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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ศูนยรงั สิต/คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร :
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ :

25520051107056
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต
Master of Science Program in Applied Statistics

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อยอ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อยอ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต)
วท.ม. (สถิติประยุกต)
Master of Science (Applied Statistics)
M.Sc. (Applied Statistics)

3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาโท ศึกษา 2 ป
5.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
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5.3 การรับเขาศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่ใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
กําหนดเปดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2560
ไดพิจารณากลั่น กรองโดยคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติในปการศึกษา 2562
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ทํางานในสถาบันการศึกษา เชน มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันตางๆ
8.2 ทํ า งานในหน ว ยงานราชการที่เกี่ย วของกับ การเก็ บ รวบรวมขอมู ล การวิเคราะหขอมู ล เช น
สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห ง ชาติ สํ า นั ก เศรษฐกิ จ การเกษตร กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ฯลฯ
8.3 ทํางานในบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ เชน บริษัทวิจัยตลาด ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย
บริษัทใหคําปรึกษา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ฯลฯ
8.4 ทํางานอื่นๆ ในสถานประกอบการที่มีความตองการนักวิจัย/นักสถิติ เชนโรงพยาบาล โรงงาน
อุตสาหกรรม ฯลฯ
8.5 ประกอบอาชีพสวนตัว เชน บริษัทวิจัยและรับวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ฯลฯ
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจําตัว
ตําแหนง
คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ชื่อ - สกุล
ลําดับ
ประชาชน
ทางวิชาการ
ปการศึกษาที่จบ
ปร.ด. (สถิติประยุกต), ม.เทคโนโลยี
1 3120600191xxx รองศาสตราจารย
วราฤทธิ์
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2554
ดร.
พานิชกิจโกศลกุล

2 3500100056xxx ผูชวยศาสตราจารย
ดร.

แสงหลา ชัยมงคล

สต.ม. (สถิติ), จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2545
วท.บ. (สถิติประยุกต) เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2541
บธ.บ. (การตลาด),
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2544
ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ),
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2546
ศศ.บ. (เศรษฐศาสตรธุรกิจ),
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช, 2548
ศษ.บ. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา), ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
2556
Ph.D. (Statistics), Florida State

3 1400900087xxx อาจารย ดร.

ธีระวัฒน
สิมมาจันทร

University, USA., 2548
M.S. (Operations Research),
University of Delaware, USA.,
2542
พบ.ม. (สถิติประยุกต) (เกียรตินิยมดี),
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร,
2536
วท.บ. (เกษตรศาสตร)
(เกียรตินิยมอันดับสอง),
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2530
Ph.D. (Statistics),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2558
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ลําดับ

เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
ทางวิชาการ

ชื่อ - สกุล

คุณวุฒิการศึกษา/สถาบัน/
ปการศึกษาที่จบ
วท.ม. (สถิติประยุกต),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2554
วท.บ. (สถิติ) (เกียรตินิยมอันดับ
สอง), มหาวิทยาลัยขอนแกน,
2552

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ป จ จุ บั น ประเทศไทยมี การความกา วหน าดานการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศอยา งรวดเร็ ว
ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดเนนการยกระดับศักยภาพ
การแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง โดยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนา ตลอดจน
ผลักดันงานวิจัยใหใชประโยชนเชิงพาณิชยและสาธารณะ และพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย มีการยกระดับ
คุ ณภาพการศึ ก ษาและการเรี ย นรู ให มีคุณ ภาพเท าเทีย มและทั่ว ถึง นอกจากนั้นสํานักงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการ ไดกําหนดแผนพัฒนาการศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยยุทธศาสตรดานหนึ่งคือการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศั ย โดยใหมีการพัฒนา
หลักสูตร เนื้อหาสาระ สื่อการเรียนการสอน กระบวนการจัดการเรียน การสอน การนิเทศ การวัด ประเมินผลใหทัน
กับความกาวหนาและการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย และทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งพัฒนางานวิจัยเพื่อสรางองคความรูสูการพัฒนาการศึกษา ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองวางแผน
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ใหมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมฯ และแผนพัฒนาการศึกษาของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาดังกลาวขางตน เพื่อเปนการเตรียมความ
พรอมสําหรับการผลิตกําลังคนเพื่อสนองตลาดเฉพาะ และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการวิเคราะห
การพยากรณ การวิ จั ย ตรวจสอบ กลั่ น กรองข อมู ล สารสนเทศ และบูรณาการศาสตร ทางวิ ทยาศาสตร
โดยเฉพาะสถิติและสังคมเขาดวยกัน เพื่อการตัดสินใจอยางมีหลักการและเชื่อถือได
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จะนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรนี้จะ
คํ า นึ ง ถึ งการเปลี่ ย นแปลงทางด า นสั ง คม โดยเฉพาะสถานการณการเปลี่ ย นแปลงทางดา นการพัฒ นา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งในระดับทองถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ รวมถึงความนาเชื่อถือของ
5

มคอ.2

ขอมูลสารสนเทศ ซึ่งจะนําไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ จึงจําเปนตองผลิตนักสถิติใหมีความรู
ความสามารถทั้งเชิงทฤษฎีและการประยุกต ซึ่งยังเปนที่ตองการอีกมากทั้งในองคกรทั้งภาครัฐ และเอกชน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ ภ ายนอกดั งกลาวจึงจําเปน ตองพัฒ นาหลักสูตรใหส อดคลองตรงกับ ความ
ตองการของตลาดแรงงาน โดยพัฒนาหลักสูตร เพื่อผลิตบุคลากรทางดานสถิติที่มีความรูความสามารถและ
มีคุณภาพทางวิชาการใหสามารถนําไปประยุกตใชกับ เทคโนโลยีใหมๆ ไดอยางเหมาะสม และสอดคลอง
ตามความตองการของสังคม และการพัฒนาประเทศ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
จากสถานการณภายนอกดังกลาว จะเห็นไดวา การที่จะพัฒนาคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิ
ป ญญาและการเรี ย นรู รวมถึ งความก า วหนาอย างรวดเร็ว ของเทคโนโลยีส ารสนเทศ ตามแผนพัฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นั้น จําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐาน
ทางวิชาการ สอดคลองความตองการของสังคม และพัฒนาไปสูการเปนมหาวิทยาลัยที่ใหความสําคัญกับ
การวิจัยและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเปนไปตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรที่
มุงพัฒนาใหมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนผูนําวิจัยทางสังคมศาสตร วิทยาศาสตร ที่เปนประโยชนตอการ
พัฒนาประเทศ โดยสงเสริมสถาบันวิจัย คณะตางๆ ใหมีบทบาทในการเปนผูนําดานวิชาการตอสังคม
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น (เชน รายวิชาที่เปดสอน
เพื่อใหบริการวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
-ไมมี13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
-ไมมี13.3 การบริหารจัดการ
-ไมมี-
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
หลักสูตรสถิติประยุกต มุงเนนการผลิตมหาบัณฑิตใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรูทางดาน
สถิติ และสามารถนําไปประยุกตใชตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
1.2 ความสําคัญ
การที่รัฐบาลเลือกดําเนินนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่เนนการสงออก
สงเสริมการลงทุนของตางชาติและทุนขนาดใหญ เนนการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
(GDP) และใหความสําคัญตอการพัฒนาในภาคธุรกิจ การเงินการธนาคาร ซึ่งตองอาศัยขอมูล สถิติตางๆ
เพื่อนํามาวิเคราะห หาขอสรุป เพื่อนํามาประกอบการตัดสินใจและวางแผน จึงทําใหนักวิชาการทางสถิติ
เขามามีบทบาทตอวงการตางๆ เพิ่มมากขึ้น ไมวาจะเปนในสวนของกับการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ข อ มู ล และการหาข อ สรุ ป เพื่ อนํ า ไปสู ก ารตั ด สิ น ใจที่ ถูก ต อง ซึ่ งจํ า เป น ต องอาศั ย หลั ก วิ ช าทางสถิติ ไ ป
ปร ะยุ กต ใ ช ทั้ งท า งต รง แล ะ ทา งอ อ ม ดั ง นั้ นจึ งมี คว า มจํ าเ ป นที่ จะ ต อง ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ใหสอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้
(1) มีความรูความเขาใจดานวิธีการทางสถิติอยางลึกซึ้ง สามารถนําความรูไปประยุกตใชใน
การวิเคราะหและวิจัยไดอยางถูกตอง
(2) มีความรูดา นวิช าการทางสถิติเพีย งพอที่จ ะศึกษาคน ควา วิเคราะหปญหาและติดตาม
ผลงานทางวิชาการ
(3) สามารถทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
(4) สามารถนําความรูที่ไดไปพัฒนา และปรับปรุงงานที่เกี่ยวของใหดีและทันสมัยอยูเสมอ
(5) สามารถถายทอดความรูทางวิชาการ และวิธีการทางสถิติไดอยางดี
(6) มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสถิติและการวิจัย
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จครบถวน ภายใน 5 ป
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. พัฒนาหลักสูตรใหมีความ
1. จัดใหมีการประเมินหลักสูตร 1. ผลการประเมินหลักสูตร เชน
ทันสมัย ไดมาตรฐานสากล
โดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา
- ระดับผลการประเมินโดย
มหาบัณฑิต อาจารย
และตอบสนองตอการพัฒนา
ผูทรงคุณวุฒิ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือ
- ระดับผลการประเมินของ
ชาติ
คณะกรรมการปรับปรุง
มหาบัณฑิต
หลักสูตร นายจางหรือ
- ระดับความพึงพอใจของ
ผูป ระกอบการ
นายจาง ผูประกอบการ
ผูใชมหาบัณฑิต
- ระดับผลการประเมิน
หลักสูตรที่ประเมินโดย
อาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรหรือ
คณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร
2. จัดใหมีการปรับปรุงหลักสูตร 2. มคอ. 2
ทุกๆ 5 ป หรือตามความ
เหมาะสม
3. จัดใหมีการประเมินทิศทาง 3. ผลการวิเคราะหทิศทางใน
ในอนาคตของวิชาชีพ
อนาคตของวิชาชีพที่
ประมวลจากแหลงขอมูลตาง
4. จัดใหมีการดูงานดานบริหาร
ๆ
และจัดการหลักสูตรของ
4. โครงการดูงานดานบริหาร
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
และจัดการหลักสูตรของ
5. จัดใหมีกิจกรรมที่มีความ
มหาวิทยาลัยอื่น
รวมมือกับหนวยงาน
5. โครงการกิจกรรมที่รวมมือ
ภายนอกดานการเรียนการ
กับหนวยงานภายนอกใน
สอน หรือกิจกรรมอื่นๆ
ดานการเรียนการสอน หรือ
กิจกรรมอื่นๆ
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
2. แผนพัฒนาปรับปรุงการ
1. จัดการปฐมนิเทศเพื่อแนะ
จัดการเรียนการสอน การทํา
แนวนักศึกษาใหเขาใจ
วิจัยที่มีประสิทธิภาพ
หลักสูตรและแนะนําสาย
งานวิจัยเพื่อเปนแนวทางแก
นักศึกษา
2. จัดใหมีการรายงาน
ความกาวหนาหรือปญหาใน
การศึกษาทุกภาคการศึกษา
3. สงเสริมการทําวิจัยที่
สอดคลองตอการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ
3. พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 1. สนับสนุนงบประมาณให
ของคณาจารยใหทันสมัย
คณาจารยไดเขารวมอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงาน/
นําเสนอเผยแพรผลงานทาง
วิชาการ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณทางวิชาการกับ
นักวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ
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หลักฐาน/ตัวบงชี้
1. โครงการ/กําหนดการจัดการ
ปฐมนิเทศ

2. กําหนดการประจําปสําหรับ
การรายงานความกาวหนา
ของนักศึกษา
3. จํานวนงานวิจัยที่สอดคลอง
ตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
และสังคมของชาติ
1.1 รายชื่อหรือจํานวน
คณาจารย ที่ไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณใน
การเขารวมอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน/นําเสนอ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ
และแลกเปลี่ยน
ประสบการณทางวิชาการ
กับนักวิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ
1.2 จํานวนผลงานทางวิชาการ
ที่ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณในการนําเสนอ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ

มคอ.2

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

4. ใหบริการวิชาการแกสังคม

กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
2. สนับสนุนทุนเพื่อสงเสริมการ 2.1 ระเบียบการใหทุนของ
ผลิตผลงานทางวิชาการ
ภาควิชาฯ
2.2 จํานวนคณาจารยที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงาน
ทางวิชาการ
2.3 จํานวนผลงานทางวิชาการ
ที่ไดรับทุนอุดหนุนการผลิต
ผลงานทางวิชาการ
3. ประชาสัมพันธแหลงทุนที่ให 3.1 เว็บไซตประชาสัมพันธ
การสนับสนุนในการผลิตและ
แหลงทุนเพื่อสงเสริมการ
การเผยแพรผลงานทาง
ผลิตผลงานทางวิชาการ
วิชาการ
3.2 จํานวนคณาจารยที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนการผลิตผลงาน
ทางวิชาการทั้งจากแหลง
ทุนภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
1. จัดใหมีการบรรยายพิเศษโดย 1.1 จํ า นวนโครงการบรรยาย
พิเศษ
ผูเชี่ยวชาญและ
1.2 ผลการประเมินระดับความ
ประชาสัมพันธให
พึงพอใจของผูรับบริการ
บุคคลภายนอกเขารวมฟง
การบรรยาย
2. สนับสนุนใหคณาจารยใน
2. จํ า นวนคณาจารย ที่ มี ส ว น
รวมในการบริการวิชาการ
ภาควิชาฯ มีสวนรวมในการ
บริการวิชาการ
3. จัดโครงการใหคําปรึกษาทาง 3.1 จํานวนผูมาขอรับ
สถิติเพื่อการวิจัย
คําปรึกษาทางสถิติเพื่อการ
วิจัย
3.2 ผลการประเมินระดับความ
พึงพอใจของผูขอรับ
คําปรึกษา
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาภาคปกติทวิภาคโดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจเปดการศึกษาภาคฤดูรอนโดยใช
เวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห แตใหเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
-ไมมี1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
-ไมมี2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลา ราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรอน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
หรือเปนไปตามการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณสมบัติของผูเขาศึกษาตองเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) ผู เ ข า ศึ ก ษาต อ งเป น ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี ทุ ก สาขาจากสถาบั น ทั้ ง ในหรื อ
ตางประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และเคยศึกษาวิชาคณิตศาสตรหรือสถิติมา
อยางนอย 6 หนวยกิต
2) ผูเขาศึกษาที่เปนชาวตางชาติตองสามารถฟง อาน พูด เขียน ภาษาไทยไดเปนอยางดี
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและสัมภาษณ ยกเวนสําหรับผูเขาศึกษาที่มีคะแนน
เฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.75 ขึ้นไป ไมตองสอบขอเขียนแตตองผานการสอบสัมภาษณเชิงวิชาการ
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2) ผูเขาศึกษาตองสงผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตอง
ไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร)
3) เงื่ อนไขอื่นๆ ให เป น ไปตามประกาศรับ สมัครบุคคลเขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ/หรือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาจบมาจากตางสถาบันหรือสาขาที่มีเนื้อหาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่แตกตางกัน
จึงทําใหนักศึกษามีพื้นฐานความรูในเรื่องสถิติและ/หรือคณิตศาสตรพื้นฐานที่แตกตางกัน
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
1) จั ดปฐมนิ เ ทศนั กศึ กษาใหม แนะนําหัว ขอ/เนื้อหาทางสถิ ติและคณิตศาสตรที่จําเปน ใน
การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท แนะนํ า วิ ธี ก ารเรี ย นและการศึ ก ษาด ว ยตนเองในระดั บ
บัณฑิตศึกษา
2) จั ด สอนเสริ มเพื่ อ ปรั บ พื้ น ความรู ทางด านสถิ ติ และคณิ ต ศาสตร สํ าหรับ นัก ศึก ษาที่ไ ม มี
พื้นความรู
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ในแตละปการศึกษาจะรับนักศึกษาปละ 10 คน
จํานวนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
รวม
คาดวาจะจบการศึกษา

2560
10
10
-

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
2561
2562
2563
10
10
10
10
10
10
20
20
20
10
10
10

2564
10
10
20
10

2.6 งบประมาณตามแผน ใชงบประมาณ ดังนี้
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายการ
งบประมาณรายได
งบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ

2560
200,000
150,000
350,000

2561
400,000
300,000
700,000
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ปงบประมาณ
2562
400,000
300,000
700,000

2563
400,000
300,000
700,000

2564
400,000
300,000
700,000
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2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
รายการ
ก. งบดําเนินการ
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
สาธารณูปโภค
รวมงบดําเนินการ (1)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวมงบลงทุน (2)
รวมทั้งสิ้น (1) + (2)
จํานวนนักศึกษา
คาใชจายตอหัวนักศึกษา

ปงบประมาณ
2562
2563

2560

2561

200,000
100,000
100,000

300,000
200,000
200,000

300,000
200,000
200,000

300,000
200,000
200,000

300,000
200,000
200,000

400,000

700,000

700,000

700,000

700,000

100,000
100,000
500,000
10
50,000

100,000
100,000
800,000
20
40,000

100,000
100,000
800,000
20
40,000

100,000
100,000
800,000
20
40,000

100,000
100,000
800,000
20
40,000
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2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553
ขอ 12.15 และ ขอ 19
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
ระยะเวลาศึ ก ษา เป น หลั ก สู ต รแบบศึ ก ษาเต็ ม เวลา นั ก ศึ ก ษาต อ งใช ร ะยะเวลา
การศึกษาตลอดหลักสูตร อยางนอย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอยางมากไมเกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
3.1.2.1 แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม) 3
2) หมวดวิชาบังคับ
15
3) หมวดวิชาเลือก
12
4) วิทยานิพนธ
12
3.1.2.2 แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม) 3
2) หมวดวิชาบังคับ
15
3) หมวดวิชาเลือก
18
4) การคนควาอิสระ
6
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หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
รหัสวิชา
รายวิชาในหลักสูตรประกอบดวย อักษรยอ 2 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมาย
ดังนี้
อักษรยอ ส./ST

หมายถึง อักษรยอของสาขาวิชาสถิติ

เลขหลักหนวย
เลข 0-5
เลข 6-9

หมายถึง วิชาบังคับ
หมายถึง วิชาเลือก

เลขหลักสิบ
เลข 0
เลข 1-2
เลข 3-8
เลข 9

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เลขหลักรอย
เลข 5
เลข 6
เลข 7
เลข 8

วิชาในหมวดวิชาศึกษาดวยตนเอง
วิชาในหมวดวิชาเชิงทฤษฎี
วิชาในหมวดวิชาเชิงประยุกต
วิชาในหมวดวิชาสัมมนา

หมายถึง วิชาพื้นฐาน
หมายถึง วิชาระดับตนและวิชาการศึกษาเฉพาะเรื่อง/ดาน
หมายถึง วิชาระดับสูงและ การศึกษาคนควาดวยตนเอง หรือ
วิชาที่ใชการบูรณาการเชิงสถิติ
หมายถึง วิชาวิทยานิพนธ

3.1.3.1 วิชาเสริมพื้นฐาน (สําหรับผูที่มีพื้นความรูไมเพียงพอ)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ส. 510
ST 510

คณิตศาสตรและสถิติขั้นหลักมูล
Fundamental of Mathematics and Statistics

3 (3-0-9)
(ไมนับหนวยกิตรวม)

3.1.3.2 วิชาบังคับ
1) นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับ 6 วิชา รวม 15 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST

611
611
612
612
631
631
632
632
790
790
791
791

ทฤษฎีความนาจะเปน
Probability Theory
ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ
Theory of Statistical Inference
การวิเคราะหเชิงสถิติ
Statistical Analysis
ตัวแบบเชิงเสนประยุกต
Applied Linear Models
การใหคําปรึกษาทางสถิติ
Statistical Consulting
สัมมนา
Seminar

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
1 (1-2-1)
2 (2-4-2)

3.1.3.3 วิชาเลือก
1) นักศึกษา แผน ก แบบ ก2 ใหเลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หนวยกิต
2) นักศึกษา แผน ข ใหเลือกศึกษา 6 วิชา รวม 18 หนวยกิต
โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)

ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST

636
636
637
637
638
638
639
639
646
646
647
647

การวิจัยเชิงปริมาณ
Quantitative Research
วิธีทางสถิติไมอิงพารามิเตอร
Nonparametric Statistical Methods
เทคนิคการพยากรณ
Forecasting Techniques
การควบคุมคุณภาพ
Quality Control
การสํารวจดวยตัวอยาง
Sample Surveys
การคํานวณเชิงสถิติ
Statistical Computing
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3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
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ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST
ส.
ST

