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 วัตถุประสงค 
• เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูในศาสตรที่เกี่ยวของกับสถิติประยุกตและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ไดแก สถิติ วิทยาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง เทคโนโลยีการ
ตัดสินใจและการจัดการ การจัดการระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร การพัฒนา
ซอฟทแวร การวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ 

• เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความรูทางการวิเคราะหทางสถิติและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสามารถนําไปประยุกตใชรวมกับความรูทางสาขาวิชาที่เกี่ยวของ 

• เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษามีความสามารถรับใชสังคม และเปนผูนําในการประยุกตใช
ศาสตรที่เกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

• เพื่อสงเสริมใหมีการคนควาและผลิตผลงานทางวิชาการทางสถิติประยุกตและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• เพื่อสงเสริมใหผูสําเร็จการศึกษามีจริยธรรมในการทํางานที่รับผิดชอบ 
 

 ระยะเวลาการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 2 ป และไมเกิน 5 ปการศึกษา  



 
 หลักสูตร 

องคประกอบของหลักสูตรการศึกษาเพื่อปริญญาโททางสถิติประยุกตและเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักศึกษาจะตองเรียนใหไดจํานวนไมนอยกวา 39 หนวยกิต โดยเลือกแผนหนึ่ง
แผนใด ดังนี้  แผน  ก.  (ทําวิทยานิพนธ) และแผน ข. (ไมทําวิทยานิพนธ) 

• โครงสรางของหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549 

แผน ก. ทําวิทยานิพนธ 
1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกติ 
2.  หมวดวิชาพื้นฐาน 6   หนวยกิต 
3.  หมวดวิชาหลัก 12   หนวยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกอยางนอย 9   หนวยกิต 
5.  การสอบประมวลความรู 
6.  วิทยานพินธ (ผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ) 12   หนวยกิต 
                        รวมไมนอยกวา 39   หนวยกิต 
แผน ข. ไมทําวิทยานิพนธ 
1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกติ 
2.  หมวดวิชาพื้นฐาน    6   หนวยกิต 
3.  หมวดวิชาหลัก  12   หนวยกิต 
4.  หมวดวิชาเลือกอยางนอย  18   หนวยกิต 
5.  วิชาการคนควาอิสระ                                                                  3   หนวยกิต 
6.  การสอบประมวลความรู 
      6.1 การสอบขอเขียนพิสดาร 
      6.2 การสอบปากเปลา 
                        รวมไมนอยกวา 39   หนวยกิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกตและเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ประกอบดวยสาขาวิชาเอก ดังตอไปนี้ 

1. สถิติ (Statistics) 
2. เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ   (Decision Technology and 

Management) 
3. วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (Risk Management, 

Insurance, and Actuarial Science)  



4. การวิจยัเพื่อการบริหารและการจัดการ (Research for Administration and 
Management)  

5. การจัดการระบบสารสนเทศ (Information Systems Management) 
6. วิทยาการคอมพิวเตอร (Computer Science)   
7. การพัฒนาซอฟทแวร (Software Development) 

• หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   หมายถึงวิชาที่มุงปรับความรูในระดับต่ํากวาขั้น
บัณฑิตศึกษาของนักศึกษาเพื่อใหพรอมที่จะศึกษาในชั้นปริญญาโท  ประกอบดวย 

(1) สป.401 คณิตศาสตรสําหรับสถิติประยุกต 3  หนวยกิต 
(2) สป.402 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 3  หนวยกิต 
(3) สป.403 การโปรแกรมเชิงวัตถุดวยภาษาจาวา 3  หนวยกิต 
(4) สป.404 การเขียนชดุคําสั่งภาษาระดบัสูง 3  หนวยกิต 
(5) สป.405 วิยุตคณิต 3  หนวยกิต 
(6) สป.406 โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี 3  หนวยกิต 
(7) สป.407 การพัฒนาโปรแกรมประยกุตบนเว็บ 3  หนวยกิต 
(8) สป.408  ภาษาอังกฤษสําหรับสถิติประยุกตและ 3  หนวยกิต 
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(9) สป.411  การพัฒนาทักษะการจัดการฐานขอมูล 1 3  หนวยกิต 
(10) สป.412  การพัฒนาทักษะการจัดการฐานขอมูล 2 3  หนวยกิต 
(11) สป.413  การพัฒนาทักษะการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร 1 3  หนวยกิต 
(12) สป.414  การพัฒนาทักษะการบริหารเครือขายคอมพิวเตอร 2 3  หนวยกิต 
(13) สป.415  การพัฒนาทักษะการพฒันาซอฟทแวร 3  หนวยกิต 
(14) สภ.440  การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสาขา 3  หนวยกิต 
  สถิติประยุกต 
(15) สภ.441 การซอมเสริมการอานภาษาอังกฤษ สาขา 3  หนวยกิต 
  สถิติประยุกต 

