
 
 
 

ประกาศคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
เรื่อง  ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิชาเสริมพื้นฐาน 

----------------------------------- 
               ด้วยคณะสถิติประยุกต์ ได้เปิดสอนหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  และหลักสูตรปรับปรุง 2560 
รายละเอียดดังนี้  

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2564 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคงทางไซเบอร์ หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2564 
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามโครงสร้างหลักสูตร จึงกำหนดวิชาเสริมพ้ืนฐาน
สำหรับนักศึกษาแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชาเอก จะต้องเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานและได้ผลการศึกษา รายละเอียด
ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
1) บทส 4010 ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ 
2) บทส 4003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ หรือวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2563 

2.1 สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ 
1) คส 4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล 
2) คส 4004 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
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3) คส 4005 พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
4) คส 4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล 
5) คส 4007 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หรือ วิชา

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 
2.2 สาขาวิชาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ 
1) คส 4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล 
2) คส 4004 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
3) คส 4005 พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 
4) คส 4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล 
5) คส 4007 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ หรือ วิชา

ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 
1) จล 4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 
2) จล 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ หรือวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีสถาบันกำหนด 

4. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
4.1 สาขาวิชาเอกสถิติ 
1) สป 4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ 
2) สป 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติประยุกต์ หรือ วิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 

4.2 สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
1) สป 4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ 
2) สป 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติประยุกต์ หรือ วิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 

4.3 สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมูล 
1) สป 4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ 
2) สป 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติประยุกต์ หรือ วิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 

5. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 

1) วขวข 4001 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และสถิต ิ 
2) วขวข 4002 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการจัดการฐานข้อมูล 
3) วขวข 4003 ภาษาอังกฤษสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล หรือวิชาภาษาอังกฤษ

ตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด 
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6. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความม่ันคงทางไซเบอร์ หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2564 

1) สมซ 4001 ระบบกฎหมายและนิติวิธี 
2) สมซ 4002 การปฏิบัติการความม่ันคงไซเบอร์ 

7. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2564 

1) วขทข 4001 พ้ืนฐานการวิเคราะห์ข้อมูล 
2) วขทข 4002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ หรือวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีสถาบันกำหนด 

ทุกวิชาดังกล่าวข้างต้นยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด จะต้องได้ผลการศึกษา
ไม่ต่ำกว่า “B” หากได้ผลการศึกษาต่ำกว่า  “B” จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้ำวิชานั้น ๆ จนกว่าจะได้ผล
การศึกษาไม่ต่ำกว่า “B” ส่วนวิชาภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่สถาบันกำหนด ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการ
ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเสริมพ้ืนฐานสำหรับนักศึกษาปริญญาโท 

            “นักศึกษาที่ไม่ได้ผลการศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จะไม่มีสิทธิสอบปากเปล่า” 

การขอยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน 

นักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตทุกหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น หากมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้สามารถยื่นคำร้องให้พิจารณายกเว้นการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐานที่ระบุได้ 

       1. วิชา บทส 4010 ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ 

       1.1   นักศึกษาที่สอบผ่าน Microsoft Database Certifications หรือ Oracle Certification 
ด้านระบบฐานข้อมูล และภาษาโปรแกรม โดยให้แสดงใบประกาศนียบัตรทั้งสองด้าน พร้อมกับการยื่น  
คำร้องขอยกเว้นการเรียนวิชานี้ตามกรอบเวลาที่คณะกำหนด 

     1.2   นักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาระบบฐานข้อมูล และวิชาภาษาโปรแกรม ทั้งสองวิชาต้องมี  
ผลการเรียนในวิชาไม่ต่ำกว่า 3.0 ขึ้นไปในระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 3.30 ในระดับปริญญาโท เพ่ือสอบ
เทียบความรู้ยกเว้นการลงทะเบียนสำหรับวิชานี้ได้ โดยต้องแสดงเอกสารรายละเอียดวิชาหรือคำอธิบาย
รายวิชาที่เป็นทางการ และผลการเรียนพร้อมกับการยื่นคำร้องตามกรอบเวลาที่คณะกำหนด 