648
648
649
649
656
656
657
657
658
658
666
666
667
667
668
668
669
669
676
676
796
796

โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติและการจําลอง
Statistical Packages and Simulation
การวิจัยดําเนินงานเชิงกําหนด
Deterministic Operations Research
การวิจัยดําเนินงานเชิงความนาจะเปน
Probabilistic Operations Research
การทําเหมืองขอมูล
Data Mining
ระเบียบวิธผี ิวตอบสนองเบื้องตน
Introduction to Response Surface Methodology
การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทประยุกต
Applied Categorical Data Analysis
แผนแบบการทดลอง
Experimental Designs
การวิเคราะหหลายตัวแปร
Multivariate Analysis
หัวขอคัดสรรทางสถิติประยุกต
Selected Topics in Applied Statistics
การวิเคราะหขอมูลเเบบเบส
Bayesian Data Analysis
กรณีศึกษาและการวิเคราะหสถิติเชิงปฏิบัติ
Case Studies and Practical Statistical Analysis

3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)
3 (3-0-9)

3.1.3.4 การคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข)
รหัสวิชา
ส. 700
ST 700

ชื่อวิชา
การคนควาอิสระ
Independent Study

หนวยกิต
6

3.1.3.5 วิทยานิพนธ (สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)
รหัสวิชา
ส 800
ST 800

ชื่อวิชา
วิทยานิพนธ
Thesis

หนวยกิต
12
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3.1.4 แผนการศึกษา
วิชาเสริมพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาที่คณะกรรมการประจําหลักสูตรเห็นสมควรใหปรับ
พื้นฐานความรูทางดานคณิตศาสตร และสถิติ ใหเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน 1 วิชา 3 หนวยกิตในภาคแรกของป
การศึกษาที่ 1
ส. 510 คณิตศาสตรและสถิติขั้นหลักมูล
3 หนวยกิต
ปการศึกษาที่ 1
แผน ก แบบ ก2

แผน ข

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

ST 611 ทฤษฎีความนาจะเปน
ST 631 การวิเคราะหเชิงสถิติ
ST xxx วิชาเลือก
ST xxx วิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ST 612 ทฤษฏีอนุมานเชิงสถิติ
ST 632 ตัวแบบเชิงเสนประยุกต
ST xxx วิชาเลือก
ST xxx วิชาเลือก
รวม

3
3
3
3
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
3
3
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ST 611 ทฤษฎีความนาจะเปน
ST 631 การวิเคราะหเชิงสถิติ
ST xxx วิชาเลือก
ST xxx วิชาเลือก
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ST 612 ทฤษฏีอนุมานเชิงสถิติ
ST 632 ตัวแบบเชิงเสนประยุกต
ST xxx วิชาเลือก
ST xxx วิชาเลือก
รวม

3
3
3
3
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

3
3
3
3
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

1
2
3
3

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ปการศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก2
ภาคเรียนที่ 1
ST 790 การใหคําปรึกษาทางสถิติ
ST 791 สัมมนา
ST 800 วิทยานิพนธ

รวม
ภาคเรียนที่ 2
ST 800 วิทยานิพนธ

แผน ข
ภาคเรียนที่ 1
ST 790 การใหคําปรึกษาทางสถิติ
ST 791 สัมมนา
ST xxx วิชาเลือก
ST xxx วิชาเลือก
สอบประมวลความรู
รวม
ภาคเรียนที่ 2
ST 700 การคนควาอิสระ

1 หนวยกิต
2 หนวยกิต
6 หนวยกิต

9 หนวยกิต
6 หนวยกิต

18

9 หนวยกิต
6 หนวยกิต

มคอ.2

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ส. 510
ST. 510

คณิตศาสตรและสถิติขั้นหลักมูล
Fundamental of Mathematics and Statistics

(ไมนับหนวยกิต)

อนุพันธและปริพันธ จาโคเบียนและการเปลี่ยนตัวแปรในปริพันธหลายชั้น การหาอนุพันธ
ของฟ ง ก ชั น ที่ อ ยู ใ นรู ป ปริ พัน ธ ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ เมทริ ก ซ และตั ว กํ า หนด การวิ เ คราะห เ ชิง สถิ ติ
ขั้นพื้นฐาน
Derivatives and integrals, Jacobian and change of variables in multiple integrals,
differentiation of integral functions, an introduction to matrices and determinants, an
elementary statistical analysis.
ส. 611
ST 611

ทฤษฎีความนาจะเปน
3 (3-0-9)
Probability Theory
ปริภูมิความนาจะเปน ความนาจะเปนมีเงื่อนไข เหตุการณที่เปนอิสระตอกัน ตัวแปรสุม
และฟงกชันการแจกแจง ความเปนอิสระของตัวแปรสุม คาคาดหมาย ฟงกชันกอกําเนิด การแจกแจง
ของฟงกชันของตัวแปรสุม สถิติอันดับ ประเภทของการลูเขาของตัวแปรสุม กฎจํานวนมาก ทฤษฎีบท
ขีดจํากัดสวนกลาง
Probability space, conditional probability, independent events, random
variables and distribution functions, independence of random variables, expectation,
generating function, distributions of functions of random variables, order statistics, types of
convergence of random variables, law of large numbers, central limit theorem.
ส. 612 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ
3 (3-0-9)
ST 612 Theory of Statistical Inference
วิชาบังคับกอน : สอบผาน ส.611
การแจกแจงคาสถิติจากประชากรปรกติ การประมาณคาแบบจุด สถิติเพียงพอ ทฤษฎีบท
ของเราวและแบลคเวลล อสมการของคราแมรและเราว การสรางชวงความเชื่อมั่นสําหรับพารามิเตอร
การทดสอบสมมติฐานโดยใชบทตั้งเนยแมน-เพียรสัน การทดสอบกําลังสูงสุดเสมอ การทดสอบชนิดอื่นๆ
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ตั ว ประมาณที่ มี ค วามแกร ง ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ทฤษฎี ก ารตั ด สิ น ใจ
การอนุมานแบบเบส
Sampling distribution from the normal population, point estimation, sufficient
statistics, Rao-Blackwell theorem, Cramer-Rao inequality, construction of confidence
interval for parameters, test of hypotheses using Neyman-Pearson lemma, uniformly most
19
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powerful test and other appropriate tests, an introduction to robust estimators, an
introduction to decision theory, Bayesian inference.
ส. 631
ST 631

การวิเคราะหเชิงสถิติ
3 (3-0-9)
Statistical Analysis
การประมาณค า การทดสอบสมมติ ฐ านแบบอิงพารามิเตอรและไมอิงพารามิเตอร การ
วิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอย การเลือกวิธีการวิเคราะหทางสถิติใหเหมาะสมในการ
แกปญหาดานตางๆ โดยใชกรณีศึกษา
Estimation, test of hypothesis in both parametric and nonparametric, analysis
of variance, regression analysis, selection of appropriate statistical analysis for specific
problem by case studies.
ส. 632
ST 632

ตัวแบบเชิงเสนประยุกต
3 (3-0-9)
Applied Linear Models
แนวคิ ดหลั กในการวิ เ คราะหข อมูล ที่ ไดจ ากการสัง เกตและจากการทดลอง ตั ว แบบการ
ถดถอยเชิ ง เส น หลั ก การของแผนแบบการทดลอง ตั ว แบบเชิ ง เส น สํ า หรั บ แผนแบบการทดลอง
การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติและกรณีศกึ ษา
Fundamental concepts of analysis of data from both observational studies and
experiments, linear regression models, principles of experimental designs, linear models of
experimental designs, diagnostics for checking appropriateness of models, use of statistical
packages and case studies.

ส. 636
ST 636

การวิจัยเชิงปริมาณ
3 (3-0-9)
Quantitative Research
ลักษณะทั่วไปของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ขั้นตอนการวิจัย การออกแบบการวิจัยและการ
เลือกตัวอยาง การสรางเครื่องมือที่ใชในการวัด การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อถือไดของ
เครื่ อ งมื อ วิ ธี ก ารรวบรวมข อ มู ล การเลื อ กใช ส ถิ ติ ใ นการวิ เ คราะห ข อ มู ล การเขี ย นรายงานเสนอ
ผลการวิจัย การประยุกตกับสถานการณจริง
Nature of research, research methodology, step of research, research design
and sampling, generation of measurement, testing of validity and reliability of
measurement, method of data collecting, selection of statistic for data analysis, research
writing and report, applications for real situation.
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ส. 637
ST 637

วิธีทางสถิติไมอิงพารามิเตอร
3 (3-0-9)
Nonparametric Statistical Methods
วิธีการมาตรฐานที่ใช ในการทดสอบสมมติฐ าน การประมาณคาแบบชวงโดยใชสถิติไมอิง
พารามิเตอรสําหรับขอมูลตอเนื่องและขอมูลจําแนกประเภท หัวขอเพิ่มเติมที่นาสนใจในวิธีทางสถิติไมอิง
พารามิเตอร
Standard nonparametric tests, confidence interval estimation for continuous
and categorical data, additional interesting topics in nonparametric methods.
ส. 638
ST 638

เทคนิคการพยากรณ
3 (3-0-9)
Forecasting Techniques
บทบาทของการพยากรณตอการตัดสินใจ การพยากรณโดยวิธีการทําใหเรียบ การถดถอย
การแยกสวนประกอบของอนุกรมเวลา และวิธีของบอกซและเจนกินซ ตัวแบบฟงกชันทรานสเฟอร และ
การวิเคราะหอินเตอรเวนชัน การวิเคราะหสเปกตรัม การพยากรณโดยอาศัยขอมูลเชิงคุณภาพ การเลือก
และการประเมินเทคนิคการพยากรณ กรณีศึกษา
Role of forecasting in decision-making, forecasting with smoothing technique,
regression, decomposition of time-series data and Box-Jenkins methods, transfer function
models and intervention analysis, spectral analysis, qualitative approach to forecasting,
selection and evaluation of forecasting techniques, case study.
ส. 639
ST 639

การควบคุมคุณภาพ
3 (3-0-9)
Quality Control
แนวคิดและระเบียบวิธีการทางสถิติที่ใชในการควบคุมคุณภาพและการปรับปรุง เครื่องมือ
ทางสถิติที่ใชในการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมสําหรับตัวแปรเชิงปริมาณและคุณภาพ การศึกษา
ศักยภาพของกระบวนการ แผนการเลือกตัวอยางเพื่อการยอมรับ
Concepts and statistical methodology of quality control and improvement,
statistical tools for quality control, control charts for variable and attribute, process
capability study, acceptance sampling plans.
ส. 646
ST 646

การสํารวจดวยตัวอยาง
3 (3-0-9)
Sample Surveys
การประยุ ก ต ใ ช ก ารเลื อ กตั ว อย า งจากประชากรอั น ตะ การเลื อ กตั ว อย า งสุ ม แบบง า ย
การเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ และการเลือกตัวอยางแบบกลุม การกําหนดขนาดตัวอยาง การประมาณ
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คาพารามิเตอร สมบัติของตัวประมาณคาแบบอื่นๆ ไดแก ตัวประมาณแบบอัตราสวนและแบบการถดถอย
การไมตอบสนอง หัวขอเพิ่มเติมที่นาสนใจในการเลือกตัวอยาง
Applications of sampling from finite population, simple random sampling,
stratified sampling and cluster sampling, determination of sample size, estimation of
parameters, properties of various estimators including ratio and regression, non-response,
additional interesting topics in sampling.
ส. 647
ST 647

การคํานวณเชิงสถิติ
3 (3-0-9)
Statistical Computing
การสรางตัวเลขสุม การเลือกตัวอยางเเบบปฏิเสธ การจําลองตัวแบบเชิงสถิติ การจําลองโซ
มารคอฟ วิธีการมอนติคารโลเเละการประยุกตในสถิติเชิงอนุมาน วิธีการโซมารคอฟมอนติคารโล ขั้นตอน
วิ ธี เ มทโทโพลิ ส -ฮาส ท ติ ง วิ ธี ก ารเลื อ กตั ว อย า งเเบบเมทโทโพลิ ส เเรนดอมวอล ค วิ ธี ก ารสุ ม ซ้ํ า
การประมาณเเบบบูตสเเตรป การประยุกตการจําลองในปญหาสถิติประยุกต หัวอื่นๆ ที่ทันสมัย
Random number generation, rejection sampling, simulating statistical models,
Markov chain simulation, Monte Carlo method and applications in inferential
statistics, Markov chain Monte Carlo methods, Metropolis-Hastings algorithm, random walk
Metropolis sampling, resampling methods, bootstrap estimates, simulation application in
applied statistics problems, and other modern topics.
ส. 648
ST 648

โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติและการจําลอง
3 (3-0-9)
Statistical Packages and Simulation
โครงสรางและหลักเกณฑการใชโปรแกรมสํ าเร็จรูปเชิงสถิติชนิดตางๆ ในปจจุบัน เทคนิ ค
รวมกันของโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติทุกชนิด การจัดการขอมูล การวิเคราะหสถิติและการสรางกราฟ
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป แซส มินิแทป อาร โปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆ บนเวิรลไวดเว็บ ภาษาสําหรับการ
เขียนโปรแกรมเมทริกซเบื้องตน การใชแมคโคร การจําลองมอนติคารโลเบื้องตน
Structure, content and programming aspects of modern statistical packages,
common techniques of all statistical packages, data manipulation, statistical analyses and
graph production with major statistical packages; SAS; Minitab; R; other source of statistical
packages on the World Wide Web, introduction to a matrix programming language, macro
programming, introduction to Monte Carlo simulation.
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ส. 649
ST 649

การวิจัยดําเนินงานเชิงกําหนด
3 (3-0-9)
Deterministic Operations Research
กําหนดการเชิงเสน วิธีซิมเพล็กซ ภาวะคูกัน การวิเคราะหความไว กําหนดการจํานวนเต็ม
กําหนดการจํานวนเต็มแบบผสม ตัวอยางขั้นตอนวิธีการหาคําตอบของกําหนดการจํานวนเต็ม ปญหา
การขนสง ขายงาน กําหนดการพลศาสตร ปญหากําหนดการไมเชิงเสน
Linear programming, simplex methods, duality, sensitivity analysis, integer
programming, mixed integer programming, example of algorithms for solving integer
programming, integer programming, transportation problems, network, dynamic
programming, nonlinear programming problems.
ส. 656
ST 656

การวิจัยดําเนินงานเชิงความนาจะเปน
3 (3-0-9)
Probabilistic Operations Research
กระบวนการสโทแคสติก โซมารคอฟ ทฤษฎีแถวคอย ทฤษฏีสินคาคงคลัง การวิเคราะห
ขายงาน เพิรท ซีพีเอ็ม
Stochastic process, Markov chain, queuing models, inventory theory, network
analysis, PERT, CPM.
ส. 657
ST 657

การทําเหมืองขอมูล
3 (3-0-9)
Data Mining
ภาพรวมของการทํ า เหมื อ งข อ มู ล ความแตกต า งระหว า งสถิ ติ แ ละการทํ า เหมื อ งข อ มู ล
กระบวนการทําเหมืองขอมูล เทคนิคการทําเหมืองขอมูล ซอฟตแวรเหมืองขอมูล ขั้นตอนวิธีการเรียนรู
ของเครื่องจักรสําหรับการแบงกลุม การจําแนก ตัวแบบเชิงทํานาย การวิเคราะหความเกี่ยวพัน การหา
รูปแบบจากขอมูลลําดับ การใชเครื่องมือทําเหมืองขอมูลในการวิเคราะหขอมูลตัวอยางและการแปลผล
Data mining overview, differences between statistics and data mining, data
mining process, data mining techniques, data mining software, various machine learning
algorithms for clustering, classification, predictive modeling, association analysis, sequential
pattern mining, using data mining tools to analyze sample data sets and interpret results.
ส. 658
ST 658

ระเบียบวิธีผิวตอบสนองเบื้องตน
3 (3-0-9)
Introduction to Response Surface Methodology
องคประกอบของวิธีผิวตอบสนอง แผนแบบการทดลองสําหรับตัวแบบอันดับที่ 1 และ 2
การวิเคราะหและหาคาเหมาะสมของตัวแบบ วิธีไตขึ้นเเละลงตามทางชันที่สุด แผนแบบที่เหมาะที่สุดแบบ
23

มคอ.2

ดีและไอวี ขั้นตอนวิธีสําหรับการสรางแผนแบบที่เหมาะที่สุด การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติสําหรับ
ระเบียบวิธผี ิวตอบสนอง
Elements of response surface methods, experimental designs for first and
second order models, analysis and optimization of models, steepest ascent and descent
Method, D- and IV-optimal designs, popular algorithm for generating optimal designs,
using statistical packages for response surface methodology.
ส. 666
ST 666

การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทประยุกต
3 (3-0-9)
Applied Categorical Data Analysis
ตัวแบบเชิงสถิติและวิธีการตางๆ สําหรับขอมูลจําแนกประเภท ตารางไขว การทดสอบความ
เปนอิสระกัน การถดถอยลอจิสติก ตัวแบบล็อกเชิงเสน และตัวแบบเชิงเสนนัยทั่วไปอื่นๆ ที่ใชในปจจุบัน
การอภิปรายการใชซอฟทแวรสําหรับวิธีการตางๆ และการนําไปใชในงานที่มอบหมาย
Statistical models and methods for categorical data, cross classification tables,
tests for independence, logistic regression, log-linear models and other generalized linear
models, discussion of software implementation of methods and usage in assignments.
ส. 667
ST 667

แผนแบบการทดลอง
3 (3-0-9)
Experimental Designs
หลักการของแผนแบบการทดลอง แผนแบบการทดลองสุมบริบูรณ แผนแบบบล็อกสมบูรณ
เชิงสุม แผนแบบจัตุรัสละติน แผนแบบบล็อกไมสมบูรณ การทดลองแฟกทอเรียล และแฟกทอเรียล
บางสวน ความพัวพัน การทดลองสปลิตพล็อต แผนแบบที่มีการวัดซ้ํา แผนแบบอื่นๆ ที่ใชในปจจุบัน
Principles of experimental design, completely randomized designs, randomized
complete block designs, Latin square designs, incomplete block designs, factorial
experiment, fractional factorial, confounding, split-plot experiment, repeated measurement
design, other current designs.
ส. 668
ST 668

การวิเคราะหหลายตัวแปร
3 (3-0-9)
Multivariate Analysis
การประมาณและการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรสุมปรกติหลายตัวแปร การวิเคราะห
ความแปรปรวนและการถดถอยหลายตัวแปร การวิเคราะหจําแนกกลุม การวิเคราะหคานอนิคัล การ
วิเคราะหสวนประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหแบงกลุม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติ
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Estimation and hypothesis testing of normal random multivariable, multivariate
analysis of variance and regression, discriminant analysis, canonical analysis, principal
component analysis, factor analysis, cluster analysis, use of statistical packages.
ส. 669
ST 669

หัวขอคัดสรรทางสถิติประยุกต
3 (3-0-9)
Selected Topics in Applied Statistics
หัวขอบรรยายที่ทันสมัย โครงการฯ จะกําหนดขึ้นตามความเหมาะสมโดยไมใหซ้ําซอนกับใน
วิชาอื่นที่เรียนมาแลว
Selected current topics in applied statistics which will not be overlapped with
the topics in other courses.
ส. 676
ST 676

การวิเคราะหขอมูลเเบบเบส
3 (3-0-9)
Bayesian Data Analysis
การอนุ มานเเบบเบสเ บื้ องตน การทดสอบสมมติฐ านแบบเบสและปจ จัย เบส วิ ธี การโซ
มารคอฟมอนติคารโลและวิธีที่เกี่ยวของในการอนุมานแบบเบส การเเจกเเจงกอน ตัวแบบเชิงเสนแบบเบส
การแจกแจงทํานาย การตรวจสอบเเละเปรียบเทียบตัวแบบ
Introduction to Bayesian inference, Bayesian hypothesis testing and the Bayes
factor, Markov Chain Monte Carlo (MCMC) and related methods in Bayesian inference, prior
distribution, Bayesian linear model, predictive distribution, model checking and
comparison.
ส. 790
ST 790

การใหคําปรึกษาทางสถิติ
1 (1-2-1)
Statistical Consulting
วัดผลการศึกษาดวยระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
การดํ า เนิ น การในการแกปญ หาจากผูมาขอคําปรึกษา การฝ กฝน การพิจ ารณาเลือกใช
วิธี การทางสถิ ติในการจัดการกั บ ปญ หา แผนแบบการทดลอง การเลือกตัว อยาง การทํางานรวมกับ
นั ก วิ จั ย ในสาขาวิ ช าต า งๆ การนํ า เสนอผลและการเขี ย นรายงานการให คํ า ปรึ ก ษา การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ การใหคําปรึกษาระหวางเพื่อนรวมชั้นและอาจารยผูควบคุม
Handle problems arising in consulting service, training in choosing the
appropriate statistical methods to resolve a problem, experimental design, sampling
techniques, working with researchers in substantive fields, consulting presentation and
report writing, discussion consulting experiences with course instructor and other student
consultants.
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ส. 791
ST 791

สัมมนา
2 (2-4-2)
Seminar
วิชาบังคับกอน : ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต
วัดผลการศึกษาดวยระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
การสํารวจที่มาและวิวัฒนาการของงานวิจัยทางสถิติประยุกต การอาน การเขียน และการ
อภิปรายบทความในวารสารวิชาการที่เกี่ยวของกับวิทยานิพนธหรือสารนิพนธ การนําเสนองานทางสถิติ
ดวยการเขียนรายงานและดวยวาจา
Explorations in applied statistics research and their development, reading,
writing, and discussion on academic journal articles related to dissertation or independent
study, statistical writing presentation and oral presentation.
ส. 796
ST 796

กรณีศึกษาและการวิเคราะหสถิติเชิงปฏิบัติ
3 (3-0-9)
Case Studies and Practical Statistical Analysis
กรณีศึกษาวิธีการสรางตัวแบบและการวิเคราะหเชิงสถิติ กรณีศึกษาเพื่อศึกษาวิธีการเลือก
ตัวอยาง แผนแบบการทดลอง ปฏิบัติการการจัดการกับขอมูล การวิเคราะหเชิงสถิติ การนําเสนอขอมูล
และการเขี ย นรายงาน การให คํ า ปรึ ก ษาด า นสถิ ติ ป ระยุ ก ต ใ นงานต า งๆ ทั้ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร
Case studies of model building and statistical analysis, sampling methods,
experimental designs, practice in data management, statistical analysis, data presentation,
report writing, advice on applied statistics both in scientific and social topics.
ส. 700
ST 700

การคนควาอิสระ
6
หนวยกิต
Independent Study
คนควาอิสระในหัวขอสถิติที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา การเขียนและการ
นําเสนอการคนควาอิสระ การมีจริยธรรมในการทําวิจยั และในการเผยแพรผลงานวิชาการ
Independent study under the topic is approved by the advisor, report writing
and presentation, ethics in research and publication.

