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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    ภาษาไทย      : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการ 
                        วิเคราะห์เชิงสถิติ 
    ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Statistical Data Science and Analytics 
 

  2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ) 
    ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)       : วท.บ. (วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ) 
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of Science (Statistical Data Science and Analytics) 
    ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)   : B.Sc. (Statistical Data Science and Analytics) 
  

  3. วิชาเอก 
     ไม่มี    
 

  4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    134 หน่วยกิต 
 

  5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ 
               หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและ
เสริมทักษะภาษาอังกฤษในระหว่างการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ าหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
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     5.2 ประเภทของหลักสูตร   
               หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

      5.3 ภาษาที่ใช้ 
               การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส าหรับเอกสารและต าราเรียน
ในวิชาของหลักสูตรมีทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

    5.4 การรับเข้าศึกษา 
               รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ 
    5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
               ไม่มี 
    5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
               ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

  6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561 
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
  ในการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่   15   เดือน   มีนาคม  พ.ศ.  2561   . 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต  
  ในการประชุมครั้งที่ 2/2561. เมื่อวันที่   20   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561   
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
  ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่   26   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561   
- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
  ในการประชุมครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่   28   เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2561   
 

  7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
             มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   ซึ่งบันทึกในฐานข้อมูลหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : 
TQR) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ระดับปริญญาตรี ภายในปีการศึกษา 2563 
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  8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
    ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ทางด้าน 

(1) นักวิชาการสถิติ (Statistician) 
(2) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) 
(3) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 
(4) นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) 
(5) ผู้บริหารข้อมูล (Data Administrator) 
(6) นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Business Insight Data Developer) 
(7) ประกอบอาชีพอิสระ 

 
 



 
 

 
 

9. ช่ือ - นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 

เลขประจ าตัวประชาชน สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. 
1. 
 
 
 
 

นางเพียรพูล เกิดวิชัย 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 
 
 

- Ph.D. (Applied Statistics) 
- วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์  
  และสารสนเทศ) 
- วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

University of Reading/สหราชอาณาจักร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2557 
2541 

 
2535 

2. 
 
 
 
 

นางสาวมูรตี สมบูรณ์ 
 
 
 

อาจารย์ 
 
 
 
 

- Ph.D. (Statistics)         
- วท.ม. (สถิติประยุกต์และ       
  เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
- วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2559 
2552 

 
2549 

3. 
 

 

นางสาววิกานดา ผาพันธ์ อาจารย์ 
 

- Ph.D. (Statistics)         
- วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
- วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2558 
2554 
2552 

4. 
 
 

นางสาวอรไท พลเสน 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
 

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

University of Leeds/สหราชอาณาจักร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2555 
2542 
2538 

5. นางกอบกุล รวีสวัสดิ์ อาจารย์ - ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
- วท.ม. (การประกันภัย) 
- วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2559 
2545 
2541 
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  10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

   
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
               หลักสูตรใหม่ที่จัดท าขึ้นนี้ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ในกรอบการพัฒนาประเทศ
ไทย 4.0 ซึ่งเป็นการต่อยอดความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ ซึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายของ
ประเทศอยู่ในกลุ่มการเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดยอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล 
(Digital) และมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน โดยเป็นหนึ่งใน
แนวทางการยกระดับศักยภาพการแข่งขันโดยการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม หรือ
พัฒนางานวิจัยให้ใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงทั้งเชิงพาณิชย์และสาธารณะ ตลอดจนการพัฒนาก าลังคนให้มี
ทักษะความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ให้สามารถรองรับการ
เปิดเสรีของประชาคมอาเซียน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือตอบสนองภาคอุตสาหกรรม
ไปสู่ประเทศไทย 4.0 ท าให้เกิดการปฏิรูปการเรียนการสอน ให้เกิดการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
ซึ่งเป็นคุณสมบัติของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่มีความสามารถและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ภาคการผลิตและภาค
ธุรกิจ ท าให้เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยใช้
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหา  
      11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
               หลักสูตรใหม่นี้ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วอันเป็น
ผลกระทบโดยตรงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสาร ความก้าวหน้า
ทางสังคมซึ่งส่งผลต่อความคิดและความเป็นอยู่ของบุคคลยุคใหม่ ท าให้อาจจะละเลยวัฒนธรรมอันดีงาม
ซึ่งสืบทอดกันมา 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
      12.1. การพัฒนาหลักสูตร 
               ผลกระทบจากสถานการณ์ การพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคม ท าให้ต้องมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยเป็นไปในเชิงรุก มีการสอดแทรกและน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาผนวกกับเนื้อหาวิชาการ และเน้นการ
ปฏิบัติ เพ่ือผสานทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ทฤษฎีกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เหมาะสม ขณะเดียวกัน ก็
เล็งเห็นความส าคัญของพ้ืนฐานความรู้ในลักษณะของความเป็นคนไทย 
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      12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีปรัชญาที่จะ “พัฒนาคน พัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ต้องการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ทางด้านสถิติประยุกต์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเพ่ือให้บัณฑิตน าความรู้ไปพัฒนาวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศชาตติ่อไป 

   

  13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติมีความสัมพันธ์

กับหลักสูตรอื่นและหลักสูตรในคณะดังนี้ 

      13.1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
               กลุ่มวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาภาษา
และกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ ด าเนินการสอนโดยคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ส าหรับกลุ่ม
วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาตร์ ยกเว้นรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ 
ด าเนินการสอนโดยคณาจารย์จากภาควิชาอ่ืน ๆ ในคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
      13.2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
               กลุ่มวิชาในหมวดวิชาชีพบางรายวิชาให้ประโยชน์โดยตรงกับนักศึกษาคณะหรือภาควิชาอ่ืน ๆ  
เช่น วิชาการเรียนรู้ของเครื่องจักร เครื่องมือส าหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล และโปรแกรมส าหรับการค านวณ
เชิงสถิติส าหรับนักศึกษาท่ัวไป 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 
          มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติที่

ตอบสนองธุรกิจและสังคม 

    1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
           ประเทศไทยมีแนวทางพัฒนาระบบการศึกษาที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์
ชาติ โดยกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) คือ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมี
ความสุข ตอบสนองต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้
ระดับสูงและสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถ


