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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ์
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

คณะ คณะสถิติประยุกต์ 

หมวดที่ 1. ข้อมลูทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
 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. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะหลักสูตร 
3.1 สถิติ (Statistics) 
3.2 วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (Actuarial Science and Risk Management) 
3.3 พลเมืองวิทยาการข้อมูล (Citizen Data Sciences)  

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 ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ 
      5.3 การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง และมีความร่วมมือทางด้านวิชาการกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2564 
 คณะกรรมการสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  
      2564 

สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 
16 มิถุนายน 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552   ในปีการศึกษา 2565 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาทางด้านสถิติ ระเบียบวิธีวิจัย วิทยาการประกันภัย การบริหารความ

เสี่ยง การวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล และบริหารธุรกิจ  
8.2 เจ้าหน้าที่และผู้บริหารด้านการวิเคราะห์ข้อมูล วิทยาการข้อมูล  
8.3 นักคณิตศาสตร์ประกันภัย เจ้าหน้าที่และผู้บริหารด้านการประกันภัย การบริหารความเสี่ย 
8.4 นักวิชาการ นักวิจัย นักวิเคราะห์ข้อมูล 
8.5 นักวิเคราะห์และวางแผนระบบการท างานส าหรับองค์การต่าง ๆ 
8.6 นักวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ นักวิเคราะห์และวางแผนองค์การ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8.7 อาชีพอิสระในการให้ค าปรึกษา รวมทั้งการประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การ

ประกันภัย การบริหารความเสี่ยง 
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9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชนต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา/ 

ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 
xxxxxxxxxxxxxxxx  รศ.ดร.พาชิตชนัต  ศิริพานชิ Ph.D. (Statistics)  Oregon State University, U.S.A.   

 (พ.ศ. 2530) 
  M.S. (Math-Statistic)  Carleton University,  

 Canada. (พ.ศ. 2520) 
  วท.บ. (คณิตศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (พ.ศ. 2517) 
xxxxxxxxxxxxxxxx  ผศ.ดร.ปรีชา  วิจิตรธรรมรส Ph.D. (Management of  

Technology) 
M.B.A. (Management of  
Technology) 
สถ.ม. (สถิติ) 

  สถ.บ. (สถิติคณิตศาสตร์) 

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

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (พ.ศ. 2532) 
xxxxxxxxxxxxxxx ผศ.ดร.อานนท์  ศักดิ์วรวิชญ์ Ph.D. (Psychometrics and 

Quantitative Psychology) 
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ) 
บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
 
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนษุย์
และองค์การ) 

Fordham University,U.S.A.(2556) 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (2547) 
 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2544) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (2541) 
 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  เลขที่ 148  ถนนเสรีไทย  คลองจั่น  บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศท าให้ โลกในปัจจุบันมีข้อมูลปริมาณและมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องการน าข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลเพ่ือสร้างสารสนเทศ (Information)  
ใช้ประกอบการตัดสิน และการน าข้อมูลและ/หรือสารสนเทศมาวิเคราะห์ (Analytics) เพ่ือน าไปสู่ความฉลาด 
(Intelligence) เพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable Competitive Advantage) 
อันน าไปสู่การพัฒนาองค์การ สังคม เศรษฐกิจและประเทศชาติในส่วนรวมในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศไทยก าลังตกอยู่ในภาวะปัญหากับดักรายได้ปานกลาง (Middle-income Trap) จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
สร้างสารสนเทศ (Information) และปัญญา ( Intelligence) เ พ่ือสนับสนุนการตัดสินใจและน าไปสู่
ความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนดังกล่าว เพ่ือสร้างประเทศไทยให้มีเศรษฐกิจแบบมีความรู้เป็นฐาน 
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(Knowledge-based Economy) ซึ่งจ าต้องอาศัยความฉลาดและสารสนเทศในกระบวนการสร้างคุณค่า 
(Value Creation Process) แก่ผลิตภัณฑ์และบริการมากกว่าที่จะอาศัยทุนหรือแรงงานแบบเดิม  
  หลักสูตรนี้จึงต้องการสร้างมหาบัณฑิตที่มีทักษะและปัญญาเชิงวิเคราะห์ (Analytical Intelligence) 
โดยมีความรู้ความสามารถในด้านระเบียบวิธีวิจัย ระเบียบวิธีสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารความเสี่ยง 
และการประกันภัย รวมทั้งมีทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ (Inquiry skills) ด้วยตนเอง เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ 
ตลอดจนแก้ไขและตอบปัญหาทางธุรกิจ การเงิน การประกันภัย อุตสาหกรรม สังคม และเศรษฐกิจ ส าหรับ
ประเทศไทยและโลกอย่างยั่งยืน ในการวางแผนหลักสูตรจึงมีการน าประเด็นดังกล่างข้างต้นมาพิจารณา 
 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ประเด็นของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่น ามาพิจารณา คือ การบูรณาการระหว่าง
สาขาวิชา (Multidisciplinary) และการหลอมรวมเทคโนโลยี (Technology Fusion) ซึ่งน าไปสู่นวัตกรรม
ใหม่ๆ ในสังคมและเศรษฐกิจ ผลจากการหลอมรวมดังกล่าวท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีความรู้เชิ งเดี่ยวท างาน
ให้ประสบความส าเร็จได้ยากขึ้น หลักสูตรนี้ได้พิจารณาปรับปรุงให้มีการเรียน เน้นการใช้ข้อมูลและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการด าเนินงานและการตัดสินใจในองค์การ โดยมีการเพ่ิมสาขาวิชาเพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนองค์การด้วยข้อมูล (Data-Driven Organization) และการปฏิบัติจริง เช่น การเพ่ิมสาขาวิชาเอก 
พลเมืองวิทยาการข้อมูล (Citizen Data Sciences) เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพการท างานจริง และยกเลิก
สาขาวิชาเอกปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analytics and Intelligence) สาขาวิชาเอก
เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ (Decision Technology and Management) และสาขาวิชาเอกวิธี
วิจัยและประเมินนโยบายเพื่อการพัฒนา (Policy Research and Evaluation)     

นอกจากนี้ ส าหรับสาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยงได้มีการปรับหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับการก ากับดูแลวิชาชีพโดยส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.) และสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Society of Actuaries) ของต่างประเทศ เพ่ือให้
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษามีคุณสมบัติและมีความสามารถในวิชาชีพเทียบเท่าระดับสากล โดยหลักสูตรยังคง
จ านวนหน่วยกิตคงเดิมคือ 42 หน่วยกิต 

  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
จากสถานการณ์ภายนอกดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรสถิติประยุกต์จึงมีความจ าเป็นต้องปรับหลักสูตรซึ่ง

ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเอก โดยสาขาวิชาเอกสถิติ เน้นระเบียบวิธีสถิติในเชิงหลักการและทฤษฎี รวมทั้ง
เทคนิคต่าง ๆ ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ ส่วนอีก 2 สาขาวิชาเอกที่เหลือเน้นการประยุกต์ในบริบทและแง่มุมที่
แตกต่างกัน โดยทุกสาขาวิชาเอกเรียนวิชาหลัก 6 หน่วยกิตเหมือนกัน คือ การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหา
ความรู้ และการวิเคราะห์เชิงท านายประยุกต์ และเรียนวิชาบังคับของสาขาวิชาเอก 24 หน่วยกิต เน้นองค์
ความรู้เกี่ยวกับบริบทที่จะประยุกต์และแนวทางในการประยุกต์ของแต่ละสาขาวิชาเอก และมีวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
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ให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เรียนจะได้พัฒนาประสบการณ์ใน
การประยุกต์ใช้วิชาการท่ีเรียนไปโดยท าการศึกษาค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิตก่อนที่จะจบการศึกษา  

 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

ด้วยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีแผนพัฒนาระยะยาวของสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์ของสถาบันคือ การรักษาความเป็นเลิศทางวิชาการด้านหลักสูตร 
งานวิจัยและการบริการวิชาการที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยก าหนดให้ม ี
กลยุทธ์ในการพัฒนาสาขาวิชาและหลักสูตรที่สามารถตอบสนองตรงตามความต้องการของสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ภายใต้แรงกดดันของปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เพ่ือให้มีสาขาวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนใน
ด้านพัฒนบริหารศาสตร์ แนวทางหนึ่งคือการเปิดสอนหลักสูตรทางด้านสถิติประยุกต์ เพ่ือช่วยเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับศาสตร์ด้านสถิติและสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันให้มีความครบถ้วนและ
สมบูรณ์เพิ่มมากขึ้น 

 

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

  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะภาษาและการสื่อสาร  ได้แก่ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

 ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 
 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 
 ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3 หน่วยกิต 
 ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3 หน่วยกิต 
 

 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  ไม่มี 
  13.3 การบริหารจัดการ 

หลักสูตรด าเนินการภายใต้ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ/หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
หน้าที่ก าหนดนโยบายกรอบการด าเนินงานและวางระเบียบหลักเกณฑ์เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพ ในกลุ่มวิชา
เลือกของหลักสูตรนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จากวิชาในหลักสูตรอ่ืนทั้งในและนอกคณะ โดยนักศึกษา
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สามารถลงทะเบียนและนับเป็นหน่วยกิตในหลักสูตรได้ และอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชาเอก
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่จะไปเรียนวิชาของหลักสูตรอื่นเป็นวิชาเลือก โดยอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ เป็นผู้
อนุญาต/ให้ความเห็นชอบ และมีนักวิชาการศึกษาของแต่ละคณะเป็นผู้ประสานงานและตรวจสอบให้เป็นไป
ตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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หมวดที่ 2. ข้อมลูเฉพาะของหลักสตูร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

 เป็นหลักสูตรชั้นน าในระดับประเทศ ผลิตมหาบัณฑิตที่ มีความเป็นเลิศด้านสถิติประยุกต์ 
มีศักยภาพและทักษะในการประยุกต์ระเบียบวิธีสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การประกันภัยและการบริหารความ
เสี่ยง และอ่ืนๆ รวมทั้งมีความสามารถในการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง มีทักษะในการสื่อสารทาง
สังคม 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 มีศักยภาพและทักษะในการประยุกต์ระเบียบวิธีสถิติ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
  องคค์วามรู้ไปใช้ในการท างานด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
 1.2.6  มีทักษะในการใช้ข้อมูล สารสนเทศและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องและระเบียบวิธีสถิติ  

 1.2.7  มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ที่ได้รับในการท างานแบบบูรณาการ 
 

  



8 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- ปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. และ
ให้สอดคล้องกับการก ากับดูแล
วิชาชีพโดยส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ) และสมาคมนัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย (Society 
of Actuaries) ของต่างประเทศ 

-  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  



9 
 

หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 

1.ระบบการจัดการศึกษา 
เป็นการศึกษาแบบหน่วยกิตตามระบบทวิภาค โดยปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา

ปกติ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 และอาจมีภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) ก็ได้ 
การศึกษาในภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยมีชั่วโมงการเรียนของแต่ละวิชาเท่ากับชั่วโมงของภาคการศึกษาปกติ 

 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
 ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

 ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาจากสถาบันการศึกษาของรัฐ
หรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ หรือมีวิทยฐานะที่สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อนุมัติให้เข้าเป็น
นักศึกษา ส าหรับประสบการณ์การท างาน ให้เป็นไปตามประกาศของสถาบัน 

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 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
จ านวนนักศึกษา จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 
 
ภาคปกติ/ภาคพิเศษ 

แผน ก2 แผน ข แผน ก2 แผน ข แผน ก2 แผน ข แผน ก2 แผน ข แผน ก2 แผน ข 
3 37 3 37 3 37 3 37 3 37 
40 คน 40 คน 40 คน 40 คน 40 คน 

จ านวนนักศึกษาที่คาด
ว่าจะส าเร็จการศึกษา 

แผน ก2 แผน ข แผน ก2 แผน ข แผน ก2 แผน ข แผน ก2 แผน ข แผน ก2 แผน ข 
- - 2 35 2 

 
35 2 

 
35 2 

 
35 

- 37 คน 37 คน 37 คน 37 คน 

แผน ก235 
ชั้นป ี ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1 3 3 3 3 3 
2 - 3 3 3 3 
รวม 3 6 6 6 6 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ - 2 2 2 2 

 
แผน ข 

ชั้นป ี ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 
1 37 37 37 37 37 
2 - 37 37 37 37 
รวม 37 74 74 74 74 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ - 35 35 35 35 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน  

 ค่าใช้จ่ายรายหัวต่อปีของนักศึกษา  
ประมาณการค่าใช้จ่ายรายหัวต่อปี ภาคปกติ ภาคพิเศษ 

นักศึกษา 1 คน/ปีการศึกษา 50,000.00   98,000.00 
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2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน 
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้าสถาบันอุดมศึกษา 
 หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษาและประกาศของคณะสถิติประยุกต์ 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1จ 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 -- 
(ผ่านการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์)   

รวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 42 หน่วยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา 
 (1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 
  เป็นวิชาที่ต้องเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต และไม่น าผลการศึกษามาค านวณแต้มเฉลี่ย วิชาใน
หมวดนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้ 
 กลุ่มที่ 1 ส าหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาเอก 

  สพ 4000 พ้ืนฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(3–0–6) 
  ND 4000 Foundation for Graduate Studies  
  ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(3–0–6) 
  LC 4001   Reading Skills Development in English for Graduate Studies  
  ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(3–0–6) 
  LC 4002  Integrated English Language Skills Development  
  ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 3(3–0–6) 
    ส าหรับบัณฑิตศึกษา 
  LC 4011  Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies  
  ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(3–0–6) 
  LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development 
 กลุ่มที่ 2 ส าหรับนักศึกษาทุกสาขาวิชาเอก 
  สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ 3(3–0–6) 

  AS 4001 Mathematics for Applied Statistics  

  สป 4002 ภาษาอังกฤษส าหรับสถิติประยุกต์ 3(3–0–6) 

  AS 4002 English for Applied Statistics 

 หมายเหตุ 

1. ข้อก าหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  ให้เป็นไปตาม

ประกาศของคณะ/สถาบัน  ยกเว้นข้อก าหนดและการยกเว้นการเรียนวิชาเสริมพ้ืนฐาน

ภาษาอังกฤษของคณะภาษาและการสื่อสาร ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรวิชา

ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 

2. ในกรณีที่มีการปรับปรุงหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา  การเรียนวิชา

เสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้  จะต้องเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตาม

หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาที่ปรับปรุงใหม่ด้วย 

3. วิชา สป 4002 ภาษาอังกฤษส าหรับสถิติประยุกต์ เป็นวิชาที่เปิดให้ส าหรับนักศึกษา

ภาคพิเศษเรียน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของคณะ 
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 (2) หมวดวิชาหลัก 
  เป็นกลุ่มวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาเอกเรียนในหมวดนี้ จ านวน 2 วิชา (6 หน่วยกิต)
ประกอบด้วยวิชาดังต่อไปนี้ 
  สป 6001 การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้ 3 (3–0–6) 
  AS 6001 Research Design and Inquiry Methods  
  สป 6002 การวิเคราะห์เชิงท านายประยุกต์ 3 (3–0–6) 
  AS 6002 Applied Predictive Analytics 
 (3) หมวดวิชาเอก 
  เป็นกลุ่มวิชาที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้ความช านาญเฉพาะด้าน โดยก าหนดให้นักศึกษาที่ศึกษา
แผน ก2 และแผน ข. ลงทะเบียนเรียน 8 วิชา (24 หน่วยกิต) ตามสาขาวิชาเอกท่ีก าหนดไว้ดังนี้ 

  (3.1) สาขาวิชาเอกสถิติ (Statistics) 
  สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ 3 (3–0–6) 
  AS 7101 Theory of Probability and Applications 

  สป 7102 สถิติอนุมาน 3(3–0–6) 
  AS 7102 Statistical Inference  
  สป 7103 กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล 3(3–0–6) 
  AS 7103 Statistical Graphics and Data Visualization 

 สป 7104 การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ 3(3–0–6) 
 AS 7104 Sampling and Survey Data Analysis 
  สป 7105 การพยากรณเ์ชิงปริมาณ 3(3–0–6) 
  AS 7105 Quantitative Forecasting  
  สป 7106 การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรประยุกต์ 3(3–0–6) 
  AS 7106 Applied Multivariate Data Analysis  
  สป 7107 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่มประยุกต์ 3(3–0–6) 
  AS 7107 Applied Categorical Data Analysis  
  สป 7108 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวประยุกต์ 3(3–0–6) 
  AS 7108 Applied Longitudinal Data Analysis 
  (3.2) สาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (Actuarial Science 
and Risk Management) 
  สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ 3 (3–0–6) 
  AS 7101 Theory of Probability and Applications 

  สป 7102 สถิติอนุมาน 3(3–0–6) 
  AS 7102 Statistical Inference 
  สป 7201 การบริหารความเสี่ยงองค์การ 3(3–0–6) 
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 AS 7201 Enterprise Risk Management 
  สป 7202 สถิติส าหรับแบบจ าลองความเสี่ยง 3(3–0–6) 
  AS 7202 Statistics for Risk Modeling 
  สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน 3(3–0–6) 
  AS 7203 Financial Mathematics 
  สป 7204 คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3–0–6) 

 AS 7204 Actuarial Mathematics 
 สป 7205 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความสูญเสีย 3(3–0–6) 
 AS 7205 Credibility Theory and Loss Distributions 
 สป 7206 ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจ าลองคณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3–0–6) 

 AS 7206 Risk Theory and Actuarial Modeling 

  (3.3) สาขาวิชาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมูล (Citizen Data Sciences) 
  สป 7301 ปัญญาเชิงกลยุทธ์ 3(3–0–6) 
  AS 7301 Strategic Intelligence 
  สป 7302  การวิเคราะห์สถิติประยุกต์ 3(3–0–6) 

  AS 7302 Applied Statistical Analysis 
  สป 7303 วิทยาการข้อมูลบัญชีและการเงิน 3(3–0–6) 
  AS 7303 Accounting and Finance Data Sciences 
  สป 7304 วิทยาการข้อมูลการตลาด 3(3–0–6) 
  AS 7304 Marketing Data Sciences 
  สป 7305 วิทยาการข้อมูลการปฏิบัติการ 3(3–0–6) 
  AS 7305 Operations Data Sciences 

 สป 7306 วิทยาการข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ 3(3–0–6) 

  AS 7306 Human Resources Data Sciences  
 สป 7307 วิทยาการข้อมูลความเสี่ยง 3(3–0–6) 

  AS 7307 Risk Data Sciences  
  สป 7103  กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล 3(3–0–6) 
  AS 7103 Statistical Graphics and Data Visualization 
  
 (4) หมวดวิชาเลือก 

  วิชาในหมวดนี้แบ่งออกเป็นวิชารหัส สป 74XX ซึ่งมีอยู่ 2 กลุ่มวิชา และวิชารหัส สป 80XX ซึ่ง
เป็นกลุ่มวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติประยุกต์ 
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 กลุ่มวิชาสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการจัดการ 
  สป 7401 เทคนิคเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจ 3(3–0–6) 
  AS 7401 Quantitative Techniques for Decision Making 
  สป 7402 การปรับปรุงและจัดการข้อมูล 3(3–0–6) 
  AS 7402 Data Wrangling and Cleansing 

  สป 7403 การวิเคราะห์ข้อมูลสูญหายประยุกต์ 3(3–0–6)
  AS 7403 Applied Missing Data Analysis 

 สป 7404 ตัวแบบสมการโครงสร้าง 3(3–0–6) 

  AS 7404 Structural Equation Modeling 
  สป 7405 ตัวแบบพหุระดับ 3(3–0–6) 
  AS 7405 Multilevel Modeling 

 กลุ่มวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
  สป 7406 หลักการประกันภัย 3(3–0–6) 
  AS 7406 Principles of Insurance 

 สป 7407 คณิตศาสตร์ประกันภัยระยะยาว 3(3–0–6) 
 AS 7407 Long-Term Actuarial Mathematics 
 สป 7408  การวิเคราะห์การอยู่รอด 3(3–0–6) 
 AS 7408 Survival Analysis 

  สป 7409 บัญชีและการเงินองค์การ 3(3–0–6) 
  AS 7409 Accounting and Corporate Finance 
  สป 7410 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 3(3–0–6) 
  AS 7410 Business Economics 
  สป 7411 การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุน 3(3–0–6) 
  AS 7411 Investment Analysis and Portfolio Management 
  สป 7412 การประเมินผลโครงการ 3(3–0–6) 
  AS 7412 Project Evaluation 

   กลุ่มวิชาศึกษาเฉพาะเรื่อง 
   สป 8001-8010 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติประยุกต์ 3(3–0–6) 
 AS 8001-8010 Selected Topics in Applied Statistics 
 
 นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถเลือกวิชาเลือกอ่ืน ๆ ซึ่งอาจเป็นวิชาหลักหรือวิชาเลือกอ่ืนในระดับ
บัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอ่ืนทั้งในและนอกคณะสถิติประยุกต์ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามค าแนะน าของอาจารย์ที่
ปรึกษาและการเปิดสอนในหมวดวิชาเลือกให้เป็นไปตามข้อก าหนดของคณะ/สถาบัน 
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 (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 การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้                      3 หน่วยกิต 
 สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์                          3 หน่วยกิต 
 รวม                 6 หน่วยกิต 
 ปีท่ี1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ     3 หน่วยกิต * 
 สป 6002 การวิเคราะห์เชิงท านายประยุกต์                                3 หน่วยกิต 
 สป 7102 สถิติอนุมาน                                                        3 หน่วยกิต 
 สป 7103 กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล         3 หน่วยกิต 
 สป 7104 การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ  3 หน่วยกิต 
 รวม  12 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 สป 7105 การพยากรณ์เชิงปริมาณ                                          3 หน่วยกิต 
          สป 7106 การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรประยุกต์                      3 หน่วยกิต   
          สป 7107 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่มประยุกต์                            3 หน่วยกิต 
          สป 9004 วิทยานิพนธ์                                    3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
          สป 7108 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวประยุกต์                          3 หน่วยกิต 
                          สป 9004 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต  
 
 *  ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร    
 ** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  

-จะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ผ่านภายในสองภาคการศึกษาหลังจากลงทะเบียนรายวิชา
 ครบถ้วนตามหลักสูตรแผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
 -  แผนการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนในการลงทะเบียนเรียนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้
ตามความเหมาะสม 
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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 การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้                      3 หน่วยกิต 
 สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์                          3 หน่วยกิต 
 รวม                 6 หน่วยกิต 
 ปีท่ี1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ     3 หน่วยกิต * 
 สป 6002 การวิเคราะห์เชิงท านายประยุกต์                                3 หน่วยกิต 
 สป 7102 สถิติอนุมาน                                                        3 หน่วยกิต 
 สป 7103 กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล         3 หน่วยกิต 
 สป 7104 การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ  3 หน่วยกิต 
 รวม  12 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 สป 7105 การพยากรณ์เชิงปริมาณ                                          3 หน่วยกิต 
          สป 7106 การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรประยุกต์                      3 หน่วยกิต   
          สป 7107 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่มประยุกต์                            3 หน่วยกิต 
          วิชาเลือก 1 วิชา                                                                3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (เมื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่าน) 
          สป 7108 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวประยุกต์                           3 หน่วยกิต 
          วิชาเลือก 2 วิชา                                                                6 หนว่ยกิต 
 สป 9000 การค้นคว้าอิสระ                               3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต  
 
 *  ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร    
 ** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  
 -  แผนการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนในการลงทะเบียนเรียนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ 
  ตามความเหมาะสม 
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3.1.4.2 วิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง 
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 การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้                      3 หน่วยกิต 
 สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์                          3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ     3 หน่วยกิต * 
 สป 6002 การวิเคราะห์เชิงท านายประยุกต์                                3 หน่วยกิต 
 สป 7102 สถิติอนุมาน                                                        3 หน่วยกิต 
 สป 7201 การบริหารความเสี่ยงองค์การ                                   3 หน่วยกิต 
 สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน                                               3 หน่วยกิต 
 รวม  12 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 สป 7202 สถิติส าหรับแบบจ าลองความเสี่ยง       3 หน่วยกิต  
           สป 7204 คณิตศาสตร์ประกันภัย 3 หน่วยกิต 
 สป 7206  ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจ าลองคณิตศาสตร์ประกันภัย    3 หน่วยกิต 
 สป 9004  วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 (เมื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่าน) 
  สป 7205 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความสูญเสีย 3 หน่วยกิต 
 สป 9004 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต  
 
 *  ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร    
 ** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  

-จะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ผ่านภายในสองภาคการศึกษาหลังจากลงทะเบียนรายวิชา
 ครบถ้วนตามหลักสูตรแผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
 -  แผนการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนในการลงทะเบียนเรียนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้
ตามความเหมาะสม 
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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 การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้                      3 หน่วยกิต 
 สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์                          3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ     3 หน่วยกิต * 
 สป 6002 การวิเคราะห์เชิงท านายประยุกต์                                3 หน่วยกิต 
 สป 7102 สถิติอนุมาน                                                        3 หน่วยกิต 
 สป 7201 การบริหารความเสี่ยงองค์การ                                   3 หน่วยกิต 
 สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน                                               3 หน่วยกิต 
 รวม  12 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 สป 7202 สถิติส าหรับแบบจ าลองความเสี่ยง         3 หน่วยกิต  
           สป 7204 คณิตศาสตร์ประกันภัย 3 หน่วยกิต 
 สป 7206  ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจ าลองคณิตศาสตร์ประกันภัย    3 หน่วยกิต 

          วิชาเลือก 1 วิชา                                                                3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2(เมื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่าน) 
  สป 7205 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความสูญเสีย 3 หน่วยกิต 

          วิชาเลือก 2 วิชา                                                                6 หนว่ยกิต 
 สป 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ                               3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต  
 

 *  ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร    
 ** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  
 -  แผนการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนในการลงทะเบียนเรียนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้ 
  ตามความเหมาะสม 
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3.1.4.3 วิชาเอกพลเมืองวิทยาการข้อมูล  

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 การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้                     3 หน่วยกิต 
 สป 7301 ปัญญาเชิงกลยุทธ์                                                  3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ     3 หน่วยกิต * 
 สป 6002 การวิเคราะห์เชิงท านายประยุกต์                                3 หน่วยกิต 
 สป 7302 การวิเคราะห์สถิติประยุกต์                                       3 หนว่ยกิต 
 สป 7103 กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล         3 หน่วยกิต 
 สป 7303 วิทยาการข้อมูลบัญชีและการเงิน                               3 หนว่ยกิต 
 รวม  12 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 สป 7304 วิทยากรข้อมูลการตลาด       3 หน่วยกิต  
           สป 7305 วิทยาการข้อมูลการปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต 
 สป 7306 วิทยาการข้อมูลทรัพยากรมนุษย์     3 หน่วยกิต 
 สป 9004  วิทยานิพนธ์ 3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2(เมื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่าน) 
  สป 7307 วิทยาการข้อมูลความเสี่ยง 3 หน่วยกิต 
 สป 9004 วิทยานิพนธ์ 9 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต  
 
 *  ไม่นับหน่วยกิตในส่วนของหลักสูตร    
 ** ก าหนดให้เรียนก่อนเปิดภาคการศึกษา 
หมายเหตุ  

-จะต้องเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้ผ่านภายในสองภาคการศึกษาหลังจากลงทะเบียนรายวิชา
 ครบถ้วนตามหลักสูตรแผน ก 2 (ท าวิทยานิพนธ์) 
 -  แผนการศึกษาอาจมีการปรับเปลี่ยนแผนในการลงทะเบียนเรียนวิชาในแต่ละภาคการศึกษาได้
ตามความเหมาะสม 
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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 การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้                     3 หน่วยกิต 
 สป 7301 ปัญญาเชิงกลยุทธ์                                                  3 หน่วยกิต 
 รวม 9 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

 ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ     3 หน่วยกิต * 
 สป 6002 การวิเคราะห์เชิงท านายประยุกต์                                3 หน่วยกิต 
 สป 7302 การวิเคราะห์สถิติประยุกต์                                       3 หนว่ยกิต 
 สป 7103 กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล         3 หน่วยกิต 
 สป 7303 วิทยาการข้อมูลบัญชีและการเงิน                               3 หนว่ยกิต 
 รวม  12 หน่วยกิต  
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 สป 7304 วิทยากรข้อมูลการตลาด       3 หน่วยกิต  
           สป 7305 วิทยาการข้อมูลการปฏิบัติการ 3 หน่วยกิต 
 สป 7306 วิทยาการข้อมูลทรัพยากรมนุษย์     3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 1 วิชา  3 หน่วยกิต 
 รวม 12 หน่วยกิต 
 ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2(เมื่อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ผ่าน) 
  สป 7307 วิทยาการข้อมูลความเสี่ยง 3 หน่วยกิต 
 วิชาเลือก 2 วิชา                                                                6 หน่วยกิต 
 สป 9000 วิชาการค้นคว้าอิสระ 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(3-2-5) 
ND 4000 Foundation for Graduate Studies  
 การเมืองและการปกครองไทย เศรษฐกิจไทย ธุรกิจไทย สังคมไทย จริยธรรมของนักบริหาร 
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(3-2-5) 
LC 4001 Reading Skills Development in English for Graduate Studies    
 สร้างเสริมความรู้ พ้ืนฐานด้านไวยากรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนาทักษะการอ่าน เช่น  การ 
ศึกษาประเภทของประโยค การหาแกนหลักและส่วนขยายของประโยค เพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
การอ่านงานเขียนทางวิชาการ เช่น ต ารา บทความวิชาการ โดยเน้นการพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือจับใจความ 
ส าคัญ เพ่ือหาข้อสรุป 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(3-2-5) 
LC 4002 Integrated English Language Skills Development  
 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. 
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ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 3(3-2-5) 
LC 4011 Remedial Reading Skills Development in English for Graduate Studies   
 ฝึกทักษะและกลยุทธ์การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่นักศึ กษาได้ศึกษามาก่อนแล้วในวิชา  
ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษาเพ่ิมเติม ทั้งนี้ นักศึกษาจะได้รับการ 
ฝึกฝนในลักษณะเฉพาะบุคคลมากขึ้น 
 The course is intended to provide additional practices in the reading skills and strategies 
covered in LC 4001. Students receive individualized attention to enhance their reading skills for 
academic purposes. 
 
ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 3(3-2-5) 
LC 4012 Remedial Integrated English Language Skills Development   
 ฝึกทักษะการฟัง การพูด  การอ่าน และการเขียนเพ่ิมเติมและซ่อมเสริมทักษะดังกล่าว ส าหรับ
นักศึกษาที่ยังบกพร่องในการเรียนวิชา ภส4002การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ เพ่ือปรับปรุง
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้วยการสอนและฝึกในลักษณะเฉพาะบุคคล 
 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(3-0-6) 
AS 4001 Mathematics for Applied Statistics   
 การทบทวนความรู้ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับ ล าดับ และอนุกรม ลิมิตและความต่อเนื่อง การหา
อนุพันธ์และปริพันธ์ เมตริกซ์และพีชคณิตเชิงเส้น 
 Review mathematical knowledge including sequence and series; limits and continuity; 
derivative and integration; matrix and linear algebra. 
 
สป 4002 ภาษาอังกฤษส าหรับสถิติประยุกต์ 3(3-0-6) 
AS 4002 English for Applied Statistics  

 ฝึกทักษะและกลวิธีการอ่านต าราภาษาอังกฤษในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทางสถิติประยุกต์ วิเคราะห์
ค าศัพท์เพ่ือหาความหมาย ศึกษาโครงสร้างของประโยคเพ่ือให้เข้าใจความหมายของประโยคในโครงสร้างรูปแบบ
ต่าง ๆ ฝึกการอ่านบทความงานวิจัยและต าราในสาขาที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและฝึกการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
เน้นการเขียนประโยค การรวมและลดรูปประโยค และการเขียนข้อความในรูปแบบย่อหน้าการพูดและการฟัง
ภาษาอังกฤษในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับสถิติประยุกต์ 
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 Provide 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 6001 การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้        3(3–0–6) 
AS 6001 Research Design and Inquiry Methods 

 ญาณวิทยาและการแสวงหาความรู้ของมนุษย์ การทบทวนวรรณกรรม การสร้างและทดสอบทฤษฎี 
การตั้งปัญหาการวิจัย การพัฒนาสมมุติฐานการวิจัย การออกแบบงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยแบบ
ผสม การวิจัยเชิงปริมาณ การสุ่มตัวอย่าง การออกแบบแบบสอบถามและการสร้างเครื่องมือวัด การเก็บข้อมูล 
การวิจัยเชิงส ารวจและการส ารวจออนไลน์ การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ การวิจัยเชิงทดลอง การทดลองออนไลน์
และการทดสอบเอ/บี การวิจัยกึ่งทดลองและการประเมินโครงการ การวิเคราะห์อภิมาน  การเขียนรายงาน
และการน าเสนอผลการวิจัย 
 Epistemology; inquiry skills; literature review; theory building 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; survey research and on-line survey; 
correlational research; experimental research; on-line experiment and A/B testing, quasi 
experiment and project/program evaluation; meta-analysis, research report writing and 
presentation. 
 
สป 6002 การวิเคราะห์เชิงท านายประยุกต์       3(3–0–6) 
AS 6002 Applied Predictive Analysis 
 การเรียนรู้เชิงสถิติและการวิเคราะห์เชิงท านาย ข้อมูลและการเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงส ารวจ 
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การจัดกลุ่ม การจ าแนก และกฎความสัมพันธ์ วิชานี้เน้นการประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 Statistical learning and predictive analytics; data and data preprocessing; exploratory 
data analysis; principal compenent analysis; clustering; classification; and association rules. 
Emphasis is on analysis of data. 
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สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์ 3 (3-0-6) 
AS 7101 Theory of Probability and Applications   
 ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่องและแบบไม่ต่อเนื่อง ค่า
คาดหมายและโมเมนต์ ฟังก์ชันเวียนบังเกิด การแจกแจงแบบมีเงื่อนไข การแจกแจงความน่าจะเป็นของฟังก์ชัน
ของตัวแปรสุ่ม สถิติอันดับ การลู่เข้าของอนุกรมของตัวแปรสุ่ม กฎตัวเลขจ านวนมาก และทฤษฎีขีดจ ากัด
ส่วนกลาง การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นส าหรับสถิติ การเงิน การลงทุน วิทยาการประกันภัยและการ
บริหารความเสี่ยง 
 Sample space; discrete and continuous random variables and their distributions; 
expectation and moment; generating functions; conditional distribution; distribution of a 
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(3-0-6) 
AS 7102 Statistical Inference  
 วงศ์ของการแจกแจง สมบัติที่พึงประสงค์ของตัวสถิติและของตัวประมาณค่า การประมาณแบบจุด  
วิธีการหาตัวประมาณแบบต่าง ๆ ทฤษฎีของราวและแบลคเวลล์ ทฤษฎีของเลมานน์และเชฟเฟุ  ขอบเขตล่าง
ของตัวประมาณไม่เอนเอียง การประมาณเป็นช่วงและแนวคิดเกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐาน  บทตั้งของเนย์
มานและเพียร์สัน  แบบทดสอบที่มีก าลังสูงสุดและมีก าลังสูงสุดสม่ าเสมอ  แบบทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะ
เป็นและแบบทดสอบอ่ืน 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 กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล 3(3-0-6) 
AS 7103 Statistical Graphics and Data Visualization  

กราฟิกทางสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล การรับรู้ทางทัศนะของมนุษย์ การโกหกด้วยภาพ
นิทัศน์และกราฟ กราฟิกส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิก การสร้างภาพนิทัศน์แสดงการแจกแจงของ
ข้อมูล การตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรต่อเนื่องด้วยกราฟและกราฟิกส าหรับการวิเคราะห์ถดถอย การ
สร้างภาพนิทัศน์ส าหรับตัวแปรจัดประเภท การสร้างภาพนิทัศน์ส าหรับตัวแปรพหุและแผนภาพระแนง การ
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สร้างภาพนิทัศน์ส าหรับฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และสถิติ การสร้างภาพนิทัศน์ส าหรับข้อมูลอนุกรมเวลา 
คอมพิวเตอร์กราฟิก ภาพเคลื่อนไหวสามมิติเบื้องต้น การสร้างภาพนิทัศน์กราฟิก การสร้างภาพนิทัศน์จาก
สารสนเทศ 

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 7104 การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ 3(3-0-6) 
AS 7104 Sampling and Survey Data Analysis   
 วิธีการเลือกตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างแบบไม่ใช้ความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย การเลือก
ตัวอย่างแบบเป็นระบบ แบบแบ่งประชากรเป็นชั้นภูมิ แบบกลุ่มและแบบหลายขั้น การเลือกตัวอย่างแบบสอง
ตอน และความคลาดเคลื่อนและความเอนเอียงในการส ารวจด้วยตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ 

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 biases in sample survey; survey data analysis. 

 
สป 7105 การพยากรณ์เชิงปริมาณ 3(3-0-6) 
AS 7105 Quantitative Forecasting   
 หลักการในการพยากรณ์เชิงปริมาณ การตระเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย 
การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นแบบพหุ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เทคนิคพยากรณ์แบบคลาสสิค เทคนิคการ
ปรับให้เรียบ เทคนิคของบอกซ์และเจนกินส์ เน้นการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 Principles of quantitative forecasting; data preparation; simple linear regression 
analysis; multiple linear regression analysis; time series data analysis; classical forecasting 
techniques; smoothing techniques; Box-Jenkins techniques. Emphasis is on analysis of data. 
 
สป 7106 การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรประยุกต์ 3(3-0-6) 
AS 7106 Applied Multivariate Data Analysis   
 การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์การจ าแนก การถดถอยโลจิสติกส์ การ
วิเคราะห์การอยู่รอด สหสัมพันธ์คาโนนิคัล การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก และการวิเคราะห์ปัยจัย     
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Multivariate analysis of variance; discriminant analysis; logistic regression; survival analysis; 
canonical correlation; principal component analysis; factor analysis. 
 
สป 7107 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่มประยุกต์           3(3-0-6) 
AS 7107 Applied Categorical Data Analysis 

สถิติพรรณาส าหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม ภาพนิทัศน์ส าหรับข้อมูลเชิงกลุ่ม การถดถอยโลจิสติกส์แบบทวินาม
การถดถอยโลจิสติกส์แบบพหุนาม การถดถอยโลจิสติกส์แบบอันดับ การถดถอยปัวซงและทวินามนิเสธ        
ตัวแบบล็อกเชิงเส้น 
 Descriptive statistics for categorical data; visualizing categorical data; binary logistic 
regression; multinomial logistic regression; ordinal logistic regression; poisson and negative 
binomial regression; log-linear model. 
 
สป 7108 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวประยุกต์                             3(3-0-6) 

AS 7108 Applied Longitudinal Data Analysis 
หลักการของข้อมูลระยะยาว ตัวแบบเชิงเส้นส าหรับข้อมูลระยะยาว การประมาณค่าและการอนุมาน

เชิงสถิติ การสร้างตัวแบบค่าเฉลี่ยและความแปรปรวนร่วม ตัวแบบผลกระทบคงที่และผลกระทบสุ่ม ตัวแบบ
ผลกระทบผสม การวิเคราะห์ความเหมาะสมของตัวแบบ 

 Concepts of longitudinal data; linear models for longitudinal data; estimation and 
statistical inference; modeling the mean and the covariance; fixed effects and random 
effects models; mixed effects models; residual analysis and diagnostics. 
 
สป 7201 การบริหารความเสี่ยงองค์การ           3(3-0-6) 

AS 7201 Enterprise Risk Management   
  ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน กรอบและกระบวนการการบริหารความเสี่ยงในองค์การ การระบุ
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง การติดตามและทบทวนความเสี่ยง การบูรณาการ
ความเสี่ยง  เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ระบบเตือนภัยล่วงหน้า ดัชนีชี้วัดความเสี่ยง วัฒนธรรมความเสี่ยง 
การเรียนรู้จากความเสี่ยง โซลเวนซีทูและการบริหารความเสี่ยง ความสัมพันธ์ของการบริหารความเสี่ยงและ
มูลค่าขององค์การ การพัฒนาและน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในองค์กร จริยธรรมของผู้บริหาร ธรรมาภิ
บาลและการบริหารความเสี่ยง 
  Risk and uncertainty; risk management process for enterprise; risk 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 
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implementation of risk management system; and ethic of management and good 
governance. 
 
สป 7202 สถิติส าหรับแบบจ าลองความเสี่ยง 3(3-0-6) 
AS 7202 Statistics for Risk Modeling   
 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยเชิงพหุ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบ
สมมติฐาน การประมาณค่าและการพยากรณ์แบบช่วงในการวิเคราะห์การถดถอย การตรวจสอบความ
เหมาะสมของตัวแบบถดถอย อนุกรมเวลา ตัวแบบอนุกรมเวลาเชิงเส้น เทคนิคการปรับให้เรียบ ตัวแบบอริมา 
การประมาณค่าพารามิเตอร์และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนจากการพยากรณ์ 
ตัวอย่างการประยุกต์กับข้อมูลจริง  
 Simple linear regression; multiple linear regression; estimation of parameters; 
hypothesis testing; confidence intervals in linear regression models; testing appropriateness 
of models; time series; linear time series models; smoothing techniques; ARIMA models; 
estimation and hypothesis testing; analysis of forecasting errors. Emphasis is on practice with 
real data. 
 
สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน 3(3-0-6) 
AS 7203 Financial Mathematics   
 ค่าของเงินตามเวลา ค่าปัจจุบันและค่าอนาคตของเงิน การค านวณดอกเบี้ยแบบต่าง ๆ ค่ารายงวด 
การจ่ายหนี้คืนเป็นงวดและทุนสะสม ความเสี่ยงและผลตอบแทน การประเมินราคาตราสารทุน ตราสารหนี้ 
และหลักทรัพย์อื่นๆ และการประยุกต์ใช้ในวิทยาการประกันภัย  
 Time value of money; present value and future value of money; calculation of various 
interests; annuity; amortization and sinking fund; risk and return; valuation of stock, bond, 
and other assets; applications in actuarial sciences. 

 
สป 7204 คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6) 
AS 7204 Actuarial Mathematics   
 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย การค านวณอัตราเบี้ยประกันภัยและเงินส ารองค่าสินไหมทดแทนส าหรับ
การประกันภัยระยะสั้น คณิตศาสตร์ประกันชีวิต ตัวแบบการอยู่รอด ตารางมรณะ การค านวณอัตราเบี้ย
ประกันภัยและเงินส ารองส าหรับการประกันภัยระยะยาวแบบพ้ืนฐาน  

Property and casualty insurance mathematics; ratemaking and loss reserving for short-term 
insurance; life insurance mathematics; survival models; mortality tables; calculation of 
premium and reserves for basic long-term insurance.  



30 
 

 
สป 7205 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความสูญเสีย 3(3-0-6) 
AS 7205 Credibility Theory and Loss Distributions    
 ตัวแบบความถี่ ตัวแบบความรุนแรง ตัวแบบความสูญเสีย การประยุกต์ใช้ส าหรับวิทยาการประกันภัย
และการบริหารความเสี่ยง ตัววัดความเสี่ยง การสร้างและการเลือกตัวแบบส าหรับการแจกแจงความสูญเสีย 
ทฤษฎีความน่าเชื่อถือ วิธีต่าง ๆ ในการค านวณปัจจัยความน่าเชื่อถือ   
 Frequency models; severity models; loss models; applications for actuarial sciences and 
risk management; risk measures; construction and selection of loss distribution models; credibility 
theory; various techniques to determine credibility factor.  
 
สป 7206 ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจ าลองคณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6) 
AS 7206 Risk Theory and Actuarial Modeling   
 ทฤษฎีความเสี่ยง คุณลักษณะของความเสี่ยงและความสัมพันธ์กับการประกันภัย การวิเคราะห์ความ
คุ้มครองของการประกันภัยประเภทต่างๆ การแจกแจงความถี่และความรุนแรง ตัวแบบความเสี่ยงรายเดี่ยว ตัว
แบบความเสี่ยงรวม ทฤษฎีความหายนะ 
 Risk theory; risk characteristics and insurance; analysis of insurance coverages; 
distributions of frequency and severity; individual risk model; collective risk model; ruin 
theory. 

สป 7301 ปัญญาเชิงกลยุทธ์  3(3-0-6) 
AS 7301 Strategic Intelligence 

การวิเคราะห์กลยุทธ์ ตัวแบบการวิเคราะห์กลยุทธ์ ตัวแบบวิเคราะห์การแข่งขัน การวิเคราะห์กลยุทธ์
กับความสามารถในการแข่งขัน แหล่งข้อมูลขององค์กรส าหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์ การพัฒนาคลังข้อมูล
ส าหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์ การน าสารสนเทศและการวิเคราะห์กลยุทธ์ไปใช้ในการร่างกลยุทธ์ ความสัมพันธ์
ระหว่างการวิเคราะห์ธุรกิจและปัญญาทางธุรกิจ ทิศทางและแนวโน้มของปัญญาและการวิเคราะห์กลยุทธ์ 

Strategic analytics; strategic analytics models; competive analytics models; strategic 
analytics and competitive advantage; sources of data for strategic analytics; data 
warehousing for 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 7302 การวิเคราะห์สถิติประยุกต์  3(3-0-6) 
AS 7302 Applied Statistical Analysis     
 หลักการและกระบวนการทางสถิติศาสตร์ การเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูลด้วยตาราง
แผนภูมิและกราฟ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็นเบื้องต้น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม  ทฤษฎี
ขีดจ ากัดส่วนกลาง การทดสอบสมมุติฐานด้วยตัวอย่างเดียวและสองตัวอย่าง  การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
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การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย และการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การทดสอบสมมุติฐาน
ด้วยไคก าลังสอง และการทดสอบแบบไม่ใช้พารามิเตอร์ วิชานี้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล  
 Concepts of 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; 
analysis of variance; correlation analysis; simple linear regression; multiple linear regression; 
chi–square tests; and nonparametric tests. Emphasis is on analysis of data. 
 
สป 7303 วิทยาการข้อมูลบัญชีและการเงิน  3(3-0-6) 
AS 7303 Accounting and Financial Data Sciences 

การวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์ส าหรับมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศ เช่น การค านวณภาระ
หนี้ผลประโยชน์พนักงานระยะยาวตามมาตรฐานบัญชีระหว่างประเทศฉบับที่ 19 การวิเคราะห์ ส าหรับ
มาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ เช่น การวิเคราะห์ส าหรับมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศฉบับที่ 9 และ 16 การประเมินมูลค่าของการลงทุนและความคุ้มค่าทางการเงินด้วยคณิตศาสตร์
การเงินขั้นพ้ืนฐาน การวิเคราะห์พ้ืนฐานด้วยการวิเคราะห์งบการเงิน ทฤษฎีการจัดพอร์ตการลงทุนและ
แบบจ าลองก าหนดราคาสินทรัพย์ทุนด้วยการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย แบบจ าลอง Arbitrage Pricing ด้วย
การวิเคราะห์ถดถอยพหุ การพยากรณ์ด้วยอนุกรมเวลา  

Analysis of financial statements; analysis for International Accounting Standard (IAS), e.g. 
actuarial valuation for IAS 19; analysis for International Financial Report Standard (IFRS), e.g. analysis 
for IFRS 9 and 16; valuation and financial feasibility with basic financial mathematics; 
investment portfolio theory and capital asset pricing model with simple regression analysis; 
arbitrage pricing model with multiple regression analysis; forecasting with time-series data.  
 
สป 7304 วิทยาการข้อมูลการตลาด 3(3-0-6) 
AS 7304 Marketing Data Sciences   
 การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มลูกค้าด้วยการวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม การเลือกลูกค้าเปูาหมาย และการวิเคราะห์
ต าแหน่งตราผลิตภัณฑ์ด้วยการวิเคราะห์พหุมิติและการวิเคราะห์สมนัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบร่วม การวิเคราะห์เพ่ือหาลูกค้าใหม่ การวิเคราะห์เพ่ือการเพ่ิมยอดขายและการขายร่วม 
การวิเคราะห์เพ่ือการรักษาลูกค้า 
 Customer segmentation using cluster analysis; segment targeting; brand positioning through 
multidimensional scaling and correspondence analysis; new product development through 
conjoint analysis; customer acquisition analysis; analysis for up-sell and cross-sell; customer 
retention analysis. 
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สป 7305 วิทยาการข้อมูลการปฏิบัติการ     3(3-0-6) 
AS 7305 Operations Data Sciences 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการปฏิบัติการ การพยากรณ์เพ่ือการวางแผนเครื่องมือต่าง ๆ ในการจัดการ
คุณภาพโดยรวม การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และการหาค่าเหมาะสุดส าหรับปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติการ  
 Topics of this course are as follows: Data analysis for operations management; forecasting 
for planning; tools in total quality management (TQM); statistical quality control; optimization 
techniques for various problems in operations management.   
 
สป 7306 วิทยาการข้อมูลทรัพยากรมนุษย ์      3(3-0-6) 
AS 7306 Human Resources Data Sciences 

การวัดความผูกพันของพนักงานและเจตคติที่มีต่อองค์การด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
การวางแผนการสืบทอดต าแหน่งด้วยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล  และการวิเคราะห์ถดถอยพหุหลาย
ตัวแปร การศึกษาพฤติกรรมองค์การด้วยการวิเคราะห์เส้นทางและแบบจ 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 7307 วิทยาการข้อมูลความเสี่ยง     3(3-0-6) 
AS 7307 Risk Data Sciences 

การค านวณคะแนนความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น คะแนนความเสี่ยงสินเชื่อ การตรวจจับการทุจริต และการ
ล้มละลายทางการเงิน ด้วยแบบจ าลองต่าง ๆ ตัวแบบความน่าจะเป็นเชิงเส้น การวิเคราะห์จ าแนก การ
วิเคราะห์ถดถอยโลจิสติกส์ รวมทั้งการวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงด้วยการวิเคราะห์การอยู่รอด และตัวแบบโซ่
มาร์คอฟ 

Scoring of various risks, e.g. credit scoring, fraud detection, bankruptcy model, using 
various modeling techniques; linear probability model; discriminant analysis; logistic 
regression analysis; risk behavioral analysis with survival analysis and markov chain model. 

 
สป 7401 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
AS 7401 Quantitative Techniques for Decision Making 
 เทคนิคการตัดสินใจภายใต้การใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ กระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจภายใต้เกณฑ์
เดี่ยว การตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน ค่าคาดหวังของผลตอบแทนและค่าคาดหวังของอรรถประโยชน์ การ
วิเคราะห์ตัดสินใจภายใต้หลายเกณฑ์  
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 Decision making techniques using quantitative data; decision making process; single 
criterion decision making; decision making under uncertainty; expected monetary value and 
exprcted utility value; multi-criteria decision making analysis. 
 
สป 7402 การปรับปรุงและจัดการข้อมูล    3(3-0-6) 
AS 7402 Data Wrangling and Cleansing 
 การตรวจสอบคุณภาพข้อมูลและการจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ประเภทของ
ปัญหาต่าง ๆ ในข้อมูล และเทคนิคในการปรับปรุงและจัดการให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์ เน้นการเรียนรู้จาก
กรณีตัวอย่าง  
 Data quality checking and data preparation for data analysis; problems in data; data 
wrangling and cleansing. Emphasis is on learning through case studies. 
 
สป 7403 การวิเคราะห์ข้อมูลสูญหายประยุกต์    3(3-0-6) 
AS 7403 Applied Missing Data Analysis 
 ประเภทของข้อมูลสูญหาย วิธีต่าง ๆ ในการจัดการข้อมูลสูญหาย การตัดข้อมูลสูญหาย การแทนค่า
สูญหายด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การแทนค่าด้วยค่ากลาง การแทนค่าด้วยวิธี cold deck และ hot deck การแทน
ค่าด้วยการถดถอย การแทนค่าแบบพหุ เน้นการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่าง    
 Types of missing data; various missing data handling methods; deleting missing data; 
data imputation techniques, e.g. mean imputation, cold deck and hot deck imputations, 
regression imputation, multiple imputation. Emphasis is on learning through case studies. 
 
สป 7404 ตัวแบบสมการโครงสร้าง    3(3-0-6) 
AS 7404 Structural Equation Modeling 

ภาพรวมของแบบจ าลองสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์เส้นทางและการแยกผลกระทบ ทฤษฎีการวัด 
การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงส ารวจ การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงยืนยัน แบบจ าลองตัวแปรแฝง การประมาณพารามิเตอร์ 
การประเมินความเหมาะสมของแบบจ าลอง แบบจ าลองสมการโครงสร้างแบบต่าง ๆ    

Overview of structural equation modeling; path analysis and effect decomposition; 
measurement theory; exploratory factor analysis; confirmatory factor analysis; latent variable 
modeling; parameters estimation; model fit assessment; various structural equation models. 
 
สป 7405 ตัวแบบพหุระดับ 3(3-0-6) 
AS 7405 Multi-level Modeling 

ภาพรวมของแบบจ าลองพหุระดับ ธรรมชาติของข้อมูลลดหลั่นเชิงชั้น แบบจ าลองผลกระทบสุ่ม การ
วิเคราะห์ส่วนประกอบความแปรปรวน แบบจ าลองลดหลั่นเชิงชั้นสองชั้น แบบจ าลองลดหลั่นเชิงชั้ นสามชั้น 
แบบจ าลองพหุระดับส าหรับข้อมูลวัดซ้ าและข้อมูลระยะยาว การประมาณค่าแบบเบส์ในแบบจ าลองพหุระดับ 
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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; multi-level generalized linear modelsfor 
categorical data; meta-analysis via multi-level modeling; other applications of multi-level 
analysis. 

 
สป 7406 หลักการประกันภัย    3(3-0-6) 
AS 7406 Principles of Insurance 
 ความหมายของการประกันภัย ความส าคัญของการประกันภัยที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ ประเภทและลักษณะของการประกันภัย หลักการประกันภัย สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย 
ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยแบบต่าง ๆ โดยศึกษาถึงเงื่อนไข ความคุ้มครอง หลักเกณฑ์ในการก าหนดพิกัด
อัตราเบี้ยประกันภัย หลักการพิจารณารับประกันภัยและการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยต่อ การ
ประกันสังคม กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย 
 Meaning of insurance; the important of insurance on economic and social 
development; types and characteristics of insurance; principle of insurance; insurance 
relating institutions; life and non-life insurance products including terms, coverage, 
ratemaking, underwriting and claim settlement; reinsurance; social insurance; and insurance 
laws and regulations.  
 
สป 7407 คณิตศาสตร์ประกันภัยระยะยาว 3(3-0-6) 
AS 7407 Long-Term Actuarial Mathematics  
 การก าหนดเบี้ยประกันชีวิตสุทธิและเบี้ยประกันภัยรวมค่าใช้จ่ายของการประกันชีวิตที่คุ้มครองชีวิต
เดียว วิธีการค านวณเงินส ารองแบบต่างๆ รูปแบบการประกันชีวิตที่คุ้มครองหลายชีวิต รูปแบบการสิ้นสภาพ
จากกลุ่มจากหลายสาเหตุ ทฤษฎีและการประยุกต์ของการประกันเงินบ านาญ ข้อสมมติ สมการพ้ืนฐานทาง
คณิตศาสตร์ประกันภัย และทฤษฎีทางประชากรที่ประยุกต์ส าหรับการประกันเงินบ านาญภาคเอกชน การคิด
ต้นทุนและภาระหนี้สินผูกพันแบบต่าง ๆ 
 Net premium and gross premium for single life; methods of reserve calculation; 
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 projected benefit cost. 
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สป 7408 การวิเคราะห์การอยู่รอด 3(3-0-6) 
AS 7408 Survival Analysis   
 ลักษณะและคุณสมบัติของตัวแบบการอยู่รอด การประมาณตัวแบบการอยู่รอดแบบอิงพารามิเตอร์
และไม่ใช้พารามิเตอร์ เมื่อมีข้อมูลอย่างสมบูรณ์และไม่สมบูรณ์ การขยายและการประยุกต์ตัวแบบการอยู่รอด 
ตารางชีพ 
 Characteristics and properties of survival models; estimation of parametric and non-
parametric survival models with complete and incomplete data; extension and application 
of survival models; and life table. 

 
สป 7409 บัญชีและการเงินองค์การ 3(3-0-6) 
AS 7409 Accounting and Corporate Finance  
 แนวคิดส าคัญในการจัดท างบการเงิน การรายงานทางการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
การวิเคราะห์งบการเงินขององค์กรเพ่ือประโยชน์ในการตัดสินใจทางธุรกิจภาพรวมของการเงินองค์การ แหล่ง
เงินทุน โครงสร้างเงินทุน ต้นทุนของเงินทุน การประเมินโครงการ การวิเคราะห์การลงทุน การประเมินมูลค่า
หุ้น และพันธบัตร  ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างเงินทุนกับนโยบายการลงทุน นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
ภาษีส่วนบุคคล ภาษีนิติบุคคล จริยธรรมทางธุรกิจ 
           Concepts and issues involved in the preparation and interpretation of financial 
statements; financial reporting in accordance with the generally accepted accounting 
principles; the use of financial information to evaluate and make business decisions; 
overview of corporate finance; sources of capital; capital structure; cost of capital; valuation 
and capital budgeting; stock and bond valuation; relationship between capital structure and 
investment policy; dividend policy; personal income tax; corporate income tax and business 
ethics. 
 

สป 7410 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ             3(3-0-6) 
AS 7410 Business Economics   
 ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค และมหภาค อุปสงค์และอุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน 
ทฤษฎีอรรถประโยชน์ ทฤษฎีการก าหนดราคาและอัตราเบี้ยประกันภัย ตัววัดพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์มหภาค 
นโยบายการเงิน นโยบายการคลัง การออม การบริโภคและการประกันภัย อัตราเงินเฟูอ อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน ระดับการว่างงาน การค้าระหว่างประเทศ ดุลการช าระเงิน  
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 Microeconomic and macroeconomic theories; demand and supply; elasticity of 
supply and demand; utility theory; price theory and insurance pricing; basic macroeconomic 
measures; fiscal policy; monetary policy; savings, consumption and insurance; inflation rate; 
interest rate; foreign exchange rate; unemployment rate; international trade; and balance of 
payment. 
 
สป 7411 การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุน         3(3-0-6) 
AS 7411 Investment Analysis and Portfolio Management   
 ชนิดของหลักทรัพย์การเงิน แหล่งและชนิดของข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์วิธีการและ หลักการ
ต่าง ๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน หลักการและการปฏิบัติขั้นพ้ืนฐานในการจัดการลงทุนใน
หลักทรัพย์ทั้งการจัดการการลงทุนของบุคคล และการจัดการการลงทุนของสถาบัน 
 Types of securities; sources and types of information used in investment analysis; 
methods and principles of investment decisions; basic principles and methods of securities 
and portfolio management of both personal and institutional investment. 
  
สป 7412 การประเมินผลโครงการ           3(3-0-6) 
AS 7412 Project Evaluation   

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

Overview of project evaluation; project evaluation process; need assessment; models 
and theories for project evaluation; quantitative and qualitative project evaluation; project 
evaluation design; indicators selection for project evaluation; cost-benefit evaluation; project 
assessment; effectiveness and efficiency assessment; ethics for evaluators. 

  
สป 8001-8010 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติประยุกต์         3(3-0-6) 
AS 8001-8010 Selected Topics in Applied Statistics   
 การศึกษาในหัวข้อที่แตกต่างไปจากวิชาที่เปิดสอนตามปกติหัวข้อจะถูกก าหนดโดยคณะฯ และจะ
ประกาศให้ทราบล่วงหน้า 
 Lecture on areas and issues beyond those covered in other courses. Topics will be 
announced prior to being offered. 
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สป 9000 การค้นคว้าอิสระ 3 หน่วยกิต 
AS 9000 Independent Study 3(0 – 0 – 12) 
 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   
 นักศึกษาต้องท าการค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจภายใต้ค าปรึกษาของอาจารย์  
ที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด อาจรวมถึงการศึกษารายวิชาภาคทฤษฎีตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาเห็นสมควร ทั้งนี้ จะต้อง
มีการน าเสนอหัวข้อ รายงานความก้าวหน้า และสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ 
 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 ชือ่ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 
 3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา/ 

ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 
xxxxxxxxxxxxxxxx รศ.ดร.พาชิตชนัต  ศิริพานชิ Ph.D. (Statistics) Oregon State University, U.S.A.   

(พ.ศ. 2530) 

  M.S. (Math-Statistic) Carleton University, Canada. 
(พ.ศ. 2520) 

  วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
(พ.ศ. 2517) 

xxxxxxxxxxxxxxxx ผศ.ดร.ปรีชา  วิจิตรธรรมรส Ph.D. (Management of  
Technology) 
M.B.A. (Management of  
Technology) 
สถ.ม. (สถิติ) 
 
สถ.บ. (สถิติคณิตศาสตร์) 

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

xxxxxxxxxxxxxxx ผศ.ดร.อานนท์  ศักดิ์วรวิชญ์ Ph.D. (Psychometrics and 
Quantitative Psychology) 
ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องค์การ) 
บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
 
บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนษุย์
และองค์การ) 

Fordham University,U.S.A. 
(พ.ศ. 2556) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
(พ.ศ.2547) 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(พ.ศ. 2544) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
(พ.ศ.2541) 
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       3.2.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ/ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา/ 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 

xxxxxxxxxxxxxxxx รศ.ดร.พาชิตชนัต  ศิริพานชิ Ph.D. (Statistics) Oregon State University, U.S.A.   
(พ.ศ. 2530) 

  M.S. (Math-Statistic) Carleton University, Canada.  
(พ.ศ. 2520) 

  วท.บ. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
(พ.ศ. 2517) 

xxxxxxxxxxxxxxxx ผศ.ดร.ปรีชา  วิจิตรธรรมรส Ph.D. (Management of  

Technology) 

M.B.A. (Management of  

Technology) 

สถ.ม. (สถิติ) 

 

สถ.บ. (สถิติคณิตศาสตร์) 

Asian Institute of Technology,   

Thailand (พ.ศ. 2545) 

Asian Institute of Technology,  

Thailand (พ.ศ. 2538) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

(พ.ศ. 2534) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

(พ.ศ. 2532) 

xxxxxxxxxxxxxxx ผศ.ดร.อานนท์  ศักดิ์วรวิชญ์ Ph.D. (Psychometrics and 

Quantitative Psychology) 

ศศ.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและ

องค์การ) 

บธ.ม. (ธุรกิจระหว่างประเทศ) 

 

บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนษุย์

และองค์การ) 

Fordham University,U.S.A. 

(พ.ศ. 2556) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

(พ.ศ.2547) 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

(พ.ศ. 2544) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

(พ.ศ.2541) 

xxxxxxxxxxxxxxxx รศ.ดร.เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ Ph.D. (Sociology) 

 

M.A. (Sociology) 

 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต  

(วิจัยการศึกษา) 

ครุศาสตรบัณฑิต  

(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 

 University of Hawaii, U.S.A. 

(พ.ศ.2532) 

University of Florida, U.S.A.   

 (พ.ศ. 2524) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

(พ.ศ.  2519) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

(พ.ศ.  2517) 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา/ 

ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx  ผศ.ดร.ธนาสัย  สุคนธ์พนัธุ์ Ph.D. (Computer Science) University of Southern California, 

U.S.A. (พ.ศ. 2555) 

  M.S. (Computer Science) University of Southern California, 
U.S.A.  (พ.ศ. 2546) 

  วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลยัมหิดล (พ.ศ. 2543) 

  วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (พ.ศ. 2540) 

xxxxxxxxxxxxxxxxx รศ.ดร.สุรพงค์ เอ้ือวัฒนามงคล Ph.D. (Computer Science) 
 
M.S. (Information and   
Computer Science) 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   
(วิศวกรรมไฟฟูา) 

Southern Methodist   
University, U.S.A. (พ.ศ. 2534) 
Georgia Institute of   
Technology, U.S.A. (พ.ศ. 2525) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (พ.ศ. 2521) 

xxxxxxxxxxxxxxxx  รศ.ดร.โอม  ศรนิล  Ph.D. (Computer Science  
and Applications) 
M.S. (Computer Science) 
 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟูา)  
(เกียรตินิยมอันดับสอง) 

Virginia Polytechnic  
Institute and State  
University, U.S.A.  (พ.ศ. 2544) 
Syracuse University, U.S.A.   
(พ.ศ. 2540) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
(พ.ศ. 2536) 

xxxxxxxxxxxxxxxx ผศ.ดร.สุกัญญา  สุรเนาวรัตน ์  Ph.D. (Computer Science   
and Communication   
Engineering) 
M.E. (Computer Science  
and Communication  
Engineering) 
B.E. (Computer Science  
and Communication  
Engineering) 

Kyushu University, Japan.  
(พ.ศ.2545)  
 
Kyushu University, Japan.  
(พ.ศ.2542) 
 
Kyushu University, Japan.  
(พ.ศ.2540) 

xxxxxxxxxxxxxxxx ผศ.ดร.ฐิติรัตน์  ศิริบวรรัตนกุล Ph.D. (Electrical   
Engineering and  
Information Systems) 
M.E. (Electronic   
Engineering) 

The University of Tokyo,  
Japan. (พ.ศ. 2554) 
 
The University of Tokyo,   
Japan. (พ.ศ. 2551) 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา/ 

ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 
วศ.บ. (วิศวกรรม คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย(พ.ศ. 2548) 

xxxxxxxxxxxxxxxx ผศ.ดร.สราวุธ จันทร์สวุรรณ Ph.D. (Transportation   
Engineering) 

Utah State University, U.S.A.   
(พ.ศ.2556) 

  วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (พ.ศ.2545) 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (พ.ศ. 2542) 
xxxxxxxxxxxxxxx รศ.ดร.กาญจ์นภา  อมรัชกุล Ph.D. (Industrial Engineering) University of Minnesota-Twin 

Cities, U.S.A. (พ.ศ.2550) 
  M.S. (Industrial Engineering 

and Operations Research) 
University of California, 
Berkeley, U.S.A. (2546) 

  B.A. (Mathematics) Princeton University, U.S.A. 
(2544) 

xxxxxxxxxxxxxxx ผศ.ดร.สุเทพ  ทองงาม Ph.D. (Computer Science) 
 
M.S. (Computer Science) 
 
บธ.ม. 
 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 

Illinois Institute of Technology, 
U.S.A. (พ.ศ. 2551) 
Towson University, U.S.A.  
(พ.ศ. 2545) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
(พ.ศ. 2536) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
(พ.ศ. 2531) 

xxxxxxxxxxxxxxx ผศ.ดร.ปราโมทย์  ลือนาม Ph.D. (Information Systems) University of Maryland (UMBC), 
U.S.A. (พ.ศ.2551) 

  M.S. (Information Systems) University of Maryland (UMBC), 
U.S.A. (พ.ศ. 2545) 

  บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์ 
(พ.ศ. 2541) 

  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
(พ.ศ. 2536) 

  วศ.บ. (ชลประทาน) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
(พ.ศ. 2530) 

xxxxxxxxxxxxxxxx  อ.ดร.วรรณฤดี สกุลภักดี Ph.D. (Applied Mathematics) 
 
M.S. (Mathematics) 
 

Washington State University,  
U.S.A.  (พ.ศ. 2559) 
Washington State University,  
U.S.A. (พ.ศ. 2556) 
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เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา/ 

ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
(พ.ศ. 2540) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
(พ.ศ. 2537) 

xxxxxxxxxxxxxxxx  ผศ.ดร.เอกรัฐ  รัฐกาญจน์ Ph.D. (Electrical Engineering 
and  Computer Science) 
M.S. (Information Technology) 
 
สถ.บ. (สถาปตัยกรรม) 