2. วิชา บทส 4003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ วิชา สป 4002 ภาษาอังกฤษสำหรับสถิติ
ประยุกต์ วิชา คส 4007 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ วิชา จล 4002 
ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ วิชา วขวข 4003 ภาษาอังกฤษสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและ
วิทยาการข้อมูล และวิชา วขทข 4002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 
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นักศึกษาที่มีผลการสอบเข้าสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในวิชาภาษาอังกฤษด้วยคะแนน 
ไม่ต่ำกว่า 660 (NIDA TEAP)  หรือ มีผลการสอบ TOEFL Paper (สอบปกติ) ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือ 
มีผลการสอบ TOEFL CBT (สอบผ่านคอมพิวเตอร์) ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน หรือ มีผลการสอบ TOEFL IBT 
(สอบผ่าน Internet) ไม่ต่ำกว่า 79 คะแนน หรือ มีผลการสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 คะแนน หรือสำเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการเรียนการสอน ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวัน
เปิดภาคการศึกษาแรก ให้ได้รับการยกเว้นการเรียนวิชานี้ โดยต้องแสดงผลการสอบที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรือ 
หลักฐานการสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาในการเรียนการสอนที่สำเร็จการศึกษา
มาแล้วไม่เกิน 5 ปี พร้อมกับการยื่นคำร้องตามกรอบเวลาที่คณะกำหนด 

3) วิชา คส 4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล 

นักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่าและมีผลการเรียนในวิชาไม่ต่ำกว่า 2.5 ในกรณีระดับ
ปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 3.0 ในกรณีระดับปริญญาโท  สามารถเข้ารับการสอบเทียบความรู้เพ่ือยกเว้น 
การลงทะเบียนวิชานี้ ได้ โดยต้องแสดงเอกสารรายละเอียดวิชาหรือคำอธิบายรายวิ ชาที่ เป็นทางการ 
และผลการเรียนพร้อมกับการยื่นคำร้องตามกรอบเวลาที่คณะกำหนด 

4) วิชา คส 4004 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 

นักศึกษาที่มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถิติ และ 
ความน่าจะเป็น โดยทั้งสองวิชาต้องมีผลการเรียนในแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ “B” นักศึกษาสามารถเข้า
รับการสอบเทียบความรู้เพ่ือยกเว้นการลงทะเบียนวิชานี้ได้ โดยต้องแสดงเอกสารรายละเอียดวิชาหรือ
คำอธิบายรายวิชาที่เป็นทางการ และผลการเรียนพร้อมกับการยื่นคำร้องตามกรอบเวลาที่คณะกำหนด หรือ  
ได้ผลการสอบเข้าสถาบันในวิชาเฉพาะ 2 (คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์) โดยได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 675 
คะแนน หรือ ผลการเรียนวิชาในระดับปริญญาตรี โดยได้ผลการเรียนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.0 ในวิชาแคลคูลัส 
1 และ 2 หรือวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับอนุพันธ์ (Differentiation) ปริพันธ์ (Integration) ลิมิต (Limit) 
ลำดับและอนุกรม (Sequence and Series) ความน่าจะเป็น และสถิติเบื้องต้น 

5) วิชา คส 4005 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ  

นักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่าและมีผลการเรียนในวิชาไม่ต่ำกว่า 2.5 ในกรณี
ระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 3.0 ในกรณีระดับปริญญาโท  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ และ เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์และกระบวนการระบบ
สารสนเทศ สามารถเข้ารับการสอบเทียบความรู้เพ่ือยกเว้นการลงทะเบียนวิชานี้ได้ โดยต้องแสดงเอกสาร
รายละเอียดวิชาหรือคำอธิบายรายวิชาที่เป็นทางการและผลการเรียนพร้อมกับการยื่นคำร้องตามกรอบเวลาที่
คณะกำหนด 
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6) วิชา คส 4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล  

นักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่าและมีผลการเรียนในวิชาไม่ต่ำกว่า 2.5 ในกรณี
ระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 3.0 ในกรณีระดับปริญญาโท สามารถเข้ารับการสอบเทียบความรู้เพ่ือยกเว้น
การลงทะเบียนวิชานี้ได้ โดยต้องแสดงเอกสารรายละเอียดวิชาหรือคำอธิบายรายวิชาที่เป็นทางการและผล  
การเรียนพร้อมกับการยื่นคำร้องตามกรอบเวลาที่คณะกำหนด 

7) วิชา จล 4001 คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์ 
   นักศึกษาที่สามารถเข้ารับการสอบเทียบความรู้เพ่ือยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา จล 4001 

คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับการจัดการโลจิสติกส์  ต้องยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างน้อย 1 หัวข้อ   ดังนี้ 
                     (1)   ผลการสอบเข้าสถาบันในวิชาเฉพาะ 2 (คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์) โดยได้
คะแนนไม่ต่ำกว่า 675 คะแนน  หรือ 

   (2)   ผลการเรียนวิชาในระดับปริญญาตรี  โดยได้ผลการเรียนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.0 ในวิชา
ดังต่อไปนี้ 