ส. 800
ST 800

วิทยานิพนธ
12
หนวยกิต
Thesis
งานวิ จัย ภายใตการดู แล และให คําปรึกษาของคณะกรรมการที่ป รึกษาวิทยานิพนธ การ
ดําเนินการวิจัยอันกอใหเกิดองคความรูใหมในสาขาวิชาสถิติ การเขียน และนําเสนอวิทยานิพนธ การมี
จริยธรรมในการทําวิจัย และจริยธรรมในการเผยแพรผลงานวิชาการ
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Research under the supervision of the thesis committee, research studies to
come up with new approach in statistics, writing and presentation of thesis, ethics in
research and publication.
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
เลขประจําตัว
ลําดับที่
ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
1 3120600191xxx รองศาสตราจารย ดร. วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ปร.ด. สถิติประยุกต
สต.ม.
วท.บ.
บธ.บ.
ทล.บ.
ศ.บ.
ศษ.บ.
2

3500100056xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร. แสงหลา ชัยมงคล

Ph.D.
M.S.
พบ.ม.
วท.บ.

28

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
สถิติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถิติประยุกต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
พระนครเหนือ
การตลาด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
Statistics
Florida State University, USA.
Operations Research University of Delaware, USA.
สถิติประยุกต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(เกียรตินิยมดี)
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

ป พ.ศ.
2554
2545
2541
2544
2546
2548
2556
2548
2542
2536
2530

มคอ.2

3

เลขประจําตัว
ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
1400900087xxx อาจารย ดร.
ธีระวัฒน สิมมาจันทร

4

3102001786xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุปราณี ลิสวัสดิ์

5

1102000074xxx อาจารย ดร.

ลําดับที่

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

พัทธชนก
ศรีสุรเดชชัย

Ph.D.
B.Sc.
Ph.D.

Statistics
สถิติประยุกต
สถิติ
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
Statistics
Mathematics
Statistics

M.S.

Statistics

วท.ม.

สถิติประยุกตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติ
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
Statistics
สถิติประยุกต
สถิติ

วท.บ.
6

3100904094xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร. รมิดา ศรีเหรา

Ph.D.
พบ.ม.
วท.บ.

29

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ป พ.ศ.
2558
2554
2552

University of Regina, Canada
University of Regina, Canada
Montana State UniversityBozeman, USA.
Montana State UniversityBozeman, USA.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2551
2546
2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2549

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2548
2539
2537

2555
2551

มคอ.2

ลําดับที่
7

เลขประจําตัว
ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
3739900246xxx รองศาสตราจารย ดร. กมล บุษบา

8

3101502119xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัตนา เลิศสุวรรณศรี

9

3360300052xxx อาจารย ดร.

มณฑิรา ดวงสาพล

10

3100502595xxx รองศาสตราจารย ดร.

เพ็ญแข
ฮิคคินบอททอม

คุณวุฒิ
Ph.D.

Statistics

M.A.
สต.ม.
วท.บ.

Actuarial Science
สถิติ
สถิติ
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
Statistics
สถิติประยุกต
สถิติ
Statistics
สถิติ
คณิตศาสตร
ประชากรและการพัฒนา
สถิติประยุกต
สถิติ

Ph.D.
พบ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
สต.ม.
วท.บ.
พบ.ด.
พบ.ม.
วท.บ.

ลําดับที่ 1 – 3 เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

30

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
North Carolina State University,
USA.
Ball State University, USA.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
University of Reading, UK.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ.
2544
2538
2530
2526
2555
2541
2536
2556
2550
2547
2533
2524
2522

มคอ.2

3.2.2 อาจารยประจําที่รวมสอนในหลักสูตร
เลขประจําตัว
ลําดับที่
ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ประชาชน
1 3120600191xxx รองศาสตราจารย ดร. วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล ปร.ด. สถิติประยุกต
สต.ม.
วท.บ.
บธ.บ.
ทล.บ.
ศ.บ.
ศษ.บ.
2

3500100056xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร. แสงหลา ชัยมงคล

Ph.D.
M.S.
พบ.ม.
วท.บ.

31

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ
สถิติ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถิติประยุกต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
เกลาพระนครเหนือ
การตลาด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เศรษฐศาสตรธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การวัดและประเมินผล
การศึกษา
Statistics
Florida State University, USA.
Operations Research University of Delaware, USA.
สถิติประยุกต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
(เกียรตินิยมดี)
เกษตรศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

ป พ.ศ.
2554
2545
2541
2544
2546
2548
2556
2548
2542
2536
2530

มคอ.2

3

เลขประจําตัว
ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
1400900087xxx อาจารย ดร.
ธีระวัฒน สิมมาจันทร

4

3102001786xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุปราณี ลิสวัสดิ์

5

1102000074xxx อาจารย ดร.

ลําดับที่

คุณวุฒิ
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.

พัทธชนก
ศรีสุรเดชชัย

Ph.D.
B.Sc.
Ph.D.

Statistics
สถิติประยุกต
สถิติ
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
Statistics
Mathematics
Statistics

M.S.

Statistics

วท.ม.

สถิติประยุกตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สถิติ
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
Statistics
สถิติประยุกต
สถิติ

วท.บ.
6

3100904094xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร. รมิดา ศรีเหรา

Ph.D.
พบ.ม.
วท.บ.

32

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ป พ.ศ.
2558
2554
2552

University of Regina, Canada
University of Regina, Canada
Montana State UniversityBozeman, USA.
Montana State UniversityBozeman, USA.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

2551
2546
2558

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

2549

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

2548
2539
2537

2555
2551

มคอ.2

ลําดับที่
7

เลขประจําตัว
ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
3739900246xxx รองศาสตราจารย ดร. กมล บุษบา

8

3101502119xxx ผูชวยศาสตราจารย ดร. รัตนา เลิศสุวรรณศรี

9

3360300052xxx อาจารย ดร.

มณฑิรา ดวงสาพล

10

3100502595xxx รองศาสตราจารย ดร.

เพ็ญแข
ฮิคคินบอททอม

คุณวุฒิ
Ph.D.

Statistics

M.A.
สต.ม.
วท.บ.

Actuarial Science
สถิติ
สถิติ
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
Statistics
สถิติประยุกต
สถิติ
Statistics
สถิติ
คณิตศาสตร
ประชากรและการพัฒนา
สถิติประยุกต
สถิติ

Ph.D.
พบ.ม.
วท.บ.
Ph.D.
สต.ม.
วท.บ.
พบ.ด.
พบ.ม.
วท.บ.

33

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
North Carolina State
University, USA.
Ball State University, USA.
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
University of Reading, UK.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ป พ.ศ.
2544
2538
2530
2526
2555
2541
2536
2556
2550
2547
2533
2524
2522

มคอ.2

ลําดับที่
11

เลขประจําตัว
ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
3501200384xxx รองศาสตราจารย ดร. ปุณชญา พัฒนางกูร

คุณวุฒิ
Ph.D.

สาขาวิชา
Mathematics

M.Phil Pure Mathematics

วท.บ.
12

3140500055xxx ผูชวยศาสตราจารย

บุปผา ไกรสัย

วท.ม.
วท.บ.

34

คณิตศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับสอง)
คณิตศาสตรประยุกต
คณิตศาสตร
(เกียรตินิยมอันดับสอง)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
University of Manchester
Institute of Science and
Technology, United Kingdom
University of Manchester
Institute of Science and
Technology, United Kingdom
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ป พ.ศ.
2544

2541

2539
2537
2534

มคอ.2

3.2.3

อาจารยพิเศษ และผูทรงคุณวุฒิที่รวมสอนในหลักสูตร

ลําดับที่
1

เลขประจําตัว
ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ - สกุล
ประชาชน
3100501537xxx ผูชว ยศาสตราจารย ดร. ปราณี นิลกรณ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

Ph.D. Statistics
M.Sc. Statistics
ป. บัณฑิต สถิติประยุกต
ชั้นสูง

35

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
Carnegie-Mellon University, U.S
University of Michigan, USA.
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

ป พ.ศ.
2527
2516
2513

มคอ.2

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือการฝกปฏิบัติ) (ถามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
-ไมมี4.2 ชวงเวลา
-ไมมี4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
-ไมมี5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการคนควาอิสระ และการทําวิทยานิพนธ
5.1 คําอธิบายโดยยอ
การคนควาอิ สระและการทําวิทยานิ พนธ ในประเด็นปญหาปจจุ บันที่ นักศึ กษาสนใจ หรื อ
ประเด็นที่เปนประโยชนตอการศึกษาในระดับสูง การทําวิจัยเพื่อตอยอดการประกอบอาชีพ โดยนักศึกษา
สามารถอธิบายเรื่องที่คนควาอยางเปนระบบในเชิงลึก และพัฒนาวิธีการใหมๆ ในการทําการคนควาอิสระ
และการทําวิทยานิพนธ โดยขอบเขตของงานนั้นสามารถดําเนินการสําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัยอยางเปนระบบ สามารถทําวิจัยขั้นสูง เขียน
รายงานและนําเสนอผลการวิจัยเพื่อนําเสนอสูสังคมได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของชั้นปที่ 2
5.4 จํานวนหนวยกิต
การคนควาอิสระ จํานวน 6 หนวยกิต และวิทยานิพนธ จํานวน 12 หนวยกิต
5.5 ขอกําหนดการทําวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และการสอบประมวลความรู
5.5.1 การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
1) นั ก ศึ ก ษาจะจดทะเบี ย นทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ไ ด เมื่ อ นั ก ศึ ก ษามี อ าจารย ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ
2) นั กศึ กษาจะจดทะเบีย นทําวิทยานิพนธได เมื่อศึกษารายวิช ามาแลว ไมนอยกวา
2 ภาคการศึกษาปกติ และจะตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสม
ไมต่ํากวา 3.00
3) นักศึกษาตองทําวิทยานิพนธเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ
4) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตองเสนอเคาโครงวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการสอบเคาโครงวิทยานิพนธ เพื่อใหคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตงตั้งอาจารยที่
36

มคอ.2

ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ รวมไมนอยกวา 3 ทาน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้ง
สอบเคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ
5) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.2 การสอบวิทยานิพนธ
(1) อาจารย ผู ส อบวิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) นักศึกษาจะสอบวิทยานิพนธไดเมื่อสอบภาษาตางประเทศผานแลว
(3) การสอบวิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บและข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร และการสอบวิทยานิพนธที่จะไดผลระดับ S (ใชได) ตองไดมติเปนเอกฉันทจากคณะกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ
5.5.3 การคนควาอิสระ (แผน ข)
(1) นักศึกษาตามหลักสูตร แผน ข จะจดทะเบียนทําการคนควาอิสระได เมื่อศึกษา
รายวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 24 หนวยกิต
โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
(2) นักศึกษาตองทําการคนควาอิสระเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
(3) หลั ง จากจดทะเบีย นทํา การคน ควาอิส ระแลว นักศึ กษาตองเสนอเคา โครงการ
ค น คว า อิ ส ระต อคณะกรรมการสอบเค าโครงการคน ควา อิ ส ระ เพื่ อ ให ค ณบดี คณะวิท ยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และกรรมการการคนควาอิสระ รวมไมนอยกวา 3
ทาน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบเคาโครงการคนควาอิสระ และสอบการคนควาอิสระ
(4) อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และกรรมการสอบการคนควาอิสระ ใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
5.5.4 การสอบประมวลความรู (แผน ข)
(1) การสอบประมวลความรูเปนการสอบขอเขียนและสอบปากเปลา
(2) นั ก ศึ ก ษามี สิ ท ธิ ที่ จ ะสอบประมวลความรู เ มื่ อ นั ก ศึ ก ษาสอบผ า นวิ ช าบั ง คั บ
ไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00
(3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเปดสอบประมวลความรู ซึ่งเปนการสอบแบบ
ขอเขียน ปการศึกษาละ 3 ครั้ง โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบประมวลความรู
(4) นักศึกษาจะตองสอบประมวลความรูใหไดระดับ P (ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะ
ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
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5.6 การเตรียมการ
1) มี การแต งตั้ งอาจารย ที่ป รึกษาและคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทั้งจากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
2) มีการกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา
3) อาจารยที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการเลือกหัวขอและกระบวนการศึกษาคนควา
4) มีการใหผูเรียนรายงานความกาวหนาในการทําการคนควาอิสระและการทําวิทยานิพนธตอ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต
5) มีฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสของงานวิจัยใหนักศึกษาไดคนควา
6) มีการจัดอบรมที่เปนประโยชนตอการทําการคนควาอิสระและการทําวิทยานิพนธ เชน การ
เขียนโปรแกรม Latex การใชโปรแกรม Endnote เปนตน
5.7 กระบวนการประเมินผล
1) ประเมินผลสอบขอเสนอโครงรางวิ ทยานิ พนธ/การค นควาอิสระ โดยคณะกรรมการสอบ
โครงรางวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ
2) ประเมินผลจากรายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่นักศึกษา
มารายงานตอคณะกรรมการโครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกตทุกภาคการศึกษา
3) ประเมิ น โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรที่ไดรับการแตงตั้ง
4) ประเมินจากจํานวนผลงานวิจัย และบทความจากวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระที่ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพร
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ความสามารถดานวิชาการและ
- เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งไทยและตางชาติมาบรรยายพิเศษ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับสถิติที่ทันสมัยทั้งดานทฤษฎีและประยุกตทุกป
การศึกษา
- ใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเขากับกระบวนการ
เรียนการสอน
- จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวม
ประชุมวิชาการทางสถิติในระดับชาติเปนประจําทุกป
2. ความสามารถดานการวิจัย
- สนับสนุนเงินรางวัลใหกับนักศึกษาที่มีผลงานวิจัย/
วิทยานิพนธ ตีพิมพในวารสารทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ
- สนับสนุนงบประมาณใหนกั ศึกษาเขารวมประชุม/
นําเสนอผลงานวิชาการภายในประเทศ
- สนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวกในการศึกษา
คนควาวิจัย เชน มีเครื่องคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต
พรอมเครื่องพิมพ ในหองพักทํางานของนักศึกษา
- จัดอบรมใหนักศึกษาเรียนรูการคนควาผลงานวิชาการ
และวิจัยจากฐานขอมูลตางๆ
- ใหนักศึกษามีโอกาสทําวิจัยกับผูเชี่ยวชาญชาว
ตางประเทศ โดยใหผูเชี่ยวชาญเปนที่ปรึกษารวม
3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
- จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
วิชาชีพ
- จัดอบรมจรรยาบรรณวิชาชีพสถิติใหกับนักศึกษา
4. มีวินัยและความรับผิดชอบ
- กําหนดใหนักศึกษามารายงานความกาวหนาในการทํา
วิทยานิพนธ/การคนควาอิสระตอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาสถิติประยุกต เปนประจําทุก
ภาคการศึกษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาของความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
(5) มีความสามารถใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม พรอมดวยหลักฐาน/
และหลักการที่มีเหตุผล
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพนักสถิติ
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ในการเรียนการสอนทุกรายวิชา โดยใหผูสอนเปน
แบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการและวิชาชีพนักสถิติ
(2) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาเรียนใหตรงเวลา แตงกายให
เหมาะสมกับกาลเทศะ มีสัมมาคารวะ และเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมที่ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติหรือคณะหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเอง
(3) จั ด อบรมและปลู ก ฝ ง ให นั ก ศึ ก ษารู จั ก การนํ า เสนอข อ มู ล ด ว ยหลั ก วิ ช าการ
ปราศจากอคติ ในการสรุ ป ผล ไม บิ ด เบื อนการนํ า เสนอผลสรุป เพื่ อให เ ข า ใจ
ความหมายผิด
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากงานที่มอบหมาย รายงาน และการคนควา ตรวจสอบการอางอิงที่
ถูกตองตามหลักวิชาการจากรายงาน วิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และงานที่
ไดรับมอบหมายของนักศึกษา
(2) ประเมินจากการสังเกตความรับผิดชอบในหนาที่ไดรับมอบหมาย การตรงตอ
เวลาในการเข า ชั้ น เรี ย นและการส ง งาน สั ง เกตลั ก ษณะการแต ง กาย
กิริยามารยาทที่เหมาะสม ตรวจสอบจํานวนครั้งของการทําทุจริตในการสอบ
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2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรู ความเขาใจอยางถองแทในทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เปนรากฐาน
ของสถิติศาสตร
(2) สามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรูและการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แกไขปญหา
(3) มีความสามารถติดตามความกาวหนาและวิวัฒนาการทางสถิติทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติรวมทั้งการนําไปประยุกต
(4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางสถิติอยางตอเนื่อง
(5) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาสถิติสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง และ
เขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
(6) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาสถิติกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
(1) ใชผูสอนที่มีความรูความเชี่ยวชาญและมีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งใน
ทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เปนรากฐานของสถิติศาสตร
(2) มีการสอดแทรกเนื้อหาที่ทันสมัยและเกี่ยวของกับเนื้อหาของรายวิชา
(3) มีกรณีศึกษาใหนักศึกษาฝกฝนประยุกตใชความรูทางวิชาการที่ไดเรียนมา และ
ฝ ก ฝนให นั ก ศึ ก ษาให คํ า ปรึ ก ษาทางสถิ ติ แ ก บุ ค คลทั่ ว ไปผ า นโครงการให
คําปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยของภาควิชาฯ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
(1) ประเมินจากผลการทดสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ
(2) ประเมินผลจากการใหนักศึกษามารายงานความกาวหนาในการทําวิทยานิพนธ
และการทํ า การค น คว าอิส ระต อคณะกรรมการบั ณฑิ ต ศึกษา สาขาวิ ช าสถิ ติ
ประยุกต
(3) ประเมินจากผลการสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
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(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
(5) มีความสามารถในการพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ
(6) มีความสามารถในการสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎี และสามารถบูรณา
การแนวคิดตางๆ ทั้งจากภายในสาขาสถิติและสาขาวิชาอื่นๆ ได
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ใชวิธีการสอนและการทําวิจัยดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
(2) ส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให นั ก ศึ ก ษามี ก ารค น คว า ติ ด ตามความก า วหน า ทาง
วิชาการ และพัฒนาองคความรูใหมทางสถิติอยางสม่ําเสมอ
(3) ฝกฝนใหนักศึกษาสามารถสังเคราะหและบูรณาการความรูเพื่อใหเกิดความคิด
ริเริ่มและสามารถนําไปประยุกตใชกับศาสตรอื่นๆได
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ประเมินจากการปฏิบัติงานจริงของนักศึกษา เชน ประเมินจากการใหคําปรึกษา
วิชาการทางสถิติ การอภิปรายกลุม การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน รายงาน
ความกาวหนาการตัดสินใจแกปญหาของนักศึกษาในสถานการณตางๆ
(2) ประเมินจากจํานวนผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ และ/หรือ
รายงานงานการประชุมวิชาการของนักศึกษา
(3) ประเมินโดยใชขอสอบหรือกรณีศึกษาที่มีลักษณะใหนักศึกษาอธิบายแนวคิด และ
วิธีการแกปญหาโดยประยุกตใชความรูที่ศึกษามา
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย
(2) สามารถสนทนาใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(3) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาทางดาน
สถิติเพื่อการวิจัย
(4) มีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย
(5) มีความรับผิดชอบตอการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพสถิติ
อยางตอเนื่อง
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคล และความรับผิดชอบ
(1) มีโครงการใหคําปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยแกอาจารย เจาหนาที่และนักศึกษา
ที่ทําปญหาพิเศษและวิทยานิพนธ เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสใหความชวยเหลือ
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และอํานวยความสะดวกในการแกปญหาดานสถิติ มีความรับผิดชอบและเพิ่ม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลอื่น
(2) มี การจั ดการเรีย นการสอนที่ มีการมอบหมายงานให นั กศึ กษาไปค น คว า ทํ า
รายงานเปนกลุมและมีกระบวนการรายงานความกาวหนา เพื่อประเมินตนเอง
และเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
(3) มีรายวิชาที่เนนการวิจัยในหัวขอทางสถิติที่เปดโอกาสใหนักศึกษาคิดหัวขอการ
วิ จั ย ด ว ยตนเอง ภายใต ก ารดู แ ลของอาจารย ที่ ป รึ ก ษา และมี ก ารรายงาน
ความกาวหนา และ/หรือผลการวิจัยตอที่ประชุมวิชาการทางสถิติ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) มีการประเมินผลการใหคําปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัยจากผูมาขอรับบริการ
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) ประเมิ น จากการนําเสนอผลและการเขีย นรายงานใหคําปรึ กษาแลกเปลี่ย น
ประสบการณการใหคําปรึกษาระหวางเพื่อนรวมชั้นและอาจารยผูควบคุม
(4) ประเมินจากผลการสอบวิทยานิพนธและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธทั้งภายในและนอกมหาวิทยาลัย
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคั ด กรองข อ มู ล ทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ เ พื่ อ นํ า มาใช ใ นการศึ ก ษา
คนควาปญหา สรุปปญหา และเสนอแนะแกไขปญหาในดานวิชาการตางๆ
(2) สามารถใช ค อมพิ ว เตอร เทคโนโลยี ส ารสนเทศและโปรแกรมทางสถิ ติ ห รื อ
คณิตศาสตรไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และสามารถเลือก
รูปแบบการนําเสนอและรายงานผลไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาภาษาไทยไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรู ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) จัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การคนควา
ดวยตนเอง และกรณีศึกษาที่มีความซับซอน โดยใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
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สารสนเทศที่ เ หมาะสม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู และความเข า ใจ
ทางดานการวิเคราะหเชิงตัวเลขใหมากยิ่งขึ้น
(2) จัดใหมีการสื่อสารระหวางผูสอนกับผูเรียน โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารหลากหลายรูปแบบและวิธีการ เชน การสงและมอบหมายงานผานทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกสของภาควิชา เอกสารประกอบการสอนและสื่อการสอน
ตางๆ นําเสนอผานทางระบบเครือขายอินเทอรเน็ต เปนตน
(3) จั ด ให มี ก ารรายงานความก าวหน าของการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เพื่ อฝ ก ฝนความ
สามารถในการสื่อสาร
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากรูปแบบวิธีการและการใชเทคโนโลยีในการนําเสนองานที่มอบหมาย
รายงาน และการรายงานความกาวหนาของการทําการคนควาอิสระและการทํา
วิทยานิพนธ
(2) ประเมินจากจํานวนรายวิชาที่ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนการสอน
(3) ประเมินจากจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือรายงานการ
ประชุมทางวิชาการที่เปนที่ยอมรับ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาของความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและ
ลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
(5) มี ความสามารถใช ดุล ยพินิจ อยางผู รู ดว ยความยุ ติธ รรม พร อมด ว ยหลั กฐาน/และ
หลักการที่มีเหตุผล
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพนักสถิติ
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3.2 ความรู
(1) มีความรูความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เปนรากฐาน
ของสถิติศาสตร
(2) สามารถวิเคราะหปญหา ประยุกตความรูและการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไข
ปญหา
(3) มี ความสามารถติ ดตามความก าวหนา และวิวั ฒ นาการทางสถิ ติทั้ง ในระดับ ชาติ และ
นานาชาติรวมทั้งการนําไปประยุกต
(4) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางสถิติอยางตอเนื่อง
(5) มีความรู ในแนวกวางของสาขาวิชาสถิ ติ สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ
(6) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาสถิติกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3.3 ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสื บ ค น ตี ค วาม และประเมิ น สารสนเทศ เพื่ อ ใช ใ นการแก ไ ขป ญ หาอย า ง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
(5) มีความสามารถในการพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ
(6) มีความสามารถในการสังเคราะหผ ลงานการวิจัยและทฤษฎี และสามารถบูร ณาการ
แนวคิดตางๆทั้งจากภายในสาขาวิชาสถิติและสาขาวิชาอื่นๆได
3.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนที่หลากหลาย
(2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(3) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาทางดานสถิติ
เพื่อการวิจัย
(4) มีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ไดรับมอบหมาย
(5) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพสถิติอยางตอเนื่อง
3.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา
สรุปปญหา และเสนอแนะแกไขปญหาในดานวิชาการตางๆ
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(2) สามารถใชคอมพิวเตอรเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมทางสถิติหรือคณิตศาสตรได
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถสื่ อสารอย า งมี ป ระสิทธิ ภ าพทั้ง การพูด การเขีย น และสามารถเลือ กรูป การ
นําเสนอและรายงานผลไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาภาษาไทยได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
5. ทักษะการ

