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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยกุต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

ภาควิชาสถิติประยุกต คณะวิทยาศาสตรประยุกต 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา   คณะวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาสถิติประยุกต 

 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชือ่หลักสูตร 

  ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต 

  ภาษาอังกฤษ :  Master of Science Program in Applied Statistics 
  

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต) 

 ชื่อยอ (ภาษาไทย) :  วท.ม. (สถิติประยุกต) 

 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ):  Master of Science (Applied Statistics) 

 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) :  M.Sc. (Applied Statistics) 
 

3.  วิชาเอก 

ไมมี 
 

4.  จำนวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

36 หนวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาโท หลกัสูตร 2 ป แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข    

5.2 ภาษาที่ใช 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย เอกสารและตำราในรายวิชาของหลักสูตรเปนภาษาไทย และ/

หรือ ภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศึกษา 

 นักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถ พูด-อาน-เขยีนภาษาไทยได  
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไมม ี

5.5 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

 - หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2563 เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2563 

 - ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558) 

- ไดผานการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำสวนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตรประยุกต 

 ในการประชุมครั้งที่ 1/ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่   16   เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562 

- ไดผานการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย 

 ในการประชุมครั้งที่ 11/ 2562     เมื่อวันที่   25     เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  

- ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 ในการประชุมครั้งที่ 12/ 2562     เมื่อวันที่   23     เดือน    ธันวาคม    พ.ศ. 2562  

- ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูรจากสภามหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

 ในการประชุมครั้งที่  1/2563     เมื่อวันที่   22    เดือน     มกราคม    พ.ศ. 2563   

 

7.  ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรทีมี่คุณภาพและมาตรฐาน 

 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2552  ในป พ.ศ. 2564 

 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบไดหลังจากสำเร็จการศึกษา 

 ประกอบอาชีพในองคกรหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก 

(1) นักสถิติ นักวิชาการสถิติ นักสถิติการศึกษา  

(2) นักวิเคราะหนโยบายและแผน นักวิเคราะหวางแผนวิจัยและพัฒนา 

(3) นักวิชาการศึกษาดานการวางแผนตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 

พาณิชยกรรม และดานสาธารณสุข 

(4) ครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 

(5) อาชีพอิสระ 

(6) เจาของธุรกิจสวนตัว 
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9.  ชื่อ - นามสกุล ตำแหนงทางวิชาการ และคณุวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับที ่ ชื่อ – นามสกุล ตำแหนง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบนัที่สำเรจ็การศึกษา ป พ.ศ. ทีส่ำเรจ็ 

การศึกษา 

1  นางสาวเสาวณิต  สุขภารังษี 

 

 รองศาสตราจารย  Ph.D. (Mathematical Science) 

 สต.ม. (สถิติ) 

 วท.บ. (สถิติประยุกต) 

 University of Technology Sydney, Australia 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2551 

2543 

2540 

2  นายสอาด  นิวิศพงศ  รองศาสตราจารย  Ph.D. (Statistics) 

  สต.ม. (สถิติ) 

  กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

 La Trobe University, Australia 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก 

2550 

2532 

2528 

3  นางสาวยุพาภรณ  อารีพงษ 

 

 รองศาสตราจารย   Ph.D. (Mathematical Science)   

  สต.ม. (สถิติ) 

  วท.บ. (สถิติ) 

 University of Technology Sydney, Australia 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2552 

2543 

2540 

4  นายฐิตนนท จารุโรจนกีรติ 

 

 รองศาสตราจารย  ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

 สต.ม. (สถิติ) 

 วท.บ. (สถิติศาสตร) 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

2559 

2532 

2522 
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10.  สถานที่จดัการเรียนการสอน 

ภาควิชาสถิติประยุกต คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

1518  ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

 11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีเปาหมายสูอุตสาหกรรมการผลิต เศรษฐกิจของประเทศ
สวนหนึ่งมีปจจัยจากการสงออกสินคาเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว สถิติจัดเปนเครื่องมือสำคัญที่จะ
ชวยในการตัดสินใจเสริมสงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรง หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ
ประยุกต วางแผนใหมหาบัณฑิตมีความรูเชิงวิชาการเพียงพอที่จะนำหลักทฤษฎีทางสถิติ และประสบการณจาก
การศึกษามาชวยในการวิเคราะห การสำรวจ การพยากรณ วางแผนการวิจัย ตรวจสอบมาตรฐาน กลั่นกรอง
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจอยางมีหลักการและเช่ือถือได 
 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 หลักสูตรปรับปรุงนี้ไดคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีการเคลื่อนไหวอยางรวดเร็วอันเปน

ผลกระทบโดยตรงจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการสื่อสาร ความกาวหนาทางสังคม

ซึ่งสงผลตอความคิดและความเปนอยูของบุคคลยุคใหม ทำใหอาจจะละเลยวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งสืบทอดกนัมา 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลกัสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ทำใหตองมีการพัฒนาหลักสูตรใหทนัสมัย

เปนไปในเชิงรุก มีการสอดแทรกและนำเทคโนโลยีใหมๆ มาผนวกกับเนื้อหาวิชาการ และเนนการปฏิบัติ 

เพื่อผสานทฤษฎีและการประยุกตทฤษฎีกับเทคโนโลยีใหมๆ ใหเหมาะสม ขณะเดียวกันก็เล็งเห็นความสำคัญของ

พ้ืนฐานความรูในลักษณะของความเปนคนไทย 

 12.2 ความเก่ียวของกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือมีปณิธานที่จะ “พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี” โดยวัตถุประสงคของหลักสูตรน้ีตองการผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถทางดานสถิติ

ประยุกต ซึ่งเปนหน่ึงในกลุมวิทยาศาสตรและเพ่ือใหมหาบัณฑิตนำความรูไปพัฒนาวิทยาศาสตรของประเทศชาติ 

13.  ความสัมพันธกับหลักสตูรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

  13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   ไมม ี

  13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

   ไมม ี

 13.3 การบริหารจัดการ 

   ไมม ี


