
  สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ 3(3–0–6) 
  AS 4001  Mathematics for Applied Statistics 
  สป 4003 ภาษาอังกฤษส าหรับสถิติประยุกต์ 3(3–0–6) 
  AS 4003 English for Applied Statistics 
  
  กลุ่มที่ 5 ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาเอกวิธีวิจัยและประเมินนโยบายเพ่ือการพัฒนา 
  สป 4004  นโยบายสาธารณะและพัฒนาการเศรษฐกิจ         3(3–0–6) 
  AS 4004 Public Policy and Economic Development  
  สป 4003 ภาษาอังกฤษส าหรับสถิติประยุกต์ 3(3–0–6) 
  AS 4003 English for Applied Statistics 

หมายเหตุ 

1. ข้อก าหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  ให้เป็นไปตามประกาศ

ของคณะ/สถาบัน  ยกเว้นข้อก าหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ

ของคณะภาษาและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษส าหรับ

บัณฑิตศึกษา 

2. ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  การเรียนวิชา

เสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้  จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตาม

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ด้วย 
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3. วิชา สป4003 ภาษาอังกฤษส าหรับสถิติประยุกต์ เป็นวิชาที่เปิดให้ส าหรับนักศึกษาภาค

พิเศษเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ 

4. วิชา สป 4002 ฐานข้อมูลและการโปรแกรมเชิงสถิติ เป็นวิชาที่เปิดให้ส าหรับนักศึกษา

สาขาวิชาเอกสถิติเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ 
 
  (2) หมวดวิชาหลัก 
  เป็นกลุ่มวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเอกเรียนในหมวดนี้ จ านวน 2 วิชา(6 หนว่ยกิต)
ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้ 
  สป 6001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 3(3–0–6) 
  AS 6001 Statistical Analysis  
  สป 6002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ 3(3–0–6) 
  AS 6002 Statistical Information Technology 
  
  (3) หมวดวิชาเอก 
  เป็นกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน โดยก าหนดให้นักศึกษาที่ศึกษา
แผน ก และแผน ข. ลงทะเบียนเรียน 8 วิชา (24 หน่วยกิต) ตามสาขาวิชาเอกท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 
 
  (3.1) สาขาวิชาเอกสถิติ (Statistics) 
  สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ 3(3–0–6) 
  AS 7101 Theory of Probabilityand Applications 
  สป 7102 สถิติอนุมาน 3(3–0–6) 
  AS 7102 Statistical Inference  

 สป 7103 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 3(3–0–6) 
 AS 7103 Sampling Techniques 
  สป 7104 แผนแบบการทดลอง 3(3–0–6) 
  AS 7104 Experimental Designs 
  สป 7105 การวิเคราะห์การถดถอย 3(3–0–6) 
  AS 7105 Regression Analysis  
  สป 7106 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุประยุกต์ 3(3–0–6) 
 AS 7106 Applied Multivariate Analysis 
  สป 7107 การวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์เชิงประยุกต์ 3(3–0–6)
  AS 7107 Applied Nonparametric Statistical Analysis 
  สป 7108 การให้ค าปรึกษาและน าเสนอทางสถิติ 3(3–0–6) 
  AS 7108 Statistical Consultingand Presentation 
  
  (3.2) สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (Actuarial Science 
and Risk Management) 
  สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ 3(3–0–6) 
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  AS 7101 Theory of Probabilityand Applications 
  สป 7201 หลักการประกันภัย 3(3–0–6) 
  AS 7201 Principle of Insurance 
  สป 7202 ระเบียบวิธีทางสถิติประยุกต์ 3(3–0–6) 
  AS 7202 Applied Statistical Methods 
  สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน 3(3–0–6) 
  AS 7203 Financial Mathematics 
  สป 7204 การบริหารความเสี่ยงองค์การ 3(3–0–6) 

 AS 7204 Enterprise Risk Management 
 สป 7205 คณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต้น 3(3–0–6) 
 AS 7205 Introduction to Actuarial Mathematics 
 สป 7206 ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจ าลองคณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3–0–6) 

 AS 7206 Risk Theoryand Actuarial Modeling 
 สป 7207 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความสูญเสีย 3(3–0–6) 
 AS 7207 Credibility Theory and Loss Distributions 

  (3.3) สาขาวิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics and Intelligence) 
  สป 7301 วิธีวิทยาการวิจัยและการแสวงหาความรู้ 3(3–0–6) 
  AS 7301  Research Methodology and Inquiry Skills 
  สป 7302 ปัญญาและการวิเคราะห์กลยุทธ์ 3(3–0–6) 
  AS 7302 Strategic Analytics and Intelligence 
  สป 7303 ปัญญาและการวิเคราะห์การตลาด 3(3–0–6) 
  AS 7303 Marketing Analytics and Intelligence 

 สป 7304 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3–0–6) 
 AS 7304 Customer Relationship Management Analytics and Intelligence 

 สป 7305 ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน 3(3–0–6) 
 AS 7305 Financial Analytics and Intelligence  

 สป 7306 ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ 3(3–0–6) 
 AS 7306 Quantitative Risk Analytics and Intelligence  

 สป 7307 กราฟฟิคเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล 3(3–0–6) 
 AS 7307 Statistical Graphics and Data Visualization  

 สป 7308 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3(3–0–6) 
 AS 7308 Human Resource Management Analytics and Inteligence  
 
  (3.4) สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ (Decision Technology and 
Management) 
  สป 7401 ตัวแบบการตัดสินใจ 3(3–0–6) 
  AS 7401 Decision Models  
  สป 7402 ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร 3(3–0–6) 
  AS 7402 Resource Allocation Models  
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  สป 7403 การจ าลอง 3(3–0–6) 
  AS 7403 Simulation  

 สป 7404 การจัดการสินค้าคงคลัง 3(3–0–6) 
 AS 7404 Inventory Management  

 สป 7405 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า 3(3–0–6) 
 AS 7405 Transportation and Distribution Network Management  

 สป 7406 การจัดการรายได้ 3(3–0–6) 
 AS 7406 Revenue Management 
  สป 7407 การควบคุมคุณภาพ 3(3–0–6) 
   AS 7407 Quality Control  
  สป 7109 เทคนิคการพยากรณ์ 3(3–0–6) 
  AS 7109 Forecasting Techniques  
 
  (3.5) สาขาวิชาเอกวิธีวิจัยและประเมินนโยบายเพื่อการพัฒนา (Policy Research and 
Evaluation Methods for Development: PREMD) 
  สป 7301 วิธีวิทยาการวิจัยและการแสวงหาความรู้ 3(3–0–6) 
  AS 7301 Research Methodology and Inquiry Skills  
 สป 7304 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3–0–6) 
 AS 7304 Customer Relationship Management Analytics and Intelligence 

 สป 7305 ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน 3(3–0–6) 
 AS 7305 Financial Analytics and Intelligence 
  สป 7501 ระเบียบวิธีส ารวจความคิดเห็นสาธารณะและประชามติ  3(3–0–6) 
  AS 7501   Poll and Public Opinion Survey Methodology   
  สป 7502  การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3–0–6) 
  AS 7502   Project Analysis and Feasibility Study     
  สป 7503 ประชากรกับการพัฒนา  3(3–0–6) 
  AS 7503  Population and Development   
  สป 7504 การสร้างและพัฒนามาตรวัดทางสังคมศาสตร์ 3(3–0–6) 
     และพฤติกรรมศาสตร์ 
  AS 7504   Scale Construction and Development for Social and   
     BehavioralSciences        
  สป 7505 การประเมินผลโครงการ 3(3–0–6)
  AS 7505   Project/Program Evaluation 
     
   (4) หมวดวิชาเลือก 
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   วิชาในหมวดนี้แบ่งออกเป็นวิชารหัส สป70XX ซึ่งมีอยู่ 7 กลุ่มวิชา และวิชารหัส        สป 
87XX ซึ่งเป็นกลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติประยุกต์หรือวิชาเลือกในคณะหรือนอกคณะตามที่หัวหน้า
สาขาวิชาและคณาจารย์ในสาขาวิชาจะเห็นชอบ ส าหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ข. วิชาเลือกรหัส           สป70XX/
สป87XX (3วิชา เท่ากับ9 หน่วยกิต) 
 
  กลุ่มวิชาสถิติ 
 (1) สป 7109 เทคนิคการพยากรณ์ 3(3–0–6) 
  AS 7109 Forecasting Techniques  
 (2) สป 7110 การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ 3(3–0–6) 
  AS 7110 Statistical Data Mining  
 (3) สป 7111 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ 3(3–0–6) 
  AS 7111 Statistical Decision Theory  
 (4)    สป 7407 การควบคุมคุณภาพ                                                  3(3–0–6)
  AS 7407 Quality Control  
 กลุ่มวิชาวิทยาการประกันภัย 

(1) สป7208 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1 3(3–0–6) 
 AS 7208 Life Insurance Mathematics I 
(2) สป 7209 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2 3(3–0–6) 
 AS 7209 Life Insurance Mathematics II 
(3) สป 7210 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1 3(3–0–6) 
 AS 7210 Casualty Insurance Mathematics I 
(4) สป 7211 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 2 3(3–0–6) 
 AS7211 Casualty Insurance Mathematics II 
 (5) สป 7513 ตัวแบบการอยู่รอด 3(3–0–6) 
 AS 7513 Survival Models 

 (6) สป 7514 เทคนิคตารางชีพและการประยุกต์ 3(3–0–6) 
  AS 7514 Life Table Techniques and Their Applications  
 
 กลุ่มวิชาบริหารความเสี่ยงการเงินและการบริหารจัดการ 

(1) สป 7220 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 3(3–0–6) 
 AS 7220 Operational Risk Management 

(2) สป 7221 การเงินองค์การ 3(3–0–6) 
 AS 7221 Corporate Finance  
(3) สป 7222 การบริหารการลงทุน 3(3–0–6) 
 AS 7222 Investment Management 
(4) สป 7223 วิศวกรรมการเงิน 3(3–0–6) 
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 AS 7223 Financial Engineering 
(5) สป 7224 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิทยาการประกันภัยและ 3(3–0–6) 
  การบริหารความเสี่ยง 
 AS 7224 Economicsfor Actuarial Sciences and Risk Management  
(6) สป 7225 การจัดการการตลาดเชิงยุทธศาสตร์ 3(3–0–6) 
 AS 7225 Strategic Marketing Management 
(7) สป 7226 การจัดการความรู้ 3(3–0–6) 
 AS 7226 Knowledge Management 
(8) สป 7227 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 3(3–0–6) 
 AS 7227 Customer Relationship Management  

 
 กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ 
  ไม่มีวิชาเลือกในกลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการแต่แนะน าให้นักศึกษาลงทะเบียนใน
วิชาเหล่านี้ในหลักสูตร สถิติประยุกต์หรือวิชาอ่ืนๆ ในหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 
 (1) สป 7111 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ 3(3–0–6) 
  AS 7111 Statistical Decision Theory 
 (2) สป 7204 การบริหารความเสี่ยงองค์การ 3(3–0–6) 

 AS 7204 Enterprise Risk Management 
(3) สป 7304 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3–0–6) 

 AS 7304 Customer Relationship Management Analytics and Intelligence 
(4) สป 7306  ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ 3(3–0–6)

 AS 7306 Quantitative Risk Analytics and Intelligence 
 (5) สป 7408  การจัดการคลังสินค้า 3(3–0–6) 
  AS 7408  Warehouse Management 
 (6) สป 7502 การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3(3–0–6) 
  AS 7502   Project analysis and feasibility study   
 
 กลุ่มวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ 

(1) สป 7001 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 3(3–0–6) 
 AS 7001 Research Methods and Statistics 

(2) สป 7002 ระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์ 3(3–0–6) 
 AS 7002 Applied Research Methods 
  
 (ห้ามนักศึกษาในสาขาวิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ ลงทะเบียนวิชา สป 7001 และ  
สป 7002 เนื่องจากเป็นวิชาพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษานอกสาขา/นอกหลักสูตร/นอกคณะ เท่านั้น) 
 
 (3) สป 7309 ปัญญาและการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน 3(3–0–6) 
 AS 7309  Supply Chain Analytics and Intelligence  
 (4) สป 7310 โปรแกรมทางการวิเคราะห์ธุรกิจ 3(3–0–6) 
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 AS 7310 Business Analytics Software  
 (5) สป 7311 การวิเคราะห์ข้อมูลมิติสัมพันธ์ 3(3–0–6) 
 AS 7311 Spatial Data Analysis  
 (6) สป 7312 การเงินเชิงพฤติกรรม 3(3–0–6) 
 AS 7312 Behavioral Finance  
 (7)   สป 7313  แบบจ าลองพหุระดับ   3(3–0–6) 
 AS 7313 Multi-Level Modeling  
 (8) สป 7314 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมและสื่อสังคม 3(3–0–6) 
 AS 7314 Social Network and Media Analysis  

(9)   สป 7406 การจัดการรายได้ 3(3–0–6) 
 AS 74006  Revenue Management      

(10)  สป 7315 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติ 3(3–0–6) 
 AS 7315 Database Design and Management:  Practical Approach          
(11)  สป 7316 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(3–0–6) 
 AS 7316  Data Warehousing and Data Mining        
                    
(12)  สป 7317 การจัดการข้อมูลใหญ่            3(3–0–6) 

 AS 7317  Managing Big Data                                        
(13) สป 7318 การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทข้อความ 3(3–0–6)                 

 AS 7318 Text Analytics 
 (14) สป 7319 การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ 3(3–0–6) 
 AS 7319 Big Data Analytics  

 กลุ่มวิชาวิธีวิจัยและประเมินนโยบายเพื่อการพัฒนา 
          (1)     สป 7506 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3(3–0–6) 
 AS 7506 Qualitative Research Methods  
          (2)     สป 7507 วิธีวิจัยเชิงอนาคต 3(3–0–6) 

 AS 7507 Futuristic Research Methods  
          (3)     สป 7508 การจ าลองเชิงพลวัตของระบบ 3(3–0–6) 
 AS 7508 System Dynamic Simulation  
 (4)    สป 7509 การวิเคราะห์อภิมานและการสังเคราะห์งานวิจัย 3(3–0–6) 

 AS 7509 Research Dynthesis and Meta-Analysis    
 (5)    สป 7510 การจดัการและการวัดผลการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์การ 3(3–0–6) 

 AS 7510 Organization-Wide Performance Measurement and Management 

 กลุ่มวิชาประชากรกับการพัฒนา 
          (1)    สป 7511 ปัญหาประชากร 3(3–0–6) 

 AS 7511 Population Problem       
(2)    สป 7512 เทคนิคประชากร  3(3–0–6) 
 AS 7512 Demographic Techniques  
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(3)    สป 7513 ตัวแบบการอยู่รอด 3(3–0–6) 
        AS 7513 Survival Models       

          (4)    สป 7514 เทคนิคตารางชีพและการประยุกต์                                  3(3–0–6) 
 AS 7514 Life Table Techniques and Their Applications  
          (5)    สป 7515 สังคมผู้สูงอายุ                                                   3(3–0–6) 
 AS 7515 Aging Society 

   กลุ่มวิชาศึกษาเฉพาะเรื่อง 
  (1) สป 8701-8710 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติประยุกต์ 3(3–0–6) 
 AS 8701-8710 Selected Topics in Applied Statistics 
           (2)   สป 8711-8720 การฝึกปฏิบัติทางสถิติประยุกต์ 3(2–2-5) 
 AS 8711-8720 Practicum in Applied Statistics 
  นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกวิชาเลือกอ่ืน ๆ ซึ่งอาจเป็นวิชาหลักหรือวิชาเลือกอ่ืนในระดับ
บัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอ่ืนทั้งในและนอกคณะสถิติประยุกต์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาและการเปิดสอนในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะ/สถาบัน 
 
  (5) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 
    สป 9000 การค้นคว้าอิสระ 3(0–0–12) 
 AS 9000 Independent Study  
 
  (6) หมวดวิทยานิพนธ์ 
     สป 9004 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
 AS 9004  Thesis  
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3.1.4 แผนการศึกษา 
3.1.4.1 วิชาเอกสถิติ  
แผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต */** 
 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ 3 หน่วยกิต * 
 สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต * 

 สป 6001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 3 หน่วยกิต 
 สป 6002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ 3 หน่วยกิต 

 สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต * 
 สป 4002 ฐานข้อมูลและการโปรแกรมเชิงสถิติ 3 หน่วยกิต * 
 สป 7102 สถิติอนุมาน 3 หน่วยกิต 
 สป 7103 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 3 หน่วยกิต 
 สป 7104 แบบแผนการทดลอง 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ฤดูร้อน) 
    สป 7108 การให้ค าปรึกษาและน าเสนอทางสถิติ 3 หน่วยกิต 
 รวม 3 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
   สป 7106 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
 สป 7105 การวิเคราะห์ถดถอย 3 หน่วยกิต 
 สป 9004 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต 
 ปีท่ี2 ภาคการศึกษาที่ 2 (เมื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่าน) 
   สป 7107 การวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์เชิงประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
 สป 9004 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต  
 
 *  ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร    
 ** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  

- จะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ผ่านภายในสองภาคการศึกษาหลังจากลงทะเบียนรายวิชา
 ครบถ้วนตามหลักสูตรแผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
 -  แผนการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนในการลงทะเบียนเรียนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม 
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แผน ข. (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต */** 
 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ 3 หน่วยกิต * 
 สป 4001  คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต * 

 สป 6001  การวิเคราะห์เชิงสถิติ 3 หน่วยกิต  
 สป 6002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ 3 หน่วยกิต       

 สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต * 
 สป 4002 ฐานข้อมูลและการโปรแกรมเชิงสถิติ 3 หน่วยกิต * 
 สป 7102 สถิติอนุมาน  3 หน่วยกิต 
 สป 7103 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 3 หน่วยกิต 
 สป 7104 แผนแบบการทดลอง 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 3 (ฤดูร้อน) 
   สป 7108 การให้ค าปรึกษาและน าเสนอทางสถิติ 3 หน่วยกิต  
 รวม 3หน่วยกิต  
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
   สป 7105 การวิเคราะห์การถดถอย 3 หน่วยกิต 
   สป 7106 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 2วิชา 6หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (เมื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่าน) 
   สป 7107 การวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์เชิงประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
          วิชาเลือก 1 วิชา 3หน่วยกิต 
 สป 9000 การค้นคว้าอิสระ  3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  
 *  ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร    
 ** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  
 -  แผนการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนในการลงทะเบียนเรียนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ 
  ตามความเหมาะสม 
3.1.4.2 วิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
แผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
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 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต */** 

 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ 3 หน่วยกิต * 
 สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต * 
 สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน 3 หน่วยกิต 
 สป 6001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 3หน่วยกิต  
 สป 7201 หลักการประกันภัย 3หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต * 
 สป 7202 ระเบียบวิธีทางสถิติประยุกต์ 3หน่วยกิต  
 สป 7204 การบริหารความเสี่ยงองค์การ 3 หน่วยกิต 
 สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
 รวม 9หน่วยกิต  
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 สป 6002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ 3หน่วยกิต  
   สป 7205 คณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต้น 3 หน่วยกิต 
 สป 7206 ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจ าลองคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 หน่วยกิต 
 สป 9004 วิทยานิพนธ์ 3หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (เมื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่าน) 
  สป 7207 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความสูญเสีย 3 หน่วยกิต 
  สป 9004 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต  
 
 *  ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร    
 ** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  

- จะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ผ่านภายในสองภาคการศึกษาหลังจากลงทะเบียนรายวิชา
 ครบถ้วนตามหลักสูตรแผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
 -  แผนการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนในการลงทะเบียนเรียนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม 
 
 

 
แผน ข. (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต */** 
 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ 3 หน่วยกิต * 
 สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต * 
 สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน 3 หน่วยกิต 
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 สป 6001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 3 หน่วยกิต  
 สป 7201 หลักการประกันภัย 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต * 
 สป 7202 ระเบียบวิธีทางสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต  
 สป 7204 การบริหารความเสี่ยงองค์การ 3 หน่วยกิต 
 สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
 รวม  9 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 สป 6002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ 3 หน่วยกิต  
  สป 7205 คณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต้น 3 หน่วยกิต 
 สป 7206 ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจ าลองคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต 

 รวม 12 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 สป 7207 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความสูญเสีย 3 หน่วยกิต 
 สป 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต  
 
 *  ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร    
 ** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  
 -  แผนการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนในการลงทะเบียนเรียนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ 
  ตามความเหมาะสม 
 
 
 
3.1.4.3 วิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ   
แผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต */** 
 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ 3 หน่วยกิต * 

 สป 4005 คลังข้อมูลใหญ่ 3 หน่วยกิต * 
 สป 6001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 3 หน่วยกิต  
 สป 7302 ปัญญาและการวิเคราะห์กลยุทธ์ 3 หน่วยกิต 
 สป 7301 วิธีวิทยาการวิจัยและการแสวงหาความรู้ 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่2 
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 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต * 
    สป 7303 ปัญญาและการวิเคราะห์การตลาด 3 หน่วยกิต 
 สป 6002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ 3 หน่วยกิต 
 สป 7305 ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
  สป 7306 ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ              3 หน่วยกิต 
   สป 7304 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์          3 หน่วยกิต 
 สป 7307 กราฟฟิคเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล   3 หน่วยกิต 
 สป 9004 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (เมื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่าน) 
  สป 7308 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต 
  สป 9004 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต  
 
 *  ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร    
 ** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  

- จะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ผ่านภายในสองภาคการศึกษาหลังจากลงทะเบียนรายวิชา
 ครบถ้วนตามหลักสูตรแผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
 -  แผนการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนในการลงทะเบียนเรียนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม 

  
 
 
แผน ข. (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต */** 
 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ 3 หน่วยกิต * 
  สป4005 คลังข้อมูลใหญ่  3 หน่วยกิต * 