          1.  แคลคูลัส 1 และ 2 หรือวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ 
               -  อนุพันธ์ (Differentiation) 
                -  ปริพันธ์ (Integration) 
               -  ลิมิต (Limit) 
                -  ลำดับและอนุกรม (Sequence and Series)  
          2.  ความน่าจะเป็น และสถิติเบื้องต้น 

8) วิชา สป 4001 คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์  
นักศึกษาที่สามารถเข้ารับการสอบเทียบความรู้เพ่ือยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา สป 4001 

คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์ ต้องยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างน้อย 1 หัวข้อ   ดังนี้ 
                           (1)   ผลการสอบเข้าสถาบันในวิชาเฉพาะ 2 (คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์) โดยได้
คะแนนไม่ต่ำกว่า 675 คะแนน  หรือ 

        (2)   ผลการเรียนวิชาในระดับปริญญาตรี โดยได้ผลการเรียนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.0 ใน
วิชาดังต่อไปนี้ 

          1.  แคลคูลัส 1 และ 2 หรือวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหาต่อไปนี้ 
               -  อนุพันธ์ (Differentiation) 
                -   ปริพันธ์ (Integration) 
               -   ลิมิต (Limit) 
                -   ลำดับและอนุกรม (Sequence and Series)  
          2.  พีชคณิตเชิงเส้น หรือวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหา ต่อไปนี้ 
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              - เมตริกซ์ และดิเทอร์มิแนนท์ 
              - ระบบสมการเชิงเส้น 
     - เวคเตอร์สเปซ 
          3.  ความน่าจะเป็น และสถิติเบื้องต้น 

  ทั้งนี้ นักศึกษาต้องแสดงเอกสารรายละเอียดวิชาหรือคำอธิบายรายวิชาที่เป็นทางการและผล
การเรียนพร้อมกับการยื่นคำร้องตามกรอบเวลาที่คณะกำหนด 

9) วิชา วขวข 4001 พื้นฐานคณิตศาสตร์และสถิติ 
นักศึกษาที่สามารถเข้ารับการสอบเทียบความรู้เพ่ือยกเว้นการลงทะเบียนเรียนวิชา วขวข 4001 

พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และสถิติ ต้องยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานอย่างน้อย 1 หัวข้อ ดังนี้ 
                     (1)   ผลการสอบเข้าสถาบันในวิชาเฉพาะ 2 (คณิตศาสตร์สำหรับสถิติประยุกต์) โดยได้
คะแนนไม่ต่ำกว่า 675 คะแนน  หรือ 

   (2)   ผลการเรียนวิชาในระดับปริญญาตรี  โดยได้ผลการเรียนแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.0 ในวิชา
ดังต่อไปนี้ 

         1.  พีชคณิตเชิงเส้น  หรือวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหา ต่อไปนี้ 
              - เมตริกซ์  และดิเทอร์มิแนนท์ 
              - ระบบสมการเชิงเส้น 
     - เวคเตอร์สเปซ 

           2.  ความน่าจะเป็น และสถิติเบื้องต้น 

10)  วิชา วขวข 4002 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการจัดการฐานข้อมูล 

                นักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่าและมีผลการเรียนในวิชาดังกล่าว ไม่ต่ำกว่า 
2.5 ในกรณีระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 3.0 ในกรณีระดับปริญญาโท  สามารถเข้ารับการสอบเทียบความรู้
เพ่ือยกเว้นการลงทะเบียนวิชานี้ได้  โดยต้องแสดงเอกสารรายละเอียดวิชาหรือคำอธิบายรายวิชาที่เป็นทางการ
และผลการเรียนพร้อมกับการยื่นคำร้องตามกรอบเวลาที่คณะกำหนด 

11)  วิชา สมซ 4001 ระบบกฎหมายและนิติวิธี 

                นักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่าและมีผลการเรียนในวิชาดังกล่าว ไม่ต่ำกว่า 
2.5 ในกรณีระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 3.0 ในกรณีระดับปริญญาโท สามารถเข้ารับการสอบเทียบความรู้
เพ่ือยกเว้นการลงทะเบียนวิชานี้ได้ โดยต้องแสดงเอกสารรายละเอียดวิชาหรือคำอธิบายรายวิชาที่เป็นทางการ
และผลการเรียนพร้อมกับการยื่นคำร้องตามกรอบเวลาที่คณะกำหนด 
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12) วิชา สมซ 4002 การปฏิบัติการความม่ันคงไซเบอร์ 

                นักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่าและมีผลการเรียนในวิชาดังกล่าว ไม่ต่ำกว่า 
2.5 ในกรณีระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 3.0 ในกรณีระดับปริญญาโท สามารถเข้ารับการสอบเทียบความรู้
เพ่ือยกเว้นการลงทะเบียนวิชานี้ได้ โดยต้องแสดงเอกสารรายละเอียดวิชาหรือคำอธิบายรายวิชาที่เป็นทางการ
และผลการเรียนพร้อมกับการยื่นคำร้องตามกรอบเวลาที่คณะกำหนด 

13)  วิชา วขทข 4001 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูล 

                นักศึกษาที่ผ่านการเรียนวิชาที่มีเนื้อหาเทียบเท่าและมีผลการเรียนในวิชาดังกล่าว ไม่ต่ำกว่า 
2.5 ในกรณีระดับปริญญาตรี และไม่ต่ำกว่า 3.0 ในกรณีระดับปริญญาโท สามารถเข้ารับการสอบเทียบความรู้
เพ่ือยกเว้นการลงทะเบียนวิชานี้ได้ โดยต้องแสดงเอกสารรายละเอียดวิชาหรือคำอธิบายรายวิชาที่เป็นทางการ
และผลการเรียนพร้อมกับการยื่นคำร้องตามกรอบเวลาที่คณะกำหนด 

การขอยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานสำหรับนักศึกษาย้ายหลักสูตร  
หรือ สมัครเป็นนักศึกษาใหม่และเคยศึกษาวิชาเสริมพื้นฐานที่กำหนดแล้ว 

   กรณีนักศึกษาเปลี่ยนหลักสูตรและได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่แล้ว หรือสมัครเข้าเป็น
นักศึกษาใหม่ของคณะสถิติประยุกต์ และได้ศึกษาวิชาเสริมพ้ืนฐานในหลักสูตรมาแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี 
นับถึงวันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาใหม่ จะต้องยื่นคำร้องขอยกเว้นวิชาเสริมพ้ืนฐานในหลักสูตรใหม่ที่ขอ
เปลี่ยน หรือในหลักสูตรที่ข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ให้แล้วเสร็จภายในภาคการศึกษาแรกที่ได้รับการอนุมัติ
ให้เปลี่ยนหลักสูตรและภายในกรอบเวลาที่คณะกำหนด ยกเว้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณบดี กรณีไม่เป็นไป
ตามกรอบเวลาที่คณะกำหนดไว้ 

 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบตามที่ระบุไว้ข้างต้นและต้องการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน ต้อง
ยื่นคำร้องให้คณะพิจารณา (1 คำร้องต่อ 1 รายวิชา) พร้อมแนบหลักฐานที่ระบุ ให้ครบถ้วน และชำระค่าสอบ
เทียบความรู้วิชาเสริมพ้ืนฐาน (ถ้ามี)  ภายในวันพุธแรกของภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
หรือภายในภาคการศึกษาแรกที่เปิดเรียน กรณีเริ่มเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก  ยกเว้นได้รับการอนุมัติ
จากคณบดี และเข้ารับการสอบเทียบความรู้จากคณะกรรมการพิจารณาเทียบความรู้วิชาเสริมพ้ืนฐานของ
หลักสูตรนั้นตามเวลาที่คณะกรรมการของแต่ละวิชากำหนด ทั้งนี้ นักศึกษาจะสามารถเข้ารับการสอบเทียบ
ความรู้แต่ละวิชาได้เพียงครั้งเดียวตามกำหนดการที่คณะกำหนดไว้ ภายในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาเท่านั้น แม้ว่าวิชาเสริมพ้ืนฐานบางวิชาจะไม่ได้เรียนในภาคการศึกษาแรกก็ตาม นักศึกษาที่ไม่ได้รับ
การยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวอย่างน้อย 1 ครั้ง จนกว่าจะได้ผล
การศึกษาตามท่ีกำหนด หรือมีคุณสมบัติได้รับยกเว้นการเรียนตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้ 
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“การยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพื้นฐานจะไม่เป็นไปโดยอัตโนมัติ นักศึกษาต้องยื่นคำร้องพร้อม
หลักฐานภายในกรอบเวลาที่คณะระบุจึงจะได้รับการพิจารณา” 

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
โลจิสติกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงความมั่นคง
ทางไซเบอร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิเคราะห์
ข้อมูลและเทคโนโลยีข้อมูล หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาสามัญตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1  
ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
                                            
                                               ประกาศ   ณ  วันที่       31   พฤษภาคม  พ.ศ.  2564 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ลือนาม) 

คณบดี 
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