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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  
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 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 (1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูท้างด้านสถิติ มีความสามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ

ประกอบอาชีพสาขาต่างๆ 
 (2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่หา

ความรู้อย่างต่อเนือ่ง 
 (3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ 

ต่อตนเองและสังคม 
 1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้เชิงวิชาการ
ที่สามารถน าหลักทฤษฎี และประสบการณ์จากการศึกษามาช่วยในการวิเคราะห์ ส ารวจ การพยากรณ์ 
วางแผน การวิจัย ตรวจสอบมาตรฐาน กลั่นกรองข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจอย่างมีหลักการและ
เช่ือถือได้ นอกจากนี้ภาควิชาฯ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ด้านวิชาชีพโดยการสนับสนุนให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานจากสถานประกอบการจริง และมี
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ อาทิ การประกอบอาชีพทางด้านการวิเคราะห์ระบบ นโยบายและแผน ด้าน
การวางแผนวิจัย และพัฒนา ด้านการตรวจสอบคุณภาพ กระบวนการผลิตเชิงอุตสาหกรรม ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศการสื่อสาร ฯลฯ 
 1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
  คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตร ได้มีการวางแผนจดัการเรยีนการสอนและกิจกรรมที่ส่งเสริม
ความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยแต่ละปีการศึกษานักศึกษาจะได้รับความรู้และเพิ่มพูน
ทักษะและประสบการณ์ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

เมื่อสิ้นปีการศึกษาท่ี 1 นักศึกษาจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ
 เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการข้อมูลทางสถิติ และสามารถเลือกใช้วิธีการ
 ทางสถิติได้อย่างเหมาะสม 

เมื่อสิ้นปีการศึกษาท่ี 2 นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ข้อมูล และประยุกต์ใช้เครื่องมอืทางสถิติกับข้อมูล
 ได้อย่างเหมาะสม 

เมื่อสิ้นปีการศึกษาท่ี 3 นักศึกษาสามารถสังเคราะห์ความรู้ทางด้านทฤษฎีสถิติและสถิติประยุกต์ เพื่อ
 พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทางสถิติได ้

เมื่อสิ้นปีการศึกษาท่ี 4 นักศึกษาสามารถพัฒนาโครงงานพิเศษหรอืโครงงานสหกจิศึกษา เพื่อเผยแพร่
 ผลงานวิจัยทางด้านสถิติประยุกต์ 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
 มาตรฐานตามข้อก าหนดของ สกอ. 
 และใหส้อดคล้องกบัความต้องการ
 ของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นผู้มีความรู ้
 คู่คุณธรรม 

- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 มาร่วมในการพฒันาหลักสูตร 
- ส ารวจความต้องการของผู้ใช้
 บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

- หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒ ิ
- รายงานการประชุม 
- รายงานผลความต้องการและ
 ความพึงพอใจในการใช้บัณฑิต 

- พัฒนาบุคลากรผู้ถ่ายทอดความรู ้
 
 

- สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
 ความรู้จากการลาศึกษาต่อหรือ 
 เข้ารับการอบรม หรือประชุม
 วิชาการ หรือการท าวิจัยทั้งใน
 และต่างประเทศ 

-  หลักฐานการพฒันาตนเอง 
 เช่น แฟ้มผลงานบุคลากร 

- พัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษา 
 

- ก าหนดการฝึกงานหรือเข้าร่วม
 โครงการสหกจิศึกษา 

-  รายงานการฝึกงานหรือ
 รายงานโครงงานสหกิจศึกษา 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต คิดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการเรยีนการสอนในภาคฤดูรอ้น จ านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 6 สัปดาห์ โดย 
 - นักศึกษาโครงการปกติเข้าฝึกงานภาคสนาม ในภาคการศึกษาฤดูร้อนของช้ันปีที่ 3 จ านวน 240 ช่ัวโมง  

 - นักศึกษาโครงการสหกิจศึกษาเรียนรายวิชาเตรียมสหกจิศึกษาในภาคการศึกษาฤดูร้อนของช้ันปทีี่ 3  
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  ภาคการศึกษาที่ 1               เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
          ภาคการศึกษาที่ 2             เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์       
          ภาคการศึกษาฤดูร้อน           เดอืนเมษายน – เดือนพฤษภาคม 