 สป 6001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 3 หน่วยกิต  
 สป 7302 ปัญญาและการวิเคราะห์กลยุทธ์ 3 หน่วยกิต 
 สป 7301 วิธีวิทยาการวิจัยและการแสวงหาความรู้ 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต * 
   สป 7303 ปัญญาและการวิเคราะห์การตลาด 3 หน่วยกิต 
 สป 6002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ 3 หน่วยกิต 
 สป 7305 ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  
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 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
  สป 7306 ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ            3 หน่วยกิต 
    สป 7304 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์          3 หน่วยกิต 
 สป 7307 กราฟฟิคเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (เมื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่าน) 
 สป 7308 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
 สป 9000 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 
 รวม    12 หน่วยกิต 
 
 *  ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร    
 ** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  
 -  แผนการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนในการลงทะเบียนเรียนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ 
  ตามความเหมาะสม 
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3.1.4.4 วิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ  
แผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต */** 
 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ 3 หน่วยกิต * 

 สป 4001  คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์                             3 หน่วยกิต * 
  สป 4005 คลังข้อมูลใหญ่  3 หน่วยกิต * 

 สป 6001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 3 หน่วยกิต   
 สป 6002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ 3 หน่วยกิต 
 สป 7401 ตัวแบบการตัดสินใจ 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต * 
 สป 7402 ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร 3 หน่วยกิต 

 สป 7109 เทคนิคการพยากรณ์  3 หน่วยกิต 
 สป 7403 การจ าลอง 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต 
 ปีท่ี2ภาคการศึกษาที่1 
 สป 7404 การจัดการสินค้าคงคลัง 3 หน่วยกิต 
 สป 7405 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า 3 หน่วยกิต 
 สป 7406 การจัดการรายได้ 3 หน่วยกิต 
 สป 9004 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (เมื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่าน) 
 สป 7407 การควบคุมคุณภาพ 3 หน่วยกิต  
 สป 9004 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต  
 
 *  ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร    
 ** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  

- จะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ผ่านภายในสองภาคการศึกษาหลังจากลงทะเบียนรายวิชา
 ครบถ้วนตามหลักสูตรแผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
 -  แผนการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนในการลงทะเบียนเรียนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม 
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แผน ข. (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต */** 
 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ 3 หน่วยกิต * 

 สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต * 
  สป 4005 คลังข้อมูลใหญ่  3 หน่วยกิต* 

 สป 6001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 3 หน่วยกิต   
 สป 6002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ 3 หน่วยกิต 
 สป 7401 ตัวแบบการตัดสินใจ 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต * 
 สป 7402 ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร 3 หน่วยกิต 

 สป 7109 เทคนิคการพยากรณ์                                            3 หน่วยกิต 
 สป 7403 การจ าลอง 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 สป 7404 การจัดการสินค้าคงคลัง 3 หน่วยกิต 
 สป 7405 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า 3 หน่วยกิต 
 สป 7406 การจัดการรายได้ 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (เมื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่าน) 
 สป 7407 การควบคุมคุณภาพ 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
 สป 9000 การค้นคว้าอิสระ 9 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต  
 
 *  ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร    
 ** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  
 -  แผนการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนในการลงทะเบียนเรียนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ 
  ตามความเหมาะสม 
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3.1.4.5 วิชาเอกวิธีวิจัยและประเมินนโยบายเพื่อการพัฒนา  
แผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต */** 
 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ 3 หน่วยกิต * 

  สป 4004 นโยบายสาธารณะและพัฒนาการเศรษฐกิจ         3 หน่วยกิต * 
  สป 7503 ประชากรกับการพัฒนา  3 หน่วยกิต 

 สป 6001  การวิเคราะห์เชิงสถิติ 3หน่วยกิต 
  สป 7301 วิธีวิทยาการวิจัยและการแสวงหาความรู้ 3 หน่วยกิต 

 รวม                                                                   9 หน่วยกิต  
 ปีท่ี1ภาคการศึกษาที่2 
 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต* 
 สป 7304 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต 
   สป 7501 ระเบียบวิธีส ารวจความคิดเห็นสาธารณะและประชามติ  3 หน่วยกิต  
 สป 6002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ 3 หน่วยกิต 
 รวม  9 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
   สป 7504 การสร้างและพัฒนามาตรวัดทางสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
    และพฤติกรรมศาสตร์      
 สป 7305 ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน 3 หน่วยกิต 
 สป 7502 การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3 หน่วยกิต 
 สป 9004 วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (เมื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่าน) 
 สป 7505 การประเมินผลโครงการ 3 หน่วยกิต 
 สป 9004 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต  
 
 *  ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร    
 ** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  

- จะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ผ่านภายในสองภาคการศึกษาหลังจากลงทะเบียนรายวิชา
 ครบถ้วนตามหลักสูตรแผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
 -  แผนการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนในการลงทะเบียนเรียนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ตาม
ความเหมาะสม 

 
แผน ข. (ไม่ท าวิทยานิพนธ์) 
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

 สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต */** 
 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษฯ 3 หน่วยกิต * 

  สป 4004 นโยบายสาธารณะและพัฒนาการเศรษฐกิจ         3 หน่วยกิต * 
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  สป 7503 ประชากรกับการพัฒนา  3 หน่วยกิต 
 สป 6001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ 3 หน่วยกิต 

 สป 7301 วิธีวิทยาการวิจัยและการแสวงหาความรู้ 3 หน่วยกิต 
 รวม                                                                   9 หน่วยกิต  

 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2  
 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต * 
 สป 7304 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต 
   สป 7501 ระเบียบวิธีส ารวจความคิดเห็นสาธารณะและประชามติ  3 หน่วยกิต 
 สป 6002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ 3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
   สป 7504 การสร้างและพัฒนามาตรวัดทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 
     3 หน่วยกิต 
 สป 7305 ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน 3 หน่วยกิต 
 สป 7502 การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (เมื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่าน) 
 สป 7505 การประเมินผลโครงการ 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 2 วิชา                                                               6 หน่วยกิต 
 สป 9000 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต  
 
 *  ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร    
 ** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  
 -  แผนการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนในการลงทะเบียนเรียนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ 
  ตามความเหมาะสม 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 
สพ 4000 พื้นฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 
ND 4000 Foundation for Graduate Studies 3 Credits 
 การเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สั งคมไทย จริยธรรมของนั กบริหาร 
จริยธรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลิกภาพ สุขภาพกาย สุขภาพจิต รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ และเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา 
 An overview of Thai government, Thai economy, Thai business, Thai society; codes  
of ethics for executives and academics; personality development; physical and mental health; 
the Constitution of the Kingdom of Thailand; Thai for communication; academic report writing; 
and sufficiency economy and development. 
 
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies  3 Credits 
 สร้างเสริมความรู้ พ้ื นฐานด้ านไวยากรณ์ ที่ จ าเป็ นส าหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น  การ 
ศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ต ารา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความ 
ส าคัญ เพื่อหาข้อสรุป การตีความประโยค การเดาความหมายของค าศัพท์จากบริบท การอ่านแบบข้ามเพ่ือหา 
ข้อมูลเฉพาะ การหาความสัมพันธ์ของประโยคและย่อหน้าในงานเขียนและการอ่านเชิงวิเคราะห์ 
 This course is aimed at enhancing students’ understanding of English structure such  
as sentence types, core parts, headwords and modifiers. This will enable students to develop  
their English reading skills necessary for academic texts and research papers. Emphasis is placed  
on developing students’ skills in reading for main ideas, drawing conclusions and making inferences, 
using context clues to arrive at the meanings of unknown words, skimming and scanning, and 
developing their discourse competence, including critical reading skills. 
 
ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 
LC 4002 Integrated English Language Skills Development 3 Credits 
 เนื้อหาและกิจกรรมเน้นการบูรณาการทักษะทั้ง 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่านและการ  
เขียนเชิงวิชาการเบื้องต้น 
 Course contents and teaching activities focus on the integrated skills of listening, speaking, 
reading and writing with a particular emphasis on academic writing at the introductory level. 
 
 
ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 
LC 4011 RemedialReading Skills Development in English for Graduate Studies 3 Credits 
 ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึ กษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา  
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติม ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับการ  
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น 
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 The course is intended to provide additional practices in the reading skills and strategies 
covered in LC 4001Students receive individualized attention to enhance their reading skills for 
academic purposes. 
 
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development 3 Credits 
 ฝึกทักษะการฟัง การพูด  การอ่าน และการเขียนเพ่ิมเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว ส าหรับนักศึกษา
ที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส4002การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพ่ือปรับปรุงความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล 
 This course is intended to provide additional practice in the four skills—listening, speaking, 
reading and writing strategies covered in LC 4002 Students receive individualized attention to 
enhance their communication skills in English. 
 
สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
AS 4001 Mathematics for Applied Statistics 3 Credits 
 ลิมิต และความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และปริพันธ์ ล าดับ และอนุกรม ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่องเมตริกซ์ พีชคณิต
เชิงเส้น 
 Limits and continuity; derivative and integration; sequence and series; probability; 
random variables; probabilitydistribution functions of discrete and continuous random 
variables; matrix; and linear algebra. 
 
สป 4002 ฐานข้อมูลและการโปรแกรมเชิงสถิติ 3 หน่วยกิต 
AS 4002 Database and Statistical Programming 3 Credits 
 ระบบการจัดการข้อมูล โครงสร้างแฟ้มข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติ การเตรียมและการจัดการ
ข้อมูล การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์สถิติการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์สถิติพรรณา การ
เรียงล าดับข้อมูล การรวมแฟ้มข้อมูล การปรับปรุงแฟ้มข้อมูล การสุ่มตัวอย่างและการรายงานข้อมูล 
 Data management systems; file structures for statistical data analysis;data preparation 
and management; data analysis and management using statistical software data storage; data 
retrieval;data manipulation; data transformation; descriptive analysis, sorting data; files merging; 
file updating; random sampling; and data reporting. 
สป 4003 ภาษาอังกฤษส าหรับสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
AS 4003 English for Applied Statistics 3 Credits 
 ฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านต าราภาษาอังกฤษในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางสถิติประยุกต์ วิเคราะห์
ค าศัพท์เพ่ือหาความหมาย ศึกษาโครงสร้างของประโยคเพ่ือให้เข้าใจความหมายของประโยคในโครงสร้างรูปแบบ
ต่าง ๆ ฝึกการอ่านบทความงานวิจัยและต าราในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและฝึกการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
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เน้ น ก า ร เขี ย น ป ร ะ โย ค  ก า ร ร ว ม แ ล ะ ล ด รู ป ป ร ะ โย ค  แ ล ะ ก า ร เขี ย น ข้ อ ค ว า ม ใน รู ป แ บ บ 
ย่อหน้าการพูดและการฟังภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสถิติประยุกต์ 
 Skill and tactics for reading textbooks in the fields related to applied statistics; word 
analysis for defining meanings; study on sentence structures to understand the meanings of 
the sentences; practice basic English writing with emphasis on combination and reduction on 
sentence patterns, as well as paragraph writing; and speaking and listening English in the 
context of related field. 

สป 4004 นโยบายสาธารณะและพัฒนาการเศรษฐกิจ         3 หน่วยกิต 

AS 4004 Public Policy and Economic Development 3 Credits 
 ภาพรวมของนโยบายสาธารณะ การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ การร่างนโยบายสาธารณะ การน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ ผลกระทบของนโยบายสาธารณะที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความจ าเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การวัดการพัฒนาเศรษฐกิจ ผลของพัฒนาการเศรษฐกิจกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนา
คุณภาพชีวิต การพัฒนาสังคมและความเสมอภาคในสังคม 
 Overview of public policy; public policy analysis; public policy formulation; public 
policy implementation; the effects of public policy on economic development; economic 
growth; economic growth measurement, the effects of economic development on human 
resource and quality of life development; social development and social justice. 

สป 4005 คลังข้อมูลใหญ่   3 หน่วยกิต 

AS 4005 Big Data Warehousing 3 Credits 
 คลังข้อมูลใหญ่และการประยุกต์ใช้ส าหรับปัญญาทางธุรกิจ การรวบรวมความต้องการจ าเป็นส าหรับ
คลังข้อมูลใหญ่ สถาปัตยกรรมคลังข้อมูลใหญ่ การออกแบบแบบจ าลองมิติของคลังข้อมูล การออกแบบฐานข้อมูล
ทางกายภาพ การสกัด การแปลงรูป การโหลด การรวม และการแยก ข้อมูลจากคลังข้อมูลใหญ่ วิชานี้เน้นการลง
มือปฏิบัติกับคลังข้อมูลใหญข่องจริง 
 Big data warehousing and it's applications to businessintelligence;Requirements 
gathering for big data warehousing; big datawarehouse architecture; dimensional model design; 
physical database design; extracting, transforming, loading, merging, and splitting strategies; 
Dashboard and reporting from big data warehousing; emphasis on working with real big data 
warehousing.  
สป 6001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ  3 หน่วยกิต  
AS 6001 Statistical Analysis  3 Credits  
 ความหมายและกระบวนการทางสถิติศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูลด้วยตาราง
แผนภูมิและกราฟ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มขีดจ ากัด
ส่วนกลาง การทดสอบสมมุติฐานด้วยตัวอย่างเดียวและสองตัวอย่าง การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สอง
ทาง และหลายทาง การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้นเชิง เดียว และการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การ
ทดสอบสมมุติฐานด้วยไคก าลังสอง การวิเคราะห์อนุกรมเวลาเบื้องต้น และการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ 
วิชานี้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล   
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 Statistics and statistical operations; data collection; presentation of data by tables, 
charts and graphs; descriptive statistics; introduction to probability; probability distributions of 
random variables; central limit theorem; one–sample and two–sample tests; one–way analysis 
of variance; two–way analysis of variance and more; correlation analysis; simple linear 
regression; multiple linear regression; chi–square tests; introduction to time series analysis; and 
nonparametric tests. Emphasis is on analysis of data. 

สป 6002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ         3 หน่วยกิต  
AS 6002 Statistical Information Technology         3 Credits  

เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ การพัฒนาระบบสารสนเทศ  การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและ   ทุติย
ภูมิ การสืบค้นฐานข้อมูล การวิเคราะห์คุณภาพข้อมูล การปรับปรุงแก้ไขข้อมูล 

Statistical information technology; information system development; primary and 
secondary data collection; database retrieval; data quality investigation; and data editing. 
 
สป 7001 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ   3 หน่วยกิต 
AS 7001 Research Methods and Statistics 3 Credits 
 ประเภทงานวิจัย  กระบวนการวิจัย การตั้งปัญหาส าหรับการวิจัย  การทบทวนวรรณกรรมและวิธี  
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเน้นการส ารวจและการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การประมาณด้วยช่วงและ
การทดสอบสมมุติฐาน แผนแบบการทดลองและการ วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองการเขียนรายงานวิจัย
การประเมินงานวิจัย จริยธรรมของการวิจัย 
 Data analysis including descriptive statistics; random sample and sampling distribution; 
estimation; testing of hypotheses; analysis of variance; chi-squares tests; and regression and 
correlation analysis. 
 
สป 7002 ระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
AS 7002 Applied Research Methods 3 Credits 

ทบทวนระเบียบวิธีวิจัย การวิจัยโดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิ การศึกษาองค์การ การประเมินภายใน และ
การศึกษาโครงการ 
 Overview of research methods; secondary research; organizational studies; internal 
evaluation; and project-based studies. 
 
สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
AS 7101 Theory of Probabilityand Applications 3 Credits 
 ปริภู มิ ความน่ าจะเป็ น  ตั วแปรสุ่ มและการแจกแจงของตั วแปรสุ่ มแบบต่อ เนื่ องและแบบ 
ไม่ต่อเนื่อง ค่าคาดหมายและโมเมนต์ ฟังก์ชันเวียนบังเกิด การแจกแจงแบบมีเงื่อนไข การแจกแจงความน่าจะ
เป็นของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม สถิติอันดับ การลู่เข้าของอนุกรมของตัวแปรสุ่ม กฎตัวเลขจ านวนมาก และทฤษฎี
ขีดจ ากัดส่วนกลางการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นส าหรับสถิติ การเงิน การลงทุน วิทยาการประกันภัยและ
การบริหารความเสี่ยง 
 Sample space; discrete and continuous random variables and their distributions; 
expectation and moment; generating functions; conditional distribution; distribution of a 
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function of random variables; order statistics; convergence of a sequence of random variables; 
law of large numbers; and central limit theorem; the applications of probability theory to 
statistics, finance, investment, actuarial sciences and risk management. 
 
สป 7102 สถิติอนุมาน  3 หน่วยกิต 
AS 7102 Statistical Inference 3 Credits 
 วงศ์ของการแจกแจง สมบัติที่พึงประสงค์ของตัวสถิติและของตัวประมาณค่า การประมาณแบบจุด  
วิธีการหาตัวประมาณแบบต่าง ๆ ทฤษฎีของราวและแบลคเวลล์ ทฤษฎีของเลมานน์และเชฟเฟ่  ขอบเขตล่างของ
ตัวประมาณไม่เอนเอียง การประมาณเป็นช่วงและแนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน  บทตั้งของเนย์มาน
และเพียร์สัน  แบบทดสอบที่มีก าลังสูงสุดและมีก าลังสูงสุดสม่ าเสมอ  แบบทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นและ
แบบทดสอบอ่ืน ๆ 
 Family of distributions; desired properties of statistic and of estimator; point estimation 
and methods of estimation; Rao – Blackwell theorem; Lehmann – Scheffé theorem; lower 
bound of unbiased estimator; interval estimation; and concept of hypothesis testing, Neymann 
– Pearson lemma, most power and uniformly most powerful test, likelihood ratio test and 
others. 
 
สป 7103 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง 3 หน่วยกิต 
AS 7103 Sampling Techniques 3 Credits 
 วิธีการเลือกตัวอย่างการสุ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายแบบเป็น  
ระบบแบบแบ่งประชากรเป็นชั้นภูมิแบบกลุ่มและแบบหลายขั้นการสุ่มแบบสองตอน และความคลาดเคลื่อนและ
ความเอนเอียงในการส ารวจด้วยตัวอย่าง 

Methods of sample selection; non-probability sampling; simple random sampling; 
systematic sampling; stratified sampling; cluster sampling and multi-stage sampling; double 
sampling;  and errors and biasesin sample survey. 

 
สป 7104 แผนแบบการทดลอง 3 หน่วยกิต 
AS 7104 Experimental Designs 3 Credits 
 หลักการออกแบบการทดลอง แผนการทดลองสุ่มสมบูรณ์  แผนการทดลองสุ่มบล็อกสมบูรณ์  
แผนการทดลองจัตุรัสลาติน การทดลองแฟคทอเรียล การมีผลปนกัน สปลิทพล็อตวิทยาการผิวตอบสนอง  
แผนการทดลองบล็อคไม่สมบูรณ์และแผนการทดลองสลับ 

 Principles of experimental design; completely randomized design; randomized 
complete block design; Latin squares design; factorial experiment; confounding, split plot, 
response surfaces, incomplete block design; and change over design. 

 
สป 7105 การวิเคราะห์การถดถอย 3 หน่วยกิต 
AS 7105 Regression Analysis 3 Credits 
 การถดถอยเชิงเส้น การประมาณค่าพารามิ เตอร์และการทดสอบสมมติฐานที่ เกี่ยวข้อง 
การเลือกตัวแบบ  การวิเคราะห์ค่าคงเหลือ การละเมิดข้อสมมติที่จ าเป็น ตัวแปรหุ่น การถดถอยแบบบริดจ์  
การถดถอยส าหรับตัวแปรทวินาม การถดถอยแบบไม่ใช่เชิงเส้น และตัวแบบเชิงเส้นเบื้องต้นอ่ืนๆ 
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 Linear regression; concerned estimation and hypothesis testing; model selection; 
residual analysis; violation of underlying assumptions; dummy variable; Ridge regression;  
regression for binary variable; non – linear regression; and other linear models. 
 
สป 7106 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
AS 7106 Applied Multivariate Analysis 3 Credits 
 ทฤษฎีพ้ืนฐานของหลายตัวแปร  การแจกแจงแบบปกติของตัวแปรพหุการประมาณค่าและการทดสอบ
สมมุติฐานเมื่อประชากรมีการแจกแจงของตัวแปรพหุเป็นแบบปกติการใช้สถิติทีก าลังสองการวิเคราะห์การ
ถดถอยของตัวแปรพหุการวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุ การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนท์และการวิเคราะห์
การจ าแนกการวิเคราะห์ส่วนประกอบ หลักการวิเคราะห์ปัจจัยการวิเคราะห์คาโนนิคัลและอ่ืนๆ 

Basic theory of multivariate; multivariate normal distribution; estimation and testing of 
hypothesis when population is multivariate normal distribution; use of Hotelling T2; 
multivariate regression analysis; discriminant and classification analysis; principle component; 
factor analysis; canonical analysis; and others. 

 
สป 7107 การวิเคราะห์เชิงสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์เชิงประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
AS 7107 Applied Nonparametric Statistical Analysis 3 Credits 

เทคนิคและการประยุกต์ใช้วิธีทางสถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์การประมาณค่าช่วงความเชื่อมั่นการ
ทดสอบสมมติฐานในประชากรเดียวสองประชากรและมากกว่า 2 ประชากรและการประยุกต์อ่ืนๆ 
 Techniques and applications of nonparametric statistical methods; estimation 
confidence intervals; testing ofhypotheses for single population, two populations and more 
than two populations; and other applications. 
 