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1
ส.510
ส.611
ส.612
ส.631
ส.632
ส.636
ส.637
ส.638
ส.639
ส.646
ส.647
ส.648

คณิตศาสตรและสถิติขั้นหลักมูล
ทฤษฎีความนาจะเปน
ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ
การวิเคราะหเชิงสถิติ
ตัวแบบเชิงเสนประยุกต
การวิจัยเชิงปริมาณ
วิธีทางสถิติไมอิงพารามิเตอร
เทคนิคการพยากรณ
การควบคุมคุณภาพ
การสํารวจดวยตัวอยาง
การคํานวณเชิงสถิติ
โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติและการจําลอง

2

3

4

2. ความรู

5 6 1
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วิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร
3. ทักษะทางปญญา
ระหวางบุคคลและ
และการใช
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4
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5. ทักษะการ

รายวิชา

ส.649
ส.656
ส.657
ส.658
ส.666
ส.667
ส.668
ส.669
ส.676
ส.700
ส.790
ส.791
ส.796
ส.800

การวิจัยดําเนินงานเชิงกําหนด
การวิจัยดําเนินงานเชิงความนาจะเปน
การทําเหมืองขอมูล
ระเบียบวิธีผิวตอบสนองเบื้องตน
การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทประยุกต
แผนแบบการทดลอง
การวิเคราะหหลายตัวแปร
หัวขอคัดสรรทางสถิติประยุกต
การวิเคราะหขอมูลแบบเบส
การคนควาอิสระ
การใหคําปรึกษาทางสถิติ
สัมมนา
กรณีศึกษาและการวิเคราะหสถิตเิ ชิงปฏิบัติ
วิทยานิพนธ

1. คุณธรรม จริยธรรม

1




2

3

4 5

2. ความรู

6 1






 

 



 

 

     
     
 
 

 
  
 

2 3 4







3. ทักษะทางปญญา

5 6

1 2
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วิเคราะหเชิง
4. ทักษะความสัมพันธ
ตัวเลข การสื่อสาร
ระหวางบุคคลและ
และการใช
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2553 ดังนี้
1.1 การวัดผลการศึกษาแบงเปน 9 ระดับ มีชื่อและคาระดับตอหนึ่งหนวยกิตดังตอไปนี้
ระดับ
คาระดับ

A
4.00

A3.67

B+
3.33

B
3.00

B2.67

C+
2.33

C
2.00

D
1.00

F
0.00

1.2 การนั บ หน ว ยกิ ต ที่ ไ ด จ ะนั บ รวมเฉพาะหน ว ยกิ ต ลั ก ษณะวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษาได ค า ระดั บ S หรื อ ระดั บ
ไมต่ํากวา C เทานั้น รายวิชาที่นักศึกษาไดคาระดับต่ํากวา C ไมวาจะเปนรายวิชาบังคับหรือรายวิชาเลือก ใหนํามา
คํานวณคาระดับเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษานั้นและคาระดับเฉลี่ยสะสมทุกครั้งไป
1.3 นักศึกษาที่ไดระดับ U หรือระดับต่ํากวา C ในรายวิชาใดที่เปนรายวิชาบังคับในหลักสูตร จะลงทะเบียนศึกษา
ซ้ํ า ใ น ร า ย วิ ช า นั้ น ไ ด อี ก เ พี ย ง 1 ค รั้ ง แ ล ะ ค รั้ ง ห ลั ง นี้ จ ะ ต อ ง ไ ด ค า ร ะ ดั บ S ห รื อ ร ะ ดั บ
ไมต่ํากวา C มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
รายวิชาที่ไดคาระดับตามความในวรรคแรกนั้น หากเปนรายวิชาเลือก นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนศึกษาซ้ําใน
รายวิชานั้นอีก หรืออาจจะลงทะเบียนศึกษารายวิชาเลือกอื่นแทนก็ได
นั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด ค า ระดั บ ไม ต่ํ า กว า C ในรายวิ ช าใด ไม มี สิ ท ธิ จ ดทะเบี ย นศึ ก ษาซ้ํ า ในรายวิ ช านั้ น อี ก
เวนแตหลักสูตรจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
1.4 การวัดผลวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
หนวยกิตที่ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.5 การวัดผลวิชา ส.790 การใหคําปรึกษาทางสถิติ และ ส.791 สัมมนา แบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับ S (ใชได)
และระดับ U (ใชไมได) หนวยกิตที่ไดจะไมนํามาคํานวณคาระดับเฉลี่ย
1.6 การวัดผลวิชาเสริมพื้นฐาน การสอบประมวลความรู และการสอบภาษาตางประเทศ แบงเปน 2 ระดับคือ
ระดับ P (ผาน) และ ระดับ N (ไมผาน) และไมนับหนวยกิต
1.7 เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2553
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในรายวิชาที่เปนวิชาทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาทางสถิติศาสตร ใชการทวนสอบ จากคะแนน
ขอสอบในแตละรายวิชา และการทวนสอบเพื่อประมวลความรูทางทฤษฎีสถิติตางๆ ใชการทวนสอบจากผลการสอบ
ประมวลความรู สําหรับรายวิชาเชิงสถิติประยุกต ใชการทวนสอบจากคะแนนขอสอบ งานที่มอบหมาย รายงาน การ
คนควา และกรณีศึกษา สําหรับรายวิชาสัมมนา วิทยานิพนธ และการคนควาอิสระ ใชการทวนสอบจากการรายงาน
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ความกาวหนา ผลการสอบขอเสนอเคาโครงวิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ และผลการสอบปองกันวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ นอกจากนั้นทวนสอบจากผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพและเผยแพร
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดําเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูแ ละรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
สามารถทําไดโดยมีการดําเนินการทวนสอบมาตรฐาน ดังนี้
(1) การไดงานทําของมหาบัณฑิต ประเมินจากมหาบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษาในดานของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นตอความรูความสามารถ ความมั่นใจของมหาบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือการสงแบบสอบถามเพื่อประเมินความ
พึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของมหาบัณฑิต
(4) การประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในเรื่องของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียนรวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของมหาบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสให
เสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวยการประเมินจากมหาบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในเรื่องของความ
พรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียนรวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
มหาบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(5) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเปนอาจารยพิเศษตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
(6) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมได เชน จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ จํานวน
สิทธิบัตร จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 แผนก ก แบบ ก2
(1) ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 39 หนวยกิต
และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนดครบถวน
(2) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(3) ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
(4) ไดระดับ S (ใชได) ในวิชา ส.790 การใหคําปรึกษาทางสถิติ และ ส.791 สัมมนา
(5) ไดระดับ S (ใชได) ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตงตั้ง ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได จัดทําวิทยานิพนธตามรูปแบบที่หอสมุด
แหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด และนําสงวิทยานิพนธเขาระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธใหมหาวิทยาลัย ตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระ พ.ศ. 2559
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(6) ผลงานวิทยานิพนธห รือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธจะตองได รับการตีพิมพ หรืออยางนอยไดรับการ
ยอมรั บ ให ตีพิมพ ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรี่อง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่ นํ า เสนอฉบั บ สมบู ร ณ (Full Paper) ได รั บ การตี พิ ม พ ใ นรายงานสื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม วิ ช าการ
(Proceedings) ดังกลาว
(7) ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
3.2 แผน ข
(1) ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 39 หนวยกิต
และไดปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่หลักสูตรกําหนดครบถวน
(2) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
(3) ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
(4) ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบประมวลความรู
(5) ไดระดับ S (ใชได) ในวิชา ส.790 การใหคําปรึกษาทางสถิติ และ ส.791 สัมมนา
(6) ได ร ะดั บ S (ใช ไ ด ) ในการสอบวิ ช าการค น คว า อิ ส ระ โดยการสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดย
คณะกรรมการที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตงตั้ง ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และนําสงรายงานการ
คน คว าอิ ส ระเข า ระบบบริ ห ารจั ดการวิ ท ยานิ พนธใ หมหาวิทยาลัย ตามระเบีย บมหาวิทยาลั ย ธรรมศาสตรวาดว ย
วิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระ พ.ศ. 2559
(7) ผลงานการคนควาอิสระ จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของ
ผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings)
(8) ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1) มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูความเขาใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหนาที่ของ
อาจารย กฎระเบียบตางๆ รวมถึงสิทธิผลประโยชนของอาจารย
2) ชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค และเปาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารที่เกี่ยวของ เชนรายละเอียดหลักสูตร
คูมือการศึกษาและหลักสูตร คูมืออาจารย กฎระเบียบตางๆ และจรรยาบรรณอาจารย
3) อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัยเพื่อพัฒนาการสอน
การจัดทํารายละเอียดรายวิชา และแผนการสอน
4) กําหนดอาจารยพี่เลี้ยงเพือ่ ชวยเหลือและใหคําแนะนําปรึกษา
5) ประเมินการสอนโดยอาจารยผมู ีประสบการณ
6) สงเสริมใหอาจารยเพิ่มพูนความรูโดยเขารวมอบรม ประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน ประชุมวิชาการ และ
การนําเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) สงเสริ มอาจารยใหมีการเพิ่มพูน ความรูโดยเขารว มอบรมเพื่อพัฒ นาการสอน อบรมการวัดและการ
ประเมินผล อบรมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา และการ
ประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและตางประเทศ
2) จัดเสวนาวิชาการในหัวขอทางดานการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลโดยมีวิทยากรที่เปน
ผูเชี่ยวชาญ ทั้งชาวไทย และตางประเทศ เพื่อเรียนรูแลกเปลี่ยนประสบการณและการพัฒนาการเรียน
การสอน
3) จัดใหมีการอภิปรายกลุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลระหวาง
กลุมอาจารยดวยกันเอง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
1) การใหอาจารยมีสวนรวมในโครงการใหคําปรึกษาทางสถิติเพื่อการวิจัย
2) สงเสริ มการทํ า วิ จั ย สร างองค ความรูใหมเพื่อพัฒนาการเรีย นการสอนและใหมีความเชี่ย วชาญใน
สาขาวิชา
3) มี ก ารกระตุ น ให อ าจารย ทํ า ผลงานทางวิ ช าการในสาขาวิ ช าสถิ ติ ศ าสตร ร ว มกั บ ผู เ ชี่ ย วชาญชาว
ตางประเทศ
4) สงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตางๆ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5) สงเสริมใหอาจารยเขารวมอบรมหรือประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการสอน และ เพิ่มพูน
ทักษะการทําวิจัย
6) จัดหางบประมาณสําหรับการทําผลงานวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
1.1 มีการแตงตั้งอาจารยผู รับผิด ชอบหลักสูตร 3 คน ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดําเนินการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และ/หรืออาจารย
ผูสอบวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระ และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตร
1.3 คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธห ลักและรว ม (ถามี) เป นไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
1.4 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ประกอบดวยอาจารยประจําหลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย รวม
ไมนอยกวา 3 คน ทั้งนี้อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรืออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวมตองไมเปน
ประธานกรรมการสอบ
1.5 อาจารยผูสอนตองเปนอาจารยประจําหรืออาจารยพิเศษที่มีคุณขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเทา ในสาขาวิชา
สถิติหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่เปดสอน และตองมีประสบการณดานการสอน
และมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
การเผยแพรตามหลักเกณฑที่กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางนอย 1
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
1.6 อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ ใหเปน
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมไมเกิน 5 คนตอภาคการศึกษา
1.7 อาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา และดํารงตําแหนงระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้น
ไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มีตําแหนงระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก รวมไมเกิน 10 คนตอ
ภาคการศึกษา
2. บัณฑิต
2.1 จัดการสํารวจความตองการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตทุกๆ 5 ป กอนการ
ปรับปรุงหลักสูตร เพื่อนํามาปรับปรุงหลักสูตรใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน
2.2 มีการสํารวจการมีงานทําของมหาบัณฑิต โดยที่รอยละของมหาบัณฑิตที่ไดงานทําภายใน 1 ป หลังสําเร็จ
การศึกษาไมนอยกวารอยละ 50
2.3 ระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตตอคุณภาพมหาบัณฑิต ไมนอยกวา 3.5 คะแนน เต็ม 5 ภายหลังจาก
สําเร็จการศึกษาอยางนอย 1 ป
2.4 มีการปรับเปลีย่ นรายละเอียดรายวิชาเพื่อใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานทุกป
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3. นักศึกษา
3.1 การใหคําปรึกษาทางวิชาการ และอื่นๆ
- ภาควิชาฯ แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรเปนอาจารยที่ปรึกษาทั่วไป เพื่อใหคําปรึกษาทางวิชาการและ
อื่นๆ แกนักศึกษาชั้นปที่ 1
- คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การคนควาอิสระสําหรับ
นักศึกษา ใหมีหนาที่แนะนําและควบคุมการทําวิทยานิพนธ
- อาจารยประจํารายวิชากําหนดตารางเวลาใหคําปรึกษาทางวิชาการแกนักศึกษาที่จดทะเบียนเรียนรายวิชา
นั้น
3.2 การอุทธรณของนักศึกษา
- การอุทธรณของนักศึกษาใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547
หมวดที่ 4 (ภาคผนวก 7)
4. คณาจารย
4.1 การรับอาจารยใหม
- คณบดีแตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารยใหม เมื่อมีตําแหนงวาง ซึ่งคณะกรรมการดังกลาวจะ
ประกอบไปดวยทั้งผูบริหาร อาจารยประจําสาขา และ/หรือ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
- คณะกรรมการฯ จะกําหนดคุณสมบัติอาจารยใหม โดยพิจารณาจากความจําเปนของสาขาวิชา และตอง
เปนไปตามเกณฑการรับอาจารยของมหาวิทยาลัย
- คณะฯประกาศการรับสมัครอาจารยใหมทางสื่อประเภทตางๆ ทั้งสื่อของคณะฯและสื่อมวลชนอยางกวาง
ขวาง เพื่อใหผูมีคุณสมบัติไดรับทราบอยางทั่วถึง
- คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผูสมัครที่มีคุณสมบัติครบถวน เพื่อใหมาสอบ ซึ่งอาจประกอบไปดวยการ
สอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบสอน และ/หรือการนําเสนอบทความวิชาการ เปนตน
- คณะกรรมการฯ พิ จ ารณาผลการสอบของผู ส มั ค รที่ ไ ด ค ะแนนสู ง สุ ด ตามอั ต ราที่ ว า ง และถึ ง เกณฑ ที่
คณะกรรมการฯ กําหนด จะไดรับการคัดเลือกเปนอาจารยใหม
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สาขาสถิติประยุกต จะตองประชุมอยางนอยป
ละ 4 ครั้ง รวมถึงการประชุมกอนและหลังภาคการศึกษา และมีการประชุมคณาจารยอยางนอยปละ 2 ครั้ง ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรมีการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารยทุกคนตองรวมรับผิดชอบในรายวิชาที่สอน
อาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนหลักสูตรไมนอยกวารอยละ 80 ทุกครั้ง
4.3 การแตงตั้งอาจารยพิเศษ
- มีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ทั้งในและตางประเทศ) มาเปนวิทยากรรวมสอนในบาง
หัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณจริง
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- มอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรเลือกอาจารยพิเศษ โดยผานความเห็นชอบจากอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรแลวกําหนดในแผนการสอน โดยอาจารยพิเศษตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ อาจารยพิเศษตองมีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา
โดยอาจารยประจําหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
- กําหนดแผนงบประมาณของสาขาวิชาฯ ใหสอดคลองกับแผนการสอน
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 กอนการเปดภาคเรียน มอบหมายอาจารยทุกคนเตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณ สื่อการสอน และเอกสาร
ประกอบการสอน
5.2 มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อ
นํามาใชปรับปรุงการสอนและการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
5.3 มีการประเมินผลการเรียนของนักศึกษาทุกรายวิชาอยางนอย 2 ครั้งตอภาคการศึกษา
5.4 มีผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธที่ไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ในวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ นานาชาติ ที่มี คุณ ภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุด มศึ กษา เรื่ อ ง
หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ หรือนําเสนอตอที่ประชุม
วิช าการโดยบทความที่ นํ า เสนอฉบั บสมบูร ณ (Full Paper) ไดรับ การตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceedings) อยางนอย 1 เรื่อง โดยมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer Review)
กอนการตีพิมพหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการ
5.5 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละป รวบรวมผลการประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
รายงานผลการดําเนินการรายวิชา ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา จัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรประจําป เสนอตอหัวหนาภาควิชาฯ
5.6 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร วิเคราะหผลการดําเนินการของหลักสูตร
ประจําป และใชเปนขอมูลเพื่อการวางแผนปรับปรุงกลยุทธการสอน ทักษะของอาจารยในการใชกลยุทธการ
สอน รายละเอียดของรายวิชา สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ที่สงผลกระทบตอคุณภาพของหลักสูตร จัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรพรอมทั้งขอเสนอแผนการปรับปรุงเสนอตอคณบดีฯ
5.7 เมื่อครบรอบหลักสูตร (2 ป) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดการประเมินหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิ และ
นักศึกษาปสุดทายกอนสําเร็จการศึกษาหรือมหาบัณฑิตใหม
5.8 มีการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
5.9 แตงตั้งคณะกรรมการปรั บ ปรุ งหลั กสูต รที่มีจํ านวนและคุณสมบั ติตามหลั กเกณฑของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ป โดยนําความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ นักศึกษาป
สุดทายหรือมหาบัณฑิตใหม ผูจางงาน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะ
ที่พึงประสงคของมหาบัณฑิตมาประกอบการพิจารณา
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มคอ.2
เปาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตาม
มาตรฐานของ สกอ. โดยใหทันสมัย
และตอบสนองตอความตองการของ
ผูใชมหาบัณฑิต

