
       โครงร่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
             สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (DAST)

ประวัติ 
ภาควิชาสถิติประยุกต์ เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ รุ่นแรกต้ังแต่ปีการศึกษา 2550 
และด าเนินการสอนตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต์ ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน  

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จัดการ
เรียนการสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี ส าหรับรูปแบบ
การศึกษาแบบ 1.1 และแบบ 2.1 และหลักสูตร 4 ปี ส าหรับรูปแบบ
การศึกษาแบบ 1.2 และแบบ 2.2 มีระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นหลักสูตร
ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555  

ภาควิชาฯ มีภารกิจที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1) ผลิตบัณฑิตทางด้านสถิติที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณธรรม จริยธรรม 
 2) ให้บริการทางด้านสถิติแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ท า
การวิจัย ทั้งการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต์ 

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

ช่ือหลักสูตร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
Doctor of Philosophy Program in Applied Statistics 

ช่ือปริญญา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
Doctor of Philosophy (Applied Statistics) 

 

ปรัชญา 
ผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และสร้างงานวิจัย

เพ่ือพัฒนาประเทศ 
 

ความส าคัญ/จุดเด่นของหลักสูตร 
ในปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ทางด้านสถิติในเชิงลึก แต่ปัจจุบันยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านน้ี 
ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงนับว่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
สถิติประยุกต์ จะสามารถตอบสนองการเพ่ิมบุคลากรทางด้านน้ีได้  
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1)  ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ให้มีความเข้าใจวิชาสถิติ

ในเชิงลึกเพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้กับสภาวการณ์ต่างๆได้ถูกต้อง 
2)  เพ่ือให้ดุษฎีบัณฑิตสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ แก้ไขปัญหา

ทางสถิติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้สถิติได้
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

3)  เพ่ือให้ดุษฎีบัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรมและรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม 
4)  เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน

ของทั้งทางภาครัฐและเอกชน สามารถช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้ 

 

การปรับปรุงและการก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560 
 หลักสูตรผ่านการประเมินการก ากับมาตรฐานหลักสูตรประจ าปี

การศึกษา 2559 
 

รูปแบบหลักสูตร 
 หลักสูตร 3 ป ี แบบ 1.1 และแบบ 2.1 
 หลักสูตร 4 ป ี แบบ 1.2 และแบบ 2.2 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่

ก าหนด ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
ดังน้ี 

 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
 แบบ 1.1 และแบบ 2.1                          48  หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 และแบบ 2.2   72  หน่วยกิต 



คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
แบบ1.1 
 (1) ผู้เข้าศึกษาต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรในระดับ
ปริญญาตรีไม่ต่ ากว่า 3.00 และในระดับปริญญาโทไม่ต่ ากว่า 3.50 
 (2) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชาสถิติ สถิติประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง หรือมีผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ / นานาชาติ 
อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
 (3) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัด
คุณสมบัติสาขาวิชาสถิติ หรือสถิติประยุกต์ไม่ผ่าน 
 ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรภาควิชาสถิติประยุกต์ในการพิจารณาคุณสมบัติ 
 
แบบ 1.2 
 (1) ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
หรือมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 ในสาขาวิชาสถิติ 
สถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
 (2) มีผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารระดับชาติ/ นานาชาติ อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
 (3) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัด
คุณสมบัติสาขาวิชาสถิติ หรือสถิติประยุกต์ไม่ผ่าน 
 ในกรณีท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรภาควิชาสถิติประยุกต์ในการพิจารณาคุณสมบัติ 
 
แบบ 2.1 
 (1) ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาสถิติ สถิติ
ประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.25 และเป็นไปตาม
ข้อก าหนดการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 (2) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัด
คุณสมบัติสาขาวิชาสถิติ หรือสถิติประยุกต์ไม่ผ่าน 
 ในกรณี ท่ีไม่เ ป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1-2 ให้ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรภาควิชาสถิติประยุกต์ในการพิจารณาคุณสมบัติ 
 
แบบ2.2 
 (1) ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาสถิติ สถิติ
ประยุกต์ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.50 หรือมีผลงานวิจัยท่ี
ตีพิมพ์หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ / นานาชาติ 
อย่างน้อยหนึ่งเรื่อง 
 (2) ไม่เคยพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาเนื่องจากการสอบวัด
คุณสมบัติสาขาวิชาสถิติ หรือสถิติประยุกต์ไม่ผ่าน 
 ในกรณี ท่ีไม่เ ป็นไปตามเกณฑ์ข้อ 1-2 ให้ ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของ
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรภาควิชาสถิติประยุกต์ในการพิจารณาคุณสมบัติ 
 
 

การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ี สามารถประกอบ

อาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทางด้าน 
1) นักสถิติ  
2) ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
3) ที่ปรึกษาทางการเงิน การลงทุน 
4) อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย 
5) นักวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย 
6) ประอาชีพอิสระ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร             
 

รศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี Ph.D. (Mathematical Science) 
รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์ Ph.D. (Statistics) 
รศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ Ph.D. (Mathematical Science) 

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 

รหัสแรกเข้า ช้ันปีที่ จ านวน (คน) 
2560 1 6 
2559 2 5 
2558 3 3 

 

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

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

 
 

 