สป 7108 การให้ค าปรึกษาและน าเสนอทางสถิติ 3 หน่วยกิต 
AS 7108 Statistical Consulting and Presentation 3 Credits 

เทคนิคในการน าเสนอสารสนเทศทางสถิติส าหรับผู้ที่ไม่มีพ้ืนความรู้ทางสถิติและคณิตศาสตร์เพ่ือการ  
ตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างเหมาะสม การน าเสนอในรูปแบบของกราฟฟิคทางสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์  
จากข้อมูล และให้นักศึกษาได้ทดลองน าเสนอสารสนเทศทางสถิติอย่างเหมาะสม การให้ค าปรึกษาทางสถิติ
ส าหรับนักวิจัย นักวางแผน หรือผู้ที่ต้องใช้สารสนเทศทุกคนที่ไม่มีพ้ืนฐานความรู้ทางสถิติ โดยให้นักศึกษาฝึกห้
ค าปรึกษาทางสถิติและวิจัยเป็นภาษาง่ายๆ  

Technique of statistical information presentation to laypeople without statistics and 
mathematics background for appropriate policy decision making; Statistical presentation via 
statistical graphics and data visualization; practicum of effective statistical 
informationpresentation; statistical consultation for researchers, planner, and information users 
without statistics and mathematics background; practicum of statistical consultation with plain 
language.  
 
สป 7109 เทคนิคการพยากรณ์ 3 หน่วยกิต 
AS 7109 Forecasting Techniques 3 Credits 
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 หลักการในการพยากรณ์ลักษณะของข้อมูล การตระเตรียมข้อมูลวิธีการพยากรณ์แบบคลาสิคการ
วิเคราะห์การถดถอยเทคนิคการปรับให้เรียบการพยากรณ์แบบปรับตัวอนุกรมเวลาของบอกซ์และเจนกินส์และ  
การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนและวิธีการประยุกต์เทคนิคการพยากรณ์กับข้อมูลจริง 
 Forecasting principles; data preparation; classical forecasting techniques; regression 
analysis; smoothing techniques; adaptive forecasting model; Box-Jenkins time series; analysis of 
forecast errors; and how to apply various techniques to data. 
 
สป 7110 การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ 3 หน่วยกิต 
AS 7110 Statistical Data Mining 3 Credits 
 การค้ นห าความรู้ ใน ฐานข้ อมู ล และคลั งข้ อมู ล  การป รับ ป รุ งแก้ ไขข้ อมู ลและการแป ลง  
ข้อมูล การจ าแนก การจัดกลุ่ม สัมพันธภาพ การล าดับก่อนหลัง ความผิดปกติ การเปรียบเทียบตัวแบบ การตี  
ความผลลัพธ์ในรูปของธุรกิจ เช่น การตลาด ความเสี่ยงและอ่ืนๆ 

Knowledge discovery in database and data warehouse; data cleaning and 
transformation; classification; clustering; association; sequencing; anomaly; model comparison; 
and result interpretation in term of business such as marketing, risk, etc. 

  
สป 7111 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ  3 หน่วยกิต 
AS 7111 Statistical Decision Theory  3 Credits 
 ส่วนประกอบหลักของการตัดสินใจ  แนวคิดทฤษฎีเกม  ทฤษฎีค่าต่ าสุดของค่าสูงสุด  การอนุมานแบบ
เบส์  และกฎการตัดสินใจ  ผลลัพธ์ในภาวะที่รับฟังได้และภาวะต่ าสุดของค่าสูงสุด  การประมาณแบบค่าต่ าสุด
ของค่าสูงสุดของค่าเฉลี่ยปกติและค่าเฉลี่ยปัวซง ปัญหาการตัดสินใจพหุคูณค่าต่ าสุดของค่าสูงสุดของแกมมา 
 Essential elements of decision theory; game theoretic approach; minimax theorem; 
Bayesian inference and decision rules; admissibility and minimaxity results; minimax estimation 
of normal and poisson means; multiple decision problems; and gamma-minimaxity. 
 
สป 7201 หลักการประกันภัย   3 หน่วยกิต 
AS 7201 Principle of Insurance 3 Credits 
 ความหมายของการประกันภัย ความส าคัญของการประกันภัยที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ประเภทและลักษณะของการประกันภัย หลักการประกันภัย สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย 
สินค้าการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยแบบต่าง ๆ โดยศึกษาถึงเงื่อนไข ความคุ้มครอง หลั กเกณฑ์ในการ
ก าหนดพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย หลักการพิจารณารับประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การประกันภัย
ต่อ การประกันสังคม กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย 
 Meanings of insurance; the important of insurance on economic and social 
development; types and characteristics of insurance; principle of insurance; insurance 
institutions; life and non-life insurance products including terms, coverage, rate making, 
underwriting and claim settlement; reinsurance; social insurance; and insurance law and 
regulation. 

สป 7202 ระเบียบวิธีทางสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
AS 7202 Applied Statistical Methods 3 Credits 
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 การวิ เคราะห์ การถดถอยอย่ างง่ายและการถดถอยเชิ งพหุ  การประมาณ ค่ าพ ารามิ เตอร์  
การทดสอบสมมติฐาน การประมาณค่าและการพยากรณ์แบบช่วงในการวิเคราะห์การถดถอย การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของตัวแบบถดถอย อนุกรมเวลา ตัวแบบอนุกรมเวลาเชิงเส้น เทคนิคการปรับให้เรียบ ตัวแบบอริ
มา การประมาณค่าพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการพยากรณ์ ค่าคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ ตัวอย่าง
การประยุกต์กับข้อมูลจริง  
 Simple linear regression; multiple linear regression; least square estimates of 
parameters; hypothesis testing and confidence intervals in linear regression models; testing 
appropriateness of models; time series, linear time series models, smoothing techniques, 
ARIMA models, estimation, data analysis and forecasting with time series models; and forecast 
errors. Emphasis is on practice with real data. 
 
สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน 3 หน่วยกิต 
AS 7203 Financial Mathematics 3 Credits 
 การคิดมูลค่าปัจจุบันและมูลค่าสะสมของเงิน ทฤษฎีการคิดดอกเบี้ยแบบต่าง ๆ เงินรายปี การช าระหนี้
แบบต่าง ๆ การคิดค่าเสื่อมราคา การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ หุ้น พันธบัตร อนุพันธ์ และเครื่องมือทาง
วิศวกรรมการเงินสมัยใหม่ การหาอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ พันธบัตร และหลักทรัพย์อ่ืนๆ ตารางการไถ่ถอน 
และการประยุกตใ์ช้ในการประกันภัย  
 Determination of present value and accumulated value; interest calculation theory; 
annuity; settlements;  depreciation; valuation of share, common stock, bond, derivative and 
modern financial engineering tools; yield rate calculation on corporate bond, bond and related 
security; redemption table; and application in actuarial study. 
 
สป 7204 การบริหารความเสี่ยงองค์การ 3 หน่วยกิต 
AS 7204 Enterprise Risk Management 3 Credits 
 ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน สภาวะที่ก่อให้เกิดภัย ต้นทุนความเสี่ยง กรอบและกระบวนการการบริหาร
ความเสี่ยงในองค์การ การระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตามและ
ทบทวนความเสี่ยง การบูรณาการความเสี่ยง  เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระบบเตื อนภัยล่วงหน้า  
ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง วัฒนธรรมความเสี่ยง การเรียนรู้จากความเสี่ยง โซลเวนซีทูและการบริหารความเสี่ยง 
ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงและมูลค่าขององค์การ การพัฒนาและน าระบบบริหารความเสี่ยงมา  
ใช้ในองค์กร จริยธรรมของผู้บริหาร ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง 
 Risk, uncertainty, hazard, cost of risk; risk management processfor enterprise, 
identification, risk assessment, risk response, monitoring and control; risk integration; risk-based 
capital; early warning system; risk measure; risk culture; risk experience; solvency II and risk 
management; relationships between risk management and corporate value; development and 
implementation of risk management system; and ethic of management and good governance. 

สป 7205 คณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต้น 3 หน่วยกติ 
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AS 7205 Introduction to Actuarial Mathematics3 Credits
  
 บทน าสู่คณิตศาสตร์ประกันชีวิต แบบจ าลองการอยู่รอดเบื้องต้น ตารางชีพเบื้องต้น การคิดเบี้ยประกัน
ชีวิตเบื้องต้น บทน าสู่คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย การค านวณเบี้ยประกันวินาศภัยเบื้องต้น การค านวณความ
เสี่ยง จริยธรรมและจรรยาบรรณของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

Introduction to life actuarial mathematics; basic survival models; basic mortality table; 
life insurance premium determination; introduction to casualty actuarial mathematics; casualty 
actuarial mathematics; casualty premium determination; risk assessment; ethic and code of 
conduct of actuary. 
 
สป 7206 ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจ าลองคณิตศาสตร์ประกันภัย 3 หน่วยกิต 
AS 7206 Risk Theoryand Actuarial Modeling 3 Credits 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับความเสี่ยง คุณลักษณะของความเสี่ยงและความสัมพันธ์กับการประกันภัยการวิเคราะห์
ความคุ้มครองของการประกันภัยประเภทต่างๆการแจกแจงความถี่และความเสียหายรูปแบบของความเสี่ยงใน
ระยะสั้นตัวแบบของความเสี่ยงรวมในช่วงเวลาจ ากัดและเมื่อมีการขยายเวลาการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความเสี่ยง
ทฤษฎีความหายนะ 
 Risk theory; risk characteristics and insurance; analysis of insurance coverage; 
distribution of frequency and severity; short-term risk model; finite collective risk model and 
extended time of risk model; application of risk theory; and  Ruin Theory. 
บุพวิชา:  สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite:  AS 4001 Mathematics for Applied Statistics or Instructor Consent 
 
สป 7207 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความสูญเสีย 3 หน่วยกิต 
AS 7207 Credibility Theory and Loss Distributions3 Credits
  
 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การสร้างตัวแบบการแจกแจงความสูญเสีย   
การน าทฤษฎีมาประยุกต์เพ่ือประมาณการแจกแจงความสูญเสียและความเชื่อถือในกรณีที่ข้อมูลมีลักษณะเป็น  
ช่วงและในกรณีท่ีมีการตัดทอนข้อมูลและการศึกษาถึงการประมาณอัตราเบี้ยประกันส าหรับกลุ่มภัย 
 Credibility theory; methods of estimation for the distribution of the severity and 
frequency of losses; properties of parameter severity and frequency models; the effect of 
policy modifications; the distribution of aggregate claims, continuous and truncated data; and 
estimation of group insurance premium. 
บุพวิชา:  สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite:  AS 4001 Mathematics for Applied Statistics or Instructor Consent 
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สป 7208 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1 3 หน่วยกิต 
AS 7208 Life Insurance Mathematics I 3 Credits 
 การวิเคราะห์รูปแบบการแจกแจงการอยู่รอดของชีวิต การสร้างตารางชีพ การก าหนดเบี้ยประกัน  
ชีวิตสุทธิและเบี้ยประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายของการประกันชีวิตที่คุ้มครองชีวิตเดียว การค านวณเงินส ารองแบบ
ต่างๆ รูปแบบการประกันชีวิตแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย 
 Analysis of survival model; survival distribution; construction of mortality table; net and 
gross premium; various methods of policy valuation using continuous and discrete models; 
and ethic and code of conduct of actuary. 
บุพวิชา:  สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite:  AS 4001 Mathematics for Applied Statistics or Instructor Consent 
 
สป 7209 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2 3 หน่วยกิต 
AS 7209 Life Insurance Mathematics II3 Credits
  
 รูปแบบการประกันชีวิตที่คุ้มครองหลายชีวิต รูปแบบการสิ้นสภาพจากกลุ่มจากหลายสาเหตุ  
 ทฤษฎีและการประยุกต์ของการประกันเงินบ านาญ ข้อสมมติ สมการพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ประกันภัย  
และทฤษฎีทางประชากรที่ประยุกต์ส าหรับการประกันเงินบ านาญภาคเอกชน การคิดต้นทุน และภาระหนี้สิน  
ผูกพันแบบต่าง ๆ 
 Multiple life functions and multiple decrement models; theory and practice of pension 
plan funding; assumptions, basic actuarial functions and population theory applied to private 
pensions; and various methods to calculate accrued benefit and to projected benefit cost. 
บุพวิชา:   สป 7208คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite:  AS 7208 Life Insurance Mathematics 1 or Instructor Consent 
 
สป 7210 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1 3 หน่วยกิต 
AS 7210 Casualty Insurance Mathematics I3 Credits
  
 หลักการค านวณ เทคนิค และส่วนประกอบของเบี้ยประกันวินาศภัย บทบาทของหน่วยความเสี่ยง 
ค่าใช้จ่ายในการค านวณเบี้ยประกันภัย การวิเคราะห์เพ่ือจ าแนกกลุ่มความเสี่ยง การค านวณค่าความเสี่ยงราย  
บุคคลและค่าความเสี่ยงของแต่ละกลุ่ม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 Premium determination; components of insurance premium; unit of exposure; expense 
loading; risk classification premium; individual risk and group risk; and ethic and code of 
conduct of actuary. 
บุพวิชา:  สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite:    AS 4001 Mathematics for Applied Statistics or Instructor Consent 
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สป 7211 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 2 3 หน่วยกิต 
AS 7211 Casualty Insurance Mathematics II 3 Credits 
 หลักการค านวณเทคนิค และส่วนประกอบของเงินส ารองการพยากรณ์เงินส ารองการตรวจสอบ  
ความเพียงพอของเงินส ารอง หลักบัญชีการประกันวินาศภัยผลกระทบของเงินส ารองต่อระบบบัญชีเทคนิคต่างๆ 
ในการค านวณเบี้ยประกันภัยต่อและผลกระทบต่อระบบบัญชี 
 Methods of forecasting loss reserve; study of adequate of loss reserve; effect of loss 
reserve to accounting system; and technique in calculating reinsurance premium and affecting 
to accounting system. 
บุพวิชา:  สป 7210 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1 หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite:  AS 7210 Casualty Insurance Mathematics I or Instructor Consent 
 
สป 7220 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต 
AS 7220 Operational Risk Management 3 Credits 

 นิยาม บทบาท และความส าคัญของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ทฤษฎี  หลักการและ
องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ กรอบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 การตรวจสอบภายใน จริยธรรมทางธุรกิจ ธรรมาภิบาลและการบริหารความเสี่ยง  
 Definition, role and important of operational risk management; theory, principle and 
elements of operational risk management; operational risk management process; internal 
audit; and ethic of risk management. 

 
สป 7221 การเงินองค์การ 3 หน่วยกิต 
AS 7221 Corporate Finance 3 Credits 
 นิ ย ามและค าจ ากั ด ความที่ ส าคั ญ ท างก าร เงิน  ส ถาบั น ก าร เงิน  งบ ดุ ล  งบ ก า ไรขาดทุ น  
งบกระแสเงินสด มูลค่าปัจจุบัน อัตราผลตอบแทน การวิเคราะห์งบการเงิน แหล่งเงินทุน ต้นทุนของเงินทุน
โครงสร้างเงินทุน ผลกระทบของการกู้เงินต่อโครงสร้างเงินทุน ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับนโยบาย
การลงทุน การประเมินโครงการการวัดผลการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน มูลค่าหุ้น มูลค่าพันธบัตร  นโยบายการ
จ่ายเงินปันผล ภาษีส่วนบุคคล ภาษีนิติบุคคล จริยธรรมทางธุรกิจ 
 Important definition in finance, financial institution, balance sheet, income statement, 
statement of cash flow, present value, yield rate, financial statement analysis, capital resource, 
cost of capital, capital structure, impact of loan on capital structure, relatedness between 
capital structure and investment policy, financial measure assessment, financial ratio, value of 
share and bonds, dividend policy, personal income tax, corporate income tax and business 
ethics. 
 
 
สป 7222 การบริหารการลงทุน 3 หน่วยกิต 
AS 7222 Investment Management 3 Credits 
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 หลักการลงทุน หลักทรัพย์ชนิดต่าง ๆ หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์หลักทรัพย์ การค านวณอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ ผลตอบแทนและความเสี่ยงในการลงทุน ทฤษฎีพอร์ทฟอลิโอ ช่วง
จังหวะการลงทุน วิธีการซื้อขายหลักทรัพย์ การวิเคราะห์และพยากรณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
 Principle of investment; type of security; introduction to security analysis; yield rate 
calculation in portfolio investment; yield and risk in investment; portfolio theory; investment 
timing; security trade; factor analysis and forecast. 
 
สป 7223 วิศวกรรมการเงิน 3 หน่วยกิต 
AS 7223 Financial Engineering 3 Credits 
 ภาพรวมของวิศวกรรมการเงิน แนวคิดพ้ืนฐานและค าจ ากัดความที่ส าคัญ วิศวกรรมการเงินและ
วิวัฒนาการของตลาดที่ส าคัญ ตัวอย่างเช่น ตลาดหลักทรัพย์ผลตอบแทนคงที่ ตลาดทุน ตลาดเงินระหว่าง
ประเทศ ตัวอย่างการประยุกต์วิศวกรรมการเงิน 
  Overview of financial engineering; basic concepts and definitions; financial engineering 
and the evolution of major markets, e.g. fixed income market, equity market, foreign exchange 
market; key applications of financial engineering. 
 
สป 7224 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง  3 หน่วยกิต 
AS 7224 Economicsfor Actuarial Sciences and Risk Management  3 Credits 
 ทฤษฎี เศ รษฐศาสตร์ส าห รับ การประกันภั ย  อุปสงค์ และอุปทานส าห รับ การประกันภั ย  
วัฏจักรของการประกันภัย ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีอรรถประโยชน์ทฤษฎีการก าหนดราคา
และอัตราเบี้ยประกันภัย การตัดสินใจผลิตในระยะสั้นและระยะยาว โครงสร้างของตล าดแบบต่าง ๆ และ
ผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทาน รูปแบบการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอนความไม่เท่าเทียมกันในการรับรู้
ข้อมูล นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง และการเข้าแทรกแซงของรัฐบาลในรูปแบบต่าง ๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการ
ออม การบริโภค และการประกันภัย อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน ระดับการว่างงาน การค้า
ระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงิน  
 Economics theory for insurance:- demand and supply; business insurance cycle; 
elasticity of supply and demand; utility theory; price theory; theory of determination of 
insurance pricing; market structure affecting demand and supply; decision models under 
uncertainty; information asymmetry; money and finance policy; intervention of government; 
factors influencing savings, consumption, and insurance; inflation rate; interest rate; foreign 
exchange rate; unemployment rate; international trade; and balance of payment. 
 
 
 
สป 7225 การจัดการการตลาดเชิงยุทธศาสตร์ 3 หน่วยกิต 

AS 7225 Strategic Marketing Management 3 Credits 



40 
 

 ปรัชญาและแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาดและการก าหนดกลยุทธ์ทางการตลาด
เพ่ือการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดการวิเคราะห์ และการประเมินความน่าสนใจของ
ตลาด การก าหนดกิจกรรมทางการตลาด การวางแผนและการควบคุมทางการตลาด 
 Philosophy and concepts of marketing; marketing planning and strategies for business 
growth; techniques and tools used in marketing analysis; and marketing planning and control. 

สป 7226 การจัดการความรู้ 3 หน่วยกิต 
AS 7226 Knowledge Management 3 Credits 
 ประเด็นเรื่องการจัดการความรู้ ชนิดของความรู้ ตัวแบบการสร้างความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ สภาวะ
แวดล้อมของการจัดการความรู้ การคิดอย่างเป็นระบบ  เทคนิคส าหรับการได้มาซึ่งความรู้ การแทนความรู้ และ
ระบบผู้เชี่ยวชาญเบื้องต้น 
 Issues in knowledge management; types of knowledge; knowledge models; learning 
organization; knowledge management environment; system thinking; knowledge acquisition 
techniques; knowledge representation; and basic expert systems.  
 
สป 7227 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า 3 หน่วยกิต 
AS 7227 Customer Relationship Management 3 Credits 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า พัฒนาการของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
ขั้นตอนของการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า 
การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าเชิงวิเคราะห์และการน าไปประยุกต์ใช้การประเมินผลการด าเนินงานที่เน้นลูกค้า
เป็นหลัก การวิเคราะห์คุณค่าของลูกค้า กลยุทธ์การสร้างความจงรักภักดี  การสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศ
ขององค์การที่มุ่งลูกค้าเป็นส าคัญ 
 Concepts of CRM; CRM development; CRM processes; IT in CRM; analytical CRM and 
applications; customer-focused performance measurement; customer value analysis; customer 
loyalty; and culture and environment of customer-focused organization. 
 
สป 7301 วิธีวิทยาการวิจัยและการแสวงหาความรู้ 3 หน่วยกิต 
AS 7301 Research Methodology and Inquiry Skills 3 Credits 
 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ ญาณวิทยาและการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ การทบทวนวรรณกรรม การสร้าง
และทดสอบทฤษฎี การตั้งปัญหาการวิจัย การพัฒนาสมมุติฐานการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การวิจัยเชิง
คุณภาพ การวิจัยแบบผสม การวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง การออกแบบแบบสอบถามและการสร้าง
เครื่องมือวัด การเก็บข้อมูล การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยกึ่งทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการวิจัย  
 Philosophy of sciences; epistemology; inquiry skills; literature review; theorybuilding 
and testing; research problem formulation, development of research hypothesis, research 
design; qualitative research methods; mixed methods; quantitative research methods; 
sampling; questionnaire design and scale construction; data collection; correlational research; 
experimental research; quasi-experimental research; data analysis; research report writing and 
presentation. 
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สป 7302 ปัญญาและการวิเคราะห์กลยุทธ์ 3 หน่วยกิต 
AS 7302 Strategic Analytics and Intelligence 3 Credits 

ความหมายของการวิเคราะห์กลยุทธ์ตัวแบบการวิเคราะห์กลยุทธ์  ตัวแบบวิเคราะห์การแข่งขันการ 
วิเคราะห์กลยุทธ์กับความสามารถในการแข่งขันแหล่งข้อมูลขององค์กรส าหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์ 
การพัฒนาคลังข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์ การน าสารสนเทศและการวิเคราะห์กลยุทธ์ไปใช้ในการ  
ร่างกลยุทธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการวิเคราะห์ธุรกิจและปัญญาทางธุรกิจ ทิศทางและแนว โน้มของปัญญา 
และการวิเคราะห์กลยุทธ์ 

Definition of strategic analytics; strategic analytics models; competive analytics 
 models; strategic analytics and competitive advantage; source of datafor strategic analytics; 
datawareshousing and strategic analytics; deployment of information and strategic analytics for 
strategy formulation; relationship between business analytics and business intelligence; trends 
and direction of strategic analytics and intelligence.  
 