1.1

1.2

2. มีการจัดการเรียนการสอนแบบมีสว น 2.1
รวมของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารยประจําหลักสูตร โดยมี
การติดตามและรวบรวมขอมูลเพื่อใช 2.2
ในการปรับปรุงหลักสูตรตอไป

2.3
3. มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามีความ
พึงพอใจหลักสูตรและการเรียนการ
สอน

3.1

3.2

4. ความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตตอ
คุณภาพมหาบัณฑิต

การดําเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป โดย
แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรตามหลักเกณฑของ สกอ.
วิพากษหลักสูตรที่ทําการปรับปรุง
รวมกับผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาฯ
นักศึกษาปสุดทาย หรือมหาบัณฑิต
ใหม และผูใชมหาบัณฑิต
การประชุมวางแผนการจัดการเรียน
การสอน รวมกันระหวางคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและผูส อน
มอบหมายความรับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชา
ตางๆ ใหผูประสานงานรายวิชา
รับผิดชอบ
ติดตามและรวบรวมผลการจัดการ
เรียนการสอน
สอบถามความพึงพอใจของ
มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตอ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
หลักจากสําเร็จการศึกษาไมเกิน 1
ป
การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ
ของมหาบัณฑิตทีส่ ําเร็จการศึกษา
ตอหลักสูตรและการเรียนการสอน

4.1 สอบถามความพึงพอใจของผูใช
มหาบัณฑิตตอคุณภาพมหาบัณฑิต
หลังจากสําเร็จการศึกษาอยางนอย
1 ป
4.2 การวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจ
ของผูใชมหาบัณฑิตตอคุณภาพ
มหาบัณฑิต
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การประเมินผล
1.1 มีการปรับปรุงหลักสูตรตรงตาม
ระยะเวลากําหนด

1.2 จัดทํารายงานผลการวิพากษ
หลักสูตร
2.1 มีการประชุมรวมระหวางอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย
ประจําหลักสูตร อยางนอยป
การศึกษาละ 1 ครั้ง
2.2 จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ปการศึกษาละ 1 ครั้ง

3.1 จัดทํารายงานความพึงพอใจของ
มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาตอ
หลักสูตรและการเรียนการสอน

3.2 มหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษามี
ความพึงพอใจหลักสูตรและการ
เรียนการสอน ไมนอยกวา
รอยละ 70
4.1 จัดทํารายงานความพึงพอใจของผูใช
มหาบัณฑิตตอคุณภาพมหาบัณฑิต
และการเรียนการสอน
4.2 ผูใชมหาบัณฑิตมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพมหาบัณฑิต
ไมนอยกวารอยละ 70

มคอ.2

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทั ศนู ปกรณ และวัส ดุครุภั ณฑ คอมพิ ว เตอร อยางเพียงพอเพื่อสนับ สนุนการเรีย นการสอนในชั้นเรีย นและสราง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
- มีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือในสาขาวิชาสถิติประยุกต
- มีฐานขอมูลเพื่อบริการสืบคนสําหรับการคนควาและวิจัยแบบออนไลน โดยแบงเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกส
และวารสารอิเล็กทรอนิกสอยางนอย 49 ฐานขอมูล นอกจากนี้ยังมีฐานขอมูลวิทยานิพนธอิเล็กทรอนิกส
งานวิจัย สิทธิบัตรและฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
- มีหองศึกษาคนควาดวยตนเอง และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่เอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางและภาควิชาฯ ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการให
อาจารยและนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอน
แตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมา
สอนบางรายวิชา และบางหัวขอ สามารถมี สวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือสําหรับ ใหสํานักหอสมุดกลาง และ
ภาควิชาฯ จัดซื้อหนังสือดวย
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
- มีการประเมินความเพียงพอของทรัพยากรโดยการจัดทําแบบสอบถามสํารวจความตองการ และจากการ
สังเกตการใชงานในรายวิชาที่สอน โดยใหทรัพยากรมีความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอน
- มีเจาหนาที่ประจําของสํานักหอสมุดกลางประสานงานกับสาขาวิชาฯ ในการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขา
หองสมุด และทําหนาที่ประเมินความเพียงพอของหนังสือในสาขาวิชาฯ
6.5 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
6.5.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
6.5.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติ ของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารย
สามารถใชส่ือการสอนได อย า งสะดวก ซึ่ งจํ า เป น ตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรในวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

57

มคอ.2

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator)
ตัวบงชี้และเปาหมายของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน ประกอบดวยตัวบงชี้และ
เปาหมายไมต่ํากวาที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาสถิติประยุกต แสดงดังตาราง
ปการศึกษา
2560 2561 2562 2563 2464

ดัชนีบงชี้และเปาหมาย
1.

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร
ไมนอยกวารอยละ 80
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาในทุกประเด็น
3. มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 กอนการเปดสอน

ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาตามแบบ
มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปดสอน 
ใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปการศึกษาที่มีการเปด 
สอนรายวิชาที่รับผิดชอบ
6. มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกรายวิชา

ที่เปดสอน
7. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานของหลักสูตรที่รายงานใน มคอ.7 ของป

กอนหนา
ไมนอยกวารอยละ 80 ของแผน
8. อาจารยใหมทุกคนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดาน

การจัดการเรียนการสอน (เฉพาะปที่มีการรับอาจารยใหม)
9. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ

และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา 6 ชั่วโมงตอป
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา

วิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา รอยละ 50 ตอป
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ปการศึกษา
2560 2561 2562 2563 2464

ดัชนีบงชี้และเปาหมาย
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทายตอคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชมหาบัณฑิตตอคุณภาพ
มหาบัณฑิต
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 (หลังจากสําเร็จ
การศึกษาอยางนอย 1 ป)
รวมตัวบงชี้ (ตัว)
รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองมีผลดําเนินการในปที่ดําเนินการ
(ลําดับขอที่ 1 - 5) (ตัว)













10

11

11

12

12

5

5

5

5

5

เกณฑ ก ารประเมิ น ผลการดํ า เนิ น การ เปน ไปตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิส าขาวิช าสถิติป ระยุกต
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาตองมีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายตัวบงชี้บังคับ (ตัว
บงชี้ที่ 1-5) และบรรลุเปาหมายตัวบงชี้รวม ไมนอยกวารอยละ 80 โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บงั คับและจํานวนตัว
บงชี้รวมในแตละปที่ประเมิน
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา
1.1.2 การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
1.1.3 การสอบถามจากนักศึกษา
1.1.4 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไมในเนื้อหาที่ไดสอน
ไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน การตรงตอเวลา
การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและประเมินผล และการใชสื่อการสอน
1.2.2 ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย
2.2 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
2.3 มีการแต งตั้ งคณะกรรมการประเมิ นหลักสูตรที่ประกอบดว ยคณาจารย และผูทรงคุณวุฒิในสาขาจาก
ภายนอกเปนครั้งคราวทุกๆ 5 ป
2.4 ประเมินโดยผูใชมหาบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินผลการดําเนิน งานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลั ก สู ต ร และคณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ ภาควิ ช า มี ค ณะกรรมการประเมิ น อย า งน อ ย 3 คน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1 คน (ควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 มีการนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4.2 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากผลการประเมินของนักศึกษา ผูใชมหาบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
4.3 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตรทุกปการศึกษา
4.4 จัดประชุมสัมมนาการปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 5 ป เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัย
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 ผลงานทางวิชาการ (ยอนหลัง 5 ป) ของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร (จําแนกตามรายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร)
รองศาสตราจารย ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
หนังสือ / ตํารา
1. วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล. (2558). คณิตสถิติศาสตร: การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ. ปทุมธานี: สํานักพิมพ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
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งานวิจัย / บทความ
Panichkitkosolkul, W. and Meedech, N. (2016). Testing on the Reciprocal of a Mean in a Normal
Distribution. International Journal of Applied Mathematics and Statistics, Vol.54(3), pp.51-58.
Panichkitkosolkul, W. and Meedech, N. (2016). Testing on the Ratio of Normal Means with a
Known Coefficient of Variation. Far East Journal of Mathematical Sciences, Vol.99(7), pp.10471060.
Panichkitkosolkul, W. (2015). Confidence Interval for the Coefficient of Variation in a Normal
Distribution with a Known Population Mean after a Preliminary T Test. KMITL Science and
Technology Journal, Vol.15(1), pp.34-46.
Panichkitkosolkul, W. (2015). Approximate Confidence Interval for the Ratio of Normal Means
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Decision Making, Volume 9376 of the series Lecture Notes in Computer Science pp.183-192.
Panichkitkosolkul, W. (2015). Statistical Tests for the Reciprocal of a Normal Mean with a Known
Coefficient of Variation. Journal of Probability and Statistics, Vol.2015, Article ID 723924, 5 pages,
2015. doi:10.1155/2015/723924.
Panichkitkosolkul, W. (2014). A Unit Root Test Based on the Modified Least Squares Estimator.
Sains Malaysiana. Vol.43 (10), pp.1623-1633.
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pp.79-92.
วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล. (2557). การตรวจสอบความเที่ยงตรงของผลการออกรางวัลสลากกินแบงรัฐบาลโดย
ใชการทดสอบไคกําลังสอง. Thai Journal of Science and Technology. ปที่ 2 ฉบับที่ 2. หนา 102-114.
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9. ปาริชาต สาหรายสุวรรณ และ วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล. (2557). การทดสอบรากหนึ่งหนวยโดยอิงตัวประมาณ
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Variance of Skewed Distributions. Silpakorn University Science and Technology Journal, Vol.7(2),
pp.9-16.
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Autoregressive Processes Following the Unit Root Tests. Model Assisted Statistics and
Applications: An International Journal, Vol.7, pp.1-15.
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Science and Technology Journal, Vol.6(1), pp.21-39.
13. Chiangpradit M., Panichkitkosolkul, W., Nguyen H.T., Kreinovich V., (2012). Extreme distributions
on intervals. Computational Technologies, Vol.17(1), pp.17-25.
14. Panichkitkosolkul, W., (2012). A Simulation Study of Estimator for the Stable Index. International
Journal of Innovative Management Information & Production, Vol.3(4), pp.36-43.
15. Panichkitkosolkul, W. and Saothayanun, L., (2012). Bootstrap Confidence Intervals of the Process
Capability Index for Half Logistic Distribution. Maejo International Journal Science and
Technology, Vol.5(1), pp.58-68.
16. Panichkitkosolkul, W. and Wattanachayakul, S., (2012). Bootstrap Confidence Intervals of the
Difference between Two Process Capability Indices for Half Logistic Distribution. Pakistan Journal
of Statistics and Operation Research, Vol.8(4), pp.878-894.
17. Panichkitkosolkul, W. (2012). A Modified Weighted Symmetric Estimator for a Gaussian FirstOrder Autoregressive Model with Additive Outliers. Walailak Journal of Science and Technology,
Vol.9(3), pp. 255-262.
18. Panichkitkosolkul, W., (2011). A Novel Method for Estimating the Parameter of a Gaussian AR(1)
Process with Additive Outliers. Maejo International Journal Science and Technology, Vol.5(1),
pp.58-68.
19. Panichkitkosolkul, W., (2011). Improvement in Modified Weighted Symmetric Estimator for a
Gaussian AR(1) Process with Additive Outliers. The Pacific Journal of Science and Technology,
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Following Unit Root Tests for a Gaussian AR(1) Process with Additive Outliers. Applied
Mathematical Sciences. Vol.5, pp.2297-2316.
62

มคอ.2
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Prediction Intervals for the Gaussian Autoregressive Processes with Additive Outliers. Chiang Mai
Journal of Science, Vol.39(1), pp.8-29.
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.แสงหลา ชัยมงคล
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2.

3.

4.

5.

6.
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9.

งานวิจัย / บทความ
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รวมเพื่อการเลี้ยงชีพ. วารสารสถิติประยุกตและเทคโนโลยีสารสนเทศ. ปที่ 1 ฉบับที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ มกราคมมิถุนายน: 7-19.
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Poonsak, S., Chaimongkol, S., and Borkowski, J (2014). Using genetic algorithms to generate D s optimal response surface designs. Lobachevskii Journal of Mathematics, Vol.35(1): 27-37.
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อาจารย ดร.ธีระวัฒน สิมมาจันทร
งานวิจัย / บทความ
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4. Thongsook, S., Borkowski, J.J., and Budsaba, K. (2014). Using a Genetic Algorithm to Generate Dsoptimal Designs with Bounded D-efficiencies for Mixture Experiments, Thailand Statistician:
Journal of Thai Statistical Association. Vol.12(2), pp.191-205.
5. Jangphanish, K., and Budsaba, K. (2013). Parameter Estimation for Re-Parametrized Inverse
Gaussian Distribution, Thammasat International Journal of Science and Technology. Vol.18(1),
pp.43-53.
6. Thongjaem, P., Ghosh, S.K., and Budsaba K. (2013) Least Squares Method of Estimation Using
Bernstein Polynomials for Density Estimation, Thailand Statistician: Journal of Thai Statistical
Association. Vol.11(1), 45-65.
7. Budsaba, K., Dehua, Q., Urmeneta, H., and Volodin, A. (2012). Complete Convergence for
Weighted Sums of Arrays of Rowwise-mixing Random Variables, Thailand Statistician: Journal of
Thai Statistical Association. Vol.10(1), pp.141-162.
8. Simmachan, T., Borkowski, J. J., and Budsaba, K. (2012). Expected Mean Squares for the Random
Effects One-Way ANOVA Model when Sampling from a Finite Population, Thailand Statistician:
Journal of Thai Statistical Association. Vol.10(1), pp.121-128.
9. Angkanavisal, N., Budsaba, K., and Volodin, A. (2012). Asymptotic Confidence Ellipses of
Parameters for the Beta-Poisson Dose-Response Model, Thailand Statistician: Journal of Thai
Statistical Association. Vol.10(1), pp.15-39.
10. Kerdpitak, C., Tienthai, J., Budsaba, K., and Laptaned, U. (2012). Management Model for Logistics
Operations of Thailand's Palm Oil Industry, UTCC Engineering Research Papers. University of the
Thai Chamber of Commerce. (in Thai).
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11. Bowonrattanaset, P. and Budsaba, K. (2011) Some Properties of the Three-Parameter Crack
Distribution, Thailand Statistician: Journal of Thai Statistical Association. Vol.9(2) pp.195-203.
12. Laoarun, W., Borkowski, J. J., Budsaba, K. (2011) Generation of Uniform Designs in the kdimensional Ball, Thailand Statistician: Journal of Thai Statistical Association. Vol.9(2), pp.103-127.
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

งานวิจัย / บทความ
Pijitrattana, P. and Lerdsuwansri, R. (2015). Confidence Interval for population size using the
Generalized Turing estimator. International Conference on Applied Statistics 2015, Thailand,
pp.278-285.
Thepmong, N. and Lerdsuwansri, R. (2015). Population Size Estimation Based Upon Zero-Modified
Poisson Models. International Conference on Applied Statistics 2015, Thailand, 270-277.
Phontusang, P., Katawatin, R., Pannangpetch, K., Kingpaiboon, S. and Lerdsuwansri, R. (2014).
Spatial variability of Sodium Adsorption Ratio and Sodicity in salt-affected soils of Northeast
Thailand. Advanced Material Research. Vols.931-932, pp.709-715.
Lerdsuwansri, R. and Böhning, D. (2014). A new estimator of population size based upon the
conditional independent Poisson Mixture Model. International Conference on Applied Statistics
2014, Thailand, pp.214-221.
Böhning, D., Baksh, M.F., Lerdsuwansri, R. and Gallagher, J. (2013). Use of the ratio plot in Capturerecapture estimation. Journal of Computational and Graphical Statistics. Vol.22(1), pp.135-155.
Böhning, D., Vidal-Diez, A., Lerdsuwansri, R., Wiwatwongkasem, C. and Arnold, M. (2013). A
Generalization of Chao’s Estimator for Covariate Information. Biometrics. Vol.69, pp.1033-1042.
Baksh, M.F., Böhning, D. and Lerdsuwansri, R. (2011). An extension of an over-dispersion test for
count data. Computational Statistics and Data Analysis. Vol.55, pp.466-474.
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อาจารย ดร.มณฑิรา ดวงสาพล (อาจารยใหม)
งานวิจัย / บทความ
1. Duangsaphon, M., Budsaba, K., Volodin, A. (2016). Improved Statistical Inference for ThreeParameter Crack Lifetime Distribution. Journal of Probability and Statistical Science. Vol.14(2),
pp.239-251.
2. ณัฐ นิ ช า วชิ ร พงษ , แสงหล า ชั ย มงคล และ มณฑิ ร า ดวงสาพล, (2558). การจัดกลุมระดับความเขมแข็งของ
ครอบครัวไทยโดยการวิเคราะหกลุมดวยวิธี k-modes, การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
ครั้งที่ 5 เรื่อง “การศึกษาเชิงสรางสรรค ทุนปญญาสูอาเซียน” มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม. 16-17 กรกฎาคม
2558.
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รองศาสตราจารย ดร.เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม
1.
2.
3.
4.

5.

6.

