
 มคอ. 2 

                                                                                   
 
 

 
 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต ์(หลักสตูรภาษาอังกฤษ) 

(หลักสตูรใหม ่พ.ศ. 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาควิชาสถิติประยุกต ์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
 



มคอ. 2 

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  ภาควิชาสถิติประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์  
   (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy Program in Applied Statistics 
   (English Program) 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติประยุกต์) 

 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   : ปร.ด. (สถิติประยุกต)์ 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Philosophy (Applied Statistics) 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)  : Ph.D. (Applied Statistics) 

3. วิชาเอก 
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
แบบ 1.1 และ แบบ 2.1  48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2 และ แบบ 2.2  72 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาเอก 3 ปี แบบ 1.1 และแบบ 2.1 
 หลักสูตรปริญญาเอก 4 ปี แบบ 1.2 และแบบ 2.2 
5.2 ภาษาที่ใช้  
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
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5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 ไม่มี 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2565 เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 

- ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 ในการประชุมครั้งที่ 11/ปีงบประมาณ 2564  เมื่อวันที่ 18 เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.   2564     

- ได้รับพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 

- ได้รับพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
 ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  

- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
  ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 18 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564  

- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 ในการประชุมครั้งที่  9/2564  เมื่อวันที่  20   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.   2564    

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ในปี 
พ.ศ. 2567 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ 
(1) นักสถิติ 
(2) ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ 
(3) ที่ปรึกษาทางการเงิน การลงทุน 
(4) อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยทางด้านสถิติ และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
(5) นักวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย 

(6) ประกอบอาชีพอิสระ
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9.  ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับที ่
 

ชื่อ – นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

 

คุณวุฒ/ิสาขาวิชา 
 

ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จ 

การศึกษา 
1 นางสาวเสาวณิต  สุขภารังษ ี ศาสตราจารย์ Ph.D. (Mathematical Science) 

สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติประยุกต์) 

University of Technology Sydney, Australia  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2552 
2543 
2540 

2 นายสอาด  นิวิศพงศ์ ศาสตราจารย์ Ph.D. (Statistics) 
สต.ม. (สถิติ) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 

La Trobe University, Australia 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตพิษณุโลก 

2550 
2532 
2528 

3 นางสาวยุพาภรณ์  อารีพงษ์ ศาสตราจารย์ Ph.D. (Mathematical Science) 
สต.ม. (สถิติ) 
วท.บ. (สถิติ) 

University of Technology Sydney, Australia  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2552 
2543 
2540 

ล าดับที่ 1  ประธานหลักสูตร
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กทม. 10800 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ความต้องการบุคลากรทางสถิติและสถิติประยุกต์มีการขยายตัว เนื่องจาก
สถิติเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของการวิจัยและพัฒนางานวิจัยในหลากหลายศาสตร์ เช่น ทางด้านสาธารณสุข 
สังคมศาสตร์ ประชากรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นต้น ทั้งนี้การพัฒนางานวิจัย
จ าเป็นต้องอาศัยทฤษฎีทางสถิติและกระบวนการทางสถิติ เพ่ือท าให้การวิจัยในแต่ละด้านมีประสิทธิภาพและ
น าผลจากการวิจัยนั้นไปประยุกต์ใช้ โดยการผลิตบุคลากรที่มีคุณวุฒิสูงกว่าระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
ให้มากขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือโดยมีภาควิชาสถิติประยุกต์   
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักในการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนและการวิจัย
ในระดับปริญญาเอก เพ่ือผลิตบุคลากรด้านสถิติที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูง สามารถพัฒนางานวิจัย
และทฤษฎีต่างๆ ให้สอดรับศาสตร์ต่างๆ ซึ่งสามารถช่วยผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และ
สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ อีกทั้งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  
ได้ก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยภาพรวม  คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ สร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมี
ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 การเปิดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ 1) ผลิตดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์ ให้มีความเข้าใจวิชาสถิติ
ในเชิงลึกเพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้กับสภาวการณ์ต่างๆ ได้ถูกต้อง 2) เพ่ือให้ดุษฎีบัณฑิตสามารถวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ แก้ไขปัญหาทางสถิติ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และสามารถประยุกต์ใช้สถิติได้อย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 3) เพ่ือให้ดุษฎีบัณฑิตเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และรู้จักรับผิดชอบต่อสังคม และ  4) เพ่ือพัฒนา
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บุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานของทั้งทางภาครัฐและเอกชน สามารถช่วยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจและสังคมไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 
- 2579) ที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ โดยผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่ส าคัญจ าเป็น 
ในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และทักษะดิจิทัล และผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มี
สมรรถนะ ทักษะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต และรวมไปถึงการยกระดับคุณวุฒิ
การศึกษาและวิชาชีพของประชากรในวัยเรียนและวัยท างานให้สูงขึ้น 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางความคิดโดยยึดติดกับวัตถุมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตนเองนั้น ส่งผลให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคมลดลง และลบล้างวัฒนธรรมอันดีงามออกไป ดังนั้นภาควิชา
สถิติประยุกต์ จึงเล็งเห็นความส าคัญในการสร้างหลักสูตรที่มีระบบการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทั้ง
ความรู้ ความสามารถ เคารพกฎระเบียบ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยวัตถุประสงค์ของการผลิตบัณฑิต
ที่มีคุณสมบัติ “ความรู้คู่คุณธรรม” ดังกล่าว เป็นการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาสังคม 
ให้มีความเข้มแข็งและเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งทางหลักสูตรฯ ได้สอดแทรกคุณลักษณะของบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในแต่ละรายวิชาของหลักสูตรฯ 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรเห็นควรให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ซึ่งสอดคล้องกับแผนและปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสามารถประกอบอาชีพที่เป็นไปเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตใน
ระดับนานาชาติ โดยคัดเลือกรายวิชาที่มีความเหมาะสมและทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทั้งเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งจะท าให้บัณฑิตสามารถเก็บเกี่ยวความรู้  
ที่หลากหลายและสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์หลายแขนงจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ มีความคิดอย่าง
เป็นระบบ และสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมได้ 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) นั้นมุ่งเน้นการสร้าง
บุคลากรให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ และสามารถพัฒนาองค์ความรู้ขั้นสูงได้ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้สอดคล้องกับกับแผนและปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คือ “พัฒนาคน พัฒนานวัตกรรม พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ที่มุ่งเน้น
การสร้างบัณฑิตระดับปริญญาเอกที่มีศักยภาพในด้านสถิติศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ที่ต้องการสร้างบัณฑิตที่คิด ท าเป็น นอกจากนี้หลักสูตรยังสนับสนุนการสร้ างสรรค์งานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อ
เศรษฐกิจ สังคม ที่จะน าไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

    ไม่มี 
13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 

    ไม่มี 
13.3  การบริหารจัดการ 

    ไม่มี  
 