การที่นักศึกษาจะตองเรียน หรือยกเวนไมตองเรียนวิชาเสริมพื้นฐานใด 
หรือใหมีการสอบเทียบความรู หรือใหเรียนวิชาอื่นแทน ใหเปนไปตามประกาศของ
คณะสถิติประยุกต ยกเวนวิชา สภ.440 และ สภ.441 ใหเปนไปตามประกาศสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

• หมวดวิชาพื้นฐาน  หมายถึงวิชาที่มุงใหนักศึกษามีพื้นฐานสําหรับการศึกษาวิชา
หลัก และวิชาเลือก  มีจํานวนรวม 6 หนวยกิต  ไดแก 

(1) สป.501 ระเบียบวิธีวิจยัและสถิติ  3  หนวยกิต 
(2) สป.502 เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ 3  หนวยกิต 



• หมวดวิชาหลัก  หมายถึงกลุมวิชาที่มุงใหนักศึกษามีความรูความชํานาญเฉพาะดาน
ประกอบดวยวิชาตอไปนี้ (กําหนดใหแผน ก. และ แผน ข. เรียนวิชาในหมวดวิชาหลัก 
จํานวน 12 หนวยกิต ตามสาขาวิชาเอกที่กําหนดไวในขอ 18.4.1 ถึง ขอ 18.4.7) 

(1) สป.611 ระบบฐานขอมูล 3  หนวยกิต 
(2) สป.612 การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร  3  หนวยกิต 
(3) สป.613 สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3  หนวยกิต 
(4) สป.614 ระบบปฏิบัติการ 3  หนวยกิต 
(5) สป.615  การวิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ 3  หนวยกิต 
(6) สป.616  เทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร                        3  หนวยกิต 
(7) สป.617 การพัฒนาระบบสารสนเทศ 3  หนวยกิต 
(8) สป.618 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ                    3  หนวยกิต 
(9) สป.621 สถิติวิเคราะห  3  หนวยกิต 
(10) สป.622 คณิตสถิติ 1: ความนาจะเปน 3  หนวยกิต 
(11) สป.623  คณิตสถิติ 2: สถิติอนุมาน 3  หนวยกิต 
(12) สป.624 การวิเคราะหการถดถอย 3  หนวยกิต 
(13) สป.631 การออกแบบการวิจยั                                                      3  หนวยกติ 
(14) สป.632 การวิจัยระดับองคการ 3  หนวยกิต 
(15) สป.633 การวิจยัธุรกิจ 3  หนวยกิต 
(16) สป.634 การติดตามและประเมนิผลโครงการ 3  หนวยกิต 
(17) สป.641 ตัวแบบการตดัสินใจ 1 3  หนวยกิต 
(18) สป.642  ตัวแบบการตดัสินใจ 2 3  หนวยกิต 
(19) สป.643  ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร 3  หนวยกิต 
(20) สป.644  การจําลอง 3  หนวยกิต 
(21) สป.661 การวิเคราะหเชิงสถิติสําหรับการบริหารความเสี่ยง 3  หนวยกิต 
(22) สป.662 การบริหารความเสี่ยงองคการ 3  หนวยกิต 
(23) สป.663 การเงินองคการ 3  หนวยกิต 
(24) สป.664 การวิเคราะหการเงนิเพื่อการลงทุนและการประกนัภัย 3  หนวยกิต 

 



วิชาหลักแยกตามสาขาวิชาเอก 
• สถิติ 

(1) สป.621  สถิติวิเคราะห  
(2) สป.622  คณิตสถิติ 1: ความนาจะเปน 
(3) สป.623  คณิตสถิติ 2: สถิติอนุมาน 
(4) สป.624  การวิเคราะหการถดถอย 

• เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ   
(1) สป.641  ตัวแบบการตัดสินใจ 1 
(2) สป.642  ตัวแบบการตัดสินใจ 2 
(3) สป.643  ตัวแบบการจัดสรรทรัพยากร 
(4) สป.644  การจําลอง 

• วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง   
(1) สป.661  การวิเคราะหเชิงสถิติสําหรับการบริหารความเสี่ยง 
(2) สป.662  การบริหารความเสี่ยงองคการ 
(3) สป.663  การเงินองคการ 
(4) สป.664  การวิเคราะหการเงินเพื่อการลงทุนและการประกันภัย 

• การวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ 
(1) สป.631  การออกแบบการวิจยั 
(2) สป.632  การวิจัยระดับองคการ 
(3) สป.633  การวิจัยธุรกิจ 
(4) สป.634  การติดตามและประเมินผลโครงการ 

• การจัดการระบบสารสนเทศ   
(1) สป.611  ระบบฐานขอมูล 
(2) สป.612   การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
(3) สป.617   การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(4) สป.618   การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

• วิทยาการคอมพิวเตอร 
(1) สป.611 ระบบฐานขอมูล 
(2) สป.612  การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
(3) สป.613  สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 
(4) สป.614  ระบบปฏิบัติการ 
 



• การพัฒนาซอฟทแวร 
(3) สป.611  ระบบฐานขอมูล 
(4) สป.612  การสื่อสารขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร 
(5) สป.615  การวิเคราะหและการออกแบบเชิงวัตถุ 
(6) สป.616  เทคโนโลยีสําหรับการพัฒนาซอฟตแวร 

• หมวดวิชาเลือก  ประกอบดวยกลุมวิชาตอไปนี้ (แผน ก. กําหนดใหเลือกเรียนอยาง
นอย  9 หนวยกิต และแผน ข. กําหนดใหเลือกเรียนอยางนอย 18 หนวยกิต และวิชาการ
คนควาอิสระ 3 หนวยกิต)   นักศึกษาสามารถลงทะเบียนวิชาเลือกไดตามความสนใจ
ของนักศึกษา  ทั้งนี้จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา 

• กลุมวิชาการจัดการองคการและธุรกิจ  
 สป.700  การวัดผลการดําเนนิงานขององคการ 3  หนวยกิต 
 สป.701  การจัดการเชิงบริหาร 3  หนวยกิต 
 สป.702  การจัดการเชิงกลยทุธ 3  หนวยกิต 
 สป.703  การจัดการความสัมพันธลูกคา 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาสถิตปิระยุกต 
 สป.710  การควบคุมคุณภาพ 1 3  หนวยกิต 
 สป.711  การควบคุมคุณภาพ 2 3  หนวยกิต 
 สป.712  การคํานวณเชิงสถิติ 3  หนวยกิต 
 สป.713  เทคนิคการพยากรณ 3  หนวยกิต 
 สป.714  การทําเหมืองขอมลูประยุกต 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาทฤษฎีสถิต ิ
   สป.720  ตัวแบบเชิงเสน 3  หนวยกิต 
   สป.721  จํานวนและการวดั 3  หนวยกิต 
   สป.722  ทฤษฎีความนาจะเปน 3  หนวยกิต 
   สป.723  ทฤษฎีสถิติขั้นสูง 1 3  หนวยกิต 
   สป.724  ทฤษฎีสถิติขั้นสูง 2 3  หนวยกิต 
   สป.725  แผนแบบการทดลองขั้นสูง 3  หนวยกิต 
   สป.726  ทฤษฎีการสุมตัวอยาง 3  หนวยกิต 
   สป.727  ทฤษฎีสถิติของตัวแปรพห ุ 3  หนวยกิต 
   สป.728  ทฤษฎีสถิติแบบไมใชพารามิเตอร 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาสถิตวิิเคราะห 
 สป.731  เทคนิคการสุมตัวอยาง 3  หนวยกิต 
 สป.732  แผนแบบการทดลอง 3  หนวยกิต 



 สป.733  การวิเคราะหตวัแปรพหุ 3  หนวยกิต 
 สป.734  การวิเคราะหเชิงสถติิแบบไมใชพารามิเตอร 3  หนวยกิต 

ประยุกต 
 สป.735  การวิเคราะหอนกุรมเวลา 3  หนวยกิต 
 สป.736  การวิเคราะหการอยูรอด 3  หนวยกิต 
 สป.737  การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภท 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาการบริหารความเสี่ยง 
 สป.740  การบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน 3  หนวยกิต 
 สป.741  การบริหารความเสี่ยงระบบสาธารณสุข 3  หนวยกิต 
 สป.742  การจัดการสินทรัพยและหนี้สิน 3  หนวยกิต 
 สป.743  วิศวกรรมการเงิน 3  หนวยกิต 
 สป.744  เศรษฐศาสตรเพื่อการประกันภัยและ 3  หนวยกิต 