National Chiao Tung 
University, Taiwan (พ.ศ. 2559) 
มหาวิทยาลยัพระจอมเกล้าธนบรุี.  
(พ.ศ. 2546) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
(พ.ศ. 2542) 

xxxxxxxxxxxxxxx อ.ดร.ธนชาตย์  ฤทธิ์บ ารุง วท.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศทาง
ธุรกิจ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย   
(พ.ศ. 2553) 

  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการจัดการ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
(พ.ศ. 2545) 

  วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  
(พ.ศ. 2542) 

 
 3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
           - ยังไม่ก าหนด - 
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

   -ไม่มี- 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 หลักสูตรก าหนดให้นักศึกษาที่ เลือกเรียนแผน กท าวิทยานิพนธ์  และนักศึกษาที่ เลือกเรียน  
แผน ข ลงทะเบียนเรียนวิชาการค้นคว้าอิสระเพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้าศึกษาวิจัยตามประเด็นหรือหัวข้อที่
สนใจภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 นักศึกษาสามารถค้นคว้าศึกษาหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ทฤษฎีที่ได้เรียนรู้ทั้งจาก
ห้องเรียนและจากการค้นคว้าเพ่ือแก้ปัญหาที่ก าหนดในโครงงานได้ และสามารถน าผลงานที่ศึกษาค้นคว้าไป
ตีพิมพ์ลงในวารสารหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการได้ 
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 5.3 ช่วงเวลา 
 นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าให้ครบถ้วนจัดท าโครงงานหรือรูปเล่มวิทยานิพนธ์ภายในก าหนดเวลาของ
หลักสูตร 

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

 5.5 การเตรียมการ 
1. ชั่วโมงบรรยายพิเศษเพ่ือแนะน าวิธีการค้นคว้าหาหัวข้อที่น่าสนใจเพ่ือพัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์หรือ

การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการศึกษาค้นคว้าอิสระตามข้อบังคับของสถาบัน

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

ตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ 
5. มีหน่วยงานให้ค าแนะน า ตรวจสอบรูปแบบการเขียนวิทยานิพนธ์ให้ถูกต้อง 

 5.6 กระบวนการประเมินผล 
วิทยานิพนธ์ 
1. จัดสอบข้อเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยมีคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน 
2. ประเมินผลและตรวจสอบความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ 
3. สอบปูองกันวิทยานิพนธ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย 
4. ประกาศวัน เวลา สถานที่สอบปูองกันวิทยานิพนธ์บนเว็บไซต์ของคณะและบนบอร์ดสาธารณะ

เพ่ือให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต่อ
คณะกรรมการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์ 

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

ผู้สนใจเข้าร่วมฟัง 
2. มีการปรับปรุงแก้ไขในประเด็นที่อาจารย์ที่ปรึกษาและเพ่ือนนักศึกษาให้ข้อเสนอแนะในวันน าเสนอ

ผลงาน และมีการประเมินผลจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
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3. น าเสนอผลงานในวันประชุมวิชาการเพ่ือเสนอผลงานของนักศึกษาท่ีจัดโดยคณะอาจารย์ 
ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่เป็นกรรมการร่วมกันประเมินผลและให้ผลการศึกษา 



45 
 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู ้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีความรู้ทางทฤษีฎีพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองได้ในอนาคต 

การเรียนรู้ เน้นให้นักศึกษามีความรู้ทางทฤษฎีพ้ืนฐาน
เพียงพอที่เมื่อนักศึกษาจบการศึกษาไปแล้ว สามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองเพ่ือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ในอนาคต   

มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
แก้ปัญหาและสนับสนุนการตัดสินบนพื้นฐาน
ของข้อมูล  

นอกจากการเรียนรู้ทฤษฎีทางแล้ว ในการเรียนการสอนจะ
เน้นการน าความรู้ไปฝึกปฎิบัติจริงในการวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้ตัวอย่างข้อมูลจากลักษณะงานต่างๆ ในองค์การ  

มีสามารถในการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและการน าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลไปสนันสนุนการตัดสินใจในองค์การ  

การเรียนการสอนมีการฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และการมอบหมายงานให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ  
และเน้นการน าปัญหาจากหน่วยงานมาเป็นส่วนหนึ่งของ
การท าวิจัย การท าวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ 

ส าหรับสาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและ
การบริหารความเสี่ยง มีการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับประกาศของ คปภ. และวิชาสอบ
ประกาศนียบัตรของสมาคมนักคณิตศาสตร์
ประกันภัย (Society of Actuaries) 

ส าหรับสาขาวิชาเอกวิทยาการประกันภัยและการบริหาร
ความเสี่ยง มีการเรียนที่สอดคล้องกับประกาศของ คปภ. 
และบางรายวิชาที่เรียนและสอบผ่านจะได้รับการรับรอง
จากสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัย   

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
 2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
   มีคุณธรรม จริยธรรมในเชิงวิชาการ และ วิชาชีพ 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  มีการสอดแทรกหลักจรรยาบรรณของการประกอบ   วิชาชีพในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา     
และการท างานส่งในแต่ละรายวิชาให้หลักเกณฑ์ในการท างานและตัดสินใจให้สอดคล้องกับประมวลพฤติกรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ   
  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  การค้นคว้าอิสระ/วิทยานิพนธ์หากใช้ข้อมูลของหน่วยงาน ที่ไม่ใช่ข้อมูลเปิด (Open Data) หรือ
ไม่ใช่ข้อมูลที่เก็บมาเองต้องมีจดหมายแสดงความยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงานนั้นๆ 
   อาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจพบเจอว่า  ไม่ทุจริตเกี่ยวกับข้อมูล เช่น ไม่สร้างข้อมูลหรือปั้นแต่งหรือ
ตกแต่งข้อมูลขึ้นมาเองโดยปราศจากหลักฐานและเหตุผลทางวิชาการรองรับ  ไม่ลักขโมยข้อมูลของผู้อ่ืนมาใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต 
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 2.2 ด้านความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสถิติประยุกต์  
รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติประยุกต์ ให้น ามาใช้เป็นประโยชน์สูงสุด  
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 มีการจัดการเรียนการสอนวิชาเสริมพ้ืนฐานโดยเฉพาะพ้ืนฐานคณิตศาสตร์และภาษอังกฤษ  

เพ่ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานที่เพียงพอที่จะศึกษาต่อไปด้วยตนเอง 
 มีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือปรับพ้ืนฐานให้นักศึกษามีความรู้ภาษาอังกฤษเพียงพอที่จะ
อ่านบทความหรือต าราวิชาการหรืองานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองได้ 
   การเรียนการสอนในแต่ละวิชาจะสอนทฤษฎีพ้ืนฐานและหลักการให้เพียงพอที่นักศึกษาจะน าไป
ประยุกต์และแก้ปัญหาได้  
  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   การสอบผ่านในแต่ละรายวิชาโดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา  ได้แก่ การ
ทดสอบย่อย  การสอบกลางภาคและการสอบไล่  บางรายวิชาจะมีการประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท าและ
การน าเสนอรายงาน 
 
 2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติประยุกต์ การวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
กระบวนการท างาน การแก้ปัญหาในการท างาน การปรับกระบวนการท างาน เพ่ือให้มีผลการด าเนินงานดีที่สุด
สามารถค้นคว้าเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 
  สามารถน าความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาคิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  การเรียนการสอนจะมีการบ้าน แบบฝึกหัดให้น าทฤษฎีและความรู้ไปใช้จริง  มีการให้ท ารายงาน 

โครงการต่างๆ เพ่ือให้เกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ 
  นักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จากอาจารย์สอดแทรกในวิชาต่างๆ ซึ่งเป็นการประยุกต์
ความรู้จากการท างาน การท าวิจัย และการให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานจริงจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือน ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน มีการใช้กรณีศึกษาในการเรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการแก้ปัญหาด้วยความคิด
วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ เน้นการเรียนการสอนในแต่ละวิชาด้วยข้อมูลจริง ตัวอย่างจริงเพ่ือให้เกิดความ
สมจริงและตรงกับสภาพการท างาน   เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แก้ปัญหาจริงจากข้อมูลจริงในการท างาน   และให้
นักศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงเพื่อน ามาท าเป็นวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
   2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
              ประเมินผลงาน และการมีส่วนร่วมในการอภิปราย การท างานกลุ่มของนักศึกษา การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน  การน าเสนอรายงาน การน าเสนอรายงานวิจัยโดยการเขียนบทความ หรือการน าเสนอผลงาน
บทความทางวิชาการในที่ประชุมวิชาการ 
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 2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
   2.4.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่มในแต่ละวิชา  เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ความรับผิดชอบ และการสื่อสารภายในกลุ่ม ในการท างานกลุ่มจะเน้นให้
นักศึกษาได้น าเสนอผลงานที่ท าร่วมกัน ซึ่งต้องสื่อสารกับอาจารย์ผู้สอนและเพ่ือนร่วมชั้นเรียนอันจะก่อให้เกิดการ
สร้างทักษะในการสื่อสารและการน าเสนอท่ีดีได้ 
  ก่อนส าเร็จการศึกษานักศึกษาต้องน าเสนอหัวข้อและผลการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์  ต่อ
อาจารย์ในหลักสูตรท าให้มีโอกาสเรียนรู้ในการสื่อสารและความรับผิดชอบ  ต้องมีการท างานที่ต้องประสานงานกับ
ผู้อื่นหรือต้องค้นคว้าวิจัย หาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน   หรือผู้มีประสบการณ์ การเก็บข้อมูลภาคสนามจาก
ชุมชนหรือหน่วยงานต่าง  ๆ 
  2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการอภิปราย  น าเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน  และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  
 
 2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็น  
  2.5.2 กลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ในวิชาเสริมพ้ืนฐาน  วิชาพ้ืนฐาน ที่คณะ/สถาบัน ก าหนดในหลักสูตร  จะมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรงเป็นอาจารย์ผู้สอน เช่น วิชาเสริมพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากคณะ
ภาษาและการสื่อสาร โดยการสอนจะใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา  และวิชาที่นักศึกษาต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัยในการเรียน คณะ/สถาบัน จะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการและให้ค าปรึกษาในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการให้บริการอบรมเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมทางสถิติ   ประกอบกับ
หลักสูตรก าหนดรายวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขได้ในทุกภาคการศึกษา  

และสถาบันฯ มีระบบ Internet Wifi  ให้นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูล หรือแหล่งความรู้ต่าง ๆ 

ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทุกๆ ที่ในสถาบัน  นอกจากนี้ส านักบรรณสารการพัฒนาเป็นห้องสมุดดิจิทอล  ที่มีระบบ
ฐานข้อมูลสากลให้นักศึกษาได้ใช้สืบค้นข้อมูลที่ทันสมัยส าหรับการค้นคว้าวิจัยได้ตลอดเวลา 
  ในวิชาต่างๆ ส่งเสริมให้มีการจัดหา Software ทั้งที่เป็น Freeware หรือ Commercial มาให้
นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัต ิ 
 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   ประเมินจากความสามารถในการอภิปราย  การแสดงความคิดเห็น การเขียนรายงาน งานวิจัย 

บทความวิชาการ การอ้างอิงเอกสาร ฐานข้อมูล บทความทางวิชาการ รวมทั้งการน าเสนอผลงานวิชาการในชั้นเรียน 

และในการประชุมวิชาการต่าง ๆ 
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ผลการเรียนรู้ (Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 5 ด้าน ดังนี้ 
 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ELO1: มีคุณธรรม จริยธรรมในเชิงวิชาการ และ 

วิชาชีพ 
2. ด้านความรู้ ELO2: มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาสถิติประยุกต์  
รวมทั้งการประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติประยุกต์ ให้
น ามาใช้เป็นประโยชน์สูงสุด 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา ELO 3: สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติประยุกต์ 
การวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับ
กระบวนการท างาน การแก้ปัญหาในการท างาน การ
ปรับกระบวนการท างาน เพ่ือให้มีผลการด าเนินงานดี
ที่สุดสามารถค้นคว้าเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 
ELO 4: สามารถน าความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาคิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ELO 5: มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง
และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

LO 6: มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็น 
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3.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง 

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข สื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 

สพ 4000 พื้นฐานส าหรับบัณฑิตศึกษา       

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับ
บัณฑิตศึกษา       

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ       

ภส 4011 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา       

ภส 4012 การซ่อมเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการ       

สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์       

สป 4002 ภาษาอังกฤษส าหรับสถิติประยุกต์       

สป 6001 การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้       

สป 6002 การวิเคราะห์เชิงท านายประยุกต์       

สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยุกต์       

สป 7102 สถิติอนุมาน       

สป 7103 กราฟฟิคเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จาก
ข้อมูล       

สป 7104 การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การส ารวจ       

สป 7105 การพยากรณ์เชิงปริมาณ       

สป 7106 การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรประยุกต์       

สป 7107 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่มประยุกต์       

สป 7108 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวประยุกต์       

สป 7201 การบริหารความเสี่ยงองค์การ       

สป 7202 สถิติส าหรับแบบจ าลองความเสี่ยง       

สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน       
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รายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง 

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข สื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 

สป 7204 คณิตศาสตร์ประกันภัย       

สป 7205 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความ
สูญเสีย       

สป 7206 ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจ าลองคณิตศาสตร์
ประกันภัย       

สป 7301 ปัญญาเชิงกลยุทธ์       

สป 7302 การวิเคราะห์สถิติประยุกต์       

สป 7303 วิทยาการข้อมูลบัญชีและการเงิน       

สป 7304 วิทยากรข้อมูลการตลาด       

สป 7305 วิทยาการข้อมูลการปฏิบัติการ       

สป 7306 วิทยาการข้อมูลทรัพยากรบุคคล       

สป 7307 วิทยาการข้อมูลความเสี่ยง       

สป 7401 เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ       

สป 7402 การปรับปรุงและจัดการข้อมูล       

สป 7403 การวิเคราะห์ข้อมูลสูญหายประยุกต์       

สป 7404 ตัวแบบสมการโครงสร้าง       

สป 7405 ตัวแบบหลายระดับ       

สป 7406 หลักการประกันภัย       

สป 7407 คณิตศาสตร์ประกันภัยระยะยาว       

สป 7408 การวิเคราะห์การอยู่รอด       

สป 7409 บัญชีและการเงินองค์การ       

สป 7410 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ       

สป 7411 การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุน       

สป 7412  การประเมินผลโครงการ       
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รายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง 

ปัญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข สื่อสาร 

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ELO1 ELO2 ELO3 ELO4 ELO5 ELO6 

สป 8701-8710 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติประยุกต์         

สป 9000 การค้นคว้าอิสระ       

สป 9004 วิทยานิพนธ์       
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศกึษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ใช้เกณฑ์การประเมินตามที่ก าหนดในข้อบังคับสถาบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 
2563 หมวด 10 ว่าด้วยผลการศึกษา ข้อ 64 และ ข้อ 65 (1) และ (2) ดังนี้ 
      ผลการศึกษา หมายถึง ผลรวมของการทดสอบ การท าแบบฝึกหัด การเขียนรายงาน การสอบการฝึก
ภาคสนาม และการประเมินผลในรูปแบบอื่นๆตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด รวมถึงผลการสอบวิทยานิพนธ์และ
วิชาการค้นคว้าอิสระ  
 (1) ผลการศึกษารายวิชาที่มีระดับและน ามาค านวณระดับคะแนนเฉลี่ยแสดงออกเป็นขั้นต่างๆ และมี
ค่าเฉลี่ยต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้ 

A = 4.0   หมายถึง Excellent (ดีเลิศ) 
A- = 3.7   หมายถึง Almost Excellent (เกือบดีเลิศ) 
B+ = 3.3   หมายถึง Very Good (ดมีาก) 
B = 3.0   หมายถึง Good (ดี) 
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 (อ่อน) 
D = 1.0   หมายถึง Very poor (อ่อนมาก) 
F = 0   หมายถึง Failure (ตก) 

(2) ผลการศึกษาที่ไม่มีค่าระดับและไม่น ามาค านวณระดับคะแนนเฉลี่ย ให้แสดงดังต่อไปนี้ 
W   หมายถึง Withdrawal (เพิกถอน) 
I   หมายถึง Incomplete (ผลการศึกษาไม่สมบูรณ์) 
S   หมายถึง Satisfactory (พอใจ) 
U   หมายถึง Unsatisfactory (ไม่พอใจ) 
AU   หมายถึง Audit (ร่วมฟัง) 
P   หมายถึง Pass (ผ่าน) 
N   หมายถึง Not Pass (ไม่ผ่าน) 
IP   หมายถึง In progress (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
T   หมายถึง Terminate (ให้ยุติ) 
TR หมายถึง Transfer, work with which complete outside NIDA  

(ผลการศึกษาจากการเทียบโอน) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษามีกระบวนการทวน
สอบโดยสถาบันด าเนินการให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับวิชาและรายงานผู้บริหารเพ่ือน าผล
การประเมินมาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอน การทวนสอบใน
ระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพท้ังภายในและท้ังระดับคณะและระดับสถาบัน ที่จะด าเนินการทวนสอบ
หลักสูตร 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานสัมฤทธิ์ผลของนักศึกษาหลังส าเร็จการศึกษา จะมีการส ารวจภาวะการ
มีงานท าของบัณฑิต ประเมินการออกไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้ในสาขาที่เรียน และน า
ผลวิจัยที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  ใช้เกณฑ์ส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วยการศึกษา ฉบับที่
มีผลใช้บังคับ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
โดยการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท  จะต้องปฏิบัติได้ครบถ้วนตามข้อก าหนด ดังนี้ 

1. มีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศ และ/หรือความรู้พิเศษอย่างอ่ืน ตามมาตรฐานที่สถาบัน
ก าหนด 

2. ศึกษาครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตร และมีผลการศึกษาของทุกวิชาที่ลงทะเบียนเข้ าเรียนเพ่ือ
หน่วยกิตตามหลักสูตรเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 

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

4. สอบประมวลความรู้ในกรณีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้ผล “P” (ผ่าน) 
5. สอบปากเปล่า (Oral Examination) ในกรณีที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ได้ผล “P” (ผ่าน) 
6. กรณีท่ีนักศึกษาเรียนแผนที่ต้องท าวิทยานิพนธ์ สอบวิทยานิพนธ์ ได้ผล “S” และส่งวิทยานิพนธ์แล้ว 
7. ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศของสถาบัน 
8. กรณีนักศึกษาเรียนแผน ข รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานวิชาการค้นคว้าอิสระ

จะต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้  รวมทั้งการสอบวิชาการค้นคว้าอิสระ/
สอบวิทยานิพนธ์และการสอบปากเปล่า เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ โดยจัดท าเป็นประกาศ
เชิญชวนให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ตามก าหนดเวลาการสอบ 
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัย 
 2. สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่าง ๆ การประชุมทาง
วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 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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หมวดที ่7. การประกันคณุภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ เช่น คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้
ค าแนะน าตลอดจนแนวปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ตลอดจนมีการวางแผนการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับผู้บริหารของคณะ  และอาจารย์ผู้สอนติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร โดยกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับมีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการ
เรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

2.  บัณฑิต 

  คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ ประกอบกับผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่  อีก
ทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพระดับสากล (AUN-QA) เช่น กลไกการรับผลปูอนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเป็นไปอย่างมีระบบ และได้รับการประเมินและพัฒนาคุณภาพเป็นระยะ  มีการติดตามอัตรา
การได้งานของผู้ส าเร็จการศึกษาและมีการเปรียบเทียบเพ่ือพัฒนา  และติดตามระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย   

3.  นักศึกษา 
 การรับนักศึกษามีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  อีกทั้งมีการประกาศนโยบายจ านวนผู้เรียน
ที่รับเข้าและเกณฑ์การรับผู้เรียนโดยมีการปรับปรุงให้ทันสมัย  และมีการควบคุมการดูแลนักศึกษาโดยการ
ให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และวิชาการค้นคว้าอิสระ   และมีเวลาให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับ
ค าแนะน าด้านการศึกษาในเวลา Office Hours 
 คณะ/สถาบัน มีการส่งเสริมการเรียนการสอนและการท าวิจัย รวมทั้งสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดี  มี
การติดตามอัตราการสอบผ่านและการลาออกกลางคัน และมีการเปรียบเทียบเพื่อพัฒนา 

4. อาจารย ์
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่  มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่
เหมาะสมและโปร่งใส   อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  และมีการวางแผนบุคลากรสาย
วิชาการ  การก าหนดอัตราส่วนบุคลากรต่อผู้เรียน มีการติดตามประเภทและจ านวนงานวิจัยของอาจารย์
เป็นที่น่าพอใจและมีการเปรียบเทียบและพัฒนา 
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5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

  มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  มีการวาง
ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  ประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมิน
ตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  ผลการด าเนินงานหลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและแสดงไว้ในหลักสูตร และ
มีความเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบัน 

  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  หลักสูตรได้รับการออกแบบ
บนพ้ืนฐานของความเชื่อมโยงเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูต ร  
รายวิชาต่าง ๆ สามารถร่วมกันสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังได้  กลยุทธ์การเรียนการ
สอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนได้รับผลสะท้อนกลับจากการประเมินผู้เรียนในกรอบเวลาที่
เหมาะสมและผลสะท้อนกลับนั้นสามารถช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นได้ 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความ
พร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   อีกท้ังสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน  มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 มีการวางแผนบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการในการเรียนการสอน การวิจัย 
ให้บริการที่เก่ียวข้อง  มีการระบุและประเมินสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน  และมีการฝึกอบรม พัฒนา
ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากรสายสนับสนุน  ห้องสมุดและทรัพยากรต่าง ๆ ภายในสถาบันเพียงพอ
และทันสมัยส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอนและการท าวิจัย  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
เพียงพอและทันสมัยต่อการเรียนการสอนและการท าวิจัย  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพียงพอและทันสมัยส าหรับสนับสนุนการเรียนการสอนและการท าวิจัย  พร้อมทั้งมีการประเมินคุณภาพของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด  ห้องปฏิบัติการ และการให้บริการผู้เรียน และมีการพัฒนาคุณภาพเป็นระยะ 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสดุ
ภาคการศึกษาทีเ่ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

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

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทีก่ าหนดใน 
มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรอืการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ี
แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือได้รับค าแนะน าดา้นการ
จัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

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

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 x x x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

  x x x 

รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) 9 11 12 12 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

รวมตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 11 12 12 12 

เกณฑ์ประเมินหลักสูตรได้มาตรฐาน ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้  
ตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเปูาหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ
เปูาหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้ 
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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 
1.ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น การตรงต่อเวลา กลวิธีที่ใช้ในการ

สอน การชี้แจงเปูาหมายของวิชา การแจ้งวัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
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 

ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร 
 
 
 



59 
 

ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระหว่างวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) กับ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 
หลักสูตรเดิม การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิสูงสุด/
สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิสูงสุด/
สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา หมายเหตุ 

ผศ.ดร.ปรีชา   
วิจิตรธรรมรส* 

Ph.D. Management 
of Technology 

AIT, Thailand. ผศ.ดร.ปรีชา   
วิจิตรธรรมรส* 

Ph.D. Management 
of Technology 

AIT, Thailand. 