สป 7303 ปัญญาและการวิเคราะห์การตลาด 3 หน่วยกิต 
AS 7303 Marketing Analytics and Intelligence 3 Credits 
 การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคด้วยการวิจัยเชิงส ารวจและการออกแบบแบบสอบถาม การวัดความพึง
พอใจของลูกค้าด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและแบบจ าลองจิตมิติ การวางต าแหน่งยี่ห้อด้วยการ
วิเคราะห์ multidimensional scaling และ correspondence analysis การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ด้วยการวิเคราะห์คอนจอยท์ การทดสอบผลิตภัณฑ์และการศึกษาการใช้งานด้วยการทดลอง  
 Investigating consumer behavior through survey research and questionnaire design, 
customer satisfaction measurement with exploratory factor analysis and psychometric models, 
brand positioning through multidimensional scaling and correspondence analysis, new product 
design and development through conjoint analysis, new product testing and usability study 
with experiments. 
 
สป 7304 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต 
AS 7304 Customer Relationship Management Analytics and Intelligence  3 Credits 
 ภาพรวมของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ การแบ่งกลุ่มทาง
การตลาดด้วยการวิเคราะห์จัดกลุ่มแบบ K-Means และ Self organizing map การเพิ่มยอดขาย (up-sell) และ
การขายสินค้าอ่ืนเพ่ิมขึ้น (cross-sell) การรักษาลูกค้า การตลาดทางตรง ด้วยเครือข่ายประสาทเทียม (Artificial 
nueral network) การวิ เคราะห์ ตะกร้า (Market basket analysis) การวิ เคราะห์ ค าตอบ  (Response 
analysis) และแผนภาพต้นไม้การตัดสินใจ  
 Overview of customer relationship management and customer relationship 
management analytics; market segmentation using K-means clustering and self-organizing map; 
up-sell, cross-sell, customer retention, and direct marketing using artificial neural network, 
market basket analysis, response analysis, and decision tress. 
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สป 7305 ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน 3 หน่วยกิต 
AS 7305 Financial Analytics and Intelligence 3 Credits 

การประเมินมูลค่าของการลงทุนและความคุ้มค่าทางการเงินด้วยคณิตศาสตร์การเงินขั้นพ้ืนฐาน การ  
วิเคราะห์พ้ืนฐานด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน ทฤษฎีการจัดพอร์ตการลงทุนและแบบจ าลอง Capital Asset 
Pricing ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย แบบจ าลอง Arbitrage Pricing ด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุ การ
วิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยการวิเคราะห์อนุกรมเวลา  

Valuation and financial feasibility with basicfinancial mathematics, fundamental analysis 
with financial statement analysis, investment portfolio theory and capital asset pricing model 
with simple regression analysis, arbitrage pricing model with multiple regression analysis, 
technical analysis with time-series data analysis.  

 
สป 7306 ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ 3 หน่วยกิต 
AS 7306 Quantitative Risk Analytics and Intelligence 3 Credits 

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือด้วยแบบจ าลองความน่าจะเป็นเชิงเส้น การตรวจจับการทุจริตด้วยการ
วิเคราะห์จ าแนก แบบจ าลองการล้มละลายทางการเงินด้วยการวิเคราะห์ถดถอย โลจิสติกส์ การวิเคราะห์
พฤติกรรมด้วยการวิเคราะห์การอยู่รอด การวัดความเสี่ยงและการจ าลองความเสี่ยงด้วยแบบจ าลองโซ่มาร์คอฟ 

Credit scoring with linear probability model; fraud detection with discriminant analysis; 
bankruptcy model with logistic regression analysis; behavioral analysis with survival analysis; 
risk measurement and simulation with Markov chain model. 
 
สป 7307 กราฟฟิคเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล 3 หน่วยกิต 
AS 7307 Statistical Graphics and Data Visualization 3 Credits 

กราฟฟิคทางสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล การรับรู้ทางทัศนะของมนุษย์ การโกหกด้วยภาพ
นิทัศน์และกราฟ กราฟฟิคส าหรับการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงบุกเบิก การสร้างภาพนิทัศน์แสดงการแจกแจงของ
ข้อมูล การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่อเนื่องด้วยกราฟและกราฟฟิคส าหรับการวิเคราะห์ถดถอย การ
สร้างภาพนิทัศน์ส าหรับตัวแปรจัดประเภท การสร้างภาพนิทัศน์ส าหรับตัวแปรพหุและแผนภาพระแนง การสร้าง
ภาพนิทัศน์ส าหรับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และสถิติ การสร้างภาพนิทัศน์ส าหรับข้อมูลอนุกรมเวลา คอมพิวเตอร์
กราฟฟิค ภาพเคลื่อนไหวสามมิติเบื้องต้น การสร้างภาพนิทัศน์กราฟฟิค การสร้างภาพนิทัศน์จากสารสนเทศ 

Statistical graphics and data visualization, human visual perception, how to tell a lie 
with visualization and graphs, graphics for exploratory data analysis, visualization for data 
distribution, regression graphics, visualization for categorical data, visualization for multivariate 
data and trellis plot, visualization for mathematical and statistical functions, visualization for 
time-series data, computer graphics, and 3D animation, graphic visualization, and information 
visualization. 

 
สป 7308 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3 หน่วยกิต 

AS 7308 Human Resource Management Analytics and Inteligence   3 Credits 
การวัดความผูกพันใจมั่นของพนักงาน (Employee engagement) และเจตคติที่ มีต่อองค์การ 

(Organizational attitude) ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งด้วย 
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การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอลและการวิเคราะห์ถดถอยพหุหลายตัวแปร การศึกษาพฤติกรรมองค์การด้วย
การวิเคราะห์เส้นทางและแบบจ าลองสมการโครงสร้าง  

Measuring employee engagement and organizational attitude through confirmatory 
factor analysis; succession planning through canonical correlation and multivariate multiple 
regression analysis; investigating organizational behavior through path analysis and structural 
equation modeling.  
 
สป 7309 ปัญญาและการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน 3 หน่วยกิต 
AS 7309 Supply Chain Analytics and Intelligence 3 Credits 
 การวิเคราะห์ต้นทุนด้วยด้วยการบัญชีต้นทุนฐานกิจกรรม การจัดสรรทรัพยากรด้วยก าหนดการเชิงเส้น  
และไม่เชิงเส้น การจัดการโลจิสติกส์ด้วยแบบจ าลองการขนส่ง การบริหารสินค้าคงคลัง การจัดการการรอคอย
ของลูกค้าด้วยตัวแบบแถวคอย การวางแผนและควบคุมโครงการด้วย PERT และ CPM การวิเคราะห์การแข่งขัน
ด้วยทฤษฎีเกมส์  
 Cost analysis through activity-based costing, resource allocation through linear and 
non-linear programming, logistic management with transportation model, inventory 
management, waiting time management with queuing model, project planning and control 
with PERT and CPM, and competition analysis with games theory. 
 
 
 
 
สป 7310 โปรแกรมทางการวิเคราะห์ธุรกิจ 3 หน่วยกิต 

AS 7310 Business Analytics Software 3 Credits 
การสืบค้นข้อมูลการเข้าถึงและการจัดการข้อมูลการจัดกระท าข้อมูล การเขียนโปรแกรมและการค านวณ

ทางสถิติเบื้องต้นการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์ธุรกิจ การท าเหมืองข้อมูล การสร้างแบบจ าลอง
เชิงพยากรณ์ กราฟฟิคทางสถิติเบื้องต้น การจ าลองมอนติคาร์โลเบื้องต้น   

Data querying and reporting; data access and management; data manipulation; basic 
statistical computing and programming; using computer software for business analytics, data 
mining, basic statistical graphic, and Monte Carlos simulation. 

 
สป 7311 การวิเคราะห์ข้อมูลมิติสัมพันธ์ 3 หน่วยกิต 

AS 7311 Spatial Data Analysis 3 Credits 
พ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลมิติสัมพันธ์ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์กับการวิเคราะธุรกิจการสุ่ม

ตัวอย่างข้อมูลมิติสัมพันธ์ การวิเคราะห์รูปแบบที่ตั้ง (Point pattern analysis) การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปร
ต่อเนื่องเชิงมิติสัมพันธ์ (Spatially continuous data analysis) การวิเคราะห์ถดถอยเชิงมิติสัมพันธ์ (Spatial 
regression) แผนที่และการสร้างภาพนิทัศน์ส าหรับข้อมูลมิติสัมพันธ์  

Introduction to spatial data analysis, geographical information system and business  
analytics, sampling spatial data, point pattern analysis, spatially continuous data analysis, 
spatial regression, map and spatial data visualization  
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สป 7312 การเงินเชิงพฤติกรรม 3 หน่วยกิต 
AS 7312 Behavioral Finance 3 Credits 

Rudimentary of conventional finance theory including asset pricing, market efficiency,  
and agency relationship; Prospect theory; Expected utility theory; Framing and mental 
accounting; Biases and heuristics; Overconfidence and emotional factors; Personal investor 
behaviors, Corporate investor behaviors, Anomalous financial market outcomes, Financial 
education, debiasing, and financial marketing  

พ้ืนฐานทฤษฎีการเงินดั้งเดิมอันได้แก่การตั้งราคาสินทรัพย์ ประสิทธิภาพของตลาด และความสัมพันธ์
กับตัวแทน; ทฤษฎีการคาดการณ์ ทฤษฎีอรรถประโยชน์ที่คาดหวัง การถูกก าหนดกรอบในใจและการบัญชีในใจ 
อคติและทางลัดในการตัดสินใจทางการเงิน ความมั่นใจมากเกินไปและปัจจัยทางอารมณ์ พฤติกรรมของนักลงทุน
ส่วนบุคคล พฤติกรรมของนักลงทุนบริษัท ผลลัพธ์ในตลาดการเงินที่ผิดปกติ การให้การศึกษาทางการเงิน การลด
อคติ และการตลาดการเงิน 

 
 
 

สป 7313 แบบจ าลองพหุระดับ   3 หน่วยกิต 
AS 7313 Multi-Level Modeling 3 Credits 

ภาพรวมของแบบจ าลองพหุระดับ ธรรมชาติของข้อมูลลดหลั่นเชิงชั้น แบบจ าลองผลกระทบสุ่ม การ
วิเคราะห์ส่วนประกอบความแปรปรวน แบบจ าลองลดหลั่นเชิงชั้นสองชั้น แบบจ าลองลดหลั่นเชิงชั้นสามชั้น 
แบบจ าลองพหุระดับส าหรับข้อมูลวัดซ้ าและข้อมูลระยะยาว การประมาณค่าแบบเบส์ในแบบจ าลองพหุระดับ 
แบบจ าลองเชิงเส้นทั่วไปพหุระดับส าหรับข้อมูลจัดประเภท การวิเคราะห์อภิมานด้วยแบบจ าลองพหุระดับ การ
ประยุกต์ใช้แบบจ าลองพหุระดับ 

Overview of multi-level modeling; nature of hierarchical or nested data; random effect 
models; variance component analysis; two-level hierarchical models; three-level hierarchical 
models; multi-level model for longitudinal and repeated-measures data; Bayesian estimation 
in multi-leve models; multilevel generalized linear modelsfor categorical data; meta-analysis 
via multi-level modeling; other applications of multilevel analysis. 

 
สป 7314 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมและสื่อสังคม 3 หน่วยกิต 
AS 7314 Social Network and Media Analysis 3 Credits 

 มโนทัศน์เบื้องต้นในการวิเคราะห์เครือข่ายสังคมและสื่อสังคม การเก็บข้อมูลบนเครือข่ายสังคม การ
ตรวจสอบและวาดภาพนิทัศน์ของเครือข่ายสังคม พลวัตและการเติบโตของเครือข่ายสังคม ศูนยกลางความ
เชื่อมโยงของเครือข่ายสังคม ชุมชนและกลุ่มบนเครือข่ายสังคม การสื่อสารและการเผยแพร่นวัตกรรมบน
เครือข่ายสังคม แบบจ าลองเครือข่ายและแบบจ าลองสารสนเทศ  
 Basic concepts in social network and media analysis, data collection on social network, 
detection and visualization of social network, social network dynamic and growth, social 
network centrality, community and cluster on social network, communication and diffusion of 
innovation on social network, network models, and information models. 
 
สป 7315 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติ 3 หน่วยกิต 
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AS 7315 Database Design and Management:  Practical Approach     3 Credits 
การออกแบบฐานข้อมูล ภาษา SQL ชั้นสูง สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล วัตถุสคีมา การจัดการ 

ข้อมูล การจัดการพ้ืนที่ตาราง ดัชนี วิว ซีเควนซ์ ทริกเกอร์ สโตร์โพรซีเยอร์ การส ารองและการกู้คืนข้อมูล  
การปรับแต่งประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมูล 

Database design, Advanced SQL, Database system architecture, Schema objects, Data 
storage management, Managing tablespaces, index, view, sequence, trigger, stored procedure, 
backup and recovery, performance tuning. 

 
 

สป 7316 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3 หน่วยกิต 
AS 7316 Data Warehousing and Data Mining                     3 Credits 
 การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล ตัวแบบเชิงมิติ  สถาปัตยกรรมระบบคลังข้อมูล การสกัด  
การแปลง และการโหลดข้อมูล การประมวลผลเชิงวิเคราะห์แบบออนไลน์ เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล  
การจ าแนกประเภท การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์หัวข้อชั้นสูงเก่ียวกับการท าเหมืองข้อมูล 

This course will cover data warehousing, on-line analytical processing (OLAP) 
technology, and data mining. The need for data warehousing, dimension modeling, data 
warehouse architecture and implementation, data extraction, transformation and loading. On-
line analytical processing (OLAP).  Concepts and techniques for data mining: classification, 
association rules, clustering. Selected advancedtopics in data mining. 
บุพวิชา:  คส 6101 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลเชิงปฏิบัติหรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite: CI 6101 Database Design and Management:  Practical Approach or Instructor Consent. 
 
สป 7317 การจัดการข้อมูลใหญ่ 3 หน่วยกิต 
AS 7317 Managing Big Data      3 credits 

ความหมายและคุณลักษณะของข้อมูลใหญ่ แพล็ตฟอร์มพ้ืนฐาน เช่น Hadoop, Spark และเครื่องมือ
อ่ืนๆ วิธีการจัดเก็บข้อมูล การอัพโหลด แจกจ่าย และการประมวลผลข้อมูลใหญ่ HDFS, HBase, KV stores 
ฐานข้อมูลเอกสาร ฐานข้อมูลกราฟ อัลกอริธึมในการวิเคราะห์ข้อมูลบนแพล็ตฟอร์มต่างๆ การน าเสนอข้อมูลใหญ่
ด้วยภาพ 

Overview applications of Big Data. Fundamental platforms, such as, Hadoop, Spark, and 
other tools, such as IBM System G for Linked Big Data. Data storage methods and how to 
upload, distribute, and process Big Data. HDFS, HBase, KV stores, document database, and 
graph database. Handling analytics algorithms on different platforms. Visualization issues on Big 
Data analytics. 
บุพวิชา: คส    7101   คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูลหรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite: CI   7101    Data Warehousing and Mining or Instructor Consent. 

สป 7318 การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทข้อความ 3 หน่วยกิต 
AS 7318 Text Analytics                                     3 Credits 

วิธีการจัดการ การสรุปความ และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างหรือมีโครงสร้างเบาเพ่ือค้นหาแบบ
รูปที่น่าสนใจ การสกัดความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจ เทคนิคทางสถิติและการประมวลผล
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ภาษาธรรมชาติ หัวข้อชั้นสูง เช่น การวิเคราะห์เค้าร่าง การวิเคราะห์เนื้อหา พจนานุกรมเนื้อหา การวิเคราะห์ใน
ระดับค า และการวิเคราะห์โครงข่ายความหมาย 

Methods for organizing, summarizing and analyzing large collections of unstructured 
and lightly-structured text to discover interesting patterns, extract useful knowledge, and 
support decision making that can be generally applied to arbitrary text data in any natural 
language with minimum human effort. Concepts and principles of major statistical and Natural 
Language Processing techniques.Advanced topics, including schema analysis, classical content 
analysis, content dictionaries, word-based analysis, and semantic network analysis. 

 
สป 7319 การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ 3 หน่วยกิต 

AS 7319 Big Data Analytics 3 Credits 
 ภาพรวมของการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ โปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ การจัดการข้อมูลใหญ่ 
ขั้นตอนวิธีส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ แมชีนเลิร์นนิ่งและการท าเหมืองข้อมูลส าหรับข้อมูลใหญ่ การค านวณ
แบบกลุ่มเมฆและแบบขนานส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ 
 Overview of big data analytics; big data environment; softwares for big data analytics; 
big data management; algorithms for big data analytics; machine learning and data mining for 
big data; cloud and parallel computing for big data analytics 

 
สป 7401 ตัวแบบการตัดสินใจ 3 หน่วยกิต 
AS 7401 Decision Models 3 Credits 
 กระบวนการตัดสินใจ ตัวแบบคณิตศาสตร์เพ่ือช่วยในการแก้ปัญหาที่ทราบค่าของพารามิเตอร์ของระบบ 
ตัวแบบจัดสรรทรัพยากร ตัวแบบการขนส่ง ตัวแบบการมอบหมาย งานตัวแบบทรัพยากรคงคลัง ตัวแบบการ
โปรแกรมเชิงพลวัต ตัวแบบข่ายงานและการจัดการโครงการด้วย CPM/PERT การประยุกต์ใช้ตัวแบบต่างๆ เพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 Decision Process; mathematical models for solving problems with known parameters; 
resource allocation models; transportation models; assignment models; inventory models; 
dynamic programming models; network models and project management (CPM/PERT); and 
applications of these models to support managerial decision making. 
บุพวิชา:  สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite: AS4001 Mathematics for Applied Statistics or Instructor Consent 
 
สป 7402 ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร 3 หน่วยกิต 
AS 7402 Resource Allocation Models 3 Credits 

 การพัฒนาตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร การประยุกต์การโปรแกรมเชิงเส้น การโปรแกรมเชิงจ านวนเต็ม 
การโปรแกรมเชิงจ านวนเต็มบางส่วน และการโปรแกรมเชิงเป้าหมายเพ่ือจัดสรรทรัพยากรอันมีจ ากัดในธุรกิจและ
อุตสาหกรรม รูปแบบทั่วไปของการโปรแกรมเชิงเส้น ทฤษฎีซิมเพลกซ์ ปัญหาคู่ การวิ เคราะห์ความอ่อนไว การ
หาค าตอบการโปรแกรมเชิงจ านวนเต็มด้วยวิธีแตกกิ่งและก าหนดขอบเขต และการแก้ปัญหาหลายวัตถุประสงค์
ด้วยการโปรแกรมเชิงเป้าหมาย   
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 Development of resource allocation models; applications of linear programming, 
integer programming, mixed–integer programming, and goal programming in scarce resource 
allocation in business and industry; general form of linear programming; simplex theory; dual 
problems; sensitivity analysis; solving integer programming by Branch and  Bound method; and 
solving multi–objective problems by goal programming.  
บุพวิชา:  สป 7401 ตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite: AS7401 DecisionModels or Instructor Consent 
 
สป 7403 การจ าลอง  3 หน่วยกิต 

AS 7403 Simulation  3 Credits 
 การจ าลองเชิงสถิติ การจ าลองเหตุการณ์แบบไม่ต่อเนื่อง กระบวนการจ าลองแบบปัญหา การสร้าง
ตัวเลขคล้ายสุ่ม และการสร้างเลขสุ่มตามการแจกแจง ตัวแบบการจ าลอง การประยุกต์การจ าลองกับปัญหา
ทางด้านการจัดการ การวิเคราะห์ผลการจ าลองทางสถิติ การทวนสอบและความแม่นของตัวแบบจ าลอง การ
ทดลองเพ่ือหาค าตอบที่เหมาะสม การจ าลองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
 Statictical simulation; discreteevent simulation; process of problem simulation; 
generating pseudo random number and random variables of distribution functions; simulation 
models; application of simulation models to managerial problems; statistical analysis of 
simulation data; verification and validation of simulation models; design of experiment to 
select the best solutions; and computing simulation.  
บุพวิชา:  สป 7401 ตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite : AS 7401 Decision Models or Instructor Consent 
 
สป 7404 การจัดการสินค้าคงคลัง 3 หน่วยกิต 

AS 7404 Inventory Management 3 Credits 
 การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลัง  ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบพารามิเตอร์ที่ทราบค่าเมื่ออุปสงค์มีค่าคงที่ และมี
ค่าเปลี่ยนไปตามเวลา ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบสโทแคสติกในกรณีคาบเดียวและหลายคาบ ตัวแบบสินค้าคงคลัง
ซึ่งมีเวลาน าเป็นแบบสโทแคสติก ระบบสินค้าคงคลังแบบล าดับตัวแบบสินค้าคงคลังแบบหลายชั้น การวิเคราะห์
ความเสี่ยงรวมกรณีศึกษา 
 Inventory classification; deterministic inventory models with constant and time-varying 
demands; stochastic inventory models; single-period and finite-horizon models; stochastic 
lead-time models; serial systems; multi-echelon inventory systems; risk pooling analysis; and 
case studies (if any).  
บุพวิชา: จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite: LM 5001Data Analysis and Decision Modelsor Instructor Consent 

สป 7405 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า 3 หน่วยกิต 
AS 7405 Transportation and Distribution Network Management 3 Credits 
 การจัดการการขนส่ง รูปแบบการขนส่งและค่าใช้จ่าย   การวิเคราะห์ต้นทุนการขนส่ง ตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการขนส่ง    การคัดเลือกผู้ให้บริการการขนส่ง ตัวแบบส าหรับเครือข่ายการขนส่ง  ปัญหาการจัด
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เส้นทางการขนส่ง  ตัวแบบการก าหนดต าแหน่งสิ่งอ านวยความสะดวก   การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์  ช่องทางการกระจายสินค้า  กรณีศึกษา 
 Transportation management; transportation modes and transportation cost; 
transportation cost analysis; key performance; carrier selection;mathematical models for 
transportation network; vehicle routing problem; facility location model; solving problem  
by using computer program; distribution channels; and case study.   
บุพวิชา: จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite: LM 5001Data Analysis and Decision Modelsor Instructor Consent 
 
สป 7406 การจัดการรายได้   3 หน่วยกิต 
AS 7406 Revenue Management 3 Credits 
 ตัวแบบเชิงปริมาณส าหรับการจัดการรายได้ การควบคุมทรัพยากรเชิงเดี่ยวและเชิงเครือข่าย ตัวแบบ 
การจองเกิน การหาราคาเหมาะที่สุด การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการจัดการรายได้ในธุรกิจการบิน โรงแรมและรถเช่า 
 Quantitative models for revenue management; single resource capacity control; 
network revenue management; overbooking; price optimization; and applications in airlines; 
hotels; and rental cars. 
 