การบริหารความเสี่ยง 
 สป.745  การจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาวิทยาการประกันภัย 
 สป.750  คณิตศาสตรประกันชีวิต 1 3  หนวยกิต 
 สป.751  คณิตศาสตรประกันชีวิต 2 3  หนวยกิต 
 สป.752  คณิตศาสตรประกันวินาศภัย 1 3  หนวยกิต 
 สป.753  คณิตศาสตรประกันวินาศภัย 2 3  หนวยกิต 
 สป.754  ทฤษฎีความเสี่ยง 3  หนวยกิต 
 สป.755  หลักการประกันภัย 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาวิทยาการการตัดสินใจ 
 สป.760  การวางแผนและการจัดลําดับงานผลิต 3  หนวยกิต 
 สป.761  การจัดการโซคุณคา 3  หนวยกิต 
 สป.762  การวิเคราะหเชิงปรมิาณในเครือขาย 3  หนวยกิต 

ลอจิสติกส 
 สป.763  การวิเคราะหการตดัสินใจเชิงสถติิประยุกต 3  หนวยกิต 
 สป.764  การหาคาที่เหมาะสมที่สุดของระบบ 3  หนวยกิต 
 สป.765  การวิเคราะหระบบการรอคอย 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาการจัดการองคความรู 
 สป.770  การจัดการองคความรู 3  หนวยกิต 
 สป.771  ระบบฐานความรู 3  หนวยกิต 
 สป.772  การทําเหมืองขอมลู 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาประชากรและการพัฒนา 
 สป.780 ประชากรและการพฒันา: มหภาคและจุลภาค 3  หนวยกิต  



 สป.781 ประชากรและสุขภาพ 3  หนวยกิต 
 สป.782 ประชากร ทรัพยากร และสิ่งแวดลอม 3  หนวยกิต 
 สป.783  ประชากรและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 3  หนวยกิต 
 สป.784  เศรษฐศาสตรประชากร 3  หนวยกิต 
 สป.785  ชราภาพวิทยา 3  หนวยกิต 
 สป.786  เทคนิคทางประชากร 3  หนวยกิต 
 สป.787  ระเบียบวิธีสถิติสําหรับการวิจยั 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาฐานขอมูลและการประยุกต 
 ทส.700  คลังขอมูลและการประยุกต 3  หนวยกิต 
 ทส.701  การจัดเก็บและคนคนืสารสนเทศ 3  หนวยกิต 
 ทส.702  หัวขอช้ันสูงทางระบบฐานขอมูล 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาเครือขายคอมพิวเตอรและความมั่นคง 
 ทส.710  ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอรและ 3  หนวยกิต 

เครือขาย 
 ทส.711  การจัดการเครือขาย 3  หนวยกิต 
 ทส.712  หัวขอช้ันสูงทางเครือขายคอมพิวเตอร 3  หนวยกิต 
 ทส.713  เครือขายไอพีและการประยุกต 3  หนวยกิต 
 ทส.714  วิทยาการรหัสลับ 3   หนวยกิต 
 ทส.715  การสื่อสารแบบไรสายและเคลื่อนที่ 3  หนวยกิต 
 ทส.716  การบริหารความมัน่คงของสารสนเทศ 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาการออกแบบซอฟตแวรและระบบงาน 
 ทส.720  สถาปตยกรรมซอฟตแวร 3  หนวยกิต 
 ทส.721  การออกแบบและการพัฒนาโปรแกรม 3  หนวยกิต 

ตอประสานกบัมนุษย 
 ทส.722  นวัตกรรมกระบวนการ 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาพัฒนาซอฟตแวร 
 ทส.730  วิศวกรรมซอฟตแวร 3  หนวยกิต 
 ทส.731  การทดสอบและการประกันคุณภาพ 3  หนวยกิต 

ซอฟตแวร 
 ทส.732  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับ 3  หนวยกิต 

อุปกรณเคลื่อนที่ 
 ทส.733  การพัฒนาโปรแกรมประยุกตแบบฝงตัว 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาวางแผนและระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 