คงเดิม 
 

ผศ.ดร.อานนท์ 
ศักดิ์วรวิชญ์* 

Ph.D.  Psychometrics 
and Quantitative 
Psychology 

Fordham 
University,U.S.A. 

ผศ.ดร.อานนท์ 
ศักดิ์วรวิชญ์* 

Ph.D.  Psychometrics 
and Quantitative 
Psychology 

Fordham 
University,U.S.A. 

รศ.ดร.พาชิตชนัต  

ศิริพานิช* 

Ph.D. Statistics Oregon State 

University, U.S.A. 

รศ.ดร.พาชิตชนัต  
ศิริพานิช* 

Ph.D. Statistics Oregon State University, 
U.S.A. 

รศ.ดร.เดือนเพญ็  
ธีรวรรณวิวัฒน์ 

Ph.D. Population 
Studies 

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

รศ.ดร.เดือนเพญ็  
ธีรวรรณวิวัฒน์ 

Ph.D. Population 
Studies 

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

รศ.ดร.วิชิต   
หล่อจีระชุณห์กลุ 

Ph.D. Electrical 
Engineering 

Montana State 
University, U.S.A. 

- - - ปรับออก 

หมดสัญญาจ้าง 
   ผศ.ดร.ธนาสยั   

สุคนธ์พันธุ ์
Ph.D. (Computer 
Science) 

University of Southern 
California, U.S.A. ปรับเพ่ิม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร    รศ.ดร.สรุพงค์  
เอื้อวัฒนามงคล 

Ph.D. (Computer 
Science) 

Southern Methodist   

University, U.S.A. 
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หลักสูตรเดิม การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิสูงสุด/
สาขาวิชา 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา หมายเหตุ 

   รศ.ดร.โอม  ศรนลิ Ph.D. (Computer 
Science  
and Applications) 

Virginia Polytechnic  

Institute and State  

University, U.S.A.   

ปรับเพ่ิม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   ผศ.ดร.สุกญัญา   
สุรเนาวรัตน ์

Ph.D. (Computer 
Science and 
Communication   

Engineering) 

Kyushu University, 
Japan. 

   ผศ.ดร.ฐิตริัตน์   
ศิริบวรรตันกุล 

Ph.D. (Electrical   

Engineering and  

Information Systems) 

The University of 
Tokyo,  

Japan. 

   ผศ.ดร.สราวุธ  
จันทร์สุวรรณ 

Ph.D.(Transportation   

Engineering) 

Utah State University, 
U.S.A. 

   รศ.ดร.กาญจ์นภา   
อมรัชกุล 

Ph.D. (Industrial 
Engineering) 

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

   ผศ.ดร.สเุทพ   
ทองงาม 

Ph.D. (Computer 
Science) 

Illinois Institute of 
Technology, U.S.A. 

   ผศ.ดร.ปราโมทย์   
ลือนาม 

Ph.D. (Information 
Systems) 

University of Maryland 
(UMBC), U.S.A. 

   อ.ดร.วรรณฤดี  
สกุลภักด ี

Ph.D. (Applied 
Mathematics) 

Washington State 
University, U.S.A. 
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หลักสูตรเดิม การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิสูงสุด/
สาขาวิชา 

ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิสูงสุด/
สาขาวิชา 

ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล 

คุณวุฒิสูงสุด/สาขาวิชา ต าแหน่งทางวิชาการ/ 
ชื่อ – สกุล 

   ผศ.ดร.เอกรัฐ   
รัฐกาญจน ์

Ph.D. (Electrical 
Engineering and  
Computer Science) 

National Chiao Tung 
University, Taiwan 

ปรับเพ่ิม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร    อ.ดร.ธนชาตย์   
ฤทธิ์บ ารุง 

วท.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

  หมายเหตุ : * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
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ภาคผนวก 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 

 

โครงสร้างหลักสูตรคงเดิม ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

วท.ม. สถิติประยุกต์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

แผน ก. ท าวิทยานิพนธ์ 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 
หมวดวิชาหลัก   6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอก   24 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย)   -- 

การสอบประมวลความรู้ และ/หรือ สอบปากเปล่า   ผ่าน 

วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 
(ผ่านการสอบปูองกันวิทยานิพนธ์) 

รวมไม่น้อยกว่า   42 หน่วยกิต 

แผน ข. ไม่ท าวิทยานิพนธ์ 
หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   ไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชาหลัก    6 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเอก   24 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก (อย่างน้อย)   9 หน่วยกิต 

วิชาการค้นคว้าอิสระ   3 หน่วยกิต 
การสอบประมวลความรู้ และ/หรือ สอบปากเปล่า   ผ่าน 

รวมไม่น้อยกว่า   42 หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

วิชาเสริมพื้นฐานของหลักสูตร วิชาเสริมพื้นฐานของหลักสูตร  
สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ สป 4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ คงเดิม 
สป 4002 ฐานข้อมูลและการโปรแกรมเชิงสถิติ   ตัดออก 
สป 4003 ภาษาอังกฤษส าหรับสถิติประยุกต์ สป 4002 ภาษาอังกฤษส าหรับสถิติประยุกต ์ เปลี่ยนรหัสวิชา  
สป 4004 นโยบายสาธารณะและพัฒนาการเศรษฐกิจ  ตัดออก 
สป 4005คลังข้อมูลใหญ่  ตัดออก 
วิชาหลักของหลักสูตร วิชาหลักของหลักสูตร  
สป 6001 การวิเคราะห์เชิงสถิติ สป 6001 การออกแบบงานวิจยัและวิธีการหาความรู้ ปรับวิชาหลักใหม่ โดยเน้นกระบวนการการวิจัยเพิ่มขึ้นและลดเนื้อหาสถิติ 
สป 6002 เทคโนโลยสีารสนเทศทางสถิต ิ สป 6002 การวิเคราะห์เชิงท านายประยุกต์ ปรับวิชาหลักใหม่ โดยเน้นการวเิคราะห์ (Analytics) ซึ่งเป็นส่วนที่ส าคัญ

ส าหรับการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศขององค์การในปัจจุบัน 
 

วิชาเอก สาขาวิชาเอก สถิต ิ(Statistics) วิชาเอก สาขาวิชาเอก สถิต ิ(Statistics) ปรับปรุงหลกัสูตรโดยเน้นการการวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้นเพื่อสามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใชใ้นการท างานที่เน้นการตัดสินใจด้วยข้อมูล 

สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเปน็และการประยุกต์ สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเปน็และการประยุกต์ คงเดิม 

สป 7102 สถิติอนุมาน สป 7102 สถิติอนุมาน คงเดิม 

สป 7103 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง สป 7104 การเลือกตัวอย่างและการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
การส ารวจ 

เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับเนื้อหาวิชาให้มีการประยุกต์มากข้ึน 

สป 7104 แผนแบบการทดลอง สป 7103 กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จาก
ข้อมูล 

ปรับเป็นวชิาใหม่เพื่อเน้นการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในยุคดจิิทลัและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สป 7105 การวิเคราะห์การถดถอย สป 7105 การพยากรณ์เชิงปริมาณ ปรับเป็นวชิาใหม่เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมเทคนิคการพยากรณ์ 

สป 7106 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุประยุกต์  สป 7106 การวิเคราะห์ข้อมูลหลายตัวแปรประยุกต ์ ปรับเนื้อหาวิชาให้มีการประยุกต์มากข้ึน 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

วิชาเอก สาขาวิชาเอก สถิต ิ(Statistics) วิชาเอก สาขาวิชาเอก สถิต ิ(Statistics)  

สป 7107 การวิเคราะห์สถิติแบบไม่ใช้พารามิเตอร์เชิง
ประยุกต ์

สป 7107 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่มประยุกต์ ปรับเป็นวชิาใหม่เพื่อให้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม (Categorical data) 

สป 7108 การให้ค าปรึกษาและน าเสนอทางสถิติ สป 7108 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวประยุกต์ ปรับเป็นวชิาใหม่เพื่อให้เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว (Longitudinal data) 

วิชาเอก สาขาวิชาเอก วิทยาการประกันภัยและการ
บริหารความเสี่ยง (Insurance Actuarial Science 
and Risk Management) 

วิชาเอก สาขาวิชาเอก วิทยาการประกันภัยและการ
บริหารความเสี่ยง (Actuarial Science and Risk  
Management) 

ปรับปรุงหลกัสูตรให้ตรงกับวิชาที่ก าหนดโดย Society of Actuaries 
ปรับปรุงใหม่และเริ่มใช้ในปี 2019 (2562) 

สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเปน็และการประยุกต์ สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเปน็และการประยุกต์ คงเดิม 

สป 7201 หลักการประกันภัย สป 7102 สถิติอนุมาน เปลี่ยนวชิาเอก เพื่อให้สอดคล้องกับวิชาที่ก าหนดโดย Society of Actuaries 
และเปลี่ยนวิชา หลักการประกนัภัยเป็นวชิาเลือก  

สป 7202 ระเบียบวิธีทางสถิตปิระยุกต์ สป 7202 สถิติส าหรับแบบจ าลองความเสี่ยง เปลี่ยนชื่อวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับวิชาที่ก าหนดโดย Society of Actuaries   

สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน คงเดิม 

สป 7204 การบริหารความเสี่ยงองค์การ สป 7201 การบริหารความเสี่ยงองค์การ เปลี่ยนรหัสวิชา 

สป 7205 คณิตศาสตร์ประกันภยัเบื้องต้น สป 7204 คณิตศาสตร์ประกันภยั เปลี่ยนรหัสวิชาและใช้ชื่อวชิาให้สอดคล้องตามที่ คปภ. ประกาศ 

สป 7206 ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจ าลองคณิตศาสตร์
ประกันภัย 

สป 7206 ทฤษฎีความเสี่ยงและแบบจ าลองคณิตศาสตร์
ประกันภัย 

คงเดิม 

สป 7207 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความ
สูญเสีย 

สป 7205 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความ
สูญเสีย 

เปลี่ยนรหัสวิชา  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

วิชาเอก สาขาวิชาเอก ปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ 
(Business Analytics and Intelligence: BA&I) 
 

ตัดออก     

วิชาเอก สาขาวิชาเอก เทคโนโลยีการตัดสินใจและการ
จัดการ (Decision Technology and Management) 
 

ตัดออก   

วิชาเอก สาขาวิชาเอก วิธีวิจัยและประเมินนโยบายเพ่ือ
การพัฒนา (Policy Research and Evaluation 
Methods for Development: PREMD) 

ตัดออก   

 วิชาเอก สาขาวิชาเอก พลเมืองวิทยาการข้อมูล 
(Citizen Data Science) 

สาขาวชิาเอกนี้ต้องการพัฒนาบคุลากรที่มีความรู้ในงานตามหนา้ที่ต่าง ๆ ของ
องค์การให้มีความรู้ในการวิเคราะห์และการตัดสินใจในงานโดยใช้ข้อมูลเป็น
หลัก และมีทักษะในการใช้เครื่องมือ (Tools) ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยไม่เนน้
การเรียนสูตรคณิตศาสตร์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามแนวโน้ม
ความต้องการของตลาดในอนาคต โดย Gartner บริษัทวิจัยและที่ปรึกษา IT 
ระดับโลกเสนอใช้ค าวา่ Citizen Data Science และเร่ิมแพร่หลายใน
ต่างประเทศ โดยบริษทัผู้ผลิตเครื่องมือการวิเคราะห์ข้อมูล (Analyics Tools) 
มีการพัฒนาเครื่องมือตามทิศทางนี้   

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

 วิชาเอก สาขาวิชาเอก พลเมืองวิทยาการข้อมูล 
(Citizen Data Science) 

 

 สป 7301 ปัญญาเชิงกลยุทธ์   วิชาใหม่ 

 สป 7302 การวิเคราะห์สถิติประยุกต์   วิชาใหม่ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

 วิชาเอก สาขาวชิาเอก พลเมืองวิทยาการข้อมูล (Citizen 
Data Science) 

 

 
สป 7303 วิทยาการข้อมูลบัญชแีละการเงิน   

วิชาใหม่ 

 
สป 7304 วิทยาการข้อมูลการตลาด 

วิชาใหม่ 

 
สป 7305 วิทยาการข้อมูลการปฏิบัติการ   

วิชาใหม่ 

 
สป 7306 วิทยาการข้อมูลทรัพยากรบุคคล   

วิชาใหม่ 

 
สป 7307 วิทยาการข้อมูลความเสี่ยง   

วิชาใหม่ 

 สป 7103 กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จาก
ข้อมูล   

วิชาเอก ของสาขาวิชาเอก สถิติ 

กลุ่มวิชาสถิติ กลุ่มวิชาสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการ
จัดการ 

เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาเลือก 

สป 7109 เทคนิคการพยากรณ์   ปรับเนื้อหาวิชาและเปลี่ยนเป็นวิชาเอกสาขาวชิาเอกสถิติ 
สป 7110 การท าเหมืองข้อมูลเชิงสถิต ิ  ตัดออก 
สป 7111 ทฤษฎีการตัดสินใจเชงิสถิติ สป 7401 เทคนิคเชิงปริมาณเพือ่การตัดสินใจ เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับเนื้อหาวิชาใหม่ 
สป 7407 การควบคุมคุณภาพ   ตัดออก 
 สป 7402 การปรับปรุงและจัดการข้อมูล  วิชาใหม่ 
วิชาเลือกของหลักสูตร วิชาเลือกของหลักสูตร  
 สป 7403 การวิเคราะห์ข้อมูลสูญหายประยุกต์  วิชาใหม่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

วิชาเลือกของหลักสูตร วิชาเลือกของหลักสูตร  
 สป 7404 ตัวแบบสมการโครงสร้าง   วิชาใหม่ 
 สป 7405 ตัวแบบหลายระดับ   วิชาใหม่ 
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กลุ่มวิชาวิทยาการประกันภัย กลุ่มวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความ
เสี่ยง 

เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาเลือก 

สป 7208 คณิตศาสตร์ประกันชวีิต 1  สป 7407 คณิตศาสตร์ประกันภัยระยะยาว 
  

เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวชิา และปรบัเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชาที่ก าหนดโดย 
Society of Actuaries   สป 7209 คณิตศาสตร์ประกันชวีิต 2 

สป 7210 คณิตศาสตร์ประกันวนิาศภัย 1   ตัดออก 
สป 7211 คณิตศาสตร์ประกันวนิาศภัย 2   ตัดออก 
สป 7513 ตัวแบบการอยู่รอด สป 7408 การวิเคราะห์การอยู่รอด เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวชิา และปรบัเนื้อหา 
สป 7514 เทคนิคตารางชีพและการประยุกต ์  ตัดออก 
กลุ่มวิชาบริหารความเสี่ยงการเงินและการบริหาร
จัดการ 

กลุ่มวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความ
เสี่ยง 

เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาเลือก 

 สป 7406 หลักการประกันภัย ปรับวิชา สป 7201 หลักการประกันภัย เป็นวชิาเลือกและเปลี่ยนรหัสวิชา 
สป 7220 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ   ตัดออก 
สป 7221 การเงินองค์การ สป 7409 บัญชีและการเงินองคก์าร เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวชิา และปรบัเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชาที่ก าหนดโดย 

Society of Actuaries   
สป 7222 การบริหารการลงทุน สป 7411 การวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทนุ เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวชิา และปรบัเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชาที่ก าหนดโดย 

Society of Actuaries   
สป 7223 วิศวกรรมการเงิน    ตัดออก 
วิชาเลือกของหลักสูตร วิชาเลือกของหลักสูตร  
สป 7224 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิทยาการประกันภัยและ
การบริหารความเสี่ยง  

สป 7410 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวชิา และปรบัเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชาที่ก าหนดโดย 
Society of Actuaries   

สป 7225 การจัดการการตลาดเชิงยุทธศาสตร์  ตัดออก 

วิชาเลือกของหลักสูตร วิชาเลือกของหลักสูตร  
สป 7224 เศรษฐศาสตร์ส าหรับวิทยาการประกันภัยและ
การบริหารความเสี่ยง  

สป 7410 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เปลี่ยนรหัสวิชา ชื่อวชิา และปรบัเนื้อหาให้สอดคล้องกับวิชาที่ก าหนดโดย 
Society of Actuaries   

สป 7225 การจัดการการตลาดเชิงยุทธศาสตร์  ตัดออก 
กลุ่มวิชาบริหารความเสี่ยงการเงินและการบริหารจัดการ กลุ่มวิชาวิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง เปลี่ยนชื่อกลุ่มวิชาเลือก 
สป 7226 การจัดการความรู้  ตัดออก 
สป 7227 การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า  ตัดออก 
  สป 7412  การประเมินผลโครงการ วิชาใหม่ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

วิชาเลือกของหลักสูตร วิชาเลือกของหลักสูตร  
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ  ตัดออก 

กลุ่มวิชาปัญญาและการวิเคราะห์ธุรกิจ  ตัดออก 

กลุ่มวิชาวิธีวิจัยและประเมินนโยบายเพื่อการพัฒนา  ตัดออก 

กลุ่มวิชาประชากรกับการพัฒนา  ตัดออก 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

เหตุผลที่ขอปรบัปรุง 

วิชาเลือกของหลักสูตร วิชาเลือกของหลักสูตร  

กลุ่มวิชาศึกษาเฉพาะเรื่อง กลุ่มวิชาศึกษาเฉพาะเรื่อง  

สป 8701-8710 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางสถิตปิระยุกต์ สป 8701-8710 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางสถิตปิระยุกต์  คงเดิม 

สป 8711-8720 การฝึกปฏิบัติทางสถิติประยุกต์  ตัดออก 

หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ  

สป 9000 การค้นคว้าอิสระ สป 9000 การค้นคว้าอิสระ คงเดิม 

หมวดวิทยานิพนธ์ หมวดวิทยานิพนธ์  

สป 9004 วิทยานิพนธ ์ สป 9004 วิทยานิพนธ ์ คงเดิม 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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นางพาชิตชนัต  ศิริพานิช  

ต าแหน่ง : รองศาสตราจารย ์

โทรศัพท์ :  0 2727 3065  

โทรศัพท์ภายใน :  3065  

e-mail :  pachitjanut siripanich (siripanich52@gmail.com) 

สังกัด : คณะสถิติประยุกต์  

ระดับการศึกษา :  
วุฒิปัจจุบัน :  

ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Statistics) 

Oregon State University,  (สหรัฐอเมริกา)  

2517  ปริญญาตรี – วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย )  

2520  ปริญญาโท – M.S. (Mathematics-Statistics) Carleton University, Canada  

2530  
ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Statistics)  

Oregon State University, 

(สหรัฐอเมริกา )  
  

ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ หรือ ความสนใจ 

1.  คณิตศาสตร์และสถติิ ( Mathematics and statistics ) 

2.  คณิตศาสตร์ ( Mathematics ) 

 3.  สถิติ และวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวขอ้ง 
 

ภาระงานสอนและประสบการณ์การสอน 

- สป.4001 คณิตศาสตรส์ าหรับสถิติประยุกต์ 

- สป.6002 เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ 

- สป.7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและสถติ ิ

- สป.6001 การวิเคราะห์เชิงสถติ ิ

- สป.7104 เทคนิคการพยากรณ ์

- วธวข 6002 การวิเคราะห์สถติิและการออกแบบงานวิจัย 

- วธวข 6053 การวิเคราะห์สถติิขัน้สูง 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (2553 - 2561) SELECTED PUBLICATIONS (2010 – 2018) 

- เจษฎา คูงามมาก และพาชิตชนัต ศิริพานิช (2556) ความเครียดในการท างานของอาจารย์มหาวิทยาลัยของรัฐ วารสารพัฒนบริหาร

ศาสตร์ (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 13 = 0.8) 

- ญาดาภา โชติดิลกและ พาชิตชนัต ศิริพานิช (2557) การแปลงข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาความแปรปรวนไม่เท่ากันส าหรับแผนแบบการ

ทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 13 = 0.8) 

http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_stat.asp?fc=สป.&ps=2106&pn=ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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- รัตติกาล จอมประพันธ์และ พาชิตชนัต ศิริพานิช (2557) การประมาณค่าสูญหายในการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ 

วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 13 = 0.8) 

  - ปภากร อุบลศรี และ พาชิตชนัต ศิริพานิช (2558) ทัศนคติของนักศึกษาต่อผลกระทบของการเปิดเสรีในอาเซียนด้านการเคลื่อนย้าย     
 แรงงานในสายอาชีพ ICT วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Vol. 35. No 1, January-February 2016 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13 = 0.8) 

  - ศิริพันธ์ หงษ์ทรัพย์ภิญโญ และพาชิตชนัต ศิริพานิช (2558) ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจเข้าสู่ตลาดแรงงานเสรีประชาคมอาเซียนด้าน 
 วิชาชีพของพยาบาลในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วารสารธรรมศาสตร์ Vol 34, No 2 (2558)  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 11 = 0.4) 

  - ปารณัท สุขเจริญ ธนานพ ลิ่มสุวรรณโรจน์ ศราวุทธ์ ปานสร สุวัฒฑนา ฉ้งทับ และพาชิตชนัต ศิริพานิช (2560) การปรับปรุงการ 
 บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ  การประชุมระดับชาติสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 – 8 กรกฎาคม 2560 โรงแรมสุนีย์
แกรนด์แอนด์คอนเวนช่ัน  จังหวัดอุบลราชธานี (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 10=0.2) 

- จาตุรงค์ จรสัตระกลู อดิลล่า พงศ์ยี่หล้า และพาชิตชนัต ศิริพานิช (2561) พฤติกรรมการซื้อและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของ
ผลิตภณัฑ์เครื่องท าความเย็นที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม: การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างผู้บริโภคไทยและเยอรมนี  วารสารสุทธิปริทัศน์ 
ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 102 (เมษายน – มถิุนายน 2561) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13 = 0.8) 

- ปิยะวิทย์ ทิพรส และพาชิตชนัต ศิริพานิช (2561) เปรียบเทียบลักษณะทางสังคม-เศรษฐกิจของชาวนาผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในภูมิภาค
ต่าง ๆ ของไทย  วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 10=0.2)  

