
  โครงร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
      สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB)

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)  

ภาควิชาสถิติประยุกต์ เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย รุ่นแรกต้ังแต่
ปีการศึกษา 2546 โดยที่ภาควิชาฯ มีภารกิจที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1) ผลิตบัณฑิตทางด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัยที่มี
ความรู้ ความสามารถเป็นเลิศ และมีคุณธรรม 
 2) ให้บริการทางด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัยแกนั่กศึกษา
บุคคลทั่วไป ท าการวิจัย ทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต์ 

3) การส่งเสริม พัฒนางานวิจัย สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการ
ประกันภัย ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศ และต่างประเทศเป็นจ านวน
มาก และมีงานน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการเป็นประจ าทุกปี 

ช่ือหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการ

ประกันภยั 
Bachelor of Science Program in Business Statistics 

and Insurance 

ช่ือปริญญา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สถิติธุรกิจและการประกันภัย) 
Bachelor of Science (Business Statistics and Insurance) 

 

ปรัชญา 
มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านสถิติธุรกิจ

และการประกันภัย ที่ตอบสนองต่อธุรกิจและสังคม  
 

ความส าคัญ/จุดเด่นของหลักสูตร 
ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทาง 

ด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัยเป็นจ านวนมาก เน่ืองจากธุรกิจ
ด้านการประกันภัยมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง และมีการแข่งขัน
ทางการตลาดค่อนข้างสูง อีกทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มเล็งเห็นถึง
ความส าคัญของการประกันชีวิตและการประกันภัยมากขึ้น แต่
ปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านน้ี ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึง
นับว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการ
ประกันภัยจะสามารถตอบสนองการเพ่ิมบุคลากรทางด้านน้ีได้ 
พร้อมรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านสถิติธุรกิจและการประกันภัย 

มีความสามารถที่จะน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบ
อาชีพสาขาต่างๆ 

2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มี
ความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม จรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ 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  138 หน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  32 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 9 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 

- วิชาเลือก 6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   6 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 3 หน่วยกิต 
 กลุ่มวิชาพลศึกษา 2 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ  100 หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกน 55 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาชีพ 45 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาฝึกงาน  240 ชั่วโมง 

หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
 

แผนการศึกษา 

ช้ันปีที่ 1 
19 หน่วยกิต 
19 หน่วยกิต 

ช้ันปีที่ 2 
18 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 

ช้ันปีที่ 3 
18 หน่วยกิต 
18 หน่วยกิต 

ช้ันปีที่ 4 
16 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แผนการ

เรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า 

2. คุณสมบัติอื่นๆ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาบัณฑิต 

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 

การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ี สามารถประกอบ

อาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทางด้าน 
1) การวิเคราะห์ค านวณเบี้ยประกัน 
2) ประกันชีวิต ประกันภยั 
3) การเงินและการธนาคาร 
4) โฆษณาและการตลาด 
5) วิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาระบบ 
6) ที่ปรึกษาทางการเงิน การลงทุน 
7) การศึกษาหรือวิชาการ 
8) ประกอบอาชีพอิสระ 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผศ.ดร.อุไรวรรณ  เจริญกีรติกุล ปร.ด. (สถิติ) 
ผศ.ดร.จีรภา  สรรพกิจก าจร ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
ผศ.ดร.นุชรินทร์  ทิพยวรรณากร สต.ม. (สถิติ) 
อ.บุญกอง  ทะกลโยธิน สต.ม. (สถิติ) 
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์  ชนาเนตร วท.ม. (สถิติประยุกต์) 

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 

รหัสแรกเข้า ช้ันปีที่ จ านวน (คน) 
2560 1 93 
2559 2 84 
2558 3 83 
2557 4 98 

 

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

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

 
 

 
 


