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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
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แข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ “Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” การเปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมี
แนวทางพัฒนาระบบการศึกษาที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลตามแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย 4.0 (Thailand Industry 4.0) และมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่สอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมเป้าหมาย อีกท้ังสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการให้ตอบโจทย์
แก่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศอยู่ในกลุ่มการเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดยอยู่
ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
 การศึกษา 4.0 (Education 4.0) คือ การเรียนการสอนที่สอนให้นักศึกษาสามารถน าองค์ความรู้
ที่มีอยู่ทุกหนทุกแห่งบนโลกนี้มาบูรณาการเชิงสร้างสรรค์  ท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ในการ
วางแผนทางธุรกิจและตัดสินใจปัญหาทางธุรกิจเป็นไปด้วยความยุ่งยาก วิธีการทางสถิติจึงมีบทบาทที่
ส าคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเครื่องมือที่ส าคัญในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูล อาทิเช่น การวิเคราะห์
การถดถอย การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์ปัจจัย ทฤษฎีการตัดสินใจ การควบคุมการบริหาร
โครงการ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ความเสี่ยง เป็นต้น เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่ส าคัญจาก
ข้อมูลขนาดใหญ่ และน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนและตัดสินใจให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งภาครัฐและ
เอกชน ในขณะเดียวกันนักศึกษาสามารถน าความรู้ทางสถิติข้างต้นมาประยุกต์กับความรู้ทางด้านการ
เรียนรู้ของเครื่องจักร (Machine learning) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
    1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
           (1) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิ ติ มีความ 
สามารถที่จะน าความรู้ไปประยุกต์ใช้และแก้ปัญหาในสาขาวิชาชีพต่างๆ       
           (2) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น และสร้างองค์ความรู้ใหม่อย่าง
เป็นระบบและยั่งยืน และสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ น าไป สู่การ
แข่งขันระดับนานาประเทศได้          
           (3) เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรม จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ 
ต่อตนเองและสังคม และเป็นที่พ่ึงทางวิชาการได้ 
    1.4 จุดเด่นของหลักสูตร 
           หลักสูตรนี้ผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองแก่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศซึ่งอยู่ในกลุ่มการเติม 
5 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) โดยหลักสูตรนี้จัดอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) 
นอกจากนั้นยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) ได้เข้าศึกษาต่อ ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกในประเทศที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
โดยใช้เครื่องมือทางสถิติและทฤษฎีสถิติชั้นสูง 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- พิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
 ให้มีมาตรฐานตามข้อก าหนด
 ของ สกอ. และให้สอดคล้อง
 กับความต้องการของผู้ใช้
 บัณฑิต ซึ่งเป็นผู้มีความรู้คู่
 คุณธรรม 

- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 มาร่วมในการพัฒนาหลักสูตร 
- ส ารวจความต้องการของผู้ใช้
 บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

- หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 
- รายงานการประชุม 
- รายงานผลความต้องการ
 และความพึงพอใจในการ
 ใช้บัณฑิต 

- พัฒนาบุคลากรผู้ถ่ายทอด
 ความรู้ 
 
 

- สนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
 ความรู้จากการลาศึกษาต่อหรือ 
 เข้ารับการอบรม หรือ ประชุม
 วิชาการ หรือการท าวิจัยทั้งใน
 และต่างประเทศ 

-  หลักฐานการพัฒนาตนเอง 
 เช่น แฟ้มผลงานบุคลากร 

- พัฒนาทักษะวิชาชีพของ
 นักศึกษา 
 

- ก าหนดการฝึกงานหรือเข้าร่วม
 โครงการสหกิจศึกษา 

-  รายงานการฝึกงานหรือรายงาน
 โครงงานสหกิจศึกษา 

 

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 
        ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต  คิดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ส าหรับระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนในปีการศึกษาที่ 3 โครงการปกติ โดยนักศึกษาเข้าฝึกงานภาคสนาม 
240 ชั่วโมง ก่อนจบการศึกษา 
   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
        ไม่มี 