- ปิยะวิทย์ ทิพรส พาชิตชนัต ศิริพานิช และเวทางค์ (2561) ต้นทุน ผลตอบแทน และดัชนีการค้าขายข้าวอินทรีย์ที่ไดร้ับการรับรองใน
ประเทศไทย  วารสารสุทธิปริทัศน ์ปีท่ี 32 ฉบับท่ี 104 (ตุลาคม – ธันวาคม 2561) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ์(ค่าน้ าหนักผลงาน
ล าดับที่ 13= 0.8) 

-  Keerativibool, W. and Siripanich, P., Comparison of the Model Selection Criteria Based on Kullback-Leibler’s 
Information. Chiang Mai J. Sci. 2017; 44(2): 699-714. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13= 0.8) 

- Plubin, B. and Siripanich, P. (2017), An Alternative Goodness-of-Fit Test for a Gamma Distribution Based on the 
Independence Property. Chiang Mai J. Sci. 2017; 44(3): 1180-1190 (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 12 = 1.00)  

-  ปรีชา วิจิตรธรรมรส พาชิตชนัต ศิริพานิช และ เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (2558) การส ารวจความพึงพอใจขอประชาชนชาว
กรุงเทพฯ ที่มีต่อการบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร (สนับสนุนโดย กรุงเทพมหานคร) (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 6 = 0.2) 

- ปรีชา วิจิตรธรรมรส พาชิตชนัต ศิริพานิช และ เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ (2559) ความพึงพอใจของประชาชนชาวกรุงเทพฯที่มีต่อ
การบริหารตามนโยบายของกรุงเทพมหานครปีงบประมาณ 2558 (สนับสนุนโดย กรุงเทพมหานคร) (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 18 = 
1.00) 

- สมบูรณ์วัลย์ สัตยาลักษณ์วิทย์ พาชิตชนัต ศิริพานิช เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ และใยสวาท อิศรางกูร ณ อยุธยา (2561) การศึกษา
ระบบการประเมินผูบ้ริหารสถาบนัอุดมศึกษาภาครัฐ (สนับสนุนโดยสถาบันคลังสมองของชาติ) (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 18 = 1.00) 

- พาชิตชนัต ศิริพานิช (2561) สุขภาพกายและสุขภาพจติของผู้สูงอายุในประเทศไทย โครงการวิจัย เรือ่งสุขภาพและความคาดหวังใน
ชีวิตของผูสู้งอายไุทย Health and Retirement in Thailand (HART) Wave 2 ศูนย์ศึกษาผู้สงูอาย ุส านักวิจัย สถาบนับณัฑติพัฒนบริหาร
ศาสตร ์(ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที ่18 = 1.00) 

 

http://www.tci-thaijo.org/index.php/tujo/issue/view/5173


72 
 

นายปรีชา   วิจิตรธรรมรส  

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ต าแหน่งทางบริหาร : 
 

โทรศัพท์ :  027273054  

โทรศัพท์ภายใน :  3054  

e-mail :  preecha@as.nida.ac.th  

สังกัด : คณะสถิติประยุกต ์ 

ระดับการศึกษา :  
 

วุฒิปัจจุบัน :  
ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Management of Technology) 
Asian Institute of Technology (ไทย)  

2532  
ปริญญาตรี - สถิติศาสตรบณัฑิต(สถิติ
คณิตศาสตร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย )  

2534  ปริญญาโท - สถิติศาสตรมหาบณัฑิต(สถิติ)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย )  

2538  
ปริญญาโท - Master of Business 
Administration(Management of 
Technology)  

Asian Institute of Technology 
(ไทย )  

2545  
ปริญญาเอก - Doctor of 
Philosophy(Management of Technology)  

Asian Institute of Technology 
(ไทย )  

  

ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ หรือ ความสนใจ 
1.  สังคมศาสตร,์ บริหารธรุกิจและกฎหมาย( Social sciences, business and law ) 
2.  บริหารธรุกิจและการจดัการ( Business and administration ) 
3.  การตลาด( marketing ) 
4.  การเงิน( Finance ) 
5.  วิเคราะห์การลงทุน( investment analysis ) 
6.  คณิตศาสตร์และสถติิ( Mathematics and statistics ) 
7.  ระเบียบวิธีวิจยั,การวิจัยด าเนินงาน( operations research ) 
8.  สถิติและวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง( statistics and other allied fields ) 
9.  การประมวลผลข้อมลู( data processing ) 

  

ภาระงานสอนและประสบการณ์การสอน 
- สป.7304 หลักการท าเหมืองข้อมูล 
- สป.7302 การวิเคราะห์ธรุกิจ 
- สป.7018 การจัดการความสัมพนัธ์ลูกค้า 

http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_stat.asp?fc=สป.&ps=2106&pn=ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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- สป.7007 คณิตศาสตร์ประกันวนิาศภัย 1 
- สป.7203 คณิตศาสตร์การเงิน 
- สป.7011 ทฤษฎีความน่าเชื่อถือและการแจกแจงความสูญเสีย 
- สป.7205 การเงินองค์การ 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (บางส่วน) SELECTED PUBLICATION 
- ปนัดดา วัฒโน  และ ปรีชา  วิจิตรธรรมรส (2556) , ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชีพครูในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ , Causal Factors which influence Professional Morality Conduct of Teacher in the 
Northeastern of Thailand , วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA Development Journal), ปีท่ี 53 ฉบับท่ี 1/2556 
(มกราคม-มีนาคม 2556), 133-159. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13=0.8) 

- กิตติคณุ บุญเกตุ และ ปรีชา วิจติรธรรมรส (2557), ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการซื้อผลติภณัฑ์สโมสรฟุตบอลบุรีรมัย์ ยไูนเตด็ ของ
ผู้บริโภคในจังหวัดบรุีรัมย,์ วารสารจันทรเกษมสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, ปีท่ี 20 ฉบับที่ 38 
(มกราคม-มิถุนายน 2557),125-132. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13=0.8) 

- เอมิกา  เหมมินทร์ และ ปรีชา วิจิตรธรรมรส (2557), พฤติกรรมการใช้ และความคดิเห็นเกีย่วกับผลที่ได้จากการใช้เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร, วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รังสิต, ปีที่ 9 ฉบับท่ี 16 (มกราคม-มิถุนายน 2557) (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13=0.8) 

- วิชุดา คัมภีรเ์วช และ ปรีชา วิจิตรธรรมรส (2557), ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อการ
จัดการสถานศึกษา: โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร, วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน,ี ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2557) (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 
13=0.8) 

- ธนโชค กาญจนนันทวงศ์  และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2559), การวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยงของหลักทรัพย์
กลุ่มประกันภัยและประกันชีวิต โดยใช้แบบจ าลอง Arbitrage Pricing Theory, วารสารการจัดการ ส านักวิชาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 2 (พฤษภาคม-สิงหาคม 2559), 1-11. (TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุม่ที่ 
1) (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13=0.8) 

- โกวิทย์ ประดิษฐผ์ล และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2559) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมลู, วารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร,์ 6, (3). 113-145. (TCI สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 2) (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 11=0.4) 

- ธัญมาศ ทองมูลเล็ก  และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2560) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรบัและการใช้งานเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในสังคมไทย. วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ, 5, (2). 114-124. (TCI สาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 1) (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 11=0.4) 

- วันเพ็ญ รัตนศรี และปรีชา วิจิตรธรรมรส (2561) การศึกษาพฤติกรรมแห่ตามกันในตลาดหลักทรัพยไ์ทย ปี พ.ศ. 2553-2558, 
วารสารการจดัการ ส านักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 1 (มกราคม-เมษายน 2561), 9-20. (TCI 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มที่ 1) (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13=0.8) 

- Jitrlada Rojratanavijit, Preecha vichitthamaros, Sukanya Phongsuphap (2561) Acquiring Sentiment from 
Twitter using Supervised Learning and Lexicon-based Techniques, Walailak Journal of Science and 
Technology, 15, (3). 63-80. (SCOPUS and TCI 1) (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 12=1.00) 
 



74 
 

นายอานนท์  ศักดิ์วรวิชญ์  

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

สังกัด คณะสถิติประยุกต ์ 

โทรศัพท์ :  0 2727 3029  

โทรศัพท์ภายใน :  3029  

e-mail :  arnond@as.nida.ac.th  

ระดับการศึกษา :  วุฒิปัจจุบัน :  ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy (Psychometrics and Quantitative Psychology) 

2541  
ปริญญาตรี – บริหารธรุกิจบัณฑิต 

(การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย )  

2544  
ปริญญาโท –บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

(ธุรกิจระหว่างประเทศ)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
(ไทย )  

2547 

 

2556  

ปริญญาโท – ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต
(จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 
ปริญญาเอก – Doctor of Philosophy 

(Psychometrics and Quantitative Psychology)  

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ (ไทย )  
Fordham University 

(สหรัฐอเมริกา) 
  

 

ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ หรือความสนใจ 

1.ประเมินผลการศึกษา (Educational assessment)  
2. จิตวิทยา (Psychology) 
3. บริหารธุรกิจและการจัดการ (Business and administration) 
4. สถิติและวิชาอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (Statistics and other allied fields) 
5. การวิเคราะห์ธุกิจและวิทยาการข้อมูล 

 

ภาระงานสอนและประสบการณ์การสอน 

- ระเบียบวิธีทางสถิติประยุกต ์

- ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน 

- ปัญญาและการวิเคราะห์การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

- ปัญญาและการวิเคราะห์การตลาด  
- หลักการวิเคราะหเ์ชิงท านาย 

- เทคนิคและเทคโนโลยีส าหรับการวิเคราะห์ธุรกิข 

- การออกแบบการวิจัย 

- การวิจัยตลาด 

- วิชาแบบจ าลองพยากรณส์ าหรับการเงินและวิทยาการประกันภยั/ประกันสุขภาพ 

- ปัญญาและการวิเคราะห์ทางการตลาดและธรุกิจ 

- กราฟฟิคเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล/การคัดเลือกแบบจ าลองทางสถิติ 
- การเงินเชิงพฤติกรรม 

 

 



75 
 

ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 
- Kaewchankha, W., & Sakworawich, A. (2016, 6-8 June). The joint effect of the availability of choice 

and perceived behavioral control on intention to use taxi service. Paper presented at the EMERGING 
MARKETS 2016 “Creating Innovations for the Emerging Markets: Toward the New Frontier of Marketing”, 
The Department of Marketing Chulalongkorn Business School, Chulalongkorn University, Bangkok, 
Thailand. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดบัท่ี 5=0.4) 

- Sakworawich, A. (2015). Financial sustainability of healthcare universal coverage in Thailand. Paper 
presented at the The Fourth International Conference on Advancement of Development Administration 
2015—Social Sciences and Interdisciplinary Studies, Bangkok, Thailand. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 13=0.80) 

- รติกานต์ สงขาว, & อานท์ ศักดิ์วรวิชญ์. (2561). การประยุกต์ใช้แบบจ าลองปรับเรียบล็อกลิเนยีร์เพือ่สร้างการแจก

แจงความสูญเสยี ของสวัสดิการรกัษาพยาบาลข้าราชการไทย (Applications of Log-linear Smoothing Models of fit 

Loss Distribution of Thai Government's officer Healthcare Benefit. วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา), 18(4).  

(ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 11=0.4) 

- บริพัตร ดะรีพัตร,์ รัชนีวรรณ วนิชย์ถนอม, & อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์. (2560). ผลการน าเสนอข้อมูลความสอดคล้อง

ระหว่างบุคคลกับองค์การที่มผีลตอ่ความตั้งใจสมัครงาน. วารสารการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ, 9(2), 65-86.  

(ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 5=0.2) 

- อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์, สัญชัย คุ้มชะนะ, & ลิขิต สิทธิขวา. (2560, 5 - 8 กรกฎาคม 

2560). ความสัมพันธ์ระหว่างตัวช้ีวัดด้านทุนมนุษย์และเศรษฐกิจกับอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดและอัตรามรณะของทารก The 

Relationships between Human Capital, Economic Indicators and Life Expectancy at Birth and Infant 

Mortality Rat. Paper presented at the ประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยสีารสนเทศระดับชาติ ประจ า ปี พ.ศ.

2560, โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด ์คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดบัท่ี 10=0.2) 

- อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, & มรรษมน ปรัชเจริญวนิชย์. (2560, 5 - 8 กรกฎาคม 2560). การเปรยีบเทียบผลการจัดกลุ่ม

ประเทศจากอายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดและอัตรามรณะของทารก กับแบบแผนแบบจ าลองตารางชีพขององค์การสหประชาชาติ 

A Comparison between Groups of Countries Clustered by Life Expectancy at Birth and Infant Mortality 

Rate and United Nations Model Life Tables Patterns. Paper presented at the ประชุมวิชาการสถิตปิระยุกต์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจ า ปี พ.ศ.2560, โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนช่ัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี. 

(ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 10=0.2) 

- พิชัย ตั้งสถาพรพาณิชย,์ กัลยาณี เสนาส,ุ & อานน์ ศักดิ์วรวิชญ์. (2560). ความสุขของแรงงานไทยมาจากอะไร?: 

ผลกระทบของสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความสมดลุของงานและชีวิต และสุขภาพจิตที่มตี่อระดบัความสุข. วารสารพัฒ

นบริหารศาสตร,์ 57(4), 48-80. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13=0.8) 

- สรรเพชญ ภมุรินทร์ & อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (2560). "การวิเคราะห์แบ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนตามพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวในประเทศไทย." วารสารวิชาการการท่องเที่ยวไทยนานาชาติ 13(1): 99-132. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 6=0.2)

 - มนตรี  ล้อเลิศสกลุ & อานนท์  ศักดิ์วรวิชญ์ (2560). "แบบจ าลองการวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่เพ่ือพยากรณร์าคา

ขายเฉลี่ยต่อตารางเมตรของอาคารชุดในกรุงเทพมหานคร." วารสารวิชาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 66: 121-138.  
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(ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 5=0.4)  

- อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์. (2560). ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยัง่ยืน (Sciences of King Bhumibol Adulyadej 

towards sustainable development). ใน ศาสตราจารย์ ดร. มณฑารพ ยมาภัย. (บรรณาธิการ). เกษตรใต้ร่มพระบารม:ี เกษตร
รังสรรค์ เพื่อวันข้างหน้า อนาคตไทย, ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี. หน้า 2-23. (ค่าน้ าหนัก
ผลงานล าดับที่ 5=0.4) 

- อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์. (2560). สถิติเชิงบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงบุกเบิก และกราฟฟิคทางสถติิด้วยการเขียน
โปรแกรม R เบื้องต้น. ส านักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพ. (261 หน้า). (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 8=1.00) 

- อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, วัชรีภรณ์ ไชยมงคล, & ดนุพล ทองค า, วศิน แก้วชาญค้า. (2559). การวิเคราะห์เนื้อหารายวิชา
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและหลักสตูรผลิตครูคณิตศาสตร์ระดับปรญิญาตรี. วารสารคณิตศาสตร์, 62(693), 
25-46. doi:10.14456/mj-math.2017.13. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 6 = 0.2) 

- อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์. (2559). ประกันสุขภาพร่วมจา่ยล่วงหน้าปวงประชาอุปการคณุ. In อรพรรณ เมธาดิลกกลุ 
(Ed.), เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกฎหมายการแพทย์ครั้งท่ี 7 ประชารัฐร่วมรับผดิชอบ ระบบหลักประกันสุขภาพท่ี
ยั่งยืน (pp. 52-54). กรุงเทพ: ส านักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 
5=0.4) 

- อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์. (2559). หลากหลายรูปแบบของประชารัฐร่วมรับผดิชอบเพื่อหลักประกันสุขภาพท่ียั่งยืน. In 

อรพรรณ เมธาดิลกกลุ (Ed.), เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกฎหมายการแพทยค์รั้งท่ี 7 ประชารฐัร่วมรับผิดชอบ ระบบ
หลักประกันสุขภาพท่ียั่งยืน (pp. 11-20). กรุงเทพ: ส านักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (ค่า
น้ าหนักผลงานล าดับที่ 5=0.4)  

- อรพรรณ เมธาดลิกกุล. (2559). บทบาทภาครัฐกับความรับผิดชอบระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ. In อรพรรณ 
เมธาดลิกกุล (Ed.), เอกสารประกอบการประชุมวิชาการกฎหมายการแพทย์ครั้งที่ 7 ประชารัฐร่วมรบัผดิชอบ ระบบหลกัประกนัสขุภาพ
ที่ยั่งยืน (pp. 76-77). กรุงเทพ: ส านักกฎหมายการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 
5=0.4) 

- อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, สุภางค์ จนัทวานิช, ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ, & วิศิษฏ์ ยุทธาภรณ์พินิจ. 
(2558). รายงานการวิจัยลักษณะและปัจจยัก าหนดภาพในความคิด (Stereotype) ที่คนไทยมีต่อกลุม่การเมืองต่างๆ และการ
ออกแบบโปรแกรมการเปลี่ยนแปลงเพื่อลดความแตกตา่งสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย. กรุงเทพ: สถาบันพระปกเกล้า. 
(ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 18=1.00) 
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นางเดือนเพ็ญ   ธีรวรรณวิวัฒน์  

ต าแหน่ง : รองศาสตราจารย ์

โทรศัพท์ :  0 2727 3052  

โทรศัพท์ภายใน :  3052  

e-mail :  duanpen@as.nida.ac.th  

สังกัด : คณะสถิติประยุกต ์ 

ระดับการศึกษา :  
วุฒิปัจจุบัน :  

ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Population Studies) 
The University of Hawaii, Manoa, USA  

2517  
ปริญญาตรี – ครุศาสตรบณัฑิต  
(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

2519 
 
2524  

ปริญญาโท – ครุศาสตรมหาบณัฑติ 
(วิจัยการศึกษา)  
ปริญญาโท – Master of Arts (Sociology) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
University of Florida, U.S.A. 

2532  
ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy 
(Population Studies)  

The University of Hawaii, USA  
  

ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ หรือ ความสนใจ 
1.  ประชากรศาสตร ์
2.  การประยุกต์ใช้สถิติในงานวิจัยทางสังคมศาสตร ์

  

ภาระงานสอนและประสบการณ์การสอน 

- สป 7301 การออกแบบการวิจัย 

- สป 6001 การวิเคราะห์เชิงสถิต ิ

- สป 7306 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิต ิ

- สป 6104 การติดตามและประเมินผลโครงการ 

- วธวข 7103 ปัญญาและการวเิคราะห์ทรัพยากรมนุษย ์

- วธวข 7104 ปัญญาและการวเิคราะห์ความเสีย่งเชิงปริมาณ 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์(บางส่วน) (SELECTED PUBLICATION) 
 -    สมพร เพชตะกร และ เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์. 2562. “ความเสี่ยงในการเกิดภาวะล้มละลายจากค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ 
       ผู้สูงอายุไทย.” (ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น). ปีท่ี 19 ฉบับที่ 3. หน้า 36 - 47 (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 11=0.4) 
 -     ศรัญญา โม่งประณิตร์ และ เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์. 2562. “การท่องเที่ยวซ้ าภูมิภาคเดิมของคนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร.”  
      วารสารของคณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1. หน้า 346 - 375 (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 11=0.4)

http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_stat.asp?fc=สป.&ps=2107&pn=รองศาสตราจารย์
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 -     เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์. 2561. “การเกื้อกูลระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรวัยผู้ใหญ่: HART WAVE 2” ในรายงานการวิจัย การส ารวจ 
       และศึกษาสุขภาพ การสูงอายุ และการเกษียณ  ในประเทศไทยโดยการใช้ตัวอย่างซ้ า รอบที่ 2 น าเสนอต่อสภาวิจัยแห่งชาติ (ผ่าน
ส านักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์). (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 18 = 1.00) 
 -     วัฒนา ประสานทอง และ เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์. 2560. “การศึกษาประสบการณ์ในการเรียนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา.”  
      วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม. ปีท่ี 5 ฉบับที่ 1 หน้า 32-41. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13 = 0.8) 
 -    ประภัสสร อนิวรรตวงศ ์และ เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์. 2560. “ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจซื้อประกันสุขภาพของกลุ่มคนขับรถแท็กซี่  
      ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” ในหนังสือรวมบทความในการประชุมวิชาการ The 5th International and National  
      Conference on Applied Statistics: Smart Data & Smart Analytics for Smart Decision วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2560 จังหวัด 
      อุบลราชธานี. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 11 =0.4) 
 -     สุภาวรรณ เปรมช่ืน และ เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์. 2560. “ภาระความรับผิดชอบของกลุ่มแซนด์วิช เจเนอเรช่ัน (Sandwich  
      Generation) และความพึงพอใจในชีวิต.” น าเสนอในการประชุมวิชาการ The 5th International and National Conference on  
      Applied Statistics: Smart Data & Smart Analytics for Smart Decision วันที่ 5-8 กรกฎาคม 2560 จังหวัดอุบลราชธานี.  
      (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 11 =0.4) 
 -   ภัททชฎา ค าพวง เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์ และ พิพัฒน์ หิรัณย์วณิชชากร. 2560. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมตอบโต้จากการถูก 
       รังแกบนพื้นที่ไซเบอร์ของวัยรุ่นในสถานศึกษา  สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร.” น าเสนอในการ 
       ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 41 วันที่ 8-9 ธันวาคม 2559. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 10 =0.2) 

 -     สมยศ  ประจันบาล และ เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์. 2559. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายของครัวเรือนไทย  
      ปี 2548-2555. ”วารสารพัฒนาสังคม. ปีท่ี 18 ฉบับที่ 1 หน้า 1-34. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13 =0.8)  
 -     เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์. 2559. “ครอบครัวและระบบการเกื้อกูลผู้สูงอายุไทย.” วารสารพัฒนาสังคม. ปีท่ี 18 ฉบับที่ 2 หน้า 1- 29.  
      (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13 = 0.8) 

 -    วงศกร ยุกิจภูติ และ เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์. 2559. “ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของแอปพลิเคชัน Line ของผู้ใช้งานใน 

      กรุงเทพมหานคร.” วารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (KKU HUSO). ปีท่ี 6 ฉบับที่ 3  

      กันยายน – ธันวาคม 2559. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 9 =0.6) 

 -    กนกร ศักดิ์แหลมเงิน และ เดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวัฒน์. 2558. “การได้รับการเกื้อหนุนจากบุตรวัยผู้ใหญ่ของบิดามารดาที่อยู่ในวัยสูงอายุ

ตอนปลาย.” หน้า 376-388 ในหนังสือรวมบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน  

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2558. 24-25 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นธารา แอนด์ คอนเวช่ันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

(ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 10= 0.2) 

