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หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ภาควิชาสถิติประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Applied Statistics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 

 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   : ปร.ด. (สถิติประยุกต)์ 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Applied Statistics) 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : Ph.D. (Applied Statistics) 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1  48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 และ แบบ 2.2  72 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี แบบ 1.1 และแบบ 2.1 
 หลักสูตรปริญญาเอก 4 ปี แบบ 1.2 และแบบ 2.2 
5.2 ภาษาที่ใช ้  
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 ไม่มี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

- ปรับปรุงจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

- ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 ในการประชุมครั้งที ่ 4/2559  เมื่อวันที่  11   เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.   2559    

- ได้รับพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ในการประชุมครั้งที่  9/2559  เมื่อวันที่  29   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.   2559     

- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ในการประชุมครั้งที่  7/2559   เมื่อวันที่  17   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.   2559   

- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 ในการประชุมครั้งที่   9/2559  เมื่อวันที่  21   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.   2559  

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปี 
พ.ศ. 2561 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ 
(1) นักสถิติ 
(2) ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
(3) ที่ปรึกษาทางการเงิน การลงทุน 
(4) อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านสถิติ และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(5) นักวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย 
(6) ประกอบอาชีพอิสระ 
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9. ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศกึษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่งทาง 

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ปี พ.ศ. ที่
ส าเร็จ

การศึกษา 
1 นางสาวเสาวณิต  สุขภารังษี รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Mathematical Science) 

สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติประยกุต์) 

University of Technology Sydney, Australia  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2552 
2543 
2540 

2 นายสอาด  นวิิศพงศ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Statistics) 
สต.ม. (สถิติ) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

La Trobe University, Australia 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก 

2550 
2532 
2528 

3 นางสาวยพุาภรณ์  อารพีงษ์ รองศาสตราจารย ์ Ph.D. (Mathematical Science) 
สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติ) 

University of Technology Sydney, Australia  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2543 
2540 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร์1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ความต้องการบุคลากรทางสถิติ และสถิติประยุกต์มีการขยายตัว 
เนื่องจากสถิติเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของการวิจัยและพัฒนางานวิจัยในทุกๆ ศาสตร์ เช่น ทางด้าน
สาธารณสุข สังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  เป็นต้น ทั้งนี้ 
การพัฒนางานวิจัยจ าเป็นต้องอาศัยทฤษฎีทางสถิติและกระบวนการทางสถิติ เพ่ือท าให้การวิจัยในแต่ละ
ด้านมีประสิทธิภาพและน าผลจากการวิจัยนั้นไปประยุกต์ใช้ โดยการผลิตบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับ
ปริญญาตรีให้มากขึ้น ดังนั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยมีภาควิชาสถิติ
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการเปิดหลักสูตรการเรียน 
การสอนและการวิจัยในระดับปริญญาเอก เพ่ือผลิตบุคลากรด้านสถิติที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง 
สามารถพัฒนางานวิจัยและทฤษฎีต่างๆ ให้สอดรับศาสตร์ต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยผลักดันการพัฒนา
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางความคิดโดยยึดติดกับวัตถุมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของตนเองนั้น ส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมลดลง และลบล้างวัฒนธรรมอันดีงามออกไป ดังนั้น
ภาควิชาสถิติประยุกต์ จึงเล็งเห็นความส าคัญในการสร้างหลักสูตรที่มีระบบการเรียนการสอนเพ่ือผลิต
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บัณฑิตที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ เคารพกฎระเบียบ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยวัตถุประสงค์
ของการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ “ความรู้คู่คุณธรรม” ดังกล่าว เป็นการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาสังคมให้มีความเข้มแข็งและเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเห็นควรจะปรับปรุงหลักสูตรโดยคัดเลือกรายวิชาที่มีความ
เหมาะสมและทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเป็นไปตามความต้องการ
ของตลาดแรงงาน ซึ่งจะท าให้บัณฑิตสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ที่หลากหลายและสามารถน าไปประยุกต์ใช้
กับศาสตร์หลายแขนง มีความคิดอย่างเป็นระบบ และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์นั้นมุ่งเน้นการสร้างบุคลากรให้มีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงได้ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม หลักสูตรนี้จึงสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ที่กล่าวไว้ว่า “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เป็นการพัฒนาที่สอดคล้องกับปรัชญา และพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

    ไม่มี 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

    ไม่มี 
13.3  การบริหารจัดการ 

    ไม่มี  
 


