
  โครงร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
               สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (AS)

ประวัติ 
ภาควิชาสถิติประยุกต์ เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ต้ังแต่ปี

การศึกษา 2528 ขณะน้ันภาควิชาสถิติประยุกต์เป็นสาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ สังกัดคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์ ต่อมา
ในป ีพ.ศ. 2531 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้แยกออกจากคณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จึงเปลี่ยนมาสังกัดคณะ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยเป็นสาขาหน่ึงในภาควิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และได้ด าเนินการสอนตามหลักสูตรสถิติ
ประยุกต์ต่อเน่ืองมาจนถึงปีการศึกษา 2537 สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
ได้มีการพัฒนาการด าเนินงานและได้แยกออกมาเป็นภาควิชาสถิติ
ประยุกต์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และตามแผนพัฒนา
การศึกษา ฉบับที่ 8 (2540 – 2544) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี โดย
มีระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 
2558 และเริ่มรับนักศึกษาตามหลักสูตรใหม่ ต้ังแต่ปีการศึกษา 
2558 เป็นต้นไป โดยภาควิชาฯ มีภารกิจที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1) ผลิตบัณฑิตทางด้านสถิติที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณธรรม 
 2) ให้บริการทางด้านสถิติแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ท า
การวิจัย ทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต์ 

3) การส่งเสริม พัฒนางานวิจัยทางด้านสถิติ ทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ในประเทศ และต่างประเทศเป็นจ านวนมาก และมีงานน าเสนอ
ผลงานในที่ประชุมวิชาการเป็นประจ าทุกปี 

ช่ือหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
Bachelor of Science Program in Applied Statistics 

ช่ือปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สถิติประยุกต์) 
Bachelor of Science (Applied Statistics) 

 

ปรัชญา 
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านสถิติ

ประยุกต์ที่ตอบสนองธุรกิจและสังคม 

ความส าคัญ/จุดเด่นของหลักสูตร 
 ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและทั่ว
โลก ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน มีการแข่งขันกันในการที่จะพัฒนา
ประเทศ มีการช่วงชิงความได้เปรียบทางการค้า การเงิน การตลาด 
และอื่นๆ มีความร่วมมือกันในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ท่ามกลางการแข่งขัน การพัฒนา และการรักษาสภาพแวดล้อม
ธรรมชาติเหล่าน้ี ด าเนินไปด้วยข้อมูลมากมาย ซึ่งสามารถจัดการได้
ด้วยนักสถิติที่มีความสามารถในการแปลงตัวเลขที่มีอยู่ ไปสู่สิ่งที่
องค์กรต่าง ๆ ต้องการ เช่น การคงคลังสินค้า การพยากรณ์ ในเรื่อง
ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การส่งออก การเงิน การลงทุน 
นอกจากน้ีนักสถิติยังสามารถแปลความหมายของตัวเลขในด้าน
สิ่งแวดล้อมไปสู่กระบวนการเฝ้าระวังทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศ
และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ในสภาวะที่ตัวเลขและสถิติก าลังเป็น
สิ่งที่จ าเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศขณะน้ี สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์  จึงจ าเป็นต้องด าเนินการต่อไปให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่อการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านสถิติ มีความสามารถที่จะน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพสาขาต่างๆ 
2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม จรรยาบรรณ

ต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
 

การปรับปรุงและการก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรผ่านการประเมินการก ากับมาตรฐานหลักสูตรประจ าปี

การศึกษา 2559 
 

รูปแบบหลักสูตร 
 เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 
 การเรียนการสอนใช้ภาษาไทย เอกสารและต าราเรียนในรายวิชา

ของหลักสูตรเป็นภาษาไทย 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่ สอดคล้องกับที่

ก าหนด ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  135 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  32 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 12 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 

- วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ     97 หน่วยกิต 
โครงการปกติ 

กลุ่มวิชาแกน 58 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ 39 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาฝึกงาน  240 ชั่วโมง 

โครงการสหกิจ 
กลุ่มวิชาแกน 61 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ 36 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 

แผนการศึกษา 

ช้ันปีที่1 
18 หน่วยกิต 
19 หน่วยกิต 

ช้ันปีที่2 
19 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 

ช้ันปีที่3 
21 หน่วยกิต 
21 หน่วยกิต 

ช้ันปีที่4 
7 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการเรียน

วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
หรือเทยีบเท่า 

2. มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต 

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ี สามารถประกอบ

อาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทางด้าน 
1) วิเคราะห์ระบบ นโยบายและแผน 
2) วิเคราะห์ วางแผนวิจัยและพัฒนา 
3) ตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 

 เกษตรกรรมและพาณิชยกรรม 
4) วิชาการสถิติ สถิติการศึกษา 
5) สถิติประกันภยั 
6) ประกอบอาชีพอิสระ 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผศ.ดร.ศิรประภา  มโนมัธย ์ วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
ผศ.กรองแก้ว  หวังนิเวศน์กุล พบ.ม. (สถิติประยุกต์) 
ผศ.ดร.สุภารัตน์  นิวิศพงศ์ ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
ผศ.ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน Ph.D. (Social Statistics and 

Demography) 
ผศ.ดร.สุวิมล พันธ์แย้ม ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 

รหัสแรกเข้า ช้ันปีที่ จ านวน (คน) 
2560 1 75 
2559 2 64 
2558 3 77 
2557 4 84 

 

สถานท่ีตั้งและห้องปฏิบัติการ 
 อาคารคณะสถิติประยุกต์ (อาคาร78) ชั้น 5 และชั้น 11 
 อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม (อาคาร75) ชั้น 5 
 

ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี 
ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 Tel: 02-555-2000 ต่อ 4903 

 
 

 