 -   Anantanasuwong, Dararatt and Theerawanviwat, Duanpen. “Family Ties and Its Impacts in Later Life in Thailand.” In  
     Aiming toward the Healthy and Spiritual Enriched Society. Vol 23 Foundation, Japan. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 11 = 0.4) 
 -  Theerawanviwat, Duanpen. 2014. “Intergenerational transfers and Family Structure: Evidence from Thailand”  
    Ageing International. 39(No.4): 327-47. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 12 = 1.00)  
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นายธนาสัย   สุคนธ์พันธุ ์ 

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ต าแหน่งทางบริหาร : 
 

โทรศัพท์ภายใน :  3071 

e-mail :  Tanasai@as.nida.ac.th 

สังกัด : คณะสถิติประยุกต ์ 

ระดับการศึกษา :  
วุฒิปัจจุบัน :  

ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Computer Science) 
University of Southern California (สหรัฐอเมริกา)  

2540  
ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมอุตสาหการ)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย )  

2543  
ปริญญาโท - วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

มหาวิทยาลยัมหิดล (ไทย )  

2546  
ปริญญาโท - Master of Science(Computer 
Science)  

University of Southern 
California (สหรัฐอเมริกา )  

2555  
ปริญญาเอก - Doctor of 
Philosophy(Computer Science)  

University of Southern 
California (สหรัฐอเมริกา )  

  

ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ หรือ ความสนใจ 
1.  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์( Computer sciences ) 

  

 ผลงานวิจัย 
 Mahaisavariya, J. and Sucontphunt, T. (2019). Automatic Face Composition selection 
using perception based. Proceeding of NSCIC 2019 The 4th Nation Science and 
Technology Conference (pp.35-44). Songkla, Thailand. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 2 = 0.6 ) 

 นิพัทธ์ ยมกิจ, สุวรรณ จันทิวาสารกิจ, และ ธนาสัย สุคนธ์พันธุ์ (2019). การสร้างกรอบแนวคิดการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงทางการแพทย์: กรณีการฟ้ืนฟูสมรรถภาพและสุขภาวะในผู้สูงอายุ . การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 Digital Technology for Sustainable Wellbeing and Smart 
Society (pp.655-671), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, Bangkok, Thailand. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 10 = 

0.2 ) 
- T. Sucontphunt and J. Mahaisavariya (2018) “Automatic Cartoon Face Composition using Caricature 

Traits”, Proceeding of ICIAR 2018, pp.497-504. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 11= 0.4)   
- T.Sucontphunt, (2014) “3D Face Reconstruction from a Single Shaded Image Using Subspace Crossing 

 

http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_stat.asp?fc=สป.&ps=2106&pn=ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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Engineer”, Proceeding of CIARP 2014 pp.794-801. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที ่12=1.00) 

- T.Sucontphunt, (2014) “3d artistic face transformation with identity preservation”, International 
Symposium on Smart Graphics, pp.154-165. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที ่12=1.00  ) 

- T.Sucontphunt, (2014)  “A practical approach for identity-embodied 3d artistic face modeling”, 
International Journal of Computer Games Technology 2014, 781950:1-781950:10. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับ
ที่ 12=1.00 ) 
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นายสุรพงค์   เอ้ือวัฒนามงคล  

ต าแหน่ง : รองศาสตราจารย ์

โทรศัพท์ :  0 2727 3053 

โทรศัพท์ภายใน :  3053 

e-mail :  surapong@as.nida.ac.th  

สังกัด : คณะสถิติประยุกต ์ 

ระดับการศึกษา :  
วุฒิปัจจุบัน :  

ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Computer Science) 
Southern Methodist University (สหรัฐอเมริกา)  

2521  
ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟูา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย )  

2525  
ปริญญาโท - Master of Science 
(Information and Computer Science)  

Georgia Institute of Technology 
(สหรัฐอเมริกา )  

2534  
ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy 
(Computer Science)  

Southern Methodist University 
(สหรัฐอเมริกา )  

  

ความเช่ียวชาญ ความช านาญ หรือ ความสนใจ 
1.  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์( Computer sciences ) 
2.   ปัญญาประดิษฐ์ ( Artificial Intelligence ) 

  

ภาระงานสอนและประสบการณ์การสอน 
- คส.7604 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
- คส.7311 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร ์
- คส.7609 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
- คส.7404 การท าเหมืองข้อมูล 
- คส.7104 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
- คส.7401 ปัญญาประดิษฐ์ 
- คส 7103 การวิเคราะห์ข้อมลูและการเรียนรูด้้วยเครื่องจักร 
- คส 7102 การจัดการข้อมูลใหญ ่

ผลงานวิชาการ 
 

- Vipa, Thananant, and Surapong Auwatanamongkol, Supervised Clustering based on a Multi-objective 

Genetic Algorithm, Pertanika Journal of Science and Technology, Vol. 27, No. 1, pp. 81-121, January, 

2019. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 12=1.00) 

- สุรพงค์ เอื้อวัฒนามงคล, การท าเหมืองข้อมูล (Data Mining),  ส านักพิมพ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,์  พิมพ์ครั้ง

ที่ 1, 2559 (2016) (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 8=1.00) 

 

 

 

http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_stat.asp?fc=สป.&ps=2107&pn=รองศาสตราจารย์
http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/dep_new.asp?fc=สป.&dp=0400
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- Ferdin, Joe John Joseph, and Surapong Auwatanamongkol, A crowding multi-objective genetic 

algorithm for image parsing, Neural Computing and Applications, Vol. 27, Issue 8,  pp. 2217-2227, 

November, 2016. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 12=1.00) 

- Ferdin, Joe John Joseph, and Surapong Auwatanamongkol, Image Parsing using Genetic Algorithm and 

Local Features Derived from 2-Grams of Visual Words of Clockwise Neighboring Superpixels, 

International Journal of Advancements in Computing Technology, Vol. 7, No. 1, pp. 41-49, 2015. (ค่า

น้ าหนักผลงานล าดับที่ 12=1.00) 

- Mohammad Shahidul, and Surapong Auwatanamongkol, Facial Expression Recognition Using Local Arc 

Pattern, Trends in Applied Sciences Research, Vol. 9, Issue. 2, pp. 113-120, January, 2014 

(ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 12= 1.00) 

- Kannapha Amaruchkul, and Surapong Auwatanamongkol, Computing Nonstationary (s, S) Inventory 

Policies via Genetic Algorithm, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 35(1), 115-211, 

January-February, 2013. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 12=1.00) 
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นายโอม   ศรนิล  

ต าแหน่ง : รองศาสตราจารย ์

โทรศัพท์ :  0 2 727-3049  

โทรศัพท์ภายใน :  3049  

e-mail :  osornil@as.nida.ac.th  

สังกัด : คณะสถิติประยุกต ์ 

ระดับการศึกษา :  
วุฒิปัจจุบัน :  

ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Computer Science and Applications) 
Virginia Polytechnic Institute and State University (สหรัฐอเมริกา)  

2536  
ปริญญาตรี ( เกียรตินิยมอันดับ 2 ) - วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมไฟฟูา)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ไทย )  

2540  
ปริญญาโท - Master of Science(Computer 
Science)  

Syracuse University 
(สหรัฐอเมริกา )  

2544  
ปริญญาเอก - Doctor of 
Philosophy(Computer Science and 
Applications)  

Virginia Polytechnic Institute 
and State University 
(สหรัฐอเมริกา )  

  

ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ หรือ ความสนใจ 
1.  การเงิน (Finance) 
2.  วิเคราะห์การลงทุน (Investment Analysis) 
3.  คอมพิวเตอร ์(Computing) 
4.  วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร ์(Computer sciences) 
5.  การออกแบบระบบ (System Design) 
6.  โปรแกรมคอมพิวเตอร ์(Computer Programming) 
7.  การประมวลผลข้อมลู (Data Processing) 
8.  เครือข่าย,โครงข่าย (Networks) 
9.  ระบบปฏิบตัิการ (Operating Systems) 
10.  การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Only) 
11.  ไฟฟูา (Electricity) 
12.  อิเล็กทรอนิกส ์(Electronics) 
13.  โทรคมนาคม (Telecommunications) 

  

http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_stat.asp?fc=สป.&ps=2107&pn=รองศาสตราจารย์
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ภาระงานสอนและประสบการณ์การสอน 
- คส.7101 คลังข้อมูลและการประยุกต์เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ 
- คส.7104 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
- คส.7604 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
- บทส.6010 การจัดการฐานข้อมลูและคลังข้อมูล 
- คส.6101 ระบบฐานข้อมูล 
- คส.7404 การท าเหมืองข้อมูลประยุกต ์
- คส.7401 ปัญญาประดิษฐ์ 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (บางส่วน) 

- O. Sornil ,Broadcase Based Random Query Gossip Algorithm for Resource Search in non-DHT 

Mobile Peer-to-Peer Networks, Journal of Computers 2017 ปีท่ี 28 เล่มที่ 1 หน้า 209-223. (ค่าน้ าหนัก

ผลงานล าดับที่ 12 = 1.00) 

- O. Sornil, Using Cultural and Social Beliefs in Language Games, Journal of ICT Research and 

Applications, ปีท่ี 10 เล่มที่ 3 หน้าที่ 261-276 ตีพิมพ์ 11/3/2559 . (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 12=1.00) 

- O.Sornil , Automatic Candlestick Chart Pattern Recognition, IJAER (International Journal of 

Applied Engineering) ปีท่ี 10 เล่มที่ 2 หน้า 1833-1836, 2558. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 12=1.00) 

- O. Sornil and Ajay Arunachalam, Minimizing Redundant Messages and Improving Search Efficiency 

under Highly Dynamic Mobile P2P Network , Journal of Engineering Science & Technology Review 

9 (1), 2016, 23-35, 2016. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 12=1.00 ) 

- O. Sornil and Viriya Yimying, Portfolio Optimization Using Multi-Objective Particle Searm 

Optimization , The Second Asian Conference on Technology and Society (ACTIS 2015), 2015. (ค่าน้ าหนัก

ผลงานล าดับที่ 11=0.4) 

 

- O. Sornil and Ajay Arunachalam, An Analysis of the Overhead and Energy Consumption in 

Flooding, Random Walk and Gossip Based Resource Discovery Protocols in MP2P Networks, Fifth 

International Conference on Advanced Computing & Communication. 2015. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่

11=0.4 ) 

- 2557 , Filter-Based Fuzzy Feature Selection Using Genetic Algorithm , Filter-Based Fuzzy Feature 

Selection Using Genetic Algorithm , International Journal of Advancements in Computing 

Technology (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 12= 1.00) 
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นางสาวสุกัญญา   สุรเนาวรัตน์  

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

โทรศัพท์ :  0 2727 3051  

โทรศัพท์ภายใน :  3051  

e-mail :  sukanya@as.nida.ac.th  

สังกัด : คณะสถิติประยุกต์  

ระดับการศึกษา :  
วุฒิ
ปัจจุบัน :  

ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Computer Science and 
Communication Engineering) 
Kyushu University (ญี่ปุุน)  

2540  
ปริญญาตรี - Bachelor of 
Engineering(Computer Science and 
Communication Engineering)  

Kyushu University (ญี่ปุุน )  

2542  
ปริญญาโท - Master of 
Engineering(Computer Science and 
Communication Engineering)  

Kyushu University (ญี่ปุุน )  

2545  
ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy 
(Computer Science and 
Communication Engineering)  

Kyushu University (ญี่ปุุน )  

  

ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ หรือ ความสนใจ 

1.  การให้การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์( Computer Science Education) 

2.  ระบบปฏิบัติการ ( Operating Systems ) 

3.  เทคโนโลยีเว็บ ( Web Technologies ) 
  

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์  

 -  S. Suranauwarat, " A Disk Scheduling Algorithm Simulator ", Computers in Education Journal, 

Vol.8, No.3, pp.1-9, 2017. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 13 = 0.8 ) 

 -  S. Suranauwarat, "An Approach to Solving Technical Difficulties Facing Non-CS Students in a 

Database Class", International Journal of Modern Education and Computer Science (IJMECS), 

 

http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_stat.asp?fc=สป.&ps=2106&pn=ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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Vol.9, No.2, pp.14-26, 2017. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 12 = 1.00 ) 

 -  S. Suranauwarat, "Using an Interactive Animated Tool to Improve the Effectiveness of  

    Learning CPU Scheduling Algorithms", In Proc. of 45th IEEE Frontiers in Education Conference, 

EL Paso, Texas, USA, pp.1992-1998, Oct.21-24, 2015. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 11= 0.40) 

 -  S. Suranauwarat, "A Visual and Interactive Learning Tool for CPU Scheduling Algorithms",  

    IJSCI, vol. 10, no. 2, issue 2, pp.509-518, Mar. 2013 (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 13 = 0.8 ) 
 

ผลงานทางวิชาการ 
    - การแปลเอกสาร (งานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) “A Whirlwind Tour of 
Python เผยแพร่ทางเว็บไซด์ ปี 2563  https://sukanyanida.github.io/pythonbook/ (ค่าน้ าหนักผลงาน
ล าดับที่ 6 =0.2) 
 
  

https://sukanyanida.github.io/pythonbook/
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ฐิติรัตน์   ศิริบวรรัตนกุล  

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

โทรศัพท์ :  0 2727 3067  

โทรศัพท์ภายใน:  3067  

e-mail :  thitirat@as.nida.ac.th  

สังกัด : คณะสถิติประยุกต ์ 

ระดับการศึกษา :  
วุฒิ

ปัจจุบนั :  

ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Electrical Engineering and 

Information Systems) 

The University of Tokyo (ญี่ปุุน)  

2548  

ปริญญาตรี ( เกียรตินิยมอันดับ 1 ) – 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย )  

2551  
ปริญญาโท - Master of Engineering 

(Electronic Engineering)  
The University of Tokyo (ญี่ปุุน )  

2554  

ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy 

(Electrical Engineering and 

Information Systems)  

The University of Tokyo (ญี่ปุุน )  

  

ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ หรือ ความสนใจ 

1.  ปัญญาประดิษฐ์และการเรยีนรู้เชิงลึก (Artificial Intelligence and Deep Learning) 

2.  การวิเคราะห์ภาพและคอมพิวเตอร์วิทัศน์ (Image Analytics and Computer Vision) 

3.  ความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) 

4.  ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และประสบการณผ์ู้ใช้ (User Interface and User Experience) 
  

 ผลงานวิจัย 

- Boonprom Punyasai and Thitirat Siriborvornratanakul, “IoT System for Automatic Controlling of 

Abalone Mushroom Cultivation,” In Applied Statistics Domestic Conference (ASconf2018), Digital 

Transformation and Thailand 4.0, pp. 38-48, 2018. (in Thai) (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 10 = 0.2 ) 

- Thitirat Siriborvornratanakul, “An Automatic Road Distress Visual Inspection System Using an 

Onboard In-Car Camera,” In the Advances in Multimedia, Vol. 2018, Article ID 2561953, 10 pages, 

2018. doi:10.1155/2018/2561953 (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 6 = 0.2  ) 
- Thitirat Siriborvornratanakul, “Enhancing User Experiences of Mobile-Based Augmented Reality via 

http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_stat.asp?fc=สป.&ps=2106&pn=ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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Spatial Augmented Reality: Designs and Architectures of Projector-Camera Devices,” In the 
Advances in Multimedia, Vol. 2018, Article ID 8194726, 17 pages, 2018. doi:10.1155/2018/8194726 
(ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที ่6=0.2  ) 

- Supasit Jansrithep and Thitirat Siriborvornratanakul, “AppWatchSecurity: Improving a video 
surveillance system by integrating smartwatch-based arousal detection, ” In Lecture Notes in 
Computer Science (LNCS), vol. 9848, pp.167-175, Springer International Publishing Switzerland, 
2016. (คา่น้ าหนักผลงานล าดับที่ 12=1.00 ) 

- Thitirat Siriborvornratanakul, “A Study of Virtual Reality Headsets and Physiological Extension 
Possibilities,” In Lecture Notes in Computer Science (LNCS), Part II, vol. 9787, pp. 497-508, 
Springer International Publishing, 2016. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่12=1.00  ) 

- T. Siriborvornratanakul, “Color and Active Infrared Vision: Estimate Infrared Vision of Printed Color 
Using Bayesian Classifier and K-Nearest Neighbor Regression,” In Lecture Notes in Computer 
Science (LNCS), vol. 9314, pp. 518-527, Springer International Publishing Switzerland, 2015. (ค่า
น้ าหนักผลงานล าดับท่ี 12=1.00  ) 

- T. Siriborvornratanakul, “Social Media on a Piece of Paper: A Study of Hybrid and Sustainable 
Media Using Active Infrared Vision,” In Communications in Computer and Information Science 
(CCIS), vol. 540, pp. 331-340, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2015. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่
12=1.00  ) 

- T. Siriborvornratanakul, “Multimodal Interface Towards Smartphones: The Use of Pico Projector, 
Passive RGB Imaging and Active Infrared Imaging,” In Lecture Notes in Computer Science (LNCS), 
vol. 8563, pp. 41-50, Springer International Publishing Switzerland, 2014. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 
12=1.00  ) 

- T. Siriborvornratanakul, “Vision-based Smart Mobile Projection: A Study of Infrared Projection and 
Sensing in a Ubiquitous Environment,” In the International Journal of Digital Content Technology 
and its Applications (JDCTA), Vol. 8, No. 2, ISSN 1975-9339, pp. 1-12, 2014. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 
13=0.8 ) 

- T. Siriborvornratanakul, “Mobile projectors: the review of non-laser and laser technologies,” In 
KMITL Journal of Information Technology, Volume 2, No. 1, pp. 63-75, 2013. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับ
ที ่13=0.8 ) 

- T. Siriborvornratanakul, “Smart projection: The next frontier of interactive visual displays for 
mobile devices,” In the National Institute of Development Administration (NIDA) Foundation 47th 
Anniversary Conference, The Next Frontier of Development Administration, Bangkok, Thailand, pp.
846-873, April 1, 2013. (in Thai) (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 11=0.4 ) 
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    ผลงานทางวิชาการ 

- ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล (สัดส่วน 100%), “ส่วนต่อประสานกับผู้ใช้และการออกแบบปฏิสัมพันธ์ (User 
Interface and Interaction Design),” ISBN 978-974-231-922-9, หนังสือ, ส านักพิมพ์สถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร์, 2560. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 5 =0.4) 

-   ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล (สัดส่วน 100%), “การควบคุมการมองเห็นสีบนสื่อสิ่งพิมพ์ภายใต้ช่วงแสงอินฟราเรด 
    ส าหรับประยุกต์ใช้ในระบบฉายภาพอัจฉริยะแบบพกพา (A Study of Color Printed Material’s Desirable  
    Infrared Vision For Vision-based Smart Mobile Projection System),” โครงการวิจัย, ส านักวิจัย,  
    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 5 =0.4) 

      -  ฐิติรัตน์ ศิริบวรรัตนกุล (สัดส่วน 100%), “การประมวลผลภาพดิจิทัลและการใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ส าหรับ 
         ระบบฉายภาพอัจฉริยะแบบพกพา (Vision-based Smart Mobile Projection: A Study of Infrared  
          Projection and Sensing in a Ubiquitous Environment),” โครงการวิจัย, ส านักวิจัย, สถาบันบัณฑิต 
          พัฒนบริหารศาสตร์, 2556. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 5 =0.4) 

 
  
  

javascript:NewWindow('/fismain/thai/research/res_detail.asp?id=2891')
javascript:NewWindow('/fismain/thai/research/res_detail.asp?id=2891')
javascript:NewWindow('/fismain/thai/research/res_detail.asp?id=2891')
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นายสราวุธ  จันทร์สุวรรณ  

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

โทรศัพท์ :  0 2727 3055 

โทรศัพท์ภายใน :  3055  

e-mail :  Sarawut@as.nida.ac.th  

สังกัด : คณะสถิติประยุกต ์ 

ระดับการศึกษา :  
วุฒิปัจจุบัน :  

ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Transportation Engineering) 

Utah State University (สหรัฐอเมริกา)  

2542  
ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตร ์

(วิศวกรรมโยธา)  
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ (ไทย )  

2545  
ปริญญาโท - Master of Engineering (Civil 

Engineering)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 (ไทย )  

2556  
ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy 

(Transportation Engineering) 

Utah State University 

(สหรัฐอเมริกา) 
  

ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ หรือ ความสนใจ 

1.  การวางแผนการขนส่งส่วนภมูิภาค   ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ   

2.  การวางแผนการจัดการโลจิสติกส์  การวางแผนการจราจรด้านการขนส่ง 
  

ภาระงานสอนและประสบการณ์การสอน 

- จล.5002 การจัดการโลจสิติกส์และโซ่อุปทาน 

- จล.6003 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินคา้ 

- จล.8001 สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส ์

- จล.7201 การจ าลองส าหรับโลจสิติกส์ 

- จล.7102 การบริหารความเสีย่งในโซ่อุปทาน 

ผลงานวิจัย 

- Jansuwan, S., Ryu, S., Chen, A. (2017) A two-stage approach for estimating a statewide truck trip 
table. Transportation Research Part A: Policy and Practice 102(8),pp. 274-292. (ค่าน้ าหนักผลงาน
ล าดับที่ 12 = 1.00) 

- Jansuwan, S., Chen, A. (2015). Considering Perception Errors in Network Efficiency Measure: An 
Application to Bridge Importance Ranking in Degradable Transportation Networks. 
Transportmetrica A 11(9),pp. 793-818. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดบัท่ี 12 = 1.00) 

 

http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/dep_new.asp?fc=สป.&dp=0400
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- Xu, X., Chen, A., Jansuwan, S., Heaslip, K., Yang, C. (2015) Modeling Transportation Network 
Redundancy Proceeding of the 21st International Symposium on Transportation and Traffic Theory, 
pp.283-302. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 12 = 1.00) 

- ณัฎฐาวุฑฒิ์ จิรธัมมวัฒน์และสราวุธ จันทร์สุวรรณ (2561) การพัฒนาตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มความจุของ
ทางวิ่งด้วยการปรับล าดับการลงจอด กรณีศึกษา สนามบินสุวรรณภูมิ. การประชุมวิชาการวิจัยด าเนินงานแห่งชาติ 
ประจ าปี 2561, pp.126-134. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 10 = 0.2) 

- อภิสรา เกตุพงษ์ชัยและสราวุธ จันทร์สุวรรณ (2561)  การศึกษาออกแบบโครงข่ายการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลาย
รูปแบบเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งกรณีศึกษา ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย 
การประชุมวิชาการวิจัยด าเนินงานแห่งชาติ ประจ าปี 2561, pp.177-184. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 9 = 0.6) 

- ปารียา ศิริวัฒนพันธ์และสราวุธ จันทร์สุวรรณ (2560) การประเมินความยืดหยุ่นของโซ่อุปทานสินค้าเกษตรด้วย
ตัวแบบสโตแคสติก กรณีศึกษา มันส าปะหลังในประเทศไทย หนังสือประมวลผลการประชุมวิชาการด้านการวิจัย
ด าเนินงานแห่งชาติประจ าปี 2560. (บทความยอดเยี่ยม) (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 9 = 0.6) 

