
   โครงร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
             สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (MAST)

ประวัติ 
ภาควิชาสถิติประยุกต์ เปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยา

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ รุ่นแรกต้ังแต่ปีการศึกษา 
2542 และด าเนินการสอนตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน โดยภาควิชาสถิติ
ประยุกต์ ได้ผลิตบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ออกไปท างานรับใช้สังคมและ
ประเทศชาติแล้ว จ านวน 14 รุ่น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี มี
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค ปัจจุบันหลักสูตรวิทยาศาสตร -
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุงปี 
พ.ศ. 2558 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 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
Master of Science Program in Applied Statistics 

ช่ือปริญญา 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 
Master of Science (Applied Statistics) 

 

ปรัชญา 
มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิชาการสถิติ สามารถ

ที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 

ความส าคัญ/จุดเด่นของหลักสูตร 
ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและทั่วโลก 

ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน มีการแข่งขันในการที่จะพัฒนาประเทศ 

มีการช่วงชิงความได้เปรียบทางการค้า การเงิน การตลาด และอื่นๆ 
มีความร่วมมือกันในการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ามกลางการ
แข่งขัน การพัฒนา และการรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติเหล่าน้ี
ด าเนินไปด้วยข้อมูลมากมาย ซึ่งสามารถจัดการได้ด้วยนักสถิติที่มี
ความสามารถในการแปลงตัวเลขที่มีอยู่ไปสู่สิ่งที่องค์กรต่างๆ ต้องการ 
เช่น การคงคลังสินค้า การพยากรณ์ในเรื่องต่างๆ ทางเศรษฐกิจ 
นอกจากน้ีนักสถิติยังสามารถแปลความหมายของตัวเลขในด้าน
สิ่งแวดล้อมไปสู่กระบวนการ เฝ้าระวังทรัพยากรที่ส าคัญของ
ประเทศ และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ในสภาวะที่ตัวเลขและสถิติ
ก าลังเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศ ขณะน้ีการเรียน
การสอน หลักสูตร และการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์  จึงจ าเป็นต้องด าเนินการต่อไปให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านทฤษฎีสถิติ มีความช านาญ
 ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล น าไปสู่การวางแผน ติดตามประเมินผล  
 และสามารถน าความรู้ ไปประยุก ต์ ได้ทั้ งในภาครัฐ และ
 ภาคเอกชน อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) พัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาสถิติและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสถิติ
 ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
3) ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร
 ในการท างาน มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

การปรับปรุงและการก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 หลักสูตรผ่านการประเมินการก ากับมาตรฐานหลักสูตรประจ าปี

การศึกษา 2559 
 

รูปแบบหลักสูตร 
 หลักสูตร 2 ป ีแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยเอกสารประกอบและ

หนังสือที่ใช้อาจเป็นภาษาอังกฤษในบางวิชา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้

เป็นอย่างดี 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่ สอดคล้องกับที่

ก าหนด ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 

หมวดวิชาบังคับ  24 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                3  หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
- วิทยานิพนธ์  12 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  12 หน่วยกิต 

แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ  18 หน่วยกิต 
- วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต                3  หน่วยกิต 
- วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
- สารนิพนธ์  6 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือก  18 หน่วยกิต 
 

แผนการศึกษา 

แผน ก แบบ ก 2 

ช้ันปีที่1 
9 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

ช้ันปีที่2 
9 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

 

แผน ข 

 
 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1.  มีคุณสมบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
2.  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 สาขาวิชาสถิติ หรือสาขาวิชาอื่นที่มีการศึกษาวิชาสถิติอย่าง
 น้อย 6 หน่วยกิต  
 
 
 
 
 

การประกอบอาชีพและศึกษาต่อ 
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรน้ี สามารถประกอบ

อาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทางด้าน 
1) นักสถิติ นักวิชาการสถิติ นักสถิติการศึกษา 
2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเคราะห์วางแผนวิจัยและพัฒนา 
3) นักวิชาการศึกษาด้านการวางแผนตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการ

ผลิตเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม 
4) ครู อาจารย ์
5) อาชีพอิสระ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร             
 

รศ.ดร.ฐิตนนท์ จารุโรจน์กีรติ ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
รศ.ดร.สอาด นิวิศพงศ์ Ph.D. (Statistics) 
รศ.ดร.เสาวณิต  สุขภารังษี Ph.D. (Mathematical Science) 
รศ.ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ Ph.D. (Mathematical Science) 
ดร.ดร.คณิตา เพ็ชรัตน์ ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
รศ.วิจิตรา พลเย่ียม M.S. (Statistics) 

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตร 

รหัสแรกเข้า ช้ันปีที่ จ านวน (คน) 
2560 1 13 
2559 2 14 

 

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

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

 
 

 

ช้ันปีที่1 
9 หน่วยกิต 
12 หน่วยกิต 

ช้ันปีที่2 
9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 


