
   

 

 

 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาควิชาสถิติประยุกต 

คณะวิทยาศาสตรประยุกต 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 

 

 



   

สารบัญ 
 หนา 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป  

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  1 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 

3. วิชาเอก 1 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 

5. รูปแบบของหลักสูตร 1 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 2 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 2 

9. ชื่อ-นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 3 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 4 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 4 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับ 4 

 พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 5 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 6 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 7 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  

1. ระบบการจัดการศึกษา 7 

2. การดําเนินการหลักสูตร 8 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 10 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณการฝกงานภาคสนาม 72 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 72 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 73 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 74 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 79 

 

 

 

 



   

สารบัญ (ตอ) 
 หนา 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 99 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 99 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 99 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย  

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 99 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 100 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

1. การกํากับมาตรฐาน 100 

2. บัณฑิต 100 

3. นักศึกษา 100 

4. อาจารย 101 

5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 101 

6. สิ่งสนับสนุน 102 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 103 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 104 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 104 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 104 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 104 

ภาคผนวก 

− โครงสรางของรหัสวิชาของภาควิชาสถิติประยุกต 106 

− แผนภูมิแสดงความตอเนื่องของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 107 

สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย 

− ผลงานวิชาการอาจารยประจําหลักสูตร 109 

− คําสั่งแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 119 

 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)  

− รายละเอียดการปรับปรุงแกไข หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 120 

 สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ฉบับป พ.ศ. 2558 

− ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  137 

 วาดวยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
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รายละเอียดของหลักสตูร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาสถิติประยุกต 

 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Business Statistics and Insurance 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต  (สถิติธุรกิจและการประกันภัย) 

 ช่ือยอ (ภาษาไทย) : วท.บ. (สถิติธุรกิจและการประกันภัย) 

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science (Business Statistics and Insurance) 

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Business Statistics and Insurance) 

3. วิชาเอก 

  ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 137 หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป ท่ีจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเสริมทักษะ

ภาษาอังกฤษในระหวางการศึกษา ไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3 ภาษาท่ีใช 

 การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับเอกสารและตําราเรียนใน

รายวิชาของหลักสูตรเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเขาศึกษา 

 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศท่ีสามารถใชภาษาไทยได 
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

 ไมมี 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

 ใหปริญญาเพียงสาขาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 -  หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2563 

 - ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย ฉบับป 

พ.ศ. 2558 

 - เปดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2563 เปนตนไป 

 - ไดผานการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสวนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร

  ประยุกต ในการประชุมครั้งท่ี 1/ปงบประมาณ พ.ศ.2563  เม่ือวันท่ี 16 ตุลาคม 2562 

 - ไดผานการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต

  ในการประชุมครั้งท่ี 13/2562 เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 

 - ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

  ในการประชุมครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2562 

 - ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  

  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2563 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

มีความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ภายในปการศึกษา 2565 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 ประกอบอาชีพในองคกรหรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ทางดาน 

(1) นักคณิตศาสตรประกันภัย 

(2) นักวางแผนและประเมินความเสี่ยง 

(3) นักวิเคราะหการตลาด 

(4) นักวิเคราะหขอมูลและพัฒนาระบบ 

(5) นักวิเคราะหทางการเงิน การลงทุน 

(6) บุคลากรทางดานการศึกษา 

(7) ประกอบอาชีพอิสระ 
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9. ช่ือ – นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

สําเรจ็การศึกษาจาก 

สถาบัน ป พ.ศ. 

1 นางสาวอุไรวรรณ  เจรญิกีรติกุล* ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (สถิติ) 

วท.ม. (การประกันภัย) 

วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2556 

2540 

2536 

2 นางสาวจีรภา  สรรพกิจกําจร 

 

ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

สต.ม. (สถิติ) 

วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2557 

2535 

2530 

3 นางสาวนุชรินทร  ทิพยวรรณากร 

 

ผูชวยศาสตราจารย วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 

สต.ม. (สถิติ) 

วท.บ. (สถิติประยุกต) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

2558 

2541 

2537 

4 นายบุญกอง  ทะกลโยธิน 

 

ผูชวยศาสตราจารย 

 

สต.ม. (สถิติ) 

ศศ.บ. (สถิติ) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

2534 

2529 

5 นายชนาพันธุ  ชนาเนตร 

 

ผูชวยศาสตราจารย ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

วท.ม. (สถิติประยุกต) 

วท.บ. (การวิจัยดําเนินงาน) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2558 

2545 

2541 

* ประธานหลักสูตร 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจมักมีความไมแนนอนเขามาเก่ียวของ ทําใหการ