สป 7407 การควบคุมคุณภาพ                                                                      3 หน่วยกิต 
AS 7407 Quality Control 3 Credits 

แนวความคิดเกี่ยวกับซิคซิกมา การวัดประสิทธิภาพซิคซิกมา แนวความคิดการผลิตแบบลีน การน าเอา
ซิคซิกมาไปใช้ในหน่วยอุตสาหกรรมและบริการ กระบวนการปรับปรุงด้วย DMAIC เครื่องมือในการก าหนด
กระบวนการที่ส าคัญ เครื่องมือในการวัด เช่น การจับคู่กระบวนการการวัดซ้ าและท าซ้ า และแผนภูมิควบคุม เป็น
ต้น เครื่องมือในการวิเคราะห์ได้แก่ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์กระบวนการ เครื่องมือในการ
ปรับปรุง รวมถึงการซ่อมบ ารุงเชิงป้องกัน การออกแบบการทดลอง และเครื่องมือควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ 
ความส าคัญของหัวหน้าทีมในการน าซิคซิกมาไปใช้ และความสัมพันธ์ของซิคซิกมากับการบริหารความสัมพันธ์
ลูกค้า 

Concept of six sigma; six sigma measurement; concept of lean manufacturing; 
implementing six sigma in manufacturing and service; DMAIC improvement process; define 
critical process tools; measure tools including process mapping, gage repeatability and 
reproducibility, control charts; analyze tools including analysis of variance and process 
capability; improvement tools including total productive maintenance and design of 
experiment; statistical process control tools; importance of team leadership to six sigma 
implementation; and relationship between six sigma and customer relationship management 
(CRM) 

 
สป 7408 การจัดการคลังสินค้า 3 หน่วยกิต 

AS 7408 Warehouse Management 3 Credits 
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 บทบาทและเป้าหมายของคลังสินค้า  คุณลักษณะพ้ืนฐานของคลังสินค้า โอเปอเรชันต่างๆในคลังสินค้า 
ระบบการจัดการคลั งสินค้า อุปกรณ์ ต่างๆที่ ใช้ ในคลังสินค้า โครงร่างของพ้ืนที่ ที่ จัดเก็บสินค้าแบบ  
ยูนิตโหลด แบบหยิบเป็นหีบห่อ และแบบหยิบเป็นชิ้น  การจัดวางสินค้าบนชั้น การหยิบสินค้าตามใบสั่ง ตู้จัดเก็บ
สินค้าและเอเฟรม การจัดคลังสินค้าแบบรวมรวมศูนย์ข้ามท่าหรือศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้า การวัดการด าเนินงาน
ต่างๆ ของคลังสินค้า 
 Roles and warehouse objectives; basic characteristic of warehouse; warehouse 
operations; warehouse management systems; storage equipments; layout of a unit-load area; 
layout of a carton-pick area; layout of a piece-pick area; detailed slotting; order-picking; 
carousels and A-frames; cross-docking;  warehouse performance measurement. 
บุพวิชา:  จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ หรือได้รับอนุญาตจากผู้สอน 
Prerequisite: LM 5001 Data Analysis and Decision Models or Instructor Consent 
 
สป 7501 ระเบียบวิธีส ารวจความคิดเห็นสาธารณะและประชามติ  3 หน่วยกิต 

AS 7501 Poll and Public Opinion Survey Methodology  3 Credits 
การส ารวจด้วยตัวอย่าง การส ารวจความคิดเห็นสาธารณะและประชามติ ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง

ความผิดพลาดที่เกิดจากการส ารวจผู้ไม่ตอบในการส ารวจ ค าถามและค าตอบจากการส ารวจ การสัมภาษณ์ใน
การส ารวจ การตรวจสอบคุณภาพและจัดเตรียมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลส ารวจ การน าความคิดเห็นสาธารณะ
และประชามติไปใช้ในการวางแผนนโยบายและการพัฒนา  
 Sample survey; poll and public opinion survey; population and sampling; survey errors; 
non-respondants in survey; questions and answer in survey; interview for survey; quality check 
and data preparation; data analysis for survey; applying poll and public opinion survey for 
policy planning and development.  
 
สป 7502 การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ 3 หน่วยกิต 
AS 7502 Project Analysis and Feasibility Study 3 Credits 

หลักการและวิธีการวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การพยากรณ์เพ่ือประเมินความ
เป็นไปได้ของโครงการ การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการด้านทางการจัดการ กฎหมาย เศรษฐกิจสังคม 
เทคนิค การตลาดและการเงิน การจัดท ารายงานทางการเงินล่วงหน้า (Pro-forma financial statement)  
การจัดท างบประมาณลงทุน (Capital budgeting) และการประเมินผลกระทบของโครงการที่มีต่อผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง (Stakeholders) 

Principles and methods for project analysis and feasibility study; forecasting for 
assessing project feasibility; management, legal, economics, social, technical, marketing, and 
financial feasibility study; Projecting pro-forma financial statement and capital budgeting; 
impact assessment on various stakeholders. 

 
สป 7503 ประชากรกับการพัฒนา  3 หน่วยกิต 

AS 7503 Population and Development  3 Credits 
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ประวัติความเป็นมาของประชากรศาสตร์  ทฤษฎีและแนวความคิดที่ส าคัญ การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้ม
ของประชากรโลกและภูมิภาคต่าง ๆ  กระบวนการทางประชากรที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ความสัมพันธ์
ระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางประชากรกับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  
ปัญหาและประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงประชากรและนโยบายทางประชากร 

History and development of demography as a discipline; theories on population; world 
and regional population trends; demographic components and processes relating to 
population changes; interrelationships between population changes and economic, social, 
technological and environmental changes; issues concerning changes in population; and 
population policy. 
 
สป 7504 การสร้างและพัฒนามาตรวัดทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
AS 7504 Scale Construction and Development for Social and Behavioral Sciences  3 Credits 
 หลักการและวิธีการในการสร้างและพัฒนามาตรวัด รูปแบบของมาตรวัดและข้อค าถามทางสังคมศาสตร์
และพฤติกรรมศาสตร์ การเขียนข้อค าถาม การวิเคราะห์รายข้อ การวิเคราะห์ความเที่ยง การตรวจสอบความตรง 
คะแนนมาตรฐานและเกณฑ์ปกติ การวัดเจตคติ ความพึงพอใจ ความเชื่อ ภาพในความคิด อคติและความล าเอียง
ในสังคม และปัญญาสังคม  
 Principles and methods for scale development and construction; scale and item 
formats in social and behavioral sciences; item writing; item analysis; reliability analysis; 
validation; standard scores and norms; measurement of attitude, satisfaction, belief, 
stereotype, bias and prejudice, and social cognition.       
 
สป 7505 การประเมินผลโครงการ 3 หน่วยกิต 
AS 7505 Project/Program Evaluation 3 Credits 

ภาพรวมของการประเมินผลโครงการขั้นตอนของการประเมินผลโครงการการประเมินความจ าเป็น
แบบจ าลองและทฤษฎีในการประเมินโครงการ การประเมินโครงการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การออกแบบ
การประเมินโครงการ การเลือกตัวชี้วัดในการประเมิน การประเมินต้นทุน-ความคุ้มค่า การประเมินผลกระทบ
ของโครงการและการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จริยธรรมส าหรับนักประเมิน 

Overview of project/program evaluation; project/program evaluation process; need 
assessment; models and theories for project/program evaluation; quantitative and qualitative 
project/program evaluation; project/program evaluation design; indicator selection for 
project/program evaluation; cost-effectiveness evaluation; project/program assessment; 
effectiveness and efficiency assessment; ethics for evaluators. 
 
สป 7506 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 3 หน่วยกิต 
AS 7506 Qualitative Research Methods 3 Credits 

พ้ืนฐานปรัชญาและการประยุกต์ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ การสังเกต การบันทึกเทปและ  วีดี
ทัศน์ การลงภาคสนาม วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ รวมถึง เทคนิค critical incident ปรากฏการณ์นิยม 
ทฤษฎีฐานราก การวิเคราะห์วาทกรรม บรรยายวิทยา กรณีศึกษา การวิจัยเชิ งปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ชาติ
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พันธุ์วิทยา สตรีนิยม และวิธีวิจัยแบบผสม การเขียนและการน ารายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ จริยธรรมของการ
วิจัยเชิงคุณภาพ 

The philosophical foundations and the applications of qualitative research methods; 
interview, observations,video and tape recording, and fieldwork; qualitative data 
analysisincluding critical incident technique, phenomenology, grounded theory, discourse 
analysis, narratology, case study,participative action research, ethnography, feminism, 
andmixed methods; qualitative research writing and presentation; ethics for qualitative 
research. 

 
สป 7507 วิธีวิจัยเชิงอนาคต        3 หน่วยกิต 
AS 7507 Futuristic Research Methods 3 Credits 

ภาพรวมของอนาคตศึกษาและวิธีวิจัยเชิงอนาคต วิธีวิจัยเชิงอนาคตทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ การ
วิเคราะห์สถานการณ์ วิธีเดลไฟ การวิเคราะห์ผลกระทบไขว้ การพยากรณ์เทคโนโลยี การจ าลองเชิงพลวัตของ
ระบบ การฉายภาพประชากร อนาคตศึกษาและการวางแผนนโยบาย 

Overview of future studies and furistic research methods; quantitative and qualitative 
futuristic research methods; scenario analysis; Delphi method; cross-impact analysis; 
technology forecasting; system dynamic simulation; demographic projection; future studies and 
policy formulation. 
 
สป 7508 การจ าลองเชิงพลวัตของระบบ 3 หน่วยกิต 
AS 7508 System Dynamic Simulation 3 Credits 

เป้าหมายและมโนทัศน์ของพลวัตระบบ การนิยามปัญหา โครงสร้างการไหลของพลวัตระบบ การสร้าง
แบบจ าลองพลวัตระบบ การสร้างภาพนิทัศน์ส าหรับพลวัตระบบ การประเมินพลวัตระบบ การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ส าหรับพลวัตระบบ 

Purpose and concepts of system dynamics, problem definition, flow structures of 
system dynamics,system dynamic model building, visualizing system dynamics, evaluating 
system dynamics, computer application for system dynamics 
 
สป 7509 การวิเคราะห์อภิมานและการสังเคราะห์งานวิจัย 3 หน่วยกิต 
AS 7509 Research Synthesis and Meta-Analysis 3 Credits 
 มโนทัศน์และกระบวนการในการสังเคราะห์งานวิจัยและการวิเคราะห์อภิมาน , การพัฒนากรอบแนวคิด
ในการวิจัยส าหรับการวิเคราะห์อภิมาน, การค้นคว้าและวรรณกรรมปริทัศน์ส าหรับการวิเคราะห์อภิมาน การลง
รหัสและประเมินผลงานวิจัย วิธีทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์อภิมาน การวิเคราะห์อภิมานเชิงจิตมิติ การรวม
ดัชนีขนาดอิทธิพล การวัดความเป็นวิวิธพันธ์ของดัชนีขนาดอิทธิพล โมเดลผลกระทบคงที่และเชิงสุ่ม การ
วิเคราะห์ถดถอยเมต้า การประมาณค่าแบบเบย์เซี่ยนและแบบจ าลองพหุระดับส าหรับการวิเคราะห์อภิมาน การ
วิเคราะห์แยกกลุ่มและการวิเคราะห์ตามชั้นภูมิ การวิเคราะห์อคติจากการตีพิมพ์ การเขียนบทความวิชาการที่ใช้
การวิเคราะห์อภิมาน 

Concepts and procedures for research synthesis and meta-analysis, development of 
research framework for meta-analysis, literature review and search for meta-analysis, coding 
and evaluating research results, statistical methods for meta-analysis, psychometric meta-
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analysis, combining effect size, measure of heterogeneity of effect size, fixed and random 
effects models, meta-regression, Bayesian estimation and multi-level modeling for meta-
analysis, subgroup and stratified analysis, analyzing publication bias, writing up meta-analysis 
paper. 

 
 
 

 
สป 7510 การจัดการและการวัดผลการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์การ 3 หน่วยกิต 
AS 7510 Organization-Wide Performance Measurement and Management 3 Credits 

กลยุทธ์กับการจัดการผลการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์การ การวางแผนการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ การแตก
ต่อ-ส่งลูก-รับลูก และความคล้องจองระหว่างกลยุทธ์และผลการปฏิบัติงาน การจูงใจให้เกิดผลการปฏิบัติงาน 
การวัดผลการปฏิบัติงานและดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก บาล้านซ์สกอร์การ์ด การประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลขององค์การ การทบทวนการจัดการและการวัดผลการปฏิบัติงาน การรายงานผลการปฏิบัติ  
งานและการให้ผลย้อนกลับ 

Strategy and organization-wide performance management, strategic performance 
planning, deployment and alignment of strategy and performance, motivating performance, 
performance measurement and key performance indicator, balanced scorecard, evaluating 
organizational efficiency and effectiveness, information technology and performance 
management and measurement, revising performance management and measurement, 
performance reporting and feedback 

 
สป 7511 ปัญหาประชากร 3 หน่วยกิต 

AS 7511 Population Problem 3 Credits 
 ทบทวนแนวโน้มประชากร อดีต ปัจจุบันและอนาคต ผลกระทบที่มีต่อชีวิตความเป็นอยู่และ
กระบวนการทางสังคม ปัญหาประชากรในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกที่ เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงขนาด โครงสร้างและการกระจายตัว การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ปัญหาที่
เกี่ยวข้องกับการสมรสและการหย่าร้าง และอ่ืน ๆ 
 Overview of population trend-past, present and in the future; impact of population 
trends on life style, well-being, and social processes; issues related to changes in size, 
composition and distribution of population in Thailand and other regions of the  world; 
sustainable development and natural environment; problems related to marriage and  
divorce and others. 

สป 7512 เทคนิคประชากร  3 หน่วยกิต 
AS 7512 Demographic Techniques 3 Credits 
 แหล่งข้อมูลที่ส าคัญ วิธีการประเมินความคลาดเคลื่อนของข้อมูลและการปรับแก้  เทคนิคการวัดและ
วิเคราะห์ขนาดของประชากร องค์ประกอบด้านอายุ เพศ การสมรส การเจริญพันธุ์ การเจ็บป่วยและการตาย 
การย้ายถิ่นและความเป็นเมือง การสร้างตารางชีพแบบมาตรฐาน และการประมาณและการฉายภาพประชากร
ขั้นพ้ืนฐาน 
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 Sources of demopraphic data; detection and correction of errors in demographic data; 
measures and analysis of size, age and sex structure, nuptiality, fertility, morbidity and 
mortality, migration and urbanization; standard life table construction; and basic population 
estimation and projection. 

 
สป 7513 ตัวแบบการอยู่รอด 3 หน่วยกิต 
AS 7513 Survival Models 3 Credits 
 ลักษณะและคุณสมบัติของตัวแบบการอยู่รอด การประมาณตัวแบบการอยู่รอด แบบอิงพารามิเตอร์และ
ไม่ใช้พารามิเตอร์ เมื่อมีข้อมูลอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การขยายและการประยุกต์ตัวแบบการอยู่รอด ตาราง
ชีพ  
 Characteristics and properties of survival models; estimate parametric and non-
parametric survival models with complete and incomplete data; extension and application of 
survival models; and life table. 
 
สป 7514 เทคนิคตารางชีพและการประยุกต์    3 หน่วยกิต 

AS 7514 Life Table Techniques and Their Applications 3 Credits 
การวัดการตายและการเจ็บป่วย ทฤษฎีและตัวแบบ ตารางชีพมาตรฐานออกทางเดียว ตารางชีพออก

หลายทาง ตารางชีพชีพหลายสถานะและตัวแบบการฉายภาพประชากร ตัวแบบการถดถดยฮาร์ซาดและการ
ประยุกต์เทคนิคตารางชีพเพ่ือวิเคราะห์เหตุการณ์อ่ืนๆ 
 Mortality and morbidity measurement; standard single-decrement life table theory and 
models; multiple-decrement life table; multistate life table and projection models; hazard 
regression models; and applications of life table technique to study other demographic events. 
 
สป 7515 สังคมผู้สูงอายุ 3 หน่วยกิต 

AS 7515 Aging Society 3 Credits 
 ทฤษฎีและวิธีทางประชากรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสังคมผู้สูงอายุการสูงอายุและการเงินส่วนบุคคล ซึ่ง
รวมถึงเงินบ านาญ ประกันชีวิตและสุขภาพ และการวางแผนทางการเงิน การสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี การสูงวัยกับ
สุขภาวะ จิตวิทยากับการสูงวัย สังคมวิทยากับการสูงวัย การสูงวัยและผลกระทบที่มีต่อสังคมเศรษฐกิจ การสูงวัย
กับนโยบายสาธารณะโดยเน้นที่ประเทศไทย  
 Demographic theories and methods related to aging society, aging and personal finance 
including pension, health and life insurance, and financial planning, healthy aging, aging and 
well-being, psychology and aging, sociology and aging, aging and its impacts on society and 
economics, aging and public policy with the emphasis on Thailand 
 
สป8701-8710 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติประยุกต์ 3 หน่วยกิต 
AS8701-8710 Selected Topics in Applied Statistics 3 Credits 
 การศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างไปจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติหัวข้อจะถูกก าหนดโดยคณะฯ และจะ
ประกาศให้ทราบล่วงหน้า 
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 Lecture on areas and issues beyond those covered in other courses. Topics will be 
announced prior to being offered. 
 
 
สป 8711-8720 การฝึกปฏิบัติทางสถิติประยุกต์   3 หน่วยกิต 
AS 8711-8720 Practicum in Applied Statistics 3 Credits 
 การฝึกปฏิบัติงานในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและ/หรือแตกต่างไปจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติ โดยนักศึกษาต้อง
ไปฝึกงานจริงในหน่วยงานต่างๆโดยมีผู้นิเทศน์งาน และเขียนรายงานการฝึกงานซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบรายงาน
การวิจัย Software กรณีศึกษา โครงงาน หรืออ่ืนๆ หัวข้อจะถูกก าหนดโดยคณะฯ และหน่วยงานเห็นชอบ
ร่วมกันก่อนที่นักศึกษาจะไปฝึกปฏิบัติงาน และจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า 
 Practicum in areas and issues related and/or beyond those covered in other courses. 
Students must practice or work in host organizationunder supervision. Students must write up 
their practicum report which can be research report, software, case study, project and so on. 
Topics will be announced by GSAS and host organization prior to being offered.  
 
สป 9000 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 
AS 9000 Independent Study 3 Credits 
 นักศึกษาเลือกหัวข้อที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามความสนใจ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบวิชาและนักศึกษาต้องท ารายงาน/หรือบทนิพนธ์ 
 Students choose their own interesting topics to study by themselves, the topics must 
be approved by a faculty member who is responsible for the course, the students are required 
to write the reports. 

 
สป 9004 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 
AS 9004 Thesis 12 Credits 
 นั กศึกษาต้องท าการค้นคว้ าวิจั ย ในหั วข้อที่ นั กศึกษาสนใจภายใต้ ค าปรึกษาของอาจารย์  
ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้องมี
การน าเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 
 A student-initiated research report on a particular topic under consultation of an 
advisor, together with an oral examination.The study must be extensive and of acceptable 
research standards.  
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ศ.ดร.ส ารวม  จงเจริญ xxxxxxxxxxxxx Ph.D. 
 
พบ.ม. 
 
 
กศ.บ. 

Statistics 
 
สถิติประยุกต ์
 
 
คณิตศาสตร ์

University of  Missouri-
Columbia, U.S.A. (พ.ศ. 
2541) 
สถาบนับัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์  
(พ.ศ. 2527) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ (พ.ศ. 2524) 

รศ.ดร.เดือนเพ็ญ  ธีรวรรณวิวัฒน์ xxxxxxxxxxxxx Ph.D. 
 
คม. 
 
คบ. 

Sociology 
 
วิจัยการศึกษา 
 
วิทยาศาสตร์
ทั่วไป 

University, of Hawaii 
U.S.A. (พ.ศ. 2532) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
(พ.ศ. 2519) 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
(พ.ศ. 2517) 

ผศ.ดร.ปรีชา  วิจิตรธรรมรส xxxxxxxxxxxxx Ph.D. 
 
 
M.B.A. 
 
 
สถ.ม. 
สถ.บ. 

Management 
of Technology 
 
Management 
of Technology 
 
สถิติ 
 
สถิติคณิตศาสตร ์

Asian Institute of 
Technology,Thailand 
(พ.ศ. 2545) 
Asian Institute of 
Technology,Thailand 
(พ.ศ. 2538) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2534) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พ.ศ. 2532) 

อ. ดร. อานนท์ ศักดิ์วรวชิญ ์ xxxxxxxxxxxxx Ph.D. 
 