- รพีพัฒน์ ชัยประสิทธิกุลและสราวุธ จันทร์สุวรรณ (2559)การประเมินความยืดหยุ่นด้านความจุของโครงข่ายการ
ขนส่งสินค้า ระหว่างสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ลาดกระบัง กับท่าเรือแหลมฉบังหนังสือประมวลผลการ
ประชุมวิชาการด้านการวิจัยด าเนินงานแห่งชาติประจ าปี 2559, p.240-248. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 9 = 0.6) 
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น.ส.กาญจ์นภา   อมรัชกุล  

ต าแหน่ง : รองศาสตราจารย ์

โทรศัพท์ :  0 2727 3070  

โทรศัพท์ภายใน :  3070  

e-mail :  kannapha@as.nida.ac.th  

สังกัด : คณะสถิติประยุกต ์ 

ระดับการศึกษา :  
วุฒิปัจจุบัน :  

ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Industrial Engineering) 
University of Minnesota, Twin Cities (สหรัฐอเมริกา)  

2540-2544  
ปริญญาตรี ( เกียรตินิยม ) - Bachelor of 
Arts(Mathematics)  

Princeton University 
(สหรัฐอเมริกา )  

2544-2546  
ปริญญาโท - Master of 
Science(Industrial Engineering and 
Operations Research)  

University of California, 
Berkeley (สหรัฐอเมริกา )  

2546-2550  
ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy 
(Industrial Engineering)  

University of Minnesota, Twin 
Cities (สหรัฐอเมริกา)  

  

ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ หรือ ความสนใจ 
1.  ระเบียบวิธีวิจยั,การวิจัยด าเนินงาน( Operations Research ) การจัดการโลจสิติกส์  การจัดการรายได ้
2.  วิศวกรรม( Engineering Manufacturing and Construction ) 

  

ภาระงานสอนและประสบการณ์การสอน 
- สป.6050 เทคนิคการจ าลองและมอนติคาร์โล 
- สป.4001 คณิตศาสตรส์ าหรับสถิติประยุกต์ 
- จล.5001 การวิเคราะห์ข้อมลูและตัวแบบการตัดสินใจ 
- จล.6001 การจัดการสินค้าคงคลัง 
- จล.6003 การจัดการการขนส่งและการกระจายสินคา้ 
- จล.7203 ตัวแบบเชิงปริมาณในการจัดการรายได้ 
- จล.7204 การพยากรณ์เชิงธุรกิจ 
- จล.8001 สัมมนานานาชาติทางการจัดการโลจิสติกส ์

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (บางส่วน) SELECTED PUBLICATIONS 
- Seksan, J. and K. Amaruchkul. 2018. Return Policy and Buyback Contract in Closed-Loop Supply 

Chain. Advanced Science Letters. 24(11): 8165-8170. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 6=0.2) 
- Somboon, M. and K. Amaruchkul. 2017. Applied two-class overbooking model in Thailand’s 

passenger airline data. The Asian Journal of Shipping and Logistics. 33(1):449—457. (ค่าน้ าหนัก
ผลงานล าดับที่ 11=0.4) 

http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_stat.asp?fc=สป.&ps=2107&pn=รองศาสตราจารย์
http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/dep_new.asp?fc=สป.&dp=0400
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- Somboon, M. and K. Amaruchkul. 2016. Combined overbooking and seat inventory control for 
two-class revenue management model. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 
38(6): 657-666. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 12=1.00) 

- Amaruchkul, K. 2015. Gasoline shipper’s problem in rail transportation contract in Thailand. 
Operations Research and Enterprise Systems. Communications in Computer and Information 
Science. 577: 136-145. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 12=1.00) 

- Amaruchkul, K., and S. Auwatanamongkol. (2013). Computing nonstationary (s,S) inventory policies 
via genetic algorithm. Songklanakarin Journal of Science and Technology. 35(1):1—121. (ค่าน้ าหนัก
ผลงานล าดับที่ 12=1.00) 

- Amaruchkul, K. Air-cargo overbooking model with service competition. International Symposium 
on Operational Research and Applications (ISORAP), Marrakesh, Morocco. May 2013. (ค่าน้ าหนัก
ผลงานล าดับที่ 12=1.00) 

การน าเสนอผลงานวิชาการ  

- Optimal Air-Cargo Allotment Contract with Multiple Freight Forwarders. The 4th International 

Conference on Innovation and Industrial Logistics (ICIIL), Bangkok, Thailand, August 2018. 

(Keynote) (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 6 = 0.2) 

- Petroleum transportation's modal shift in Thailand: From road to rail using long-term contract. 

The 23rd Asia-Pacific Decision Science Institute International Conference (APDSI), Bangkok, 

Thailand, July 2018. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13 = 0.8) 
- Game-theoretic analysis of air-cargo allotment contract. The 7th International Conference on 

Operations Research and Enterprise Systems (ICORES2018), Funchal, Madeira-Portugal, January 
2018. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13 = 0.8) 

- Air freight forwarder’s allotment decision using goal programming approach. The Transportation 
Research Board 96th Annual Meeting (TRB2017), Washington DC, US. January 2017. (ค่าน้ าหนักผลงาน
ล าดับที่ 11 = 0.4) 

- Gasoline shipper’s model shift towards greener: From road to rail via contract in Thailand. The 
20th Asia Pacific Decision Sciences Institute Conference (APDSI), Hong Kong. July 2015. (ค่าน้ าหนัก
ผลงานล าดับที่ 13 = 0.8) 

- Newsvendor model in rail contract to transport gasoline in Thailand. International Conference on 
Operations Research and Enterprise Systems (ICORES), Lisbon, Portugal. January 2015. (ค่าน้ าหนัก
ผลงานล าดับที่ 11 = 0.4) 

- Quantitative models for revenue management. The 10th IMT-GT International Conference on 
Mathematics, Statistics and Its Application (ICMSA2014), Terengganu, Malaysia, October 2014. 
(Keynote) (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 6 = 0.2) 

- 25-03-2558 , เรื่อง การจองเกินและการจัดการที่นั่งส าหรับตัวแบบลูกค้าสองระดับช้ัน - [ดูงานวิจัย] , ที่ประชุม 

javascript:NewWindow('/fismain/thai/research/res_detail.asp?id=3636')
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การประชุมวิชาการด้านการวิจัยด าเนินงานแห่งชาติ ประจ าปี 2558 ประเทศไทย , จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรี

ราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา , ณ พินนาเคิลแกรนด์ จอมเทียนรีสอร์ทแอนด์สปา พัทยา 

ชลบุรี (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 10 = 0.2) 

- 25-03-2558 , เรื่อง ตัวแบบ Newsvendor ที่มีข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ : กรณีศึกษาแบรนด์เสื้อผ้าแฟช่ัน - [ดู

งานวิจัย] , ที่ประชุม การประชุมวิชาการด้านการวิจัยด าเนินงานแห่งชาติ ประจ าปี 2558 ประเทศไทย , จัดโดย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา , ณ พินนาเคิลแกรนด์ จอมเทียนรี

สอร์ทแอนด์สปา พัทยา ชลบุรี (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับท่ี 10 = 0.2) 

 

 
  

javascript:NewWindow('/fismain/thai/research/res_detail.asp?id=3637')
javascript:NewWindow('/fismain/thai/research/res_detail.asp?id=3637')
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นายสุเทพ   ทองงาม  

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ต าแหน่งทางบริหาร :  

โทรศัพท์ :  0 2727 3084  

โทรศัพท์ภายใน :  3084  

E E-mail :  sutep@as.nida.ac.th  

สังกัด : คณะสถิติประยุกต์  

ระดับการศึกษา : วุฒิปัจจุบัน :  ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Computer Science) 

                                         Illinois Institute of Technology (สหรัฐอเมริกา)  

2531  ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย )  

2536  ปริญญาโท - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(-)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (ไทย )  

2545  ปริญญาโท - Master of Science(Computer Science) Towson University (สหรัฐอเมริกา)  

2551  ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy(Computer Science)  Illinois Institute of  

                                                                                     Technology (สหรัฐอเมริกา)  

ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ หรือ ความสนใจ 

1. วิทยาการคอมพิวเตอร์( Computer Sciences ) 

ภาระงานสอนและประสบการณ์การสอน 
- คส.6101 ระบบฐานข้อมูล 
- คส.5001 การจัดการและระบบสารสนเทศองค์การ 
- คส.6103 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
- สป.6002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (บางส่วน) 
- Pranomkorn Ampornphan and Sutep Tongngam, Patent Knowledge Discovery Using 

Data Analytics, in Proceedings of 2017 International Conference on Information 
Technology (ICIT 2017) P.42-46. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 11 = 0.40 ) 

- Sutep Tongngam, An Enhancing scheme for Interference-aware Broadcast with 
Reducible TX-range in wireless networks, in Proceedings of 9th IEEE International 
Conference on Communication Software and Networks (ICCSN 2017) P.372-375. (ค่า
น้ าหนักผลงานล าดับที่ 11 = 0.40 ) 
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (บางส่วน) 
- Gruia Calinescu, Benjamin Grimmer, Satyajayant Misra, Sutep Tongngam, Guoliang 

Xue, and Weiyi Zhang, Improved approximation algorithms for single-tiered relay 
placement. J. Comb. Optim. 31(3): 1280-1297, Springer (2016). (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 12 
= 1.00 ) 

- สุเทพ ทองงาม (2559), “วิทยาการศึกษาส านึกและขั้นตอนวิธีแบบประมาณส าหรับการแพร่สัญญาณ
อย่างมีประสิทธิภาพบนเครือข่ายไร้สายเฉพาะกิจ” งานวิจัยทุน สวทช SCH-NR2012-551.  (28 หน้า)
(ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 18=1.00) ตามเอกสารยอมรับรายงานวิจัยจากหน่วยงานที่ให้ทุน 
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นายปราโมทย์   ลือนาม  

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

ต าแหน่งทางบริหาร : ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

โทรศัพท์ :  0 2727 3260  

โทรศัพท์ภายใน :  3260  

e-mail :  pramote.l@ics.nid.ac.th  

สังกัด : คณะสถิติประยุกต ์ 

ระดับการศึกษา :  
วุฒิปัจจุบัน :  

ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Information Systems) 
University of Maryland at Baltimore County (สหรัฐอเมริกา)  

2530  
ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(ชลประทาน)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ไทย )  

2536  
ปริญญาโท - วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไทย )  

2541  
ปริญญาโท - บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต(การ
จัดการ)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ (ไทย )  

2545  
ปริญญาโท - Master of 
Science(Information Systems)  

University of Maryland at 
Baltimore County 
(สหรัฐอเมริกา )  

2543-2551  
ปริญญาเอก - Doctor of 
Philosophy(Information Systems)  

University of Maryland at 
Baltimore County 
(สหรัฐอเมริกา )  

  

ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ หรือ ความสนใจ 
1.  การจัดการ (Management ) 
2.  การออกแบบระบบ( system design ) 
3.  เครือข่าย,โครงข่าย( networks ) 
4.  การพัฒนาซอฟต์แวร์ ( Software development only ) 

  

ภาระงานสอนและประสบการณ์การสอน 
- บทส.6030 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการ 
- บทส.6010 การจัดการฐานข้อมลูและคลังข้อมูล 
- บทส.7014 การประกอบธุรกิจอเิล็กทรอนิกส ์
- คส.6101 ระบบฐานข้อมูล 
- บทส.6010 คลังข้อมูลและข้อมลูใหญ่ 

http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_stat.asp?fc=สป.&ps=2106&pn=ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (บางส่วน) 

 สิริธร วิรัชพันธุ์ และปราโมทย์ ลือนาม (2561). การจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการ
เลือกใช้บริการเทคโนโลยีกดเงินไม่ใช้บัตรของธนาคารพาณิชย์ไทยด้วยกระบวนการล าดับชั้นเชิง
วิเคราะห์แบบฟัซซี. รายงานการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ 
ประจ าปี 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. หน้า 86-97. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 10 = 
0.2) 

 นันทนา  ศรีพรมติ่ง และปราโมทย์ ลือนาม. (2561). การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมเพ่ือค้นหาผู้มี
อิทธิพลด้านภาพยนตร์บนนทวิตเตอร์. รายงานการประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับชาติ ประจ าปี 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. หน้า 215 -229. (ค่า
น้ าหนักผลงานล าดับที่ 10 = 0.2) 

 Pimolphan Nimyam and Pramote Luenam (2020). Factors Influencing the Behavioral 
Intention to use Mobile Personal Financial Planning Application in Generation Y, 
NCCIT2020-85, May 15, 2020. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13 = 0.8) 

 Thanyathron Takruad and Promote Luenam (2020). Factors for Influence Online 
Purchasing Decision Behavior during The Flash Sales, NCCIT2020-69, May 15, 2020. 
(ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13 = 0.8) 

 Supitchaya Tintapthai and Promote Luenam (2020). Factors Influencing the Intention 
to use Motor Claim Application of Insurance Users, NCCIT2020-72, May 15, 2020. (ค่า
น้ าหนักผลงานล าดับที่ 13 = 0.8) 

 Nicha Sasiroj and Promote Luenam (2020). Factors Influencing the Effectiveness of 
Data Governance Adoption: A Case Study of a Commercial Bank in Thailand 
NCCIT2020-69, May 15, 2020. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13 = 0.8) 

  Orawan Kittikunsawang and Promote Luenam (2020). Factors influencing the 
iIntention to use True Money Wallet applications in Generation z NCCIT2020-70, May 
15, 2020. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 13 = 0.8) 
สิริธร วิรชัพันธุ์ และ ผศ.ดร.ปราโมทย์ ลือนาม. (2563). การเลือกบริการเทคโนโลยีกดเงินแบบไม่ใช้
บัตรของธนาคารพาณิชย์ไทยที่เหมาะสมด้วยกระบวนการล าดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี. วารสาร
สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 เดือนมกราคม – มิถุนายน 2563. (ค่าน้ าหนัก
ผลงานล าดับที่ 13 = 0.8) 
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น.ส.วรรณฤดี  สกุลภักดี  

ต าแหน่ง : อาจารย์  

ต าแหน่งทางบริหาร : 
 

โทรศัพท์ :  0 2727 3060 

โทรศัพท์ภายใน :  3060  

e-mail :  Wanrudee Skulpakdee <wanrudee@as.nida.ac.th> 

สังกัด : คณะสถิติประยุกต์  

ระดับการศึกษา :  
วุฒิปัจจุบัน :  

ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Applied Mathematics) 
Washington State University (สหรัฐอเมริกา)  

2537  
ปริญญาตรี - วิทยาศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ไทย )  

2540 
ปริญญาโท – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติ
ประยุกต์)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(ไทย )  

2556  
 
2559 

ปริญญาโท – Master of Science 
(Mathematics)  
Doctor of Philosophy (Applied 
Mathematics) 

 
Washington State University 
(สหรัฐอเมริกา )  
Washington State University 
(สหรัฐอเมริกา )  

  

ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ หรือ ความสนใจ 
1.  คณิตศาสตร์และสถิติ (mathematics and statistics ) 
2.  คณิตศาสตร์ (mathematics ) 
3.  สถิติและวิชาอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง (statistics and other allied fields ) 

  

ภาระงานสอนและประสบการณ์การสอน 
- สป.4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยุกต์ 
- สป.7104 ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (บางส่วน)  
1. “Factors influencing the customer engagement for Shopee online shopping web application: 

multiple regression analysis”, ภัคมนต์ วรกาญจนกุล, วรรณฤดี สกุลภักดี, ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์, งานประชุม

http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_stat.asp?fc=สป.&ps=2106&pn=ผู้ช่วยศาสตราจารย์
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วิชาการคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ตุลาคม 2562. หน้า 204-215. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 

10 = 0.2) 

2. “Hotel’s Capacity Allocation for Online Travel Agents Using Goal Programming Approach”, รศ. ดร.

กาญจ์นภา อมรัชกุล, วรรณฤดี สกุลภักดี, งานประชุมวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

หน้า 547-564. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 10 = 0.2) 

3. “วิเคราะห์ผลก าไรของหุ้นในกลุ่ม SET100 โดยใช้ Relative Strength Index (RSI) ในแต่ละกรอบเวลา ”, ก าพนธ์ 

ฟูากระจ่าง,  วรรณฤดี สกุลภักดี, งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจ าปี 2563 

ครั้งที่ 7 (NCBMI 2020), หน้า 760-768, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตุลาคม 2563. (ค่า

น้ าหนักผลงานล าดับที่ 10 = 0.2)  

4. “การจัดพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ SETHD ไทยโดยใช้ทฤษฎีกลุ่มหลักทรัพย์ของ Markowitz”, ธนกร สุริยาพร, 

วรรณฤดี สกุลภักดี, งานประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติ ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 7 

(NCBMI 2020), หน้า 785-793, วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ตุลาคม 2563. (ค่าน้ าหนัก

ผลงานล าดับที่ 10 = 0.2)  
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นายเอกรัฐ รัฐกาญจน์  

ต าแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

โทรศัพท์ภายใน :  3068 

e-mail :  ekkarat@as.nida.ac.th  

สังกัด : คณะสถิติประยุกต์  

ระดับการศึกษา :  วุฒิปัจจุบัน :  ปริญญาเอก - Doctor of Philosophy (Electrical Engineering 
and Computer Science)  
National ChiaoTung University (ไต้หวัน) 

2542 ปริญญาตรี - สถาปัตยกรรมศาสตร
บัณฑิต  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ไทย) 

2546  ปริญญาโท - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี (ไทย) 

2559 ปริญญาเอก - Doctor of 
Philosophy (Electrical 
Engineering and Computer 
Science) 

National ChiaoTung 
University (ไต้หวัน)  

  

ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ หรือ ความสนใจ 
1.  การจัดการ (Management) 
2.  การออกแบบระบบ (System design) 
3.  เครือข่าย,โครงข่าย (Networks) 
4.  การพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software development) 

  

ภาระงานสอนและประสบการณ์การสอน 
- วธวข.6005 การเรียนรู้ของเครื่องจักรประยุกต์ 

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ (บางส่วน) 

 P. Thuankhonrak, E. Rattagan and S. Phoomvuthisarn (2019), "Machine Trading by 
Time Series Models and Portfolio Optimization," 2019 4th International Conference on 
Information Technology (InCIT), Bangkok, Thailand, 2019, pp. 217-222. (ค่าน้ าหนักผลงาน
ล าดับที่ 11 = 0.4) 

 H. El-sayed, S. Sankar, Y.A. Daraghmi, P. Tiwari, E. Rattagan, M. Mohanty, D. Puthal and 
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M. Prasad (2018), “Accurate Traffic Flow Prediction in Heterogeneous Vehicular 
Networks in an Intelligent Transport System Using a Supervised Non-Parametric 
Classifier,” Sensors. 24 May 2018. Vol. 18, no. 6, p. 1696. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 11 = 
0.4) 

 E. Rattagan, Y. Lin, Y. Lai, E. T. -. Chu and K. C. Lin (2018), "Clustering and Symbolic 
Regression for Power Consumption Estimation on Smartphone Hardware Subsystems," 
in IEEE Transactions on Sustainable Computing, vol. 3, no. 4, pp. 306-317, 1 Oct.-Dec. 
2018. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 11 = 0.4) 

 E. Rattagan, E. T. -. Chu, Y. Lin and Y. Lai (2016), "SEMI: Semi-Online Power Estimates 
for Smartphone Hardware Components," in IEEE Transactions on Sustainable 
Computing, vol. 1, no. 2, pp. 54-62, 1 July-Dec. 2016. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 11 = 0.4) 

 E. Rattagan (2016), "Wi-Fi usage monitoring and power management policy for 
smartphone background applications," 2016 Management and Innovation Technology 
International Conference (MITicon), Bang-San, 2016, pp. 171-175. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับ
ที่ 11 = 0.4) 
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นายธนชาตย์  ฤทธิ์บ ารุง  

ต าแหน่ง : อาจารย์ 

โทรศัพท์ :  0 2727 3056 

โทรศัพท์ภายใน :   3056 

e-mail :  Thanachart@as.nida.ac.th  

สังกัด : คณะสถิติประยุกต ์ 

ระดับการศึกษา :  
วุฒิปัจจุบัน :  

ปริญญาเอก – วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย  

2542  
ปริญญาตรี – วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

(วิศวกรรมโยธา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (ไทย ) 

  

2545  

 

2553  

ปริญญาโท – วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เทคโนโลยีสารสนเทศทางการจดัการ)  
ปริญญาเอก- วิทยาศาสตรดุษฎบีัณฑิต 

(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (ไทย )  

 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (ไทย) 
  

ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ หรือ ความสนใจ 

1.  เทคโนโลยสีารสนเทศทางธุรกิจ 

2.  บัญชบีริหาร 
  

ภาระงานสอนและประสบการณ์การสอน 

- การบริหารต้นทุน  บัญชีบริหาร 

- ระบบฐานข้อมูล 

- การวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล 

- ระเบียบวิธีวิจัยและสถิต ิ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ ์
 

- Iempreedee, T & Ritbumroong, T  (2020 Exploring Board Interlocking among Listed Companies 

in The Stock Exchange of Thailand using Social Network Analysis. การประชุมวชิาการระดับชาติ 

เนื่องในโอกาสครบรอบปทีี่ 54 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร์ ประจ าปี 2563 , pp.526-
539. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดบัที ่ 11 =0.4) 

- Ritbumroong, T (2019 Using a Business Simulation Game to Enhance Learning Experience of a 

Business Intelligence Tool: An Exploratory Research. Proceedings of the 3rd International 

http://qa.nida.ac.th/fismain/faculty/person/per_pos_stat.asp?fc=สป.&ps=2108&pn=ศาสตราจารย์
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Conference on Education and Multimedia Technology, 22-25 July 2019, pp.59-60, Nagoya, Japan  )    
(ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 11=0.4) 

    -   Ritbumroong, T. (2019). Examining the effects of business intelligence and analysis tools on 

decision quality and efficiency: a preliminary empirical study. 22nd international conference on 
IT applications and management. 3-5 July 2019. Seoul, Korea. pp.241-243. (ค่าน้ าหนักผลงานล าดับที่ 

13=0.8) 

-  Ritbumroong, T. (2018). An Empirical Assessment of BI Capabilities: A Comparison between Static 

and Interactive Information visualization. Proceedings of 5th International Conference on Innovation 

in Business and Management, 13-15 June 2018, Hong Kong. P.18 (ค่าน้ าหนักผลงานล าดบัที่ =0.4) 

 
 







 

 

 

 

     ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

                         ว่าด้วยการศึกษาฯ 
























