 ทส.740  ระบบธุรกิจอิเลคทรอนิกส 3  หนวยกิต 
 ทส.741  ระบบสารสนเทศองคการ 3  หนวยกิต 
 ทส.742  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3  หนวยกิต 
 ทส.743  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3  หนวยกิต 
 ทส.744  การวางแผนเชิงกลยุทธระบบสารสนเทศ 3  หนวยกิต 
 ทส.745  ระบบสารสนเทศเชิงกลยุทธ 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประยุกต 
 ทส.750  การจัดการขอมูล 3  หนวยกิต 
 ทส.751  เทคโนโลยีเว็บ 3  หนวยกิต 
 ทส.752  เทคโนโลยีสําหรับการวิจยั 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาปญญาประดิษฐ 
 ทส.760  ปญญาประดิษฐ 3  หนวยกิต 
 ทส.761  หัวขอช้ันสูงทางปญญาประดิษฐ 3  หนวยกิต 
 ทส.762  การสรางเครื่องเรียนรู 3  หนวยกิต 
 ทส.763  เครือขายประสาท 3  หนวยกิต 
 ทส.764  หัวขอช้ันสูงทางการทําเหมืองขอมูล 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาสถาปตยกรรมและระบบคอมพิวเตอร 
 ทส.770  มโนทัศนของภาษาชุดคําสั่ง 3  หนวยกิต 
 ทส.771  การบริหารและจดัการระบบคอมพิวเตอร 3  หนวยกิต 
 และเครือขาย 
 ทส.772  หัวขอช้ันสูงทางสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร 3  หนวยกิต 
 ทส.773  การคํานวณแบบขนาน 3  หนวยกิต 
 ทส.774  การออกแบบและการสรางตัวแปลภาษา 3  หนวยกิต 
 คอมพิวเตอร 
 ทส.775  ระบบงานแบบเวลาจริง 3  หนวยกิต 
 ทส.776  หัวขอช้ันสูงทางระบบปฏิบัติการ 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาทฤษฎีทางวิทยาการคอมพิวเตอร 
 ทส.780  การออกแบบและการวิเคราะหขัน้ตอนวิธี 3  หนวยกิต 
 ทส.781  คณิตศาสตรเชิงการจัดและทฤษฎกีราฟ 3  หนวยกิต 
 ทส.782  ทฤษฎีจํานวนและการประยกุต 3  หนวยกิต 
 ทส.783  ทฤษฎีการคํานวณ 3  หนวยกิต 
 ทส.784  ความซับซอนของการคํานวณ 3  หนวยกิต 



• กลุมวิชาเรขภาพและสื่อประสม 
 ทส.790  เรขภาพคอมพิวเตอร  3  หนวยกิต 
 ทส.791  การประมวลสื่อประสม 3  หนวยกิต 
 ทส.792  การประมวลภาพ  3  หนวยกิต 
 ทส.793  เรขภาพคอมพิวเตอร 3 มิติและวิทศัน 3  หนวยกิต 

• กลุมวิชาสัมมนาและศึกษาตามแนวแนะ 
 สป.860  การอานบทความทางสถิติประยุกต 3  หนวยกิต 
 สป.870  สัมมนาทางสถิติประยุกต 3  หนวยกิต 
 สป.871  สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางสถิติประยุกต 3  หนวยกิต 
 ทส.860  การอานบทความทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  หนวยกิต 
 ทส.870  สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3  หนวยกิต 
 ทส.871  สัมมนาเชิงปฏิบัติการทางเทคโนโลยี 3  หนวยกิต 

  สารสนเทศ 

• กลุมวิชาศึกษาเฉพาะเรื่อง 
 สป.880-889  การศึกษาเฉพาะเรื่องทางสถิติประยุกต 3  หนวยกิต 
 ทส.880-889 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยี 3  หนวยกิต 

สารสนเทศ 

• กลุมวิชาคนควาอิสระ 
 สป./ทส.890  การคนควาอิสระ 3  หนวยกิต 
 สป./ทส.904  วิทยานิพนธ 12  หนวยกิต 

• กลุมวิชาเลือกอ่ืน ๆ  ไดแกวิชาหลักของสาขาวิชาเอกอื่นในหลักสูตรหรือวิชาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรอื่นทั้งในและนอกคณะสถิติประยุกต  ทั้งนี้ให
เปนไปตามคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา 

หมายเหตุ : ในจํานวน  39 หนวยกิตที่ตองลงทะเบียนตามขอบังคับขั้นต่ํ าของ
หลักสูตรเพื่อรับปริญญานั้น  นักศึกษาแผน ก จะลงทะเบียนวิชาในกลุม
วิชาสัมมนาและศึกษาตามแนวแนะไมได และนักศึกษาแผน  ข จะ
ลงทะเบียนในกลุมวิชาดังกลาวไดไมเกิน 3 หนวยกิต 