 
ศศ.ม. 
 
 
บธ.ม. 
 
บธ.บ. 

Psychometrics 
and 
Quantitative 
Psychology 
จิตวิทยา
อุตสาหกรรมและ
องค์การ 

ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 
การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
และองค์การ 

Fordham University, 
U.S.A. (พ.ศ. 2556) 
 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
(พ.ศ. 2547) 

 
สถาบนับัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์(พ.ศ. 2544) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
(พ.ศ. 2541) 

อ.ดร.วัชรีภรณ์  ไชยมงคล xxxxxxxxxxxxx ปร.ด. 
 

สถิติ 
 

สถาบนับัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์(พ.ศ.2548) 
สถาบนับัณฑิตพัฒน 
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พบ.ม. 
 
ศศ.บ. 

สถิติประยุกต ์
 
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

บริหารศาสตร ์(พ.ศ. 
2538) 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
(พ.ศ. 2523) 

 3.2.2 อาจารย์ประจ าคณะ 
ต าแหน่งทางวิชาการ/ 

ชื่อ – สกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 

ผศ.ดร.จักรินทร์  ศุขหมอก xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Computer 
Science 

Illinois Institute of 
Technology,U.S.A. 

รศ.ดร.พิพัฒน์  หิรัณย์วณิชชากร xxxxxxxxxxxxx D.E. Information 
Processing 

Tokyo Institute of 
Technology, Japan. 

รศ.ดร.สุรพงค์  เอ้ือวัฒนามงคล xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Computer 
Science 

Southern Methodist 
University, U.S.A. 

รศ.ดร.กาญจ์นภา  อมรัชกุล xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Industrial 
Engineering 

University of 
Minnesota-Twin 
Cities, U.S.A. 

รศ.ดร.ระวีวรรณ  เอ้ือพันธ์วิริยะกุล xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Computer 
Science 

University of North 
Texas, U.S.A. 

รศ.ดร.วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Electrical 
Engineering 

Montana State 
University, U.S.A. 

รศ.ดร.จิราวัลย์  จิตรถเวช xxxxxxxxxxxxxx Ph.D. Statistics University of Georgia, 
U.S.A. 

ผศ.ดร.นิธินันท์  ธรรมากรนนท ์ xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Industrial 
Management 

Clemson University, 
U.S.A. 

ผศ.ดร.ปราโมทย์  กั่วเจริญ xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Electrical and 
Computer 
Engineering 

Geogia Institute of 
Technology,U.S.A. 

รศ.ดร.วราภรณ์  จิรชีพพัฒนา xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Computer and 
Information 
Technology 

Monash University, 
Australia. 

ผศ.ดร.สุกัญญา  สุรเนาวรัตน ์ xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Computer 
Science and 
Communication 
Engineering 

Kyushu 
University,Japan. 

ผศ.ดร.สุพจน์ สุตัณฑวิบลูย ์ xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Computer 
Science 

University of Texas 
at Austin, U.S.A. 

ผศ.ดร.สุเทพ  ทองงาม xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Computer 
Science 

Illinois Institute of 
Technology, U.S.A. 

ผศ.ดร. ธนาสัย สุคนธ์พนัธุ ์ xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Computer University of 
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ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 

Science Southern California, 
U.S.A. 

ผศ.ดร.ฐิติรัตน์  ศิริบวรรัตนกุล xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Computer 
Engineering 

University of Tokyo, 
Japan. 

ผศ.ดร.ปราโมทย์  ลือนาม xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Information 
Systems 

University of 
Maryland, Baltimore 
County,U.S.A. 

ผศ.ดร.รัฐกร  พูลทรัพย์ xxxxxxxxxxxxx Sc.D. Computer 
Science 

University of 
Massachusetts 
Lowell, U.S.A. 

อ. ดร. สราวุธ จันทร์สุวรรณ xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Transportation 
Engineering 

Utah State 
University, U.S.A. 

รศ. ดร.จุฑาพรรธ์ ผดุงชีวิต xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Interportation 
Communication 

Bangkok University -
Ohio University, 
U.S.A.-Thailand 

อ.ดร.วัชรีภรณ์  ไชยมงคล xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Statistics NIDA, Thailand. 

อ.ดร.ศิวิกา  ดุษฎีโหนด xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Engineering 
Management 

University ofMissouri-
Rolla, U.S.A. 

รศ.ดร.โอม  ศรนิล xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Computer 
Science 

Virginia Tech, U.S.A. 

ผศ.ภัทราวดี  ธนวงศ์สุวรรณ xxxxxxxxxxxxx M.S. Computer 
Science 

Georgia Institute of 
Technology, U.S.A. 

 

 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
ต าแหน่งทางวิชาการ/ 

ชื่อ – สกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
คุณวุฒิ
สูงสุด 

สาขาวิชา 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 

รศ.นรีวรรณ  จินตกานนท ์ xxxxxxxxxxxxx M.S. Maths. Illinois Institute of 
Technology, U.S.A. 

รศ.ดร.พาชิตชนัต  ศิริพานชิ xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Statistics Oregon State 
University, U.S.A. 

รศ.ดร.ปังปอนด์  รักอ านวยกิจ xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Economics Michigan State 
University, U.S.A. 

ผศ.ดร.ดารารัตน์  อานนัทนะสวุงศ์ xxxxxxxxxxxxx Ph.D. Economics University of 
Tennessee at 
Knoxville, U.S.A. 

ผศ.วีณา  ฉายศิลปรุ่งเรือง (ASA) xxxxxxxxxxxxx M.S. 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

 มีวิชา Practicum in Applied Statistics 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาที่ เลือกเรียนแผน กท าวิทยานิพนธ์  และนักศึกษาที่ เลือกเรียน  
แผน ข ลงทะเบียนเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระเพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้าศึกษาวิจัยตามประเด็นหรือหัวข้อที่สนใจ
ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าศึกษาหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ทฤษฎีที่ได้เรียนรู้  ทั้งจาก
ห้องเรียนและจากการค้นคว้าเพ่ือแก้ปัญหาที่ก าหนดในโครงงานได้ และสามารถน าผลงานที่ศึกษาค้นคว้าไป
ตีพิมพ์ลงในวารสารหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการได้ 
 5.3 ช่วงเวลา 

 นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าให้ครบถ้วนจัดท าโครงงานหรือรูปเล่มวิทยานิพนธ์ภายในก าหนดเวลาของ
หลักสูตร 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 วิทยานิพนธ์ จ านวน  12   หน่วยกิต  หรือวิชาการค้นคว้าอิสระ จ านวน 3 หน่วยกิต 
 
 

 5.5 การเตรียมการ 



59 
 

1. ชั่วโมงบรรยายพิเศษเพ่ือแนะน าวิธีการค้นคว้าหาหัวข้อที่น่าสนใจเพ่ือพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์หรือ
การศึกษาค้นคว้าอิสระ 

2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระตามข้อบังคับของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา 

3. ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
4. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการเขียนบทความ การน าเสนอผลงานและ/หรือการตีพิมพ์

ผลงานวิทยานิพนธ์ 
5. มีหน่วยงานให้ค าแนะน า ตรวจสอบรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
วิทยานิพนธ์ 
1. จัดสอบข้อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน 
2. ประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
3. สอบป้องกันวิทยานิพนธ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 
4. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบป้องกันวิทยานิพนธ์บนเว็บไซต์ของคณะและบนบอร์ดสาธารณะ

เพ่ือให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต่อคณะกรรมการ
สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 

5. ติดตามและตรวจสอบการแก้ไขวิทยานิพนธ์ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสอบ 
6. ตรวจสอบรูปแบบของวิทยานิพนธ์ 
7. ติดตามและตรวจสอบการน าเสนอ/การตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
วิชาการค้นคว้าอิสระ 
1. นักศึกษาน าเสนอผลงานในชั้นเรียนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะกรรมการ เพ่ือนนักศึกษา และผู้สนใจ

เข้าร่วมฟัง 
2. มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาและเพ่ือนนักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในวันน าเสนอ

ผลงาน และมีการประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
3. น าเสนอผลงานในวันประชุมวิชาการเพ่ือเสนอผลงานของนักศึกษาท่ีจัดโดยคณะอาจารย์ 

ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่เป็นกรรมการร่วมกันประเมินผลและให้ผลการศึกษา 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
-  มีความเชี่ยวชาญด้านสถิติประยุกต์ มีศักยภาพและ - จัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ 
 ทักษะในการประยุกต์ วิเคราะห์และสังเคราะห์  ทั้งในเชิงทฤษฎีที่จะน าไปสนับสนุนในการวิเคราะห์ 
 ปรากฏการณ์หรืองานด้านการวจิัยด าเนินงาน ธุรกิจ  และการประยุกต์ใช้กับงานจริงเพ่ือฝึกทักษะในการ 
 และการวิจัย การประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง  วิเคราะห์  สังเคราะห์ 
 ประชากรและการพัฒนา และอ่ืนๆ - มีการจัดศึกษาดูงานส าหรับบางวิชา 
- มีความสามารถในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลย ี  - ให้นักศึกษาสามารถค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ   
 ที่เก่ียวข้อง  ให้สามารถวิเคราะห์ วิจัยได้ 
  - ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจรงิอย่างถูกต้องทั้งใน 
  ภาคสนามและในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
  ฝึกการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ รวมถึงการ 
  ใช้เทคนิคต่างๆ ในการประมวลผลและอภิปราย 
  ผลได้ถูกต้อง 
- มีภาวะผู้น า มีความสามาถในการน าเสนอและ - ส่งเสริมให้นักศึกษาน าเสนอผลงานการวิจัยใน 
 แสดงความคิดเห็น  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน  ที่ประชุมวิชาการ 
 ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการสื่อสารและท างาน - จัดบรรยายพิเศษ และจัดประชุมวิชาการอย่าง 
 เป็นหมู่คณะได้รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม  สม่ าเสมอ 
 ท าหน้าที่เป็นพลเมืองทีด่ี รับผดิชอบต่อตัวเอง
 วิชาชีพและสังคม 

- จัดการเรียนการสอนโดยก าหนดให้นักศึกษา
 ท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกภาวะการเป็นผู้น า การมี 

   ความรับผดิชอบและการมีส่วนร่วมต่องานของกลุ่ม 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes (ELO)) 
 ผลการเรียนรู้ 
ELO1 คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 มีคุณธรรม จริยธรรมในเชิงวิชาการ และวิชาชีพ 

 
ELO 2 
 
ELO 3 

ความรู้ 
2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสถิติประยุกต์  
รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติประยุกต์ ให้น ามาใช้เป็นประโยชน์สูงสุด 
 2.7  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติประยุกต์ การวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง
กับกระบวนการท างาน การแก้ปัญหาในการท างาน การปรับกระบวนการท างาน    เพื่อให้มีผลการ
ด าเนินงานดีที่สุดสามารถค้นคว้าเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 

 
ELO 4 

ทักษะทางปัญญา 
3.1 สามารถน าความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาคิดอย่าง
มีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

ELO 5 
 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.2 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

ELO 6 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็น 

 

กลยุทธ์การสอน 

 
ผลการเรียนรู้ 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 
การบรรยาย  X X X X  X X 
การอภิปราย  X X X X   X 
การใช้กรณีศึกษา X X X X X  X 
การเรียนการสอนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วย   X X X X  X 
การฝึกปฏิบัติ X  X X X  X X 
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน X X X X  X X 
การศึกษาดูงาน  X X X X  X    
การท ารายงาน/งานวิจัย/โครงการ/การบ้าน X X X X X X 

หมายเหตุ สามารถใช้กลยุทธ์การสอนอย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้บรรลุผลการเรียนรู้ ELO แต่ละข้อ 

กลยุทธ์การประเมิน 

 
ผลการเรียนรู้ 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 

การสอบปากเปล่า   X X X 

 
X  
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การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม X X X X X X 

การประเมินการบ้าน/โจทย์ปัญหา/งานที่มอบหมาย X X X X X X 

การประเมินรายงาน/โครงงาน X X X X X X 

การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอผลงาน  X X X  X 

การประเมินงานกลุ่มที่มอบหมาย หรือกรณีศึกษา X X X X X X 

การเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม X X X X X X 

การสอบกลางภาค  X X X  X 

การสอบปลายภาค  X X X  X 

การสอบประมวลความรู้  X X X  X 
หมายเหตุ สามารถใช้กลยุทธ์การประเมินอย่างน้อยอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ ELO แต่ละข้อ 
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3.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum 
Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 

สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์    
 

 
 

สป 4002 ฐานข้อมูลและการโปรแกรมเชิงสถิติ       

สป 4003 ภาษาอังกฤษส าหรับสถิติประยุกต์       

สป 4004 นโยบายสาธารณะและพัฒนาการ
เศรษฐกิจ         

   
 

 
 

สป 4005 คลังข้อมูลใหญ่    
 

  

สป 6001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ    
 

 
 

สป 6002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ      
 

สป 7001 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ    
 

  

สป 7002 ระเบียบวิธีวิจัยประยุกต์       

สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์      
 

สป 7102 สถิติอนุมาน      
 

สป 7103 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง       

สป 7104 แผนแบบการทดลอง       

สป 7105 การวิเคราะห์การถดถอย       

สป 7106 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุประยุกต์       

สป 7107 การวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์
เชิงประยุกต์ 

      

สป 7108 การให้ค าปรึกษาและน าเสนอทางสถิติ  
 

    

สป 7109 เทคนิคการพยากรณ์   
   

 
 

สป 7110 การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิติ       

สป 7111 ทฤษฎีการตัดสินใจเชิงสถิติ       

สป 7201 หลักการประกันภัย       

สป 7202 ระเบียบวิธีทางสถิติประยุกต์       

สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน      
 

 
 
 
 

รายวิชา ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 
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สป 7204 การบริหารความเสี่ยงองค์การ       

สป 7205 คณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต้น       

สป 7206 ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจ าลอง
คณิตศาสตร์ประกันภัย 

      

สป 7207 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจง
ความสูญเสีย 

      

สป 7208 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 1       

สป 7209 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 2       

สป 7210 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 1       

สป 7211 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย 2       

สป 7220 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ       

สป 7221 การเงินองค์การ       

สป 7222 การบริหารการลงทุน       

สป 7223 วิศวกรรมการเงิน       

สป 7224 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิทยาการ
ประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง  

  
   

สป 7225 การจัดการการตลาดเชิงยุทธศาสตร์        

สป 7226 การจัดการความรู้  
    

 

สป 7227 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า  
     

สป 7301 วิธีวิทยาการวิจัยและการแสวงหาความรู้      
 

สป 7302 ปัญญาและการวิเคราะห์กลยุทธ์      
 

สป 7303 ปัญญาและการวิเคราะห์การตลาด       

สป 7304 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ 

      

สป 7305 ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน       

สป 7306 ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิง
ปริมาณ 

      

สป 7307 กราฟฟิคเชิงสถิติและการสร้างภาพ
นิทัศน์จากข้อมูล 

      

สป 7308 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์  
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รายวิชา ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 

สป 7309 ปัญญาและการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน       

สป 7310 โปรแกรมทางการวิเคราะห์ธุรกิจ       

สป 7311 การวิเคราะห์ข้อมูลมิติสัมพันธ์       

สป 7312 การเงินเชิงพฤติกรรม    
 

 
 

สป 7313 แบบจ าลองพหุระดับ      
 

  

สป 7314 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมและสื่อ
สังคม 

      

สป 7319 การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่       

สป 7315 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลเชิง
ปฏิบัติ  

   
 

  

สป 7316 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล       

สป 7317 การจัดการข้อมูลใหญ่                
 

  

สป 7318 การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทข้อความ    
 

  

สป 7401 ตัวแบบการตัดสินใจ      
 

สป 7402 ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร      
 

สป 7403 การจ าลอง       

สป 7404 การจัดการสินค้าคงคลัง       

สป 7405 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการ
กระจายสินค้า 

      

สป 7406 การจัดการรายได้       

สป 7407 การควบคุมคุณภาพ                                                                  

สป 7408 การจัดการคลังสินค้า       

สป 7501 ระเบียบวิธีส ารวจความคิดเห็นสาธารณะ
และประชามติ 

     
 

สป 7502 การวิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการ 

     
 

สป 7503 ประชากรกับการพัฒนา  
 

 
  

 

สป 7504 การสร้างและพัฒนามาตรวัดทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์      

    
 

สป 7505 การประเมินผลโครงการ    
 

 
 

สป 7506 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
 

    
 

 

รายวิชา ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 

สป 7507 วิธีวิจัยเชิงอนาคต 
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สป 7508 การจ าลองเชิงพลวัตของระบบ       

สป 7509 การวิเคราะห์อภิมานและการสังเคราะห์
งานวิจัย 

   
 

 
 

สป 7510 การจัดการและการวัดผลการปฏิบัติงาน
ทั่วทั้งองค์การ  

     

สป 7511 ปัญหาประชากร    
 

  

สป 7512 เทคนิคประชากร      
 

สป 7513 ตัวแบบการอยู่รอด       

สป 7514 เทคนิคตารางชีพและการประยุกต์       

สป 7515 สังคมผู้สูงอายุ       

สป 8701-8710 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติ
ประยุกต์ 

  
  

  

สป 8711-8720 การฝึกปฏิบัติทางสถิติประยุกต์                           
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านหลักสูตรภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 
1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1.1.     ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น 
และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ทั้ง 6 ข้อ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับ
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วิทยาการต่างๆ ที่ศึกษา รวมทั้งอาจารย์ต้องมีคุณสมบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมอย่างน้อย 6 
ข้อ ดังนี้ 
1)   มีจิตส านึกและตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกรับผิดชอบต่อ

สังคม 
2)   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
3)   มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ 
4)   เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคณุค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย์ 
5)   เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์การและสังคม 
6) มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาอาชีพของตนเองได้อย่างมี

คุณธรรมและจริยธรรม  

2.  ด้านความรู้          
  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

ก าหนดให้นักศึกษาต้องมีความรู้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1)   มีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานด้านไวยากรณ์ โครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษท่ี

จ าเป็นส าหรับการพัฒนาทักษะด้านการอ่าน 
2)   สามารถอ่านจับใจความส าคัญ สรุปเนื้อหา ตีความประโยคของต ารา บทความวิชาการ

ภาษาอังกฤษ 
3) สามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาวิเคราะห์ประเด็นทางภาษาอังกฤษ

และวัฒนธรรม ในการใช้ภาษาและการสื่อสาร 
4)   สามารถศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นปัญหาทางภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมในการใช้

ภาษาและการสื่อสาร และน าเสนอแนวทางแก้ไขได้   
 

3.   ด้านทักษะและปัญญา 
     3.1    ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและปัญญา 

ก าหนดให้นักศึกษาต้องมีความสามารถในการพัฒนาปัญญา มีวิธีการใช้ความคิดที่เป็นระบบ
และน าไปสู่การสร้างเสริมปัญญา ดังนี้ 
1)    ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของภาษาอังกฤษในการส่งเสริมการศึกษาและ

คุณภาพชีวิต  
2) สามารถตีความ วิเคราะห์และสังเคราะห์ตัวบทภาษาอังกฤษในบริบทต่างๆ ได้  
3) สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจภาษาอังกฤษให้เกิดประโยชน์ในบริบทวิชาการและ

การเรียนรู้ 
4)    สามารถประยุกต์ทฤษฎีทางภาษาและวัฒนธรรม เพ่ือก่อให้เกิดนวัตกรรมทางความคิด

อันน าไปสู่การเปรียบเหมือนและเปรียบต่างในวิถีชีวิตบุคคล ชุมชน และสังคมโลก 
 
4.   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ                                                            

4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ก าหนดให้นักศึกษาต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ

มอบหมายทั้งงานกลุ่มและงานรายบุคคล ดังนี้ 
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1)   มีภาวะผู้น า สามารถปรับตัวเข้าท างานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
2)   มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งงานกลุ่มและงานรายบุคคล 
3)   สามารถประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคล หน่วยงาน และหรือ

ข่ายงาน 
4)   สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง  
 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ก าหนดให้นักศึกษาต้องมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม อัน
จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม ดังนี้ 
1)   สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ

การน าเสนออย่างเหมาะสม 
2)   สามารถเข้าใจศัพท์เชิงวิชาการในรายวิชา/สาขาวิชาที่ศึกษา แนะน ามาใช้ได้อย่าง

เหมาะสม 
3)   มีทักษะและความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการเพียงพอส าหรับการเรียนรายวิชา

ระดับบัณฑิตศึกษา 
4)   มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์  และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  (Curriculum Mapping) 

   ความรับผิดชอบหลัก ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. 
คุณธรรมและจริยธรรม 

2. 
ความรู้ 

3. 
ทักษะทางปัญญา 

4. 
ทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. 
ทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
 และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

LC 4001  การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา 

                      

LC 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ                       

LC 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

                      

LC 4012  การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการ 
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การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชา  
สพ4000 พื้นฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 

  การเรียนวิชาพ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา หมายถึง การให้นักศึกษาปริญญาโท ภาคปกติ ของสถาบันได้
เรียนวิชาที่จะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้กว้างและเหมาะสมกับศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา เพราะการศึกษาในระดับนี้นักศึกษาควรมีความรู้ความเข้าใจในปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมือง มีจริยธรรม และรู้จักการวางตัวที่เหมาะสมในสังคมไทยถูกต้องตามกาลเทศะ นอกจากนี้การเปิด
หลักสูตรดังกล่าวยังเป็นการสนองนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) อีกส่วนหนึ่งด้วย 

 
2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) มีจิตส านึกและตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองสังคมและประเทศชาติ 
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น

มนุษย ์
5) เคารพกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการบรรยายทุกหัวข้อวิชา 
2) การเรียนการสอนมีการใช้กรณีศึกษาต่างๆ 

 
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน 
2) มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการส่งแบบประเมินการเรียนการสอนในแต่ละ

หัวข้อวิชา 
 

2.2  ด้านความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง มีจริยธรรม และรู้จักการ