งานวิจัย / บทความ
เพ็ ญแข ฮิ ค คิ น บอททอม. (2559). ป จ จั ย ที่มีอิทธิพลตอการจําแนกกลุมบัณฑิตใหมที่ไดงานและยังไมไดงาน
กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,
เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม. (2558). การประเมินคุณภาพบัณฑิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รุนปการศึกษา 2556, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม. (2558). โครงการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศดานการขนสงและจราจรเพื่อประเมินขีด
ความสามารถการแขงขันของประเทศ, สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร.
Penkhae Hickinbottom, Chinnaphong Bumrungsub, Samran Muntup and Benjamas Tulnitikul.
(2014). Quality assessment of new graduates of the Faculty of Science and Technology,
Thammasat University. International Conferences on Education and STEM
Proceeding Conference. 16-18 June 2014. Honolulu Hawaii University.
สําราญ มั่นทัพ, เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม, ชินนะพงษ บํารุงทรัพย และเบญจมาศ ตุลยนิติกุล. (2558). ปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการจําแนกกลุมบัณฑิตใหมที่ไดงานและยังไมไดงาน กรณีศึกษา : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. จันทรเกษมสาร, ปที่ 21 ฉบับที่ 40, น.137-145.
เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม. (2557). งานจางที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทําแผนแมบททาอากาศยานภูมิภาค, บริษัท
ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน).

7. เพ็ ญ แข ฮิ ค คิ น บอททอม. (2557). การประเมิ น คุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รุนปการศึกษา 2556, คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
8. เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม. (2557). โครงการศึกษาเพื่อปรับปรุงโครงสรางอัตราคาภาระของการทาเรือแหงประเทศ
ไทย, การทาเรือแหงประเทศไทย
เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม. (2556). โครงการศึกษาพัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาระบบฐานขอมูล ขอสนเทศและ
แบบจํ าลองเพื่ อ บู ร ณาการขนส ง และจราจร การขนส งต อ เนื่ องหลายรู ป แบบ และ ระบบโลจิ ส ติ ก ส (TDL),
สํานักงานนโยบายและแผนการขนสงและจราจร.
9. เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม. (2556). โครงการจัดทําดัชนีอุตสาหกรรมระดับจังหวัด (ป 2556), สํานักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
10. เพ็ญแข ฮิคคิ นบอททอม. (2555). โครงการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมและการใหบริการ (ป 2555), สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
11. เพ็ ญ แข ฮิ ค คิ น บอททอม. (2555). โครงการพั ฒ นาสนามบิ น สุ ว รรณภู มิ , สํ า นั ก งานเศรษฐกิ จ อุ ต สาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม.

73

มคอ.2

12. เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม. (2554). โครงการวาจางที่ปรึกษาดานเทคนิค ประจําสํานักสงเสริมการขนสงทางน้ําและ
การพาณิชยนาวี สําหรับกิจการขนสงทางน้ําและการพาณิชยนาวี (ระยะที่ 3), กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชย
นาวี.
13. เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม. (2554). โครงการแนวโนมการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมโทรคมนาคมระดับมหภาค
ในยุคหลอมรวมไทย, สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม
แหงชาติ.
14. เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม. (2554). โครงการพัฒนาดัชนีอุตสาหกรรมและการใหบริการ (ป 2554), สํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
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ภาคผนวก 2 ภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ

รายนามอาจารย

ภาระงานสอนกอนปรับปรุงหลักสูตร
(ชั่วโมง : สัปดาห)
ป. ตรี

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รศ.ดร.วราฤทธิ์ พานิชกิจโกศลกุล
ผศ.ดร.แสงหลา ชัยมงคล
อ.ดร.ธีระวัฒน สิมมาจันทร
ผศ.ดร.สุปราณี ลิสวัสดิ์
อ.ดร.พัทธชนก ศรีสุรเดชชัย
ผศ.ดร.รมิดา ศรีเหรา
รศ.ดร.กมล บุษบา
ผศ.ดร.รัตนา เลิศสุวรรณศรี
อ.ดร.มณฑิรา ดวงสาพล
รศ.ดร.เพ็ญแข ฮิคคินบอททอม

6
6
6
6
3
6
6
6
6
9

ประกาศฯ
ป.โท
บัณฑิต

-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
-

ป.เอก

3
-

ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ / ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ภาระงานสอนภายหลังปรับปรุงหลักสูตร
การคนควาอิสระ
/ การคนควาอิสระ
(ชั่วโมง : สัปดาห)
กอนปรับปรุงหลักสูตร
หลังปรับปรุงหลักสูตร
(จํานวนนักศึกษา)
(จํานวนนักศึกษา)

รวม

ป. ตรี

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

3
6
6
6
3
6
6
6
6
3
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ประกาศฯ
บัณฑิต

-

ป.โท

ป.เอก

รวม

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

วิทยานิพนธ

2
2
2
1
2
1
-

การคนควาอิสระ

-

วิทยานิพนธ

2
2
1
2
2
1
2
1
1
1

การคนควาอิสระ

2
-
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ภาคผนวก 3 แบบฟอรมรายละเอียดในการเสนอขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร

สาขาวิชา

การปรับปรุงแกไขหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สถิติประยุกต
ฉบับป พ.ศ. 2555 เพื่อใชกับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ / รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2555
2. สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4 / 2560 เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560
3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2560
ตั้งแตภาคเรียนที่
1 ปการศึกษา 2560
เปนตนไป
4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข
4.1 เพื่อใหหลักสูตรมีความสมบูรณ ทันสมัย และมีความกระชับยิ่งขึ้น
4.2 เพื่อใหหลักสูตรมีรายละเอียดสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษา เกณฑ
การศึกษา มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพในระดับอุดมศึกษาของชาติ
5. สาระในการปรับปรุงแกไข
5.1 ปรับโครงสรางหลักสูตรและองคประกอบหลักสูตร ดังนี้
5.1.1 ตัดแผนการศึกษา แผน ก แบบ ก1 และปรับจํานวนหนวยกิต แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ดังนี้
แผน ก2 : ลดหนวยกิตวิชาบังคับ จาก 21 เปน 15 เพิ่มหนวยกิตวิชาเลือก จาก 6 เปน 12
แผน ข : ลดหนวยกิตวิชาบังคับ จาก 21 เปน 15 เพิ่มหนวยกิตวิชาเลือก จาก 12 เปน 18
5.1.2 วิชาเสริมพื้นฐาน
(1) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 วิชา ดังนี้
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2555
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2560
ส.510 คณิตศาสตรและสถิติขั้นหลักมูล (3 หนวยกิต)
อนุพั นธแ ละปริพั นธ จาโคเบียนและการเปลี่ย นตั ว
แปรในปริพันธหลายชั้น การหาอนุพันธของฟงกชันที่อยูในรูป
ปริพันธ ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเมทริกซและตัวกําหนด ความรู
เบื้องตนเกี่ยวกับการวิเคราะหเชิงสถิติ

ส.510 คณิตศาสตรและสถิติขั้นหลักมูล (3 หนวยกิต)
อนุพันธและปริพันธ จาโคเบียนและการเปลี่ยนตัวแปร
ในปริ พั น ธ ห ลายชั้ น การหาอนุ พั น ธ ข องฟ งก ชัน ที่ อ ยู ใ นรู ป
ปริพันธ ความรูทั่วไปเกี่ย วกับเมทริกซ และตั วกําหนด การ
วิเคราะหเชิงสถิติขั้นพื้นฐาน
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5.1.3 วิชาบังคับ
(1) เปดรายวิชาใหม จํานวน 1 วิชา ดังนี้
ส.791 สัมมนา (2 หนวยกิต)
วิชาบังคับกอน : ไดหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 12 หนวยกิต
วัดผลการศึกษาดวยระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
การสํารวจที่มาและวิวัฒนาการของงานวิจัยทางสถิติประยุกต การอาน การเขียน และการ
อภิปรายบทความในวารสารวิชาการ การนําเสนองานทางสถิติดวยการเขียนรายงานและดวยวาจา
(2) ลดจํานวนหนวยกิต เปลี่ยนการวัดการผลการศึกษา และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1
วิชา ดังนี้
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2555
ส.790 การใหคําปรึกษาทางสถิติ (3 หนวยกิต)
การดําเนินการในการแกปญหาจากผูมาขอคําปรึกษา
การฝ ก ฝน การพิ จ ารณาเลื อ กใช วิ ธี ก ารทางสถิ ติ ใ นการ
จั ด การกั บ ป ญ หา การออกแบบการทดลอง การเลื อ ก
ตัวอยาง การทํางานรวมกับนักวิจัยในสาขาวิชาตางๆ การ
นํ า เสนอผลและการเขี ย นรายงานการให คํ า ปรึ ก ษา การ
แลกเปลี่ยนประสบการณ การใหคําปรึกษาระหวางเพื่อนรวม
ชั้นและอาจารยผูควบคุม

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2560
ส.790 การใหคําปรึกษาทางสถิติ (1 หนวยกิต)
วัดผลการศึกษาดวยระดับ S (ใชได) และระดับ U (ใชไมได)
การดําเนินการในการแกปญหาจากผูมาขอคําปรึกษา
การฝกฝน การพิจารณาเลือกใช วิธีการทางสถิติในการจัดการ
กับปญหา แผนแบบการทดลอง การเลือกตัวอยาง การทํางาน
รวมกับ นักวิ จัย ในสาขาวิ ชาตางๆ การนํา เสนอผลและการ
เขียนรายงานการใหคําปรึกษา การแลกเปลี่ยนประสบการณ
การใหคําปรึกษาระหวางเพื่อนรวมชั้นและอาจารยผูควบคุม

(3) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 3 วิชา ดังนี้
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2555

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2560

ส.611 ทฤษฎีความนาจะเปน (3 หนวยกิต)
ปริภูมิของความนาจะเปน ความนาจะเปนมีเงื่อนไข
ความเปนอิสระของเหตุการณ ตัวแปรสุมและฟงกชันการแจก
แจงของตั ว แปรสุ ม ความเป น อิ ส ระของตั ว แปรสุ ม ค า
คาดหมาย ฟ งก ชัน กอ กํา เนิ ด การแจกแจงแบบต างๆ ของ
ฟงกชันของตัวแปรสุม ประเภทของการลูเขาของตัวแปรสุม
ทฤษฎีลิมิตสวนกลาง
ส.612 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ (3 หนวยกิต)
ตั ว อย า งการสุ ม และการแจกแจงของค า สถิ ติ การ
ประมาณคาแบบจุด สถิติที่เพียงพอ ทฤษฎีบทของเราวและ

ส.611 ทฤษฎีความนาจะเปน (3 หนวยกิต)
ปริ ภู มิ ค วามน า จะเป น ความน า จะเป น มี เ งื่ อ นไข
เหตุการณที่เปนอิสระตอกัน ตัวแปรสุมและฟงกชันการแจก
แจง ความเปน อิส ระของตัว แปรสุ ม ค า คาดหมาย ฟ งก ชั น
กอกําเนิด การแจกแจงของฟงกชันของตัวแปรสุม สถิติอันดับ
ประเภทของการลูเขาของตัวแปรสุม กฎจํานวนมาก ทฤษฎี
บทขีดจํากัดสวนกลาง
ส.612 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ (3 หนวยกิต)
การแจกแจงคาสถิติจากประชากรปรกติ การประมาณ
คาแบบจุด สถิติเพียงพอ ทฤษฎีบทของเราวและแบลคเวลล
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2555

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2560

แบลคเวลล อสมการของคราแมร แ ละเราว การสร า งช ว ง
ความเชื่อมั่นสําหรับพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐานโดย
ใชทฤษฎีบทของเนยมานและเพียรสัน การทดสอบสมมติฐาน
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด โดยเอกรู ป การทดสอบชนิ ด อื่ น ๆ
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประมาณคาซึ่งมีคุณสมบัติโรบัส
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจ การอนุมานแบบ
เบส
ส.631 การวิเคราะหเชิงสถิติ (3 หนวยกิต)
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานแบบอิงพารามิเตอร
และไมอิ งพารามิเ ตอร การวิ เคราะห ความแปรปรวน การ
วิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหอนุกรมเวลา การตัดสินใจ
เบื้องตน การเลือกวิธีการวิเคราะหทางสถิติใหเหมาะสมใน
การแกปญหาดานตางๆ โดยใชกรณีศึกษา

อสมการของคราแมร และเราว การสรา งช ว งความเชื่อ มั่ น
สําหรับพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐานโดยใชบทตั้งเนย
แมน-เพียรสัน การทดสอบกําลังสูงสุดเสมอ การทดสอบชนิด
อื่ น ๆ ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ตั ว ประมาณที่ มี ค วามแกร ง
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีการตัดสินใจ การอนุมานแบบ
เบส
ส.631 การวิเคราะหเชิงสถิติ (3 หนวยกิต)
การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานแบบอิงพารามิเตอร
และไมอิ งพารามิเ ตอร การวิ เคราะห ความแปรปรวน การ
วิเคราะหการถดถอย การเลือกวิธีการวิเคราะหทางสถิติให
เหมาะสมในการแกปญหาดานตางๆ โดยใชกรณีศึกษา

(4) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 วิชา ดังนี้
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2555

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2560

ส.633 ตัวแบบเชิงเสนประยุกต (3 หนวยกิต)
แนวคิดหลักในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกต
และจากการทดลอง ตั วแบบการถดถอยเชิ ง เส น หลั กการ
ออกแบบการทดลอง ตัวแบบเชิงเสนสําหรับการออกแบบการ
ทดลอง การตรวจสอบความเหมาะสมของตัว แบบ การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปและกรณีศึกษา

ส.632 ตัวแบบเชิงเสนประยุกต (3 หนวยกิต)
แนวคิดหลักในการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสังเกต
และจากการทดลอง ตัวแบบการถดถอยเชิงเสน หลักการของ
แผนแบบการทดลอง ตัวแบบเชิงเสนสํ าหรับแผนแบบการ
ทดลอง การตรวจสอบความเหมาะสมของตัว แบบ การใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติและกรณีศึกษา

5.1.4 วิชาเลือก
(1) เปดรายวิชาใหม จํานวน 3 วิชา ดังนี้
ส.657 การทําเหมืองขอมูล (3 หนวยกิต)
ภาพรวมของการทําเหมืองขอมูล ความแตกตางระหวางสถิติและการทําเหมืองขอมูล
กระบวนการทําเหมืองขอมูล เทคนิคการทําเหมืองขอมูล ซอฟตแวรเหมืองขอมูล ขั้นตอนวิธีการเรียนรูของเครื่องจักร
สําหรับการแบงกลุม การจําแนก ตัวแบบเชิงทํานาย การวิเคราะหความเกี่ยวพัน การหารูปแบบจากขอมูลลําดับ
การใชเครื่องมือทําเหมืองขอมูลในการวิเคราะหขอมูลตัวอยางและการแปลผล
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ส.658 ระเบียบวิธีผิวตอบสนองเบื้องตน (3 หนวยกิต)
องคประกอบของวิธีผิวตอบสนอง แผนแบบการทดลองสําหรับตัวแบบอันดับที่ 1 และ 2 การ
วิเคราะหและหาคาเหมาะสมของตัวแบบ วิธีไตขึ้นเเละลงตามทางชันที่สุด แผนแบบที่เหมาะที่สุดแบบดีและไอวี
ขั้นตอนวิธีสําหรับการสรางแผนแบบที่เหมาะที่สุด การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติสําหรับระเบียบวิธีผิวตอบสนอง
ส.676 การวิเคราะหขอมูลแบบเบส (3 หนวยกิต)
การอนุมานเเบบเบสเบื้องตน การทดสอบสมมติฐานแบบเบสและปจจัยเบส วิธีการโซมารคอ
ฟมอนติคารโลและวิธีที่เกี่ยวของในการอนุมานแบบเบส การเเจกเเจงกอน ตัวแบบเชิงเสนแบบเบส การแจกแจง
ทํานาย การตรวจสอบเเละเปรียบเทียบตัวแบบ
(2) ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 4 วิชา ดังนี้
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2555

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2560

ส.636 การวิจัยเชิงปริมาณ (3 หนวยกิต)
ลักษณะทั่วไปของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ขั้นตอนการ
วิ จั ย การออกแบบการวิ จั ย และการชั ก ตั ว อย า ง การสร า ง
เครื่อ งมือที่ ใชใ นการวัด การตรวจสอบความเที่ ยงตรงและ
ความเชื่ อ ถื อ ได ข องเครื่ อ งมื อ วิ ธี ก ารรวบรวมข อ มู ล การ
เลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานเสนอ
ผลการวิจัย การประยุกตกับสถานการณจริง
ส.637 วิธีทางสถิติไมอิงพารามิเตอร (3 หนวยกิต)
การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับประชากรกลุมเดียว
สองกลุม และมากกวาสองกลุม การวิเคราะหความสัมพันธ
ระหวางตัวแปร การทดสอบความกลมกลืน การทดสอบความ
เปนเอกพันธุ การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี กรณีศึกษา
ส.638 เทคนิคการพยากรณ (3 หนวยกิต)
บทบาทของการพยากรณ ต อ การตั ด สิ น ใจ การ
พยากรณ โ ดยวิ ธี ป รั บ ให เ รี ย บ การถดถอย การแยก
สวนประกอบของอนุกรมเวลา และวิธีของบอกซและเจนกินซ
ตัวแบบฟงกชันทรานสเฟอร และการวิเคราะหอินเตอรเวนชัน
การวิเ คราะห ส เปกตรัม การพยากรณ โ ดยอาศัย ข อ มูล เชิ ง
คุ ณ ภาพ การเลื อ กและการประเมิ น เทคนิ ค การพยากรณ
กรณีศึกษา

ส.636 การวิจัยเชิงปริมาณ (3 หนวยกิต)
ลักษณะทั่วไปของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย ขั้นตอนการ
วิจัย การออกแบบการวิจัยและการเลือกตัวอยาง การสราง
เครื่อ งมือที่ ใชใ นการวัด การตรวจสอบความเที่ ยงตรงและ
ความเชื่ อ ถื อ ได ข องเครื่ อ งมื อ วิ ธี ก ารรวบรวมข อ มู ล การ
เลือกใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล การเขียนรายงานเสนอ
ผลการวิจัย การประยุกตกับสถานการณจริง
ส.637 วิธีทางสถิติไมอิงพารามิเตอร (3 หนวยกิต)
วิธี ก ารมาตรฐานที่ ใช ใ นการทดสอบสมมติ ฐ าน การ
ประมาณค า แบบชว งโดยใช ส ถิ ติ ไม อิ ง พารามิ เ ตอร สํ า หรั บ
ขอ มูล ตอ เนื่ องและข อมู ลจํ า แนกประเภท หั วข อเพิ่ม เติ ม ที่
นาสนใจในวิธีทางสถิติไมอิงพารามิเตอร
ส.638 เทคนิคการพยากรณ (3 หนวยกิต)
บทบาทของการพยากรณ ต อ การตั ด สิ น ใจ การ
พยากรณ โ ดยวิ ธี ก ารทํ า ให เ รี ย บ การถดถอย การแยก
สวนประกอบของอนุกรมเวลา และวิธีของบอกซและเจนกินซ
ตัวแบบฟงกชันทรานสเฟอร และการวิเคราะหอินเตอรเวนชัน
การวิเ คราะห ส เปกตรัม การพยากรณ โ ดยอาศัย ข อ มูล เชิ ง
คุ ณ ภาพ การเลื อ กและการประเมิ น เทคนิ ค การพยากรณ
กรณีศึกษา
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2555

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2560

ส.639 การควบคุมคุณภาพ (3 หนวยกิต)
แนวคิดและระเบียบวิธีการทางสถิติที่ใชในการควบคุม
คุ ณ ภาพและการปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการ
ควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมสําหรับตัวแปรเชิงปริมาณ
และคุณภาพ การศึกษาศักยภาพของกระบวนการ แผนการ
ชักตัวอยางเพื่อการยอมรับ

ส.639 การควบคุมคุณภาพ (3 หนวยกิต)
แนวคิดและระเบียบวิธีการทางสถิติที่ใชในการควบคุม
คุ ณ ภาพและการปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ ทางสถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการ
ควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมสําหรับตัวแปรเชิงปริมาณ
และคุณภาพ การศึกษาศักยภาพของกระบวนการ แผนการ
เลือกตัวอยางเพื่อการยอมรับ

(3) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 วิชา ดังนี้
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2555

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2560

ส.797 กรณีศึกษาและการวิเคราะหสถิติเชิงปฏิบัต(ิ 3หนวย

ส.796 กรณีศึกษาและการวิเคราะหสถิติเชิงปฏิบัต(ิ 3หนวย

กิต)

กิต)