 

• แผนการศึกษา 
• แผนการศึกษาแบบเต็มเวลา 

แผน  ก. (ทําวิทยานิพนธ) 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1 

สป.4XX  2 วิชา (ถามี) 6 หนวยกิต * 
สป.5XX  1 วิชา 3 หนวยกิต 
สป.6XX  1 วิชา 3 หนวยกิต 
วิชาการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3 หนวยกิต * 
รวม 15 หนวยกิต 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 
สป.4XX  1 วิชา (ถามี) 3 หนวยกิต * 
สป.5XX  1 วิชา 3 หนวยกิต 
สป.6XX  2 วชิา 6 หนวยกิต 
รวม 12 หนวยกิต 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที ่1 
สป.6XX 1 วิชา 3 หนวยกิต 
สป.7XX หรือ สป.8XX หรือ ทส.7XX หรือ ทส.8XX 3 วิชา 9 หนวยกิต 
รวม 12 หนวยกิต 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที ่2 
สป./ทส.904 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
รวม 12 หนวยกิต 

* ไมนับหนวยกิต 



แผน ข. (ไมทําวิทยานิพนธ) 
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1 

สป.4XX  2  วิชา (ถามี) 6 หนวยกิต * 
สป.5XX  1  วิชา 3 หนวยกิต 
สป.6XX  1  วิชา 3 หนวยกิต 
วิชาการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ 3  หนวยกิต * 
รวม 15 หนวยกิต 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 
สป.4XX   1  วิชา (ถามี) 3 หนวยกิต * 
สป.5XX   1  วิชา 3 หนวยกิต 
สป.6XX   2  วิชา 6 หนวยกิต 
รวม 12 หนวยกิต 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที ่1 
สป.6XX  1 วิชา  3 หนวยกิต 
สป.7XX หรือ สป.8XX หรือ ทส.7XX หรือ ทส.8XX 3  วิชา 9 หนวยกิต 
รวม 12 หนวยกิต 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที ่2 
สป./ทส.890 วิชาการคนควาอิสระ  3 หนวยกิต 
สป.7XX หรือ สป.8XX หรือ ทส.7XX หรือ ทส.8XX 3 วิชา 9 หนวยกิต 
รวม 12 หนวยกิต 

* ไมนับหนวยกิต   



• แผนการศึกษา (แบบไมเต็มเวลา) 
แผน ก. (ทําวิทยานิพนธ) 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที ่1 
สป.4XX  (เรียนภาคฤดูรอน) 1 วิชา (ถามี) 3 หนวยกิต * 
วิชาภาษาอังกฤษสําหรับสถิติประยุกตและเทคโนโลยี 3 หนวยกิต * 
สารสนเทศ (เรียนภาคฤดูรอน) 
สป.4XX  1 วิชา (ถามี) 3 หนวยกิต * 
สป.5XX  1 วิชา 3 หนวยกิต 
สป.6XX  1 วิชา 3 หนวยกิต 
รวม 15 หนวยกิต 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที ่2 
สป.4XX  1 วิชา (ถามี) 3 หนวยกิต * 
สป.6XX  2 วิชา 6 หนวยกิต 
รวม 9 หนวยกิต 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที ่1 
สป.5XX  1 วิชา 3 หนวยกิต 
สป.6XX  1 วิชา 3 หนวยกิต 
สป.7XX หรือ สป.8XX หรือ ทส.7XX หรือ ทส.8XX 1 วิชา 3 หนวยกิต 
รวม 9 หนวยกิต 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที ่2 
สป.7XX หรือ สป.8XX หรือ ทส.7XX หรือ ทส.8XX 2 วิชา 6 หนวยกิต 
รวม 6 หนวยกิต 
 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที ่1 
สป./ทส 904 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
รวม 12 หนวยกิต 

*ไมนับหนวยกิต 
หมายเหตุ นักศึกษาที่มีพืน้ฐานพอเพียงอาจศึกษาไดครบถวนตามความ

ตองการของหลักสูตรโดยใชเวลาการศึกษานอยกวาที่ระบใุน
แผนนี้กไ็ด 



แผน  ข. (ไมทําวิทยานิพนธ) 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่  1 
สป.4XX  (เรียนภาคฤดูรอน) 1 วิชา (ถามี) 3 หนวยกิต * 
วิชาภาษาอังกฤษสําหรับสถิติประยุกตและเทคโนโลยี 3 หนวยกิต * 
สารสนเทศ (เรียนภาคฤดูรอน) 
สป.4XX  1 วิชา 3 หนวยกิต * 
สป.5XX  1 วิชา 3 หนวยกิต 
สป.7XX หรือ สป.8XX หรือ ทส.7XX หรือ ทส.8XX 1 วิชา 3 หนวยกิต 
รวม 15 หนวยกิต 