วางตัวที่เหมาะสมในสังคมไทยถูกต้องตามกาลเทศะ 
   2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎีและ
แนวความคิดหลักการท่ีส าคัญในเนื้อหาวิชาท่ีได้ศึกษา 

 
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการส่งแบบประเมินการเรียนการสอนในแต่ละ
หัวข้อวิชา 

  2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) คิดอย่างมีปัญญาและมีจิตส านึกในการใช้องค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษาในหัวข้อวิชาต่างๆ 
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2) มีความเข้าใจสภาพปัญหาพื้นฐานของสังคมไทยในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  
3) สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษา และในชีวิตประจ าวัน 

 
 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา ทฤษฎีและ

แนวความคิด หลักการท่ีส าคัญในเนื้อหาวิชาท่ีได้ศึกษา 
 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการส่งแบบประเมินการเรียนการสอนในแต่ละ

หัวข้อวิชา 
 
2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1)  สามารถปรับตัวเข้าท างานร่วมกับผู้อื่นท้ังในฐานะผู้น าและสมาชิกกลุ่ม 
2)  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ท้ังงานกลุ่มและงานรายบุคคล 
3)  สามารถประสานงานและสร้างความร่วมมือระหว่างบุคคล  

 
 2.4.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ใช้การสอนท่ีมีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่มการท างานท่ีต้องประสานงานกับ

เพื่อนร่วมชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี 
 
 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน 
 
2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังการพูดและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

น าเสนออย่างเหมาะสม 
2) มีทักษะและความสามารถในการเขียนเชิงวิชาการเพียงพอส าหรับการเรียนรายวิชาระดับ

บัณฑิตศึกษา 
3) มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ในปัจจุบันต่อการเรียนท่ีเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 2.5.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  มีการบรรยายในหัวข้อวิชาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การเขียนรายงานทางวิชาการ การ

พัฒนาบุคลิกภาพ การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการใช้บริการห้องสมุด โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 
 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาจากการส่งแบบประเมินการเรียนการสอนในแต่ละ

หัวข้อวิชา



 

รายวิชา 

1.คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทางปัญญา 4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
ส พ  4000 พื้ น ฐ า น ส า ห รั บ
บัณฑิตศึกษา 

• • o o • • • • o • • o • • o 

 
 
 
 
 



 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศกึษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การประเมินผลรายวิชาเป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา ดังนี้ 
 ผลการศึกษา หมายถึง ผลรวมของการทดสอบ การท าแบบฝึกหัด การเขียนรายงาน การสอบ การฝึก
ภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแบบอ่ืนๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด ผลการสอบวิทยานิพนธ์และ
วิชาการค้นคว้าอิสระ ผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น แสดงดังต่อไปนี้ 

A = 4.0   หมายถึง Excellent (ดีเยี่ยม) 
A- = 3.7   หมายถึง Very Good (ดีมาก) 
B+ = 3.3   หมายถึง Good (ดี) 
B = 3.0   หมายถึง Fairly Good (ดีพอใช้) 
B- = 2.7   หมายถึง Almost Good (เกือบดี) 
C+ = 2.3  หมายถึง Fair (พอใช้) 
C = 2.0   หมายถึง Almost fair (เกือบพอใช้) 
C- = 1.7   หมายถึง Poor (ไม่พอใช้) 
D = 1.0   หมายถึง Very poor (ใช้ไม่ได้) 
F = 0   หมายถึง Failure (ตก) 
W   หมายถึง Withdrawal (เพิกถอน) 
I   หมายถึง Incomplete (ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์) 
S   หมายถึง Satisfactory (พอใจ) 
U   หมายถึง Unsatisfactory (ไม่พอใจ) 
AU   หมายถึง Audit (ร่วมฟัง) 
P   หมายถึง Pass (ผ่าน) 
IP   หมายถึง In progress (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
T   หมายถึง Terminate (ให้ยุติ) 
TR   หมายถึง  

Transfer, work with which there is no comparable grade 
 (ผลการศึกษาจากการเทียบโอน) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษามีกระบวนการทวน
สอบโดยสถาบันด าเนินการให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับวิชาและรายงานผู้บริหารเพ่ือน าผล
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การทวนสอบใน
ระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพทั้งภายในและทั้งระดับคณะและระดับสถาบัน ที่จะด าเนินการทวนสอบ
หลักสูตร 
 2.2การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา จะมีการส ารวจภาวะการ
มีงานท าของบัณฑิต ประเมินการออกไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้ในสาขาที่เรียน และน า
ผลวิจัยที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 การส าเร็จการศึกษาและได้รับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) จากสถาบันได้ก็ต่อเมื่อ 

1. มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ และ/หรือความรู้พิเศษอย่างอ่ืนแทนภาษาต่างประเทศ 
ตามมาตรฐานที่สถาบันก าหนด ยกเว้นความในวรรคแรกให้เป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือ
ประกาศของสถาบัน 

2. ศึกษาครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตร และได้ผลการศึกษาของทุกวิชาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนเพ่ือ
หน่วยกิตตามหลักสูตรคิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 ในการนับหน่วยกิตและค านวณแต้ม
เฉลี่ยสะสมจะไม่นับวิชาตามท่ีระบุไว้ ในข้อ 1. 

3. ได้ผลการศึกษาของวิชาหลัก และ/หรือวิชารหัส 6000 ในกรณีที่ก าหนดไว้เป็นวิชาบังคับตามหลักสูตร 
คิดเป็นแต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00  

4. สอบประมวลความรู้ ในกรณีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและ/หรือสอบอย่างอ่ืนตามข้อก าหนดได้ผล 
“ผ่าน” 

5. สอบปากเปล่า ในกรณีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรได้ผล “ผ่าน” 
6. สอบวิทยานิพนธ์หรือบทนิพนธ์ 3 หน่วยกิต ได้ผล “พอใจ” และส่งวิทยานิพนธ์หรือบทนิพนธ์ฉบับ

สมบูรณ์ที่คณะเป็นวันส าเร็จการศึกษา 
7. ผลงานวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงาน 

หรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรไม่เกิน 5 ปี นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษาภาคแรกที่นักศึกษาขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 
 
 

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย ์
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1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัย 
 2. สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 1. จัดให้มีการประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชา และผู้บริหารคณะเป็นผู้พิจารณาให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการประเมินผล 

 2. สนับสนุนอาจารย์ให้เข้าร่วมประชุมวิชาการและดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการสอนและการ
ประเมินผล 

 3. สนับสนุนการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และส่งเสริมให้น าผลงานการวิจัยมาใช้ประกอบการ
เรียนการสอน 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 1. สนับสนุนการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการท้ังในและต่างประเทศ 
 2. สนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิชาการลงในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
 3. สนับสนุนอาจารย์ให้เข้าร่วมงานวิจัย งานบริการวิชาการกับเครือข่ายงานทางด้านสถิติประยุกต์ 
การวิจัยด าเนินงาน การประกันภัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 4. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ 
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หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรนี้ด าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และอาจารย์ประจ าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ โดยคณะกรรมการชุดแรกมีหน้าที่ก าหนดนโยบาย กรอบการด าเนินงาน และวางระเบียบ/หลักเกณฑ์ 
เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ ส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีหน้าที่ก ากับ ดูแล และด าเนินงานหลักสูตร ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ การด าเนินงานในเรื่องที่ส าคัญๆ ต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
กรรมการคณะสถิติประยุกต ์

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย 
2. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ที่

ทันสมัยสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพและสังคม
เศรษฐกิจ 

3. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ 
 ใฝ่รู้มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง

ความรู้ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพที่ทันสมัย 

 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้องกับ
มาตรฐานวิชาชีพในระดับสากลหรือ
ระดับชาติ(หากมีการก าหนด) 
2. มีการประเมินมาตรฐานของ
 หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
3. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
 โดยมีการพิจารณาปรับปรุง
 หลักสูตรทุกๆ 3ปี 
4.  ประเมินความพึงพอใจของ
 หลักสูตรและการเรียนการ
 สอนโดยบัณฑิตที่ส าเร็จ
 การศึกษา 
5. ส่งเสริมอาจารย์ประจ า หลักสูตร
ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการ
ที่เก่ียวข้องทั้งในและต่างประเทศ 
6. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอนเป็น
 ผู้น าในทางวิชาการและหรือ
 เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 หรือในด้านที่เกี่ยวข้อง 
7.  จัดแนวทางการเรียนในวิชา
 เรียนให้มีทั้งภาคทฤษฎีและ
 ภาคปฏิบัติให้นักศึกษาได้
 ศึกษาความรู้ที่ทันสมัยด้วย
 ตนเอง 
8.  จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้
 และหรือผู้ช่วยสอนเพื่อ 
     กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความ
 ใฝ่รู้ 

-  หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงกับ
 มาตรฐานที่ก าหนดโดย
 หน่วยงานวิชาชีพ (ถ้ามี)มีความ
 ทันสมัยและมีการปรับปรุง
 สม่ าเสมอ 
- ผลการประเมินการเรียนการ
 สอนอาจารย์ผู้สอนและการ
 สนับสนุนการเรียนรู้ของ
 ผู้สนับสนุนการเรียนรู้โดย
 นักศึกษา 
- ผลการประเมินโดย
 คณะกรรมการที่ประกอบด้วย
 อาจารย์ภายในคณะฯทุก 2 ป ี
- ผลการประเมินโดย
 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
 ภายนอกทุกๆ 4 ปี 
- ผลการประเมินโดยบัณฑิต
 ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ปี 
- จ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
 และวิชาเรียนที่มีแนวทางให้
 นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้า
 ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง 
- อาจารย์ที่สอนมีคุณวุฒิไม่ต่ า
 กว่าปริญญาโทหรือหรือเป็นผู้
 มีประสบการณ์หลายปี 
 มีจ านวนคณาจารย์ประจ าไม่
 น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
-  จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุน
 การเรียนรู้หรือผู้ช่วยสอน 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
คณะและสถาบันฯ จัดสรรงบประมาณประจ าปีทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา

สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ์และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองขอนักศึกษา 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
1. นักศึกษาสามารถค้นคว้าจากหนังสือ วารสาร และเอกสารทางวิชาการจากห้องสมุดสถาบัน  

ซึ่งอยู่ในรูปของสิ่งพิมพ์และในรูปของอิเล็กทรอนิก 
2. คณะสถิติประยุกต์จัดบริการคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาโดยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของคณะ 

และนักศึกษาสามารถใช้เครือข่ายอินเตอร์เน็ทผ่านระบบเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ของสถาบันเพื่อ
หาความรู้และข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

3. คณะสถิติประยุกต์จัดหาซอฟต์แวร์เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึกทักษะทางด้านเทคโนโลยี
 สารสนเทศ 

2.3 การจัดหาทรัพยาการการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
1.  คณะสถิติประยุกต์จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน และ

งานวิจัย 
2. คณะสถิติประยุกต์จัดซื้อซอฟต์แวร์ใหม่และต่ออายุซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย 
3. เสนอแนะให้ส านักบรรณสารจัดหาหนังสือ ต าราและวารสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ

ระบบเครือข่ายแม่ข่ายอุปกรณ์

การทดลองทรัพยากรสื่อและ

ช่องทางการเรียนรู้เพ่ือสนับสนุน

ทั้งการศึกษาในห้องเรียนนอก

ห้องเรียนและเพ่ือการเรียนรู้ได้

ด้วยตนเองอย่างเพียงพอ 

จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทดลอง

ที่มีเครื่องมือทันสมัยและเป็น

เครื่องมือวิชาชีพในระดับสากล

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก

ปฏิบัติสร้างความพร้อมในการ

ปฏิบัติงานในวิชาชีพ 

- รวบรวมจัดท าสถิติจ านวนเครื่องมือ

อุปกรณ์ต่อหัวนักศึกษาชั่วโมงการใช้

งานห้องปฏิบัติการและเครื่องมือ 

- จ านวนนักศึกษาลงเรียนในวิชาเรียนที่

มีการฝึกปฏิบัติด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 

- ผลส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา

ต่อการให้บริการทรัพยากรเพ่ือการ

เรียนรู้และการปฏิบัติการ 

 
 

3. การบริหารคณาจารย์ 
3.1. การรับอาจารย์ใหม่ 
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มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสถาบันฯ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ 
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้
บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3. การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
  อาจารย์พิเศษนั้นไม่ว่าจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรงหรือมีวุฒิ
การศึกษาปริญญาเอก 
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู้ด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

บุคลากรต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่างสะดวกซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการ
ฝึกอบรมเฉพาะทางเช่นการเตรียมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ในวิชาที่มีการฝึกปฎิบัติ การใช้ซอฟต์แวร์ที่คณะ
จัดหามาเพื่อการเรียนการสอนและงานวิจัย 

 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1. การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
อาจารย์แต่ละท่านจะก าหนดเวลาให้นักศึกษาเข้ารับค าแนะน าและปรึกษาอย่างน้อย 6 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์  นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถติดต่อกับอาจารย์ เพ่ื อนัดหมายขอค าปรึกษาโดยผ่านทาง 
E-mail 

5.2. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 คณะสถิติประยุกต์ จะมีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและสังคมเป็นระยะ นอกจากนี้
สถาบันยังส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตของสถาบันเป็นประจ า ทั้งนี้ข้อมูลจากการส ารวจจะช่วยในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนและตัวหลักสูตร 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 

x x x 

2. มีรายละเอียดหลักสูตรที่สอดคล้องระบบประกันคุณภาพในระดับชาติ x x x 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 
หรือนานาชาติอย่างน้อยหนึ่งระบบ 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้
ครบทุกรายวิชา 

x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานในอดีต 

 
x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือได้รับค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  x 

12. ผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 80% สามารถประกอบอาชีพได้
ตรงหรือเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษา 

 

  x 

13. ผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 20% สามารถสอบได้
ประกาศนียบัตรทักษะเฉพาะทางหรือ license (เฉพาะสาขาวิชาเอกท่ีมี) 

  x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ)  8 10 13 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 

รวมตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)  8 8 13 

เกณฑ์ประเมินหลักสูตรได้มาตรฐาน ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้  
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที่ 8. การประเมนิ และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1. การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
 2. การสอบถามจากนักศึกษา 
 3. การท าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ 

 4. การประชุมคณาจารย์ในคณะฯ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และขอค าแนะน า 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
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1. ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น การตรงต่อเวลา กลวิธีที่ใช้ใน
การสอน  การชี้แจงเป้าหมายของวิชา  การแจ้งวัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล และการใช้สื่อการสอน 

  2. การท าวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและเทคนิคการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 1. ประเมินโดยนักศึกษา 
 2. ประเมินโดยศิษย์เก่า/ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. สัมมนาหลักสูตรโดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรโดย 

1. มีการน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. ผู้อ านวยการหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอคณะกรรมการ 
3. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 



 

ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระหว่างวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ์(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

หลักสูตรเดิม การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
ต าแหน่งทางวิชาการ/ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิสูงสุด/

สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ/ 

ชื่อ – สกุล 
คุณวุฒิสูงสุด/

สาขาวิชา 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา หมายเหตุ 

ศ.ดร.ส ารวม  จงเจริญ* Ph.D. Statistics University of Missouri-

Columbia, U.S.A. 

              
 
 

               คงเดิม รศ.ดร.เดือนเพญ็  
ธีรวรรณวิวัฒน์* 

Ph.D. Population 
Studies 

University of Hawaii 
(Manoa), U.S.A. 

ผศ.ดร.ปรีชา   
วิจิตรธรรมรส* 

Ph.D. Management 
of Technology 

AIT, Thailand. 

รศ.ดร.จริาวลัย์  จติรถเวช Ph.D. Statistics University of Georgia, 
U.S.A. 

อ.ดร.อานนท์ 
ศักดิ์วรวิชญ์ 

Ph.D.  
Psychometrics and 
Quantitative 
Psychology 

Fordham University, 
U.S.A. 

     
 
 

        เปลี่ยนแปลง             

ผศ.ดร.จักรินทร์   
ศุขหมอก 

Ph.D. Computer 
Science 

Illinois Institute of 
Technology, U.S.A. 

อ.ดร.วัชรีภรณ์  
ไชยมงคล 

Ph.D. Statistics National  Institute of 
Development 
Administration, 
Bangkok, Thailand. 

  หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 



 

ภาคผนวก 
การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
กับหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) 

 
โครงสร้างหลักสูตร 

วท.ม. สถิติประยุกต์  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 

วท.ม. สถิติประยุกต ์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
แผน ก. ท าวิทยานิพนธ์ แผน ก. ท าวิทยานิพนธ์ 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต คงเดิม 
 หมวดวิชาหลัก 6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอก 18 หน่วยกิต หมวดวิชาเอก 24 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย) --  

 
คงเดิม 

การสอบประมวลความรู้ และ/หรือ สอบปากเปล่า 
วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
 (ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์) 
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 

แผน ข. ไม่ท าวิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่ท าวิทยานิพนธ์ 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต คงเดิม 

 หมวดวิชาหลัก 6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเอก 18 หน่วยกิต หมวดวิชาเอก 24 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย) 9 หน่วยกิต  

คงเดิม วิชาการค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 
การสอบประมวลความรู้ และ/หรือ สอบปากเปล่า 
รวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

สาขาวิชาเอก สถิติ สาขาวิชาเอกสถิติ ปรับปรุงหลกัสูตรให้นักศึกษามีความเข้มข้นทางวิชาการมากขึ้นเพียง
พอที่จะศึกษาในระดับสูงหรือท างานได้ดตี่อไป 

สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ ปรับปรุงเนื้อหาวชิาและเป็นวิชาปรับพืน้ฐานของวิชาเอก STAT 

สป 4002 ฐานข้อมูลและการโปรแกรมเชิงสถิติ สป 4002 ฐานข้อมูลและการโปรแกรมเชิงสถิติ คงเดิมและเป็นวชิาปรับพืน้ฐานของวิชาเอก STAT 

สป 4003 ภาษาอังกฤษส าหรับสถิติประยุกต ์ สป 4003 ภาษาอังกฤษส าหรับสถิติประยุกต ์ คงเดิมและเป็นวชิาปรับพืน้ฐานของวิชาเอก STAT 

สป 6001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ สป 6001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ ปรับปรุงเนื้อหาวชิา 

สป 6002 เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการจัดการ สป 6002 เทคโนโลยสีารสนเทศทางสถิต ิ เปลี่ยนชื่อวิชาและเนื้อหาวิชา 

สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเปน็ สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเปน็และการประยุกต์ เปลี่ยนชื่อวิชาและเนน้เนื้อหาวชิาให้มีการประยุกต์มากข้ึน 

สป 7102 สถิติอนุมาน สป 7102 สถิติอนุมาน คงเดิม 

สป 7106 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง สป 7103 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7002 แผนแบบการทดลอง สป 7104 แผนแบบการทดลอง เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7103 การวิเคราะห์การถดถอย สป 7105 การวิเคราะห์การถดถอย เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7001 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ สป 7106 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุประยุกต์ เปลี่ยนชื่อและรหัสวิชาและเนน้เนื้อหาวิชาให้มีการประยุกต์มากข้ึน 

สป 7004 การวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์
เชิงประยุกต ์

สป 7107 การวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์
เชิงประยุกต ์

เปลี่ยนรหัสวิชาและเป็นวชิาเอกที่บังคับเพิ่มข้ึน 

  สป 7108 การให้ค าปรึกษาและน าเสนอทางสถิต ิ วิชาใหม่และเปน็วิชาเอกที่บังคบัเพิ่มข้ึน 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555สาขาวิชาเอก สถิติ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559สาขาวิชาเอกสถิติ 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

สป 7104 เทคนิคการพยากรณ์ สป 7109 เทคนิคการพยากรณ์ เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7105 การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิต ิ สป 7110 การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิต ิ เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7003 ทฤษฎีการตัดสินใจเชงิสถิติ สป 7111 ทฤษฎีการตัดสินใจเชงิสถิติ เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7019 การควบคุมคุณภาพ สป 7407 การควบคุมคุณภาพ เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหาร
ความเสี่ยง (Insurance Actuarial Science 
and Risk Management) 

สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหาร
ความเสี่ยง (Actuarial Science and Risk  
Management) 

ปรับปรุงหลกัสูตรให้ตรงกบัคปภ เพื่อให้นักศึกษาสามารถสอบ 
license ของ คปภ ได้หลังจบการศึกษา, เปลี่ยนชื่อสาขา
ภาษาอังกฤษใหช้ัดเจนเน้นความเป็นวิทยาการประกันภัยซึ่งเน้นวิชา
คณิตศาสตร์ประกันภัยมากกว่าวิชาประกันภัยแบบบรรยายซึ่งตรงกับ
เนื้อหาที่มีการเรียนการสอนมากกว่า 

สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเปน็ สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเปน็และการประยุกต์ เปลี่ยนชื่อวิชาและเนน้เนื้อหาวชิาให้มีการประยุกต์มากข้ึน 

สป 7201 หลักการประกันภัย สป 7201 หลักการประกันภัย เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7202 ระเบียบวิธีทางสถิตปิระยุกต์ สป 7202 ระเบียบวิธีทางสถิตปิระยุกต์ เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7204 การบริหารความเสี่ยง สป 7204 การบริหารความเสี่ยงองค์การ เปลี่ยนรหัสวิชาและชื่อวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหาร
ความเสี่ยง (Insurance Actuarial Science 
and Risk Management) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหาร
ความเสี่ยง (Actuarial Science and Risk  
Management) 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

 สป 7205 คณิตศาสตร์ประกันภยัเบื้องต้น วิชาใหม่และเปน็วิชาเอกบังคับเพิ่มเติมตามคปภ ก าหนด 

สป 7010 ทฤษฎีความเสี่ยง สป 7206 ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจ าลอง
คณิตศาสตร์ประกนัภัย 