ดําเนินธุรกิจมีความเสี่ยง ความตองการบุคลากรท่ีมีความรูท้ังดานสถิติธุรกิจและดานการประกันภัยจึงมี

ความจําเปนในการจัดการ วิเคราะหและประเมินผลความเสี่ยง เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงและเพ่ิมขีด

ความสามารถใหกับองคกรหรือธุรกิจ ท้ังดานการประกันภัยและดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ นอกจากนี้ใน

ปจจุบันนโยบายประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ท่ีเปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย

ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม มีการนํา

เทคโนโลยีมาชวยเสริมสรางเศรษฐกิจ หรือท่ีเรียกวา เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) ทําใหการ

ขยายตัวหรือการเติบโตทางธุรกิจดานการประกันภัยมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเนื่อง ดังนั้นความ

ตองการบุคลากรท่ีมีความรูทางดานสถิติธุรกิจและการประกันภัย จึงเปนสิ่งจําเปนและมีความตองการ

เพ่ิมมากข้ึน เพ่ือใหสอดคลองและรองรับกับการเติบโตของธุรกิจประเภทนี้ ดวยเหตุผลท่ีไดกลาวมาแลว

ขางตน จึงนับวาหลักสูตรสถิติธุรกิจและการประกันภัย จะสามารถตอบสนองการเพ่ิมบุคลากรทางดานนี้ได 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบัน เนื่องจากสังคมขยายใหญข้ึนปญหาการ

เสี่ยงภัยของคนในสังคมจึงขยายวงกวางข้ึนตามไปดวย ประกอบกับการรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและ

เทคโนโลยีจากประเทศตะวันตก ประชาชนมีการวางแผนการดําเนินชีวิตและเตรียมความพรอมหรือ

สรางหลักประกันใหกับชีวิตดวยการทําประกันชีวิตและประกันภัยในทรัพยสิน เปนเหตุใหประชาชนไทย

มีความตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญในการทําประกันภัย ความรูความเขาใจในดานสถิติธุรกิจและ

การประกันภัยเพ่ือจัดการบริหารความเสี่ยง จึงมีความจําเปนเนื่องจากประชาชนตองสรางหลักประกัน

ในการดําเนินชีวิตในสังคมไทยปจจุบัน 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 ผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรนั้นจําเปนท่ีจะตองพัฒนาหลักสูตร

ในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพในการผลิตบุคลากรดานสถิติธุรกิจและการประกันภัย ซ่ึงเปนสาขาวิชาท่ีขาดแคลน 

โดยกําลังคนท่ีจะผลิตนั้นตองมีความรู ความสามารถในการนําสถิติศาสตรและการประกันภัยมา

ประยุกตใชงานทางดานธุรกิจและอุตสาหกรรมท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน 
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12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือนั้นมีปรัชญาที่จะ พัฒนาคน พัฒนา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงสอดคลองกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12  

ซ่ึงการจะกาวไปสูปรัชญานี้ได มหาวิทยาลัยจึงมีพันธกิจ 4 ประการคือ 

1) สนับสนุนการบริหารการจัดการศึกษา 

2) จัดการศึกษาและผลิตบัณฑิต 

3) วิจัยและพัฒนา 

4) ใหบริการวิชาการแกสังคม 

ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย เปนการพัฒนาท่ี

สอดคลองกับปรัชญา และพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัยมีความสัมพันธกับ

หลักสูตรอ่ืนและหลักสูตรในคณะดังนี้ 

13.1 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนโดยคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอ่ืน 

 กลุมวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป ไดแก กลุมวิชามนุษยศาสตร กลุมวิชาสังคมศาสตร กลุมวิชา

ภาษาและกลุมวิชากีฬาและนันทนาการ ดําเนินการสอนโดยคณาจารยจากคณะศิลปศาสตรประยุกต 

สําหรับกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ยกเวนรายวิชาทางดานสถิติ ดําเนินการสอนโดย

คณาจารยจากภาควิชาอ่ืนๆ ในคณะวิทยาศาสตรประยุกต 

13.2 กลุมวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/ ภาควิชา/ หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน 

เปดสอนรายวิชาทางดานสถิติและการประกันภัย ในหมวดวิชาเฉพาะ ใหนักศึกษาในหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต สามารถเลือกเรียนเปนวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 

13.3 การบริหารจัดการ 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนผูดําเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตางๆ ในหมวดวิชา

เฉพาะของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย และประสานงานกับ

อาจารยซ่ึงเปนตัวแทนของภาควิชาอ่ืนๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