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่  2 
สป.4XX  1 วิชา (ถามี) 3 หนวยกิต 
สป.6XX  2 วิชา 6 หนวยกิต 
รวม 9 หนวยกิต 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่  1 
สป.5XX  1 วิชา 3 หนวยกิต 
สป.6XX  1 วิชา 3 หนวยกิต 
สป.7XX หรือ สป.8XX หรือ ทส.7XX หรือ ทส.8XX 1 วิชา 3 หนวยกิต 
รวม  9 หนวยกิต 

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่  2 
สป.7XX หรือ สป.8XX หรือ ทส.7XX หรือ ทส.8XX 3 วิชา 9 หนวยกิต 
รวม 9 หนวยกิต 

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่  1 
สป./ทส.890 วิชาการคนควาอิสระ 3 หนวยกิต 
สป.7XX หรือ สป.8XX หรือ ทส.7XX หรือ ทส.8XX  2 วิชา 6 หนวยกิต 
รวม 9 หนวยกิต 

*ไมนับหนวยกิต 
หมายเหตุ นักศึกษาที่มีพืน้ฐานพอเพียงอาจศึกษาไดครบถวนตามความ

ตองการของหลักสูตรโดยใชเวลาการศึกษานอยกวาที่ระบใุน
แผนนี้กไ็ด 



 

• การประกันคณุภาพหลักสูตร 
คณะสถิติประยุกตไดพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ โดยใช

ตัวช้ีวัดที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวางไวใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษา
ใชเปนแนวทางในการประกันคุณภาพภายใน  รวมกับตัวช้ีวัดของระบบประกันคุณภาพของ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  และตัวช้ีวัดอื่น ๆ ตามระบบการตรวจสอบของ
หนวยงานภายนอกที่ไดรับมอบหมายจากรัฐ 

ตัวช้ีวัดในระบบประกันคุณภาพของคณะฯ  ที่เกี่ยวของกับคุณภาพหลักสูตร มีดังนี้  
1.  ดานบริหารหลักสูตร มี 1 ตัวช้ีวัด ไดแก 
     -  ความถี่ของการสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร 
2.  ดานอาจารย มี 6 ตัวช้ีวัด ไดแก 
     2.1  คาเฉลี่ยคุณวุฒิของอาจารย ปริญญาเอก : ปริญญาโท 
     2.2  คาเฉลี่ยตําแหนงทางวิชาการของอาจารย  ศาสตราจารย : รองศาสตราจารย 
             ผูชวยศาสตราจารย : อาจารย  
     2.3  จํานวนนักศึกษาปริญญาโท : อาจารยประจํา 
     2.4  จํานวนนักศึกษาปริญญาเอก :  อาจารยประจํา 
     2.5  จํานวนชั่วโมงสอน : คน : สัปดาห 
     2.6  คาเฉลี่ยผลงานทางวิชาการ : อาจารย 
3.  ดานกระบวนการเรียนการสอน มี 3 ตัวช้ีวัด ไดแก 
     3.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการ 
            สรางประสบการณจริง 

4.1 มีการใชความเห็นของนักศึกษาในการพิจารณาประสิทธิภาพการสอนของ 
อาจารย 

4.2 รอยละของวิชาที่เปดสอนที่มีเอกสารเคาโครงการสอน (Course Outline) 
4. ดานนักศึกษา มี 4 ตัวช้ีวัด ไดแก 

4.1 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภายในกําหนดเวลาของหลักสูตร 
4.2 รอยละของผูสําเร็จการศึกษาที่ไดงานทําหรือศึกษาตอในระยะเวลา 6 เดือน

หลังสําเร็จการศึกษา 
4.3 ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต 

5. ดานปจจัยเกื้อหนุน มี 2 ตัวช้ีวัด ไดแก 
5.1 จํานวนนักศึกษาตอคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอน และการ 

 คนควาอื่น ๆ  
         5.2  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอ 
                                            นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 



โดยคณะฯไดจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อหาคาตัวช้ีวัดเหลานี้และจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองรวมถึงดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในเปนประจําทุกป  สวนการประเมิน
คุณภาพโดยผูประเมินภายนอกนั้นเปนไปตามการจัดการของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร 

