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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต ์
  ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Applied Statistics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติประยุกต)์ 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :  วท.บ. (สถิติประยุกต์) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science (Applied Statistics) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  :  B.Sc. (Applied Statistics) 

3.  วิชาเอก 
ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
134 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษในระหว่างการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

5.2  ประเภทของหลักสูตร   
            หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

5.3  ภาษาท่ีใช้ 
การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส าหรับเอกสารและต าราเรียนใน

รายวิชาของหลักสูตรมีทั้งที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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5.4  การรับเข้าศึกษา 
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถใช้ภาษาไทยได ้
5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

ไม่มี 
5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปรญิญาเพียงสาขาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563  
- ปรับปรงุจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ ฉบับปี พ.ศ. 2558  
-  เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
- ไดผ้่านการพจิารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์- 

ประยุกตใ์นการประชุมครั้งที่ 1/ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562                     
 - ไดผ้่านการพจิารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปรญิญาบัณฑิต 
  ในการประชุมครัง้ที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562                                                 

- ได้รบัความเหน็ชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
  ในการประชุมครัง้ที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 
 - ได้รับอนุมัต/ิเหน็ชอบหลกัสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ  
  ในการประชุมครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2565 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังจากส าเร็จการศึกษา 
ประกอบอาชีพในองค์กรหรอืหน่วยงานทัง้ภาครัฐและเอกชน ทางด้าน 

(1) นักวิชาการสถิติ  
(2) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
(3) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ  
(4) นักเทคโนโลยสีารสนเทศ 
(5) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย   
(6) บุคลากรทางการศึกษา 
(7) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย   
(8) ประกอบอาชีพอสิระ 
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9.  ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. 
1. 
 

 

นางสาวสุวิมล พันธ์แย้ม* 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 

- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
- วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
- วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2557 
2547 

2542 
2. 
 
 

 

นางศิรประภา  มโนมัธย์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 
 

- วศ.ด. (วิศวกรรมอุตสาหการ) 
- วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
- บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) 
- วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2555 
2540 
2540 

2537 
3. 
 

นางสุภารัตน์  นิวิศพงศ์ 
 

รองศาสตราจารย์ 
 
 

- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
- วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
- กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก 

2553 
2543 

2528 
4. 
 

นางนวลพรรณ  ลอว์สัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

- Ph.D. (Social Statistics) 
- สต.ม. (สถิติ) 
- วท.บ. (สถิติประยุกต์)  

University of Southampton, UK 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2557 
2543 
2540 

5. 
 
 

นางสาวคณิตา  เพ็ชรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

- ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
- วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
- วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2556 
2546 
2541 

หมายเหตุ  * ประธานหลักสูตร 
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10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจอาศัยข้อมูลเป็นพืน้ฐานส าคัญ สถิติเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง หลักสูตรที่ปรับปรุงที่จัดท าข้ึนนี้ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติในกรอบการพัฒนาประเทศไทย 4.0 ที่เน้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม  
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ ซึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอยู่ในกลุ่ม
การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) และมี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน โดยเป็นหนึ่งในแนวทางการ
ยกระดับศักยภาพการแข่งขันโดยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม หรือพัฒนา
งานวิจัยให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนพัฒนาก าลังคนให้มีความรู้
เชิงวิชาการและสามารถน าหลักการทางทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ ส ารวจ พยากรณ์ วางแผน 
การวิจัย และกลั่นกรองข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจอย่างมีหลกัการและเช่ือถือได้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติ
ของบัณฑิตที่มคีวามสามารถและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตและภาคธุรกิจ ท าให้เกิดการจ้างงาน
แบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่อันจะน าไปสู่การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน  

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 หลักสูตรปรับปรุงนี้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอันเป็น

ผลกระทบโดยตรงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่ อสาร 
ความก้าวหน้าทางสังคมซึ่งส่งผลต่อความคิดและความเป็นอยู่ของบุคคลยุคใหม่ ท าให้อาจจะละเลย
วัฒนธรรมอันดีงามซึ่งสืบทอดกันมา 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
 มหาวิทยาลยั 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

  ผลกระทบจากสถานการณ์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ท าให้ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยเป็นไปในเชิงรุก มีการสอดแทรกและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผนวกกับเนื้อหาวิชาการ และเน้น
การปฏิบัตเิพื่อผสานทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เหมาะสม  

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีปรัชญาที่จะ “พัฒนาคน พัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านสถิติประยุกต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเพื่อให้บัณฑิตน าความรู้ไปพัฒนาวิทยาศาสตร์
ของประเทศชาตติ่อไป 
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13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มีความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นและหลักสูตร
ในคณะดังนี้ 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน  
  กลุ่มวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชา
ภาษาและกลุ่มวิชาพลศึกษา ด าเนินการสอนโดยคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ส าหรับกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ยกเว้นรายวิชาทางด้านสถิติ ด าเนินการสอนโดยคณาจารย์จาก
ภาควิชาอื่นๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
  เปิดสอนรายวิชาทางด้านสถิติทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ตลอดจนเป็น
รายวิชาเลือกเสรีให้แก่หลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 

13.3 การบริหารจัดการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสตูรเป็นผูด้ าเนินการจัดการเรยีนการสอนรายวิชาต่างๆ ในหมวดวิชา
เฉพาะของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์และประสานงานกับอาจารย์ซึ่งเป็น
ตัวแทนของภาควิชาอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป 

 
หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านสถิติประยกุต์ที่ตอบสนองธุรกิจและสังคม 
 1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 

ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยและทั่วโลก ด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน มี
การแข่งขันกันในการที่จะพัฒนาประเทศ มีการช่วงชิงความได้เปรียบทางการค้า การเงิน การตลาด และ
อื่นๆ มีความร่วมมือกันในการรักษาธรรมชาติและสิง่แวดล้อม ท่ามกลางการแข่งขัน การพัฒนา และการ
รักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติเหล่าน้ี ด าเนินไปด้วยข้อมูลมากมาย ซึ่งสามารถจัดการได้ด้วยนักสถิติที่มี
ความสามารถในการแปลงตัวเลขที่มีอยู่ไปสู่สิ่งที่องค์กรต่าง ๆ ต้องการ เช่น การคงคลังสินค้า การพยากรณ์ 
ในเรื่องต่างๆ ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การส่งออก การเงิน การลงทุน นอกจากนี้ยังสามารถแปลความหมาย
ของตัวเลขในด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่กระบวนการเฝ้าระวังทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศและสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ ในสภาวะที่ตัวเลขและสถิติก าลังเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศขณะนี้ 
การเรียนการสอนของหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จึง
จ าเป็นต้องด าเนินการต่อไปให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงต่อ
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  