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวชิา และปรบัปรุงเนื้อหาให้เป็นเป็นวิชาเอกบังคับ
เพิ่มเติมตามคปภ ก าหนด  

สป 7011 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจง
ความสูญเสีย 

สป 7207 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจง
ความสูญเสีย 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงเนือ้หาให้เป็นเป็นวิชาเอกบังคบัเพิ่มเติม
ตามคปภ ก าหนด 

สป 7205 การเงินองค์การ สป 7221 การเงินองค์การ เปลี่ยนรหัสวิชาและเปลี่ยนจากวิชาเอกเป็นวิชาเลือกในสาขา ACT&RM 

สป 7005 คณิตศาสตร์ประกันชวีิต 1 สป 7208 คณิตศาสตร์ประกันชวีิต 1 เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7006 คณิตศาสตร์ประกันชวีิต 2 สป 7209 คณิตศาสตร์ประกันชวีิต 2 เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7007 คณิตศาสตร์วินาศภัย 1 สป 7210 คณิตศาสตร์ประกันวนิาศภัย 1 เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7008 คณิตศาสตร์วินาศภัย 2 สป 7211 คณิตศาสตร์ประกันวนิาศภัย 2 เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7009 ตัวแบบการอยู่รอด สป 7513 ตัวแบบการอยู่รอด เปลี่ยนรหัสวิชาและก าหนดให้เป็นวชิาเลือกในสาขาวิชา ACT&RM 

สป 7505 เทคนิคตารางชีพและการประยุกต ์ สป 7514 เทคนิคตารางชีพและการประยุกต ์ เปลี่ยนรหัสวิชาและก าหนดให้เป็นวชิาเลือกในสาขาวิชา ACT&RM 

สป 7012 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ สป 7220 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหาร
ความเสี่ยง (Insurance Actuarial Science 
and Risk Management) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหาร
ความเสี่ยง (Actuarial Science and Risk  
Management) 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

สป 7013 การบริหารการลงทุน สป 7222 การบริหารการลงทุน เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7014 วิศวกรรมการเงิน สป 7223 วิศวกรรมการเงิน เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7015 เศรษฐศาสตร ์ สป 7224 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิทยาการประกันภัย
และการบริหารความเสี่ยง  

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวชิา และปรบัปรุงเนื้อหา 

สป 7016 การจัดการตลาดเชงิยุทธศาสตร ์ สป 7225 การจัดการการตลาดเชิงยุทธศาสตร์ เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวชิา และปรบัปรุงเนื้อหา 

สป 7017 การจัดการความรู ้ สป 7226 การจัดการความรู้ เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7018 การจัดการความสัมพนัธ์ลูกค้า สป 7227 การจัดการความสัมพนัธ์ลูกค้า เปลี่ยนรหัสวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 
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สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย 
(Business Analytics and Research: BA&R) 

สาขาวิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ 
(Business Analytics and Intelligence: 
BA&I) 

ปรับเปลี่ยนชื่อสาขาวชิาเอกให้ทันสมัยตรงตามความเป็นจริงในการ
ท างานซึ่งเปน็โลกของสหวิทยาการโดยผสมผสานระหว่างการ
บริหารธุรกิจ สถิติ การวิเคราะห์เชิงปริมาณและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
เพือ่สร้าง Business Intelligence อันน าไปสู่ Competitive 
Advantage การออกแบบหลักสูตรเปลี่ยนแปลงจาก tools มาเป็น 
Problem and solution-based เพื่อตอบสนองความต้องการของภาค
ธุรกิจให้มากข้ึน (จุดเน้นแตกต่างสาขาวชิาเอกวิทยาศาสตร์ข้อมูล - 
Data Science ในหลักสูตร CSIS ที่เน้นเร่ืองการออกแบบข้อมูล 
โครงสร้างพืน้ฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ ในขณะที่ BA&I เน้นการ
วิเคราะห์และการ deployment น าไปสู่กลยุทธ์เชงิธุรกิจ) 

สป 7022ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ สป 7001 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ เปลี่ยนรหัสวิชาและก าหนดห้ามนักศึกษาในสาขาวชิาเอกการวิเคราะห์
ธุรกิจและการวิจัยลงทะเบียนวชิา สป 7001 และ สป 7002 เนื่องจาก
เป็นวิชาพื้นฐานส าหรับนักศึกษานอกสาขา/นอกหลักสูตร/นอกคณะ 
เท่านั้น 

สป 7023 ระเบียบวิธีวิจัยประยกุต์ สป 7002 ระเบียบวิธีวิจัยประยกุต์ เปลี่ยนรหัสวิชาและก าหนดห้ามนักศึกษาในสาขาวชิาเอกการวิเคราะห์
ธุรกิจและการวิจัยลงทะเบียนวชิา สป 7001 และ สป 7002 เนื่องจาก
เป็นวิชาพื้นฐานส าหรับนักศึกษานอกสาขา/นอกหลักสูตร/นอกคณะ 
เท่านั้น 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 
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(Business Analytics and Research: BA&R) (Business Analytics and Intelligence: 
BA&I) 

  สป 4005 คลังข้อมูลใหญ่  วิชาใหม่และเปน็วิชาปรบัพื้นฐานของสาขาวชิาเอก BA&I วิชานีจ้ าเป็น
เนื่องจากนักศึกษาที่จบไปต้องท างานกับคลังข้อมูลขนาดใหญ่ 

สป 7301 การออกแบบการวิจัย สป 7301 วิธีวิทยาการวิจัยและการแสวงหาความรู ้ เปลี่ยนชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับ 21st Century Skills 

สป 7302 การวิเคราะห์ธุรกิจ สป 7302 ปัญญาและการวิเคราะห์กลยุทธ ์ เปลี่ยนชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาให้เน้นไปที่การวิเคราะห์เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ สอดคล้องกับโลก
ของธุรกิจมากข้ึน 

สป 7303 การวิจัยตลาด สป 7303 ปัญญาและการวิเคราะห์การตลาด เปลี่ยนชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาโดยปรับจากเนื้อหาวชิาที่เป็น Tools มา
เป็น Problem and solution-based 

สป 7304 หลักการท าเหมืองข้อมูล สป 7304 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการลูกค้า
สัมพันธ ์

เปลี่ยนชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาโดยปรับจากเนื้อหาวชิาที่เป็น Tools มา
เป็น Problem and solution-based และเน้นการประยุกต์ใชเ้พื่อการ
จัดการลูกค้าสัมพนัธ ์

 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย 
(Business Analytics and Research: BA&R) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ 
(Business Analytics and Intelligence: 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 
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BA&I) 

สป 7305 หลักการวิเคราะห์เชิงท านาย สป 7305 ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน เปลี่ยนชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาโดยปรับจากเนื้อหาวชิาที่เป็น Tools มา
เป็น Problem and solution-based และเน้นการประยุกต์ใชเ้พื่อการ
วิเคราะห์ทางการเงิน 

สป 7306 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประยุกต ์ สป 7306 ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิง
ปริมาณ 

เปลี่ยนชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาโดยปรับจากเนื้อหาวชิาที่เป็น Tools มา
เป็น Problem and solution-based และเน้นการประยุกต์ใชเ้พื่อการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ 

  สป 7307 กราฟฟิคเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์
จากข้อมูล 

วิชาใหม่และเปน็วิชาเอก เพื่อให้สอดคล้องกับการท างานจริง 

  สป 7308 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ์

วิชาใหม่และเปน็วิชาเอกเพื่อให้สอดคล้องกับการท างานจริงและ
ครอบคลุมครบ Business function หลัก 

สป 7021 เทคนิคและเทคโนโลยีส าหรับการ
วิเคราะห์ธุรกิจ 

สป 7310 โปรแกรมทางการวิเคราะห์ธุรกิจ เปลี่ยนชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาโดยปรับให้เน้นการใช้โปรแกรมและการ
เขียนโปรแกรมเพื่อการวิเคราะห์ธุรกิจ 

  สป 7309 ปัญญาและการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน วิชาใหม่เพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกของสาขาวชิา BA&I และของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาขาวิชาเอกการวิเคราะห์ธุรกิจและการวิจัย 
(Business Analytics and Research: BA&R) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ 
(Business Analytics and Intelligence: 
BA&I) 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 
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  สป 7311 การวิเคราะห์ข้อมูลมิติสัมพันธ์ วิชาใหม่เพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกของสาขาวชิา BA&I และของหลักสูตร 
เพื่อให้สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ที่มีการใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เช่น GIS 
ส าหรับการค้าปลีก การจัดการโลจิสติกส์เพื่อสร้างความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจ 

  สป 7312 การเงินเชิงพฤติกรรม วิชาใหม่เพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกของสาขาวชิา BA&I และของหลักสูตร
เพื่อให้สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ที่มีการวิเคราะห์และท าเหมืองข้อมูล
ทางการเงินแตไ่ม่สามารถเข้าใจพฤติกรรมทางการเงินเหล่านัน้ได้หาก
ปราศจากความเข้าใจพืน้ฐานนี ้

 สป 7314 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมและสื่อสังคม วิชาใหม่เพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกของสาขาวชิา BA&I และของหลักสูตร
เพื่อให้สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ที่มีข้อมูลจากเครือข่ายสังคมและสื่อ
สังคมจ านวนมาก 

 สป 7319 การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ วิชาใหม่เพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกของสาขาวชิา BA&I และของหลักสูตร 
เพื่อให้สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ที่มีข้อมูลขนาดใหญ่จ านวนมหาศาล 

  สป 7313 แบบจ าลองพหุระดับ   วิชาใหม่เพิ่มเติมเป็นวิชาเลือกของสาขาวชิา BA&I และของหลักสูตร
เพื่อให้สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ที่ข้อมูลมีความซับซ้อนและมีความเป็น
พหุระดับ 

  สป 7315 การออกแบบและจัดการฐานข้อมูลเชิง
ปฏิบัต ิ

วิชาในสาขา Data Science ในหลักสูตร CSIS และเป็นวชิาเลือกใหม่
เพิ่มเติมของสาขาวิชา BA&I 

  สป 7316 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล วิชาในสาขา Data Science ในหลักสูตร CSIS และเป็นวชิาเลือกใหม่
เพิ่มเติมของสาขาวิชา BA&I 
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  สป 7317 การจัดการข้อมูลใหญ่             วิชาในสาขา Data Science ในหลักสูตร CSIS และเป็นวชิาเลือกใหม่
เพิ่มเติมของสาขาวิชา BA&I 

  สป 7318 การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทข้อความ วิชาในสาขา Data Science ในหลักสูตร CSIS และเป็นวชิาเลือกใหม่
เพิ่มเติมของสาขาวิชา BA&I 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตดัสินใจและการ
จัดการ (Decision Technology and 
Management) 

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตดัสินใจและการ
จัดการ (Decision Technology and 
Management) 

ปรับโครงสร้างสาขาวิชาเอกให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตรใหม ่

สป 7401 ตัวแบบการตัดสินใจ สป 7401 ตัวแบบการตัดสินใจ คงเดิม 

สป 7402 ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร สป 7402 ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร คงเดิม 

สป 7403 การจ าลอง สป 7403 การจ าลอง คงเดิม 
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สป 7404 การจัดการสินค้าคงคลัง สป 7404 การจัดการสินค้าคงคลัง คงเดิม 

สป 7405 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการ
กระจายสินคา้ 

สป 7405 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการ
กระจายสินคา้ 

คงเดิม 

สป 7406 การจัดการรายได ้ สป 7406 การจัดการรายได ้ เปลี่ยนรหัสวิชาและเป็นวชิาเลือกใหม่เพิ่มเติมของสาขาวิชา BA&I โดย
เป็นวิชาในสาขาวชิาเอก DTM ซึ่งนักศึกษา BA&I จะได้ใช้งานจริง 

สป 7019 การควบคุมคุณภาพ สป 7407 การควบคุมคุณภาพ                                                      เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับเปน็วชิาบังคบัของสาขาวชิาเอก DTM 

สป 7104 เทคนิคการพยากรณ์ สป 7109 เทคนิคการพยากรณ์ เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับเปน็วชิาบังคบัของสาขาวชิาเอก DTM 

สป 7020 การจัดการคลังสินคา้ สป 7408 การจัดการคลังสินคา้ เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับเปน็วชิาเลือกของสาขาวิชาเอก DTM 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตดัสินใจและการ
จัดการ (Decision Technology and 
Management) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตดัสินใจและการ
จัดการ (Decision Technology and 
Management) 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

สป 7003 ทฤษฎีการตัดสินใจเชงิสถิติ สป 7111 ทฤษฎีการตัดสินใจเชงิสถิติ เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับเปน็วชิาเลือกของสาขาวิชาเอก DTM 

สป 7204 การบริหารความเสี่ยง สป 7204 การบริหารความเสี่ยงองค์การ เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวชิา และปรบัเป็นวชิาเลือกของสาขาวชิาเอก DTM 

  
สป 7502 การวิเคราะห์และศึกษาความเปน็ไปได้
ของโครงการ 

วิชาใหม่และเปน็วิชาเลือกของสาขาวิชาเอก DTM 

สป 7304 หลักการท าเหมืองข้อมูล สป 7304 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการลูกค้า
สัมพันธ ์

เปลี่ยนชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาโดยปรับจากเนื้อหาวชิาที่เป็น Tools มา
เป็น Problem and solution-based และเน้นการประยุกต์ใชเ้พื่อการ
จัดการลูกค้าสัมพนัธ์และเป็นวชิาเลือกของสาขาวิชาเอก DTM 

สป 7306 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประยุกต ์ สป 7306 ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิง
ปริมาณ 

เปลี่ยนชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาโดยปรับจากเนื้อหาวชิาที่เป็น Tools มา
เป็น Problem and solution-based และเน้นการประยุกต์ใชเ้พื่อการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณและเป็นวชิาเลือกของสาขาวิชาเอก 
DTM 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

สาขาวชิาเอกประชากรและการพัฒนา 
(Population and Development) 

ปรับเป็นสาขาวิชาเอกวิธีวิจัยและประเมินนโยบาย
เพื่อการพัฒนา (Policy Research and 
Evaluation Methods for Development: 
PREMD) 

ปรับปรุงตามแนวพระราชด าริในพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวซึ่งทรงให้
ความส าคัญอยา่งยิ่งกับวิชาสถิตเิพื่อน าความรู้วิชาสถิติไปเปน็พืน้ฐานใน
การวางแผนและการพฒันาประเทศและตามพระบรมราโชวาทในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรของสถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ครั้งแรก
ในปี 2513 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่เป็นนักสถิติและนักปฏิบัติ 
(practitioner) ที่สามารถบูรณาการความรู้ด้านการวิจัยการประเมิน
ความเป็นไปได้ของโครงการและการประเมินผลโครงการ การวเิคราะห์
สถิติและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ สร้างองค์ความรู้ใหม่ในการวางแผน
นโยบายและการพัฒนาทั้งในการพัฒนาคน การพัฒนาองค์การ การ
พัฒนาสังคมการพฒันาการเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ได้อย่าง
เหมาะสมโดยอาศัยจุดแข็งของสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ซึ่ง
ท างานวิจัยและประเมินผลเชิงนโยบายส าคัญๆของประเทศมาอย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาขาวิชาเอกประชากรและการพัฒนา 
(Population and Development) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาเอกวิธีวิจัยและประเมินนโยบายเพ่ือการ
พัฒนา (Policy Research and Evaluation 
Methods for Development: PREMD) 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

 

สป 4004 นโยบายสาธารณะและพัฒนาการ
เศรษฐกิจ         

วิชาใหม่และเปน็วิชาปรบัพื้นฐานของสาขาวชิาเอก PREMD 

สป 7301 การออกแบบการวิจัย สป 7301 วิธีวิทยาการวิจัยและการแสวงหาความรู ้ เปลี่ยนชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับ 21st Century Skills 

สป 7305 หลักการวิเคราะห์เชิงท านาย สป 7305 ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน เปลี่ยนชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาโดยปรับจากเนื้อหาวชิาที่เป็น Tools มา
เป็น Problem and solution-based และเน้นการประยุกต์ใชเ้พื่อการ
วิเคราะห์ทางการเงิน -วิชาเอกของ PREMD เนื่องจากการพยากรณ์ทาง
การเงินการวิเคราะห์ทางการเงนิเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นยิง่ส าหรับการ
วางแผนนโยบาย 

สป 7304 หลักการท าเหมืองข้อมูล สป 7304 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการลูกค้า
สัมพันธ ์

เปลี่ยนชื่อวิชาและเนื้อหาวิชาโดยปรับจากเนื้อหาวชิาที่เป็น Tools มา
เป็น Problem and solution-based และเน้นการประยุกต์ใชเ้พื่อการ
จัดการลูกค้าสัมพนัธ์ - วิชาเอกของ PREMD เนื่องจากภาครัฐและภาค
สาธารณะต้องให้บริการประชาชน 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาขาวิชาเอกประชากรและการพัฒนา 
(Population and Development) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาเอกวิธีวิจัยและประเมินนโยบายเพ่ือการ
พัฒนา (Policy Research and Evaluation 
Methods for Development: PREMD) 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

  สป 7501 ระเบียบวิธีส ารวจความคิดเห็นสาธารณะ
และประชามติ  

วิชาใหม่และวชิาเอกของ PREMD เพื่อศึกษาและประเมินผลนโยบาย 

  สป 7502 การวิเคราะห์และศึกษาความเปน็ไปได้
ของโครงการ 

วิชาใหม่และวชิาเอกของ PREMD เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญยิ่งในการ
วิเคราะห์และวางแผนโครงการการก าหนดนโยบายต่างๆ 

สป 7501 หลักประชากร สป 7503 ประชากรกับการพฒันา  เปลี่ยนชื่อวิชา รหัสวชิา ปรับปรงุเนื้อหา และก าหนดเปน็วิชาเอกของ 
PREMD เพื่อให้เข้าใจความส าคญัของ ประชากรกับการพฒันา ในการ
ร่างนโยบายวิจัยนโยบาย และประเมินนโยบาย ตลอดจนการน านโยบาย
ไปปฏบิัต ิ

  สป 7504 การสร้างและพฒันามาตรวัดทาง
สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์     

วิชาใหม่และวชิาเอกของ PREMD เพื่อให้มีทักษะในการสร้างเคร่ืองมือ
วัดเพื่อใช้ในการวิจัยเชิงนโยบาย 

  สป 7505 การประเมินผลโครงการ วิชาใหม่และวชิาเอกของ PREMD เพื่อให้สามารถประเมินผลโครงการ
ตลอดจนนโยบายได้อย่างถูกต้อง 

สป 7502 เทคนิคประชากร สป 7512 เทคนิคประชากร  เปลี่ยนรหัสวิชาและก าหนดให้เป็นวชิาเลือกในสาขาวิชา PREMD กลุ่ม
วิชาประชากรกับการพัฒนา 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
สาขาวิชาเอกประชากรและการพัฒนา 
(Population and Development) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาขาวิชาเอกวิธีวิจัยและประเมินนโยบายเพ่ือการ
พัฒนา (Policy Research and Evaluation 
Methods for Development: PREMD) 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

สป 7503 ระเบียบวิธีวิจัย ปิด ซ้ าซ้อนกับสป 7301 วิธีวิทยาการวิจัยและการแสวงหาความรู ้

สป 7504 ระบบสารสนเทศทางประชากรและการ
พัฒนา 

ปิด ไม่มีสาขาวิชาทางประชากรกับการพัฒนาแล้ว 

สป 7505 เทคนิคตารางชีพและการประยุกต ์ สป 7514 เทคนิคตารางชีพและการประยุกต ์ เปลี่ยนรหัสวิชาและก าหนดให้เป็นวชิาเลือกในสาขาวิชา PREMD กลุ่ม
วิชาประชากรกับการพัฒนา 

สป 7506 ปัญหาประชากร สป 7511 ปัญหาประชากร เปลี่ยนรหัสวิชาและก าหนดให้เป็นวชิาเลือกในสาขาวิชา PREMD กลุ่ม
วิชาประชากรกับการพัฒนา 

สป 7009 ตัวแบบการอยู่รอด สป 7513 ตัวแบบการอยู่รอด เปลี่ยนรหัสวิชาและก าหนดให้เป็นวชิาเลือกในสาขาวิชา PREMD กลุ่ม
วิชาประชากรกับการพัฒนา 

  สป 7515 สังคมผู้สูงอาย ุ วิชาใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมไทยซึ่งก าลังประสบปญัหาสังคมผู้สูงอายุ
และมีความส าคัญยิ่งในการก าหนดนโยบายของประเทศ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

 สป 7506 วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพิ่มเป็นวิชาใหม่ในหลักสูตร 

 สป 7507 วิธีวิจัยเชิงอนาคต เพิ่มเป็นวิชาใหม่ในหลักสูตร 

 สป 7508 การจ าลองเชิงพลวัตของระบบ เพิ่มเป็นวิชาใหม่ในหลักสูตร 

 
สป 7509 การวิเคราะห์อภิมาและการสังเคราะห์
งานวิจัย 

เพิ่มเป็นวิชาใหม่ในหลักสูตร 

 
สป 7510 การจัดการและการวัดผลการปฏิบัตงิาน
ทั่วทั้งองค์การ 

เพิ่มเป็นวิชาใหม่ในหลักสูตร 

สป 8701-8709 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางสถิติ
ประยุกต ์

สป 8701-8710 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางสถิติ
ประยุกต์  

เพิ่มรหัสวิชา 

  สป 8711-8720 การฝึกปฏิบัติทางสถิตปิระยุกต์                        วิชาใหม่เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏบิัติงานจริงในหนว่ยงานเพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดสหกิจศึกษา เพิ่มโอกาสของนักศึกษาในการได้งานได้
เรียนรู้จากงานจริง 

สป 9000 การค้นคว้าอิสระ สป 9000 การค้นคว้าอิสระ คงเดิม 

สป 9004 วิทยานิพนธ ์ สป 9004 วิทยานิพนธ ์ คงเดิม 

 