6. ดานอื่น ๆ มี  7  ตัวช้ีวัด  คือ 
6.1 ดานปรัชญา ปณิธาน  วัตถุประสงคและแผนงาน มี 1 ตัวช้ีวัด  คือ 

-     การจัดทําแผน  ที่ครอบคลุมภารกิจทุกดาน 
                                       6.2   ดานการวิจัย มี 3 ตัวช้ีวัด คือ 
    6.2.1  รอยละของจํานวนอาจารยที่มีงานวิจัยที่ถูกอางอิง (Citation)   
              ในวารสารตางประเทศตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
                                               6.2.2  สัดสวนของจํานวนเงินดานการวิจัยทั้งหมดตองบประมาณ 

         ดานการวิจัยที่ไดรับการจัดสรร 
6.2.3  รอยละของจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรในระดับประเทศ 

              ตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ 
             6.3  ดานการบริการวิชาการแกสังคม มี 3 ตัวช้ีวัด คือ 
                       6.3.1   รอยละของจํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแก 
                                   สังคมตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ 

               6.3.2   จํานวนอาจารยในการเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
                                                     ตออาจารยประจํา 
               6.3.3   จํานวนอาจารยในการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพตออาจารย 
                                                    ประจํา 



 
รายชื่ออาจารยประจําหลกัสูตร 

อาจารยประจําหลักสูตร 
รองศาสตราจารย : 

กรรณิการ  สุขเกษม  Ph.D. (Sociology), Utah State University 
พาชิตชนัต  ศิริพานิช  Ph.D.(Statistics), Oregon State University  
พิพัฒน  หิรัณยวณิชชากร  D.E. (Information Processing), Tokyo Institute of    

Technology  
สํารวม  จงเจริญ  Ph.D.(Statistics), University of Missouri (Columbia) 

ผูชวยศาสตราจารย:  
จักรินทร  ศุขหมอก  Ph.D. (Computer  Science), Illinois Institute of  Technology  
เจริญ  คุวินทรพันธุ  M.S.(Computer Science), University of Iowa 
ปรีชา  วิจิตรธรรมรส  Ph.D. (Management of Technology), Asian Institute of 

Technology 
พัชราภรณ  เนยีมมณ ี Ph.D.(Industrial Engineering), Oragon State University   
ระววีรรณ  เอือ้พันธวิริยะกลุ  Ph.D.(Computer Science), University of North Texas 
วราภรณ  จิรชีพพัฒนา  Ph.D.(Computing and Information Systems), Monash 

University  
วีณา  ฉายศิลปรุงเรือง  M.Sc. (Statistics), University of Iowa 
สุกัญญา  สุรเนาวรัตน  Ph.D. (Computer Science and Communication  
                Engineering), Kyushu University 
สุพจน  สุตัณทวิบูลย  Ph.D.(Computer Science), University of Texas (Austin) 
โอม  ศรนิล  Ph.D.(Computer Science), Virginia Polytechnic Institute and State 

University 
อาจารย : 

ชญณา  พูลทรัพย  M.S. (Actuarial Science), Boston University  
นิธินันท  ธรรมากรนนท  Ph.D.(Industrial Management), Clemson University 
ปราโมทย กั่วเจริญ  Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), Georgia 

Institute of Technology  
ปยวดี  โขวิฑูรกิจ  Ph.D. (Risk, Insurance and Healthcare), Temple University  
ภัทราวดี  ธนวงศสุวรรณ  M.S. (Computer Science), Georgia Institute of 

Technology 
รัฐกร  พูลทรัพย  Sc.D. (Computer Science), University of Massachusette (Lowell) 



วรรณภา  มหามณีรัตน*  M.S. (Computer Science), University of Missouri 
(Columbia) 

วัชรีภรณ  ไชยมงคล  ปร.ด. (สถิติ), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  
ศิวิกา  ดษุฎีโหนด  Ph.D.(Engineering Management), University of Missouri 

(Rolla) 
Arthur  L.  Dryver  Ph.D. (Statistics), Pennsylvania State University 

 อาจารยประจําท่ีเปนผูรับผดิชอบหลักสูตร ไดแก 
พิพัฒน  หิรัณยวณิชชากร  D.E. (Information Processing) 
ปรีชา  วิจิตรธรรมรส         Ph.D. (Management of Technology) 
ศิวิกา  ดษุฎีโหนด              Ph.D. (Engineering Management) 

 
 
* ลาศึกษาตอ 