กรณีศึกษาวิธีการสรางตัวแบบและการวิเคราะหเชิง
สถิติ กรณีศึกษาเพื่อศึกษาวิธีการชักตัวอยาง การออกแบบ
ทดลอง ปฏิบัติการการจัดการกับขอมูล การวิเคราะหเชิงสถิติ
การนําเสนอขอมูล และการเขียนรายงาน การใหคําปรึกษา
ด า นสถิ ติ ป ระยุ ก ต ใ นงานต า งๆ ทั้ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร

กรณีศึกษาวิธีการสรางตัวแบบและการวิเคราะหเชิง
สถิติ กรณีศึกษาเพื่อศึกษาวิธีการเลือกตัวอยาง แผนแบบการ
ทดลอง ปฏิบัติการการจัดการกับขอมูล การวิเคราะหเชิงสถิติ
การนําเสนอขอมูล และการเขียนรายงาน การใหคําปรึกษา
ด า นสถิ ติ ป ระยุ ก ต ใ นงานต า งๆ ทั้ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร

(4) เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 4 วิชา ดังนี้
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2555

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2560

ส.647 เทคนิคการจําลอง (3 หนวยกิต)
ลัก ษณะเฉพาะของตั ว แปรสุ ม แบบต า งๆ ทั้ง ตั ว แปร
เดีย วและหลายตัว แปร การสร างตัว แปรสุ มด วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร วิธีการมอนติคารโลและวิธีการที่ใชในปจจุบัน
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร กรณีศึกษาการจําลองแบบปญหาสถิติ
ประยุกต

ส.647 การคํานวณเชิงสถิติ (3 หนวยกิต)
การสร า งตั ว เลขสุ ม การเลื อ กตั ว อย า งเเบบปฏิ เ สธ
การจํา ลองตัว แบบเชิ งสถิติ การจํา ลองโซ มารคอฟ วิธีการ
มอนติคารโลเเละการประยุกตในสถิติเชิงอนุมาน วิธีการโซ
มาร ค อฟมอนติ ค าร โ ล ขั้ น ตอนวิ ธี เ มทโทโพลิ ส -ฮาส ท ติ ง
วิธีการเลือกตัวอยางเเบบเมทโทโพลิสเเรนดอมวอลค วิธีการ
สุมซ้ํา การประมาณเเบบบูตสเเตรป การประยุกตการจําลอง
ในปญหาสถิติประยุกต หัวอื่นๆ ที่ทันสมัย
ส.648 โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติและการจําลอง
(3 หนวยกิต)
โครงสรางและหลักเกณฑการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเชิง
สถิ ติ ช นิ ด ต า งๆ ในป จ จุ บั น เทคนิ ค ร ว มกั น ของโปรแกรม
สําเร็จรูปเชิงสถิติทุกชนิด การจัดการขอมูล การวิเคราะหสถิติ
และการสรางกราฟดวยโปรแกรมสําเร็จรูป แซส มินิแทป อาร

ส.648 โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติและการคํานวณ
(3 หนวยกิต)
โครงสรางและหลักเกณฑการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเชิง
สถิ ติ ช นิ ด ต า งๆ ในป จ จุ บั น เทคนิ ค ร ว มกั น ของโปรแกรม
สําเร็จรูปเชิงสถิติทุกชนิด การจัดการขอมูล การวิเคราะหสถิติ
และการสรางกราฟดวยโปรแกรมสําเร็จรูป แซส มินิแทป อาร
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2555

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2560

โปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆ บนเวิรลไวดเว็บ ภาษาสําหรับการ
เขียนโปรแกรมเมทริกซเบื้องตน การใชแมคโคร การจําลอง
แบบมอนติ-คารโล
ส.666 การวิเคราะหขอมูลเชิงกลุม ประยุกต (3 หนวยกิต)
ตั ว แบบเชิ ง สถิ ติ แ ละวิ ธี ก ารต า งๆ สํ า หรั บ ข อ มู ล เชิ ง
ประเภท ตารางจําแนกไขว การทดสอบความเปนอิสระกัน
การถดถอยลอจิสติก ตัวแบบลอก-ลิเนียร และตัวแบบเชิงเสน
วางนั ย ทั่ ว ไปอื่ น ๆ ที่ ใ ช ใ นป จ จุ บั น การอภิ ป รายการใช
ซอฟท แ วร สํ า หรั บ วิ ธี ก ารต า งๆ และการนํ า ไปใช ใ นงานที่
มอบหมาย
ส.667 การออกแบบการทดลอง (3 หนวยกิต)
แนวทางการออกแบบการทดลอง แผนแบบสุ ม
บริบู รณ แผนแบบบล็อ กสุม บริ บูรณ แผนแบบจัตุ รัสละติ น
แผนแบบบล็ อ กไม บ ริ บู ร ณ การทดลองแบบแฟกทอเรี ย ล
และแฟกทอเรี ย ลบางส ว น ความพั ว พั น การทดลองแบบ
สปลิทพลอท การทดลองที่มีการวัดซ้ํา แผนแบบอื่นๆ ที่ใชใน
ปจจุบัน

โปรแกรมสําเร็จรูปอื่นๆ บนเวิรลไวดเว็บ ภาษาสําหรับการ
เขียนโปรแกรมเมทริกซเบื้องตน การใชแมคโคร การจําลอง
มอนติคารโลเบื้องตน
ส.666 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทประยุกต (3หนวยกิต)
ตัวแบบเชิงสถิติและวิธีการตางๆ สําหรับขอมูลจําแนก
ประเภท ตารางไขว การทดสอบความเป น อิ ส ระกั น การ
ถดถอยลอจิสติก ตัวแบบล็อกเชิงเสน และตัวแบบเชิงเสนนัย
ทั่ว ไปอื่ น ๆ ที่ ใ ช ใ นป จ จุ บั น การอภิ ป รายการใช ซ อฟท แ วร
สําหรับวิธีการตางๆ และการนําไปใชในงานที่มอบหมาย
ส.667 แผนแบบการทดลอง (3 หนวยกิต)
หลั ก การของแผนแบบการทดลอง แผนแบบการ
ทดลองสุมบริบูรณ แผนแบบบล็อกสมบูรณเชิงสุม แผนแบบ
จัตุรัสละติน แผนแบบบล็อกไมสมบูรณ การทดลองแฟกทอ
เรียล และแฟกทอเรียลบางสวน ความพัวพัน การทดลอง
สปลิตพล็อต แผนแบบที่มีการวัดซ้ํา แผนแบบอื่นๆ ที่ใชใน
ปจจุบัน

(5) เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชือ่ วิชา ยายหมวดวิชา และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1
วิชา ดังนี้
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2555

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2560

ส.632 เทคนิคการชักตัวอยาง (3 หนวยกิต)
หลักการและขั้นตอนการสํารวจดวยตัวอยาง การชัก
ตัวอยางแบบใชความนาจะเปนและไมใชความนาจะเปน การ
ชั ก ตั ว อย า งแบบสุ ม เชิ ง เดี ย ว วิ ธี ก ารประมาณค า แบบใช
อัต ราส ว นและแบบใช การถดถอย การชั ก ตั ว อย า งแบบใช
ความนาจะเป นไมเทากัน การชักตัวอยางแบบแบงเปนชั้ น
แบบมีระบบ แบบเกาะกลุม และแบบหลายชั้น ปญหาในการ
สํารวจดวยตัวอยาง และสํามะโน ความคลาดเคลื่อนที่ไมได
เกิดจากการชักตัวอยาง

ส.646 การสํารวจดวยตัวอยาง (3 หนวยกิต)
การประยุกตใชการเลือกตัวอยางจากประชากรอันตะ
การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย การเลือกตัวอยางแบบแบงชั้น
ภู มิ และการเลื อ กตั ว อย า งแบบกลุ ม การกํ า หนดขนาด
ตัวอยาง การประมาณคาพารามิเตอร สมบัติของตัวประมาณ
คาแบบอื่นๆ ไดแก ตัวประมาณแบบอัตราสวนและแบบการ
ถดถอย การไมตอบสนอง หัวขอเพิ่มเติมที่นาสนใจในการ
เลือกตัวอยาง
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(6) เปลี่ยนรหัสวิชา ยายหมวดวิชา และปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา จํานวน 1 วิชา ดังนี้
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2555

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2560

ส.634 การวิเคราะหหลายตัวแปร (3 หนวยกิต)
การประมาณและการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรสุม
ปกติ ห ลายตั ว แปร การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนและการ
ถดถอยของหลายตัวแปร การวิเคราะหจําแนกประเภท การ
วิเคราะหแ คนนอนนิค อล การวิ เคราะหส วนประกอบหลั ก
การวิเคราะหตัวประกอบ การวิเคราะหการเกาะกลุม การ
วิเคราะหคอนจอย การใชโปรแกรมสําเร็จรูป

ส.668 การวิเคราะหหลายตัวแปร (3 หนวยกิต)
การประมาณและการทดสอบสมมติฐานของตัวแปรสุม
ปรกติหลายตัวแปร การวิเคราะหความแปรปรวนและการ
ถดถอยหลายตัวแปร การวิเคราะหจําแนกกลุม การวิเคราะห
คานอนิ คัล การวิเ คราะห สว นประกอบหลัก การวิเ คราะห
ปจจัย การวิเคราะหแบงกลุม การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเชิง
สถิติ

(7) เปลี่ยนชื่อวิชา จํานวน 1 วิชา ดังนี้
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2555

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2560

ส.669 หัวขอเลือกสรรทางสถิติประยุกต (3 หนวยกิต)
ส.669 หัวขอคัดสรรทางสถิติประยุกต (3 หนวยกิต)
หัวขอบรรยายที่ทันสมัย โครงการฯ จะกําหนดขึ้นตาม
หัวขอบรรยายที่ทันสมัย โครงการฯ จะกําหนดขึ้นตาม
ความเหมาะสมโดยไมใหซ้ําซอนกับในวิชาอื่นที่เรียนมาแลว ความเหมาะสมโดยไมใหซ้ําซอนกับในวิชาอื่นที่เรียนมาแลว

(8) ปดรายวิชา จํานวน 5 วิชา ดังนี้
ส.646 ประชากรศาสตร
ส.657 คณิตศาสตรประกันชีวิต
ส.658 การเงินและการลงทุนสําหรับนักคณิตศาสตรประกันภัย
ส.668 การวิเคราะหการถดถอย
ส.796 การสํารวจงานวิจัยทางดานสถิติ
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6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสรางเดิม และเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้

หมวดวิชา
1)
2)
3)
4)

วิชาเสริมพื้นฐาน
วิชาบังคับ
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ
การคนควาอิสระ

หนวยกิตรวมไมนอยกวา

เกณฑกระทรวงศึกษาธิการ
(หนวยกิต)
แผน ก แผน ก
แบบ ก1 แบบ ก2
12
36
36

แผน ข
30-33

12
36

โครงสรางกอนปรับปรุง
(หนวยกิต)
แผน ก
แบบ ก1
6*
36

3-6
36

แผน ก
แบบ ก2
3*
21
6
12

แผน ข
3*
21
12

โครงสรางหลังปรับปรุง
(หนวยกิต)
แผน ก
แบบ ก2
3*
15
12
12

6
36

39

39

แผน ข
3*
15
18
6

39

39

หมายเหตุ * หมายถึง ไมนับหนวยกิต
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ภาคผนวก 4 ตารางเปรียบเทียบโครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555 กับ ฉบับ พ.ศ.2560

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555
- ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in
Applied Statistics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต)
ชื่อยอ วท.ม. (สถิติประยุกต)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Science
(Applied Statistics)
ชื่อยอ M.Sc. (Applied Statistics)
- ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
หลักสูตรสถิติประยุกต มุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณธรรม
จริ ย ธรรม และมี ค วามรู ท างด า นสถิ ติ และสามารถนํ า ไป
ประยุกตใชตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่
(1) มี ความรูค วามเขา ใจดา นวิ ธีก ารทางสถิติ อย างลึก ซึ้ ง
สามารถนํ าความรู ไ ปประยุก ต ใช ในการวิเ คราะห และวิ จัย ได
อยางถูกตอง
(2) มีความรูดานวิชาการทางสถิติเพียงพอที่จะศึกษาคนควา
วิเคราะหปญหาและติดตามผลงานทางวิชาการ
(3) สามารถทําการประมวลผลและวิเคราะหข อมูล ดว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร
(4) สามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด ไ ปพั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง งานที่
เกี่ยวของใหดีและทันสมัยอยูเสมอ
(5) สามารถถายทอดความรูทางวิชาการ และวิธีการทาง
สถิติไดอยางดี
(6) มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสถิติและการวิจัย

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2560
- ชื่อหลักสูตรและชื่อปริญญา
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสถิติประยุกต
ภาษาอังกฤษ : Master of Science Program in
Applied Statistics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
(สถิติประยุกต)
ชื่อยอ วท.ม. (สถิติประยุกต)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Science
(Applied Statistics)
ชื่อยอ M.Sc. (Applied Statistics)
- ปรัชญาและ/หรือวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปรัชญา
หลั ก สู ต รสถิ ติ ป ระยุ ก ต มุ งเน นการผลิ ตมหาบั ณฑิ ตให มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีค วามรูทางดานสถิ ติ และสามารถ
นําไปประยุกตใชตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่
(1) มี ค วามรู ค วามเข า ใจด า นวิ ธี ก ารทางสถิ ติ อ ย า งลึ ก ซึ้ ง
สามารถนํา ความรู ไปประยุ กต ใ ชใ นการวิเ คราะห และวิ จัย ได
อยางถูกตอง
(2) มีความรูดานวิชาการทางสถิติเพียงพอที่จะศึกษาคนควา
วิเคราะหปญหาและติดตามผลงานทางวิชาการ
(3) สามารถทํ า การประมวลผลและวิ เ คราะห ข อ มู ล ด ว ย
โปรแกรมคอมพิวเตอร
(4) สามารถนํ า ความรู ที่ ไ ด ไ ปพั ฒ นา และปรั บ ปรุ ง งานที่
เกี่ยวของใหดีและทันสมัยอยูเสมอ
(5) สามารถถายทอดความรูทางวิชาการ และวิธีการทาง
สถิติไดอยางดี
(6) มีจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพสถิติและการวิจัย
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2560

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาภาคปกติทวิภาคโดย 1 ปการศึกษา
แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาหและอาจเปดการศึกษา
ภาคฤดูรอนโดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห แตให
เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
-ไมม-ี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
-ไมม-ี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลา ราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบการศึกษาภาคปกติทวิภาคโดย 1 ปการศึกษา
แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาหและอาจเปดการศึกษา
ภาคฤดูรอนโดยใชเวลาการศึกษาไมนอยกวา 8 สัปดาห แตให
เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
-ไมม-ี
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
-ไมม-ี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
วัน-เวลา ราชการปกติ
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคฤดูรอน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม
หรือเปนไปตามการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุ ณ สมบั ติ ข องผู เ ข า ศึ ก ษาต อ งเป น ไปตามข อ บั ง คั บ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู เ ข า ศึ ก ษาต อ งเป น ไปตามข อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
พ.ศ. 2553 ขอ 7 และมีคุณสมบัติ ดังนี้
1) นักศึกษาที่เลือกแผน ก แบบ ก1 ตองเปนผูสําเร็จ
การศึ ก ษาชั้ น ปริ ญ ญาตรี สาขาสถิ ติ จ ากสถาบั น ทั้ ง ในหรื อ
ตา งประเทศที่ส ภามหาวิ ท ยาลั ยรั บ รองวิท ยฐานะและต อ งมี
ประสบการณการทํางานวิจัย และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต
3.00 ขึ้นไป
2) นักศึกษาที่เลือกแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข ตอง
1) ผูเขาศึกษาตองเปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญา
เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทุกสาขาจากสถาบันทั้งใน ตรี ทุ ก สาขาจากสถาบั น ทั้ ง ในหรื อ ต า งประเทศที่ ส ภา
หรือตางประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ
มหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และเคยศึกษาวิชาคณิตศาสตร
3) นักศึกษาทีเ่ ปนชาวตางชาติตองสามารถ ฟง อาน หรือสถิติมาอยางนอย 6 หนวยกิต
พูด เขียนภาษาไทยไดเปนอยางดี
2) ผู เ ข า ศึ ก ษาที่ เ ป น ชาวต า งชาติ ต อ งสามารถ ฟ ง
อาน พูด เขียนภาษาไทยไดเปนอยางดี
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555
- การคัดเลือกผูเขาศึกษา
1) ผูเขาศึกษาในแผน ก แบบ ก1 ตองผานการสอบ
สัมภาษณและเสนอโครงรางหัวขอเรื่องที่สนใจที่คาดวาจะทํา
วิทยานิพนธ โดยผูเขาศึกษาตองสงโครงรางฯ กอนเขารับการ
สอบสัมภาษณ
2) ผูเขาศึกษาในแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ตอง
ผานการสอบขอเขียนและสัมภาษณ ยกเวนสําหรับผูเขาศึกษาที่
มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.75 ขึ้นไป ไมตองสอบขอเขียนแต
ตองผานการสอบสัมภาษณ
3) ผู เ ข า ศึ ก ษ า ใน ทุ ก แ ผ น ต อ งส งผ ล ทด ส อ บ
ภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตอง
ไมเกิน 2 ป นับถึงวันสมัคร)
4) เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคล
เขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และ/หรือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- จํานวนการรับนักศึกษา
รับนักศึกษาเขาศึกษาปการศึกษาละ 10 คน
- ขอกําหนดหลักสูตร เฉพาะหัวขอที่สําคัญ
เกณฑการสําเร็จการศึกษา
1. สําหรับแผน ก แบบ ก1
1) ไดระดับ P ในการศึกษาวิชาบังคับที่หลักสูตรกําหนดให
เรียนเพิ่มเติม
2) ได ค าระดั บ P (ผ า น) ในการสอบภาษาต า งประเทศ
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ ศึกษาและสอบผานวิชา
มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
3) ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปาก
เปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดยคณะกรรมการที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี แ ต ง ตั้ ง และนํ า วิ ท ยานิ พ นธ ที่ พิ ม พ แ ละเย็ บ เล ม
เรียบรอยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
4) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง
นอ ยดํ าเนิน การให ผลงานหรื อส วนหนึ่ง ของผลงานไดรั บการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือเสนอ
ตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding)
5) ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2560
- การคัดเลือกผูเขาศึกษา

1) ผูเขาศึกษาตองผานการสอบขอเขียนและสัมภาษณ
ยกเวนสําหรับผูเขาศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต 2.75 ขึ้น
ไป ไม ต อ งสอบข อ เขี ย นแต ต อ งผ า นการสอบสั ม ภาษณ เ ชิ ง
วิชาการ
2) ผู เ ข า ศึ ก ษาต อ งส ง ผลทดสอบภาษาอั ง กฤษ TUGET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบตองไมเกิน 2 ป นับถึง
วันสมัคร)
3) เงื่อนไขอื่นๆ ใหเปนไปตามประกาศรับสมัครบุคคล
เขาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
และ/หรือคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- จํานวนการรับนักศึกษา
รับนักศึกษาเขาศึกษาปการศึกษาละ 10 คน
- ขอกําหนดหลักสูตร เฉพาะหัวขอที่สําคัญ
เกณฑการสําเร็จการศึกษา
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555
2. สําหรับแผน ก แบบ ก2 และแผน ข
1) ไดศึกษาลักษณะวิชาตางๆ ครบตามโครงสรางหลักสูตร
และมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 39 หนวยกิต
2) ไดค าระดั บเฉลี่ย สะสมไม ต่ํ ากวา 3.00 (จากระบบ
4 ระดับคะแนน)
3) ได คา ระดั บ P (ผ าน) ในการสอบภาษาต างประเทศ
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือ ศึกษาและสอบผานวิชา
มธ.005 ภาษาอังกฤษ 1 และ มธ.006 ภาษาอังกฤษ 2
4) ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบประมวลความรู (สําหรับ
นักศึกษาแผน ข)
5) ไดระดับ S ในการสอบวิทยานิพนธ โดยการสอบปาก
เปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดยคณะกรรมการที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี แ ต ง ตั้ ง และนํ า วิ ท ยานิ พ นธ ที่ พิ ม พ แ ละเย็ บ เล ม
เรียบรอ ยแลว มามอบใหมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ (สําหรั บ
นักศึกษาแผน ก)
6) ไดระดับ S ในการสอบวิชาการคนควาอิสระ (สําหรับ
นักศึกษา แผน ข)
7) ผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยาง
นอ ยดํ าเนิน การให ผลงานหรื อส วนหนึ่ง ของผลงานไดรั บการ
ยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ เสนอ
ต อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม (Proceeding)
(สําหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก2)
8) ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2560
1. แผน ก แบบ ก2
(1) ได ศึก ษาลัก ษณะวิ ชาตา งๆ ครบตามโครงสรา ง
หลักสูตร และมีหนวยกิตสะสม
ไม น อ ยกว า 39 หน ว ยกิ ต และได ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขอื่ น ๆ
ตามที่หลักสูตรกําหนดครบถวน
(2) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ
4 ระดับคะแนน)
(3) ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
(4) ไดระดับ S (ใชได) ในวิชา ส.790 การใหคําปรึกษา
ทางสถิติ และ ส.791 สัมมนา
(5) ไดระดับ S (ใชได) ในการสอบวิทยานิพนธ โดย
การสอบปากเปล า ขั้ น สุ ด ท า ยโดยคณะกรรมการที่ ค ณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตงตั้ง ตองเปนระบบเปดใหผูสนใจ
เข า รั บ ฟ ง ได จั ด ทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ต ามรู ป แบบที่ ห อสมุ ด แห ง
มหาวิท ยาลัยธรรมศาสตรกํ าหนด และนํ าสงวิ ทยานิพ นธเข า
ระบบบริหารจัดการวิทยานิพนธใหมหาวิทยาลัย ตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ สารนิพนธ และ
การคนควาอิสระ พ.ศ. 2559
(6) ผลงานวิทยานิพนธหรือสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ
จะต อ งได รั บ การตี พิ ม พ หรื อ อย า งน อ ยได รั บ การยอมรั บ ให
ตี พิ ม พ ใ นวารสารระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา เรี่อง หลักเกณฑ การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง
วิ ช าการ หรื อ นํ า เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการโดยบทความที่
นําเสนอฉบับสมบูรณ (Full Paper) ไดรับการตีพิมพในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกลาว
(7) ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นๆ ที่คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
2. แผน ข
(1) ได ศึก ษาลัก ษณะวิ ชาตา งๆ ครบตามโครงสรา ง
หลักสูตร และมีหนวยกิตสะสม
ไม น อ ยกว า 39 หน ว ยกิ ต และได ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขอื่ น ๆ
ตามที่หลักสูตรกําหนดครบถวน
(2) ไดคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (จากระบบ
4 ระดับคะแนน)
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- การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก1 และแบบ ก2)
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธไดเมื่อนักศึกษามี
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2) นั กศึ ก ษาจะจดทะเบี ย นทํา วิ ท ยานิ พ นธไ ด เมื่อ ศึ ก ษา
รายวิชาบังคับมาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และ
จะตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยมีคาระดับ
เฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 (เฉพาะนักศึกษาแผน ก แบบ ก2)
3) นั ก ศึ ก ษาต อ งทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เ ป น ภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษ
4) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตอง
เสนอเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ต อ คณะกรรมการสอบเค า โครง
วิท ยานิพ นธ เพื่อ ให คณบดี คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ
รวมไมนอยกวา 3 ทาน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบ
เคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ
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(3) ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบภาษาตางประเทศ
ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
(4) ไดระดับ P (ผาน) ในการสอบประมวลความรู
(5) ไดระดับ S (ใชได) ในวิชา ส.790 การใหคําปรึกษา
ทางสถิติ และ ส.791 สัมมนา
(6) ได ร ะดั บ S (ใช ไ ด ) ในการสอบวิ ช าการค น คว า
อิสระ โดยการสอบปากเปลา ขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแตงตั้ง ตองเปนระบบเปดให
ผูสนใจเขารับฟงได และนําสงรายงานการคนควาอิสระเขาระบบ
บริ ห ารจั ด การวิ ท ยานิ พ นธ ใ ห ม หาวิ ท ยาลั ย ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรวาดวยวิทยานิพนธ สารนิพนธ และ
การคนควาอิสระ พ.ศ. 2559
(7) ผลงานการคนควาอิสระ จะตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยดํ าเนิ นการใหผ ลงานหรือ สวนหนึ่งของผลงาน
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
หรื อ เสนอต อ ที่ ป ระชุ ม วิ ช าการที่ มี ร ายงานการประชุ ม
(Proceedings)
(8) ต อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขอื่ น ๆ ที่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําหนด
- การทําวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
1) นักศึกษาจะจดทะเบียนทําวิทยานิพนธไดเมื่อนักศึกษามี
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
2) นั กศึ ก ษาจะจดทะเบีย นทํ า วิท ยานิพ นธ ได เมื่อ ศึ ก ษา
รายวิชามาแลวไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ และจะตองมี
หนวยกิตสะสมไมนอยกวา 15 หนวยกิต โดยมีคาระดับเฉลี่ย
สะสมไมต่ํากวา 3.00
3) นั ก ศึ ก ษาต อ งทํ า วิ ท ยานิ พ นธ เ ป น ภาษาไทย หรื อ
ภาษาอังกฤษ
4) หลังจากจดทะเบียนทําวิทยานิพนธแลว นักศึกษาตอง
เสนอเค า โครงวิ ท ยานิ พ นธ ต อ คณะกรรมการสอบเค า โครง
วิทยานิ พนธ เพื่ อใหค ณบดีค ณะวิท ยาศาสตรแ ละเทคโนโลยี
แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และกรรมการวิทยานิพนธ
รวมไมนอยกวา 3 ทาน ซึ่งจะใหคําแนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบ
เคาโครงวิทยานิพนธ และสอบวิทยานิพนธ
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5) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- การสอบวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก1 และ ก2)
1) อาจารย ผู ส อบวิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2 ) นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ส อ บ วิ ท ย า นิ พ น ธ ไ ด เ มื่ อ ส อ บ
ภาษาตางประเทศผานแลว
3) การสอบวิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามระเบี ย บและ
ข อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร และการสอบ
วิ ท ยานิ พ นธ ที่ จ ะได ผ ลระดั บ S ต อ งได ม ติ เ ป น เอกฉั น ท จ าก
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ
- การคนควาอิสระ (แผน ข)
1) นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร แผน ข จะจดทะเบี ย น
ทําการคนควาอิสระได เมื่อศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 2
ภาคการศึกษาปกติ และจะตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 24
หนวยกิต โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2) นั ก ศึก ษาต องทํ า การค น คว าอิ ส ระเปน ภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษ
3) หลังจากจดทะเบียนทําการคนควาอิสระแลว นักศึกษา
ตองเสนอเคาโครงการคนควาอิสระตอคณะกรรมการสอบเคา
โครงการค น คว า อิ ส ระ เพื่ อ ให ค ณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี แต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษาการค น คว า อิ ส ระ และ
กรรมการการคนควา อิสระ รวมไมนอยกวา 3 ทาน ซึ่ งจะให
คําแนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบเคาโครงการคนควาอิสระ และ
สอบการคนควาอิสระ
4) อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และกรรมการสอบการ
ค น คว า อิ ส ระ ให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- การสอบประมวลความรู (เฉพาะนักศึกษาแผน ข)
1) การสอบประมวลความรูเปนการสอบขอเขียนและสอบ
ปากเปลา
2) นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรูเมื่อนักศึกษา
สอบผานวิชาบังคับไมนอยกวา 12 หนวยกิต โดยมีคาระดับเฉลี่ย
สะสมไมนอยกวา 3.00
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5) อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
- การสอบวิทยานิพนธ (แผน ก แบบ ก2)
1) อาจารย ผู ส อบวิ ท ยานิ พ นธ ให เ ป น ไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2 ) นั ก ศึ ก ษ า จ ะ ส อ บ วิ ท ย า นิ พ น ธ ไ ด เ มื่ อ ส อ บ
ภาษาตางประเทศผานแลว
3) การสอบวิทยานิพนธ ใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และการสอบวิทยานิพนธที่จะไดผล
ระดั บ S ต อ งได ม ติ เ ป น เอกฉั น ท จ ากคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ
- การคนควาอิสระ (แผน ข)
1) นั ก ศึ ก ษาตามหลั ก สู ต ร แผน ข จะจดทะเบี ย น
ทําการคนควาอิสระได เมื่อศึกษารายวิชามาแลวไมนอยกวา 2
ภาคการศึกษาปกติ และจะตองมีหนวยกิตสะสมไมนอยกวา 24
หนวยกิต โดยมีคาระดับเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2) นั กศึ ก ษาตอ งทํ า การค น คว า อิ สระเป นภาษาไทยหรื อ
ภาษาอังกฤษ
3) หลังจากจดทะเบียนทําการคนควาอิสระแลว นักศึกษา
ตองเสนอเคาโครงการคนควาอิสระตอคณะกรรมการสอบเคา
โครงการค น คว า อิ ส ระ เพื่ อ ให ค ณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยี แต ง ตั้ ง อาจารย ที่ ป รึ ก ษาการค น คว า อิ ส ระ และ
กรรมการการค นควาอิส ระ รวมไมนอ ยกวา 3 ทาน ซึ่งจะให
คําแนะนํานักศึกษา รวมทั้งสอบเคาโครงการคนควาอิสระ และ
สอบการคนควาอิสระ
4) อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ และกรรมการสอบการ
ค น คว า อิ ส ระ ให เ ป น ไปตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- การสอบประมวลความรู (เฉพาะนักศึกษาแผน ข)
1) การสอบประมวลความรูเปนการสอบขอเขียนและสอบ
ปากเปลา
2) นักศึกษามีสิทธิที่จะสอบประมวลความรูเมื่อนักศึกษา
สอบผานวิชาบังคับไมนอยกวา 9 หนวยกิต โดยมีคาระดับเฉลี่ย
สะสมไมนอยกวา 3.00
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3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเปดสอบประมวล
ความรู ซึ่งเปนการสอบแบบขอเขียน ปการศึกษาละ 3 ครั้ง โดย
คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ ป น ผู แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบประมวลความรู
4) นั ก ศึ ก ษาจะต อ งสอบประมวลความรู ใ ห ไ ด ร ะดั บ P
(ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
- โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร
หลักสูตร แผน ก แบบ ก1 (ทําวิทยานิพนธเพียงอยางเดียว)
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 36 หนวยกิต
1) ศึกษารายวิชา (ไมนับหนวยกิตรวม)
6 หนวยกิต
2) วิทยานิพนธ
36 หนวยกิต
หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม) 3 หนวยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ
21 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
6 หนวยกิต
4) วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
หลักสูตร แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม) 3 หนวยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ
21 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
12 หนวยกิต
4) การคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
- รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร
1) วิชาเสริมพื้นฐาน (สําหรับผูที่มีพื้นความรูไมเพียงพอ)
ส.510 คณิตศาสตรและสถิติขั้นหลักมูล (ไมนับหนวยกิต)
2) วิชาบังคับ
นักศึกษาแผน ก แบบ ก1 ตองศึกษาวิชาบังคับ 2 วิชา
รวม 6 หนวยกิต จากรายวิชา โดยไมนับหนวยกิต ดังนี้
ส.611 ทฤษฎีความนาจะเปน
ส.612 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ
นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และแผน ข ตองศึกษาวิชาบังคับ
7 วิชา รวม 21 หนวยกิต จากรายวิชาดังตอไปนี้
ส.611 ทฤษฎีความนาจะเปน
ส.612 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2560
3) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะเปดสอบประมวล
ความรู ซึ่งเปนการสอบแบบขอเขียน ปการศึกษาละ 3 ครั้ง โดย
คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี เ ป น ผู แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบประมวลความรู
4) นั ก ศึ ก ษาจะต อ งสอบประมวลความรู ใ ห ไ ด ร ะดั บ P
(ผาน) ภายใน 3 ครั้ง มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
นักศึกษา
- โครงสรางและองคประกอบของหลักสูตร

หลักสูตร แผน ก แบบ ก2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม) 3 หนวยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ
15 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
12 หนวยกิต
4) วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
หลักสูตร แผน ข (ไมทําวิทยานิพนธ)
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 39 หนวยกิต
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิตรวม) 3 หนวยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ
15 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
18 หนวยกิต
4) การคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
- รายวิชาตามโครงสรางของหลักสูตร
1) วิชาเสริมพื้นฐาน (สําหรับผูที่มีพื้นความรูไมเพียงพอ)
ส.510 คณิตศาสตรและสถิติขั้นหลักมูล (ไมนับหนวยกิต)
2) วิชาบังคับ

นักศึกษาตองศึกษาวิชาบังคับ 6 วิชา รวม 15 หนวยกิต จาก
รายวิชาดังตอไปนี้
ส.611 ทฤษฎีความนาจะเปน
ส.612 ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2555
ส.631 การวิเคราะหเชิงสถิติ
ส.632 เทคนิคการชักตัวอยาง
ส.633 ตัวแบบเชิงเสนประยุกต
ส.634 การวิเคราะหหลายตัวแปร
ส.790 การใหคําปรึกษาทางสถิติ
3) วิชาเลือก
1) นั กศึก ษา แผน ก แบบ ก2 ใหเ ลือกศึ กษา 2 วิชา รวม
6 หนวยกิต
2) นักศึกษา แผน ข ใหเลือกศึกษา 4 วิชา รวม 12 หนวยกิต
โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
ส.636 การวิจัยเชิงปริมาณ
ส.637 วิธีทางสถิติไมอิงพารามิเตอร
ส.638 เทคนิคการพยากรณ
ส.639 การควบคุมคุณภาพ
ส.646 ประชากรศาสตร
ส.647 เทคนิคการจําลอง
ส.648 โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติและการคํานวณ
ส.649 การวิจัยดําเนินงานเชิงกําหนด
ส.656 การวิจัยดําเนินงานเชิงความนาจะเปน
ส.657 คณิตศาสตรประกันชีวิต
ส.658 การเงินและการลงทุนสําหรับนักคณิตศาสตรประกันภัย
ส.666 การวิเคราะหขอมูลเชิงกลุมประยุกต
ส.667 การออกแบบการทดลอง
ส.668 การวิเคราะหการถดถอย
ส.669 หัวขอเลือกสรรทางสถิติประยุกต
ส.796 การสํารวจงานวิจัยทางดานสถิติ
ส.797 กรณีศึกษาและการวิเคราะหสถิติเชิงปฏิบัติ
4) การคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข)
ส.700 การคนควาอิสระ
(6 หนวยกิต)
5) วิทยานิพนธ
ส.800 วิทยานิพนธ
(36/12 หนวยกิต)

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2560
ส.631
ส.632
ส.790
ส.791

การวิเคราะหเชิงสถิติ
ตัวแบบเชิงเสนประยุกต
การใหคําปรึกษาทางสถิติ
สัมมนา

3) วิชาเลือก
1) นักศึ กษา แผน ก แบบ ก2 ให เลือ กศึก ษา 4 วิ ชา รวม
12 หนวยกิต
2) นักศึกษา แผน ข ใหเลือกศึกษา 6 วิชา รวม 18 หนวยกิต
โดยเลือกศึกษาจากรายวิชาดังตอไปนี้
ส.636 การวิจัยเชิงปริมาณ
ส.637 วิธีทางสถิติไมอิงพารามิเตอร
ส.638 เทคนิคการพยากรณ
ส.639 การควบคุมคุณภาพ
ส.646 การสํารวจดวยตัวอยาง
ส.647 การคํานวณเชิงสถิติ
ส.648 โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติและการจําลอง
ส.649 การวิจัยดําเนินงานเชิงกําหนด
ส.656 การวิจัยดําเนินงานเชิงความนาจะเปน
ส.657 การทําเหมืองขอมูล
ส.658 ระเบียบวิธผี ิวตอบสนองเบื้องตน
ส.666 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทประยุกต
ส.667 แผนแบบการทดลอง
ส.668 การวิเคราะหหลายตัวแปร
ส.669 หัวขอคัดสรรทางสถิติประยุกต
ส.676 การวิเคราะหขอมูลแบบเบส
ส.796 กรณีศึกษาและการวิเคราะหสถิติเชิงปฏิบัติ
4) การคนควาอิสระ (สําหรับนักศึกษา แผน ข)
ส.700 การคนควาอิสระ
(6 หนวยกิต)
5) วิทยานิพนธ
ส.800 วิทยานิพนธ
(12 หนวยกิต)

91

มคอ.2

ภาคผนวก 5 ตารางเทียบรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต
ฉบับ พ.ศ.2555 กับ ฉบับ พ.ศ.2560
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2555
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2560
สรุปการเปลี่ยนแปลง
1. รายวิชาที่ไมมกี ารเปลี่ยนแปลง
ส.649 การวิจัยดําเนินงานเชิงกําหนด
ส.649 การวิจัยดําเนินงานเชิงกําหนด
ส.656 การวิจยั ดําเนินงานเชิงความนาจะเปน ส.656 การวิจัยดําเนินงานเชิงความนาจะเปน
ส.700 การคนควาอิสระ
ส.700 การคนควาอิสระ

2. รายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลง
ส.510
ส.611
ส.612
ส.631
ส.632

คณิตศาสตรและสถิติขั้นหลักมูล
ทฤษฎีความนาจะเปน
ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ
การวิเคราะหเชิงสถิติ
เทคนิคการชักตัวอยาง

ส.510 คณิตศาสตรและสถิติขั้นหลักมูล

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา

ส.611
ส.612
ส.631
ส.646

- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชา
- ยายหมวดวิชา
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ยายหมวดวิชา
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชา
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชา
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชา
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชา
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
- เปลี่ยนชื่อวิชา
- ลดจํานวนหนวยกิต

ทฤษฎีความนาจะเปน
ทฤษฎีการอนุมานเชิงสถิติ
การวิเคราะหเชิงสถิติ
การสํารวจดวยตัวอยาง

ส.633 ตัวแบบเชิงเสนประยุกต

ส.632 ตัวแบบเชิงเสนประยุกต

ส.634 การวิเคราะหหลายตัวแปร

ส.668 การวิเคราะหหลายตัวแปร

ส.636
ส.637
ส.638
ส.639
ส.647

ส.636
ส.637
ส.638
ส.639
ส.647

การวิจัยเชิงปริมาณ
วิธีทางสถิติไมอิงพารามิเตอร
เทคนิคการพยากรณ
การควบคุมคุณภาพ
เทคนิคการจําลอง

ส.648 โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติและการ
คํานวณ
ส.666 การวิเคราะหขอมูลเชิงกลุมประยุกต

- ไมมีการเปลี่ยนแปลง

การวิจัยเชิงปริมาณ
วิธีทางสถิติไมอิงพารามิเตอร
เทคนิคการพยากรณ
การควบคุมคุณภาพ
การคํานวณเชิงสถิติ

ส.667 การออกแบบการทดลอง

ส.648 โปรแกรมสําเร็จรูปเชิงสถิติและการ
จําลอง
ส.666 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท
ประยุกต
ส.667 แผนแบบการทดลอง

ส.669 หัวขอเลือกสรรทางสถิติประยุกต
ส.790 การใหคําปรึกษาทางสถิติ

ส.669 หัวขอคัดสรรทางสถิติประยุกต
ส.790 การใหคําปรึกษาทางสถิติ
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หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2555

ส.797 กรณีศึกษาและการวิเคราะหสถิติเชิง
ปฏิบัติ
ส.800 วิทยานิพนธ

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2560

ส.796 กรณีศึกษาและการวิเคราะหสถิติเชิง
ปฏิบัติ
ส.800 วิทยานิพนธ

สรุปการเปลี่ยนแปลง
- เปลี่ยนการวัดการผล
การศึกษา
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
- เปลี่ยนรหัสวิชา
- ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา
- ยกเลิก 36 หนวยกิต
เหลือ 12 หนวยกิตต

3. รายวิชาที่เปดเพิ่ม
ส.657
ส.658
ส.676
ส.791
4. รายวิชาที่ปด
ส.646 ประชากรศาสตร
ส.657 คณิตศาสตรประกันชีวิต
ส.658 การเงินและการลงทุนสําหรับนัก
คณิตศาสตรประกันภัย
ส.668 การวิเคราะหการถดถอย
ส.796 การสํารวจงานวิจัยทางดานสถิติ

การทําเหมืองขอมูล
ระเบียบวิธผี ิวตอบสนองเบื้องตน
การวิเคราะหขอมูลแบบเบส
สัมมนา

- เปดเปนวิชาเลือก
- เปดเปนวิชาเลือก
- เปดเปนวิชาบังคับ
- เปดเปนวิชาบังคับ
- ปดรายวิชา
- ปดรายวิชา
- ปดรายวิชา
- ปดรายวิชา
- ปดรายวิชา
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ภาคผนวก 6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

ภาคผนวก 7 แนบสําเนาเอกสารตอไปนี้
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยการสอบภาษาตางประเทศสําหรับการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2547
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวยวิทยานิพนธ สารนิพนธ และการคนควาอิสระ พ.ศ. 2559
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