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คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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 การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรให้ได้มาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต    
 
 
 
       ลงนาม ....................................................................... 
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                                                                             วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 

(หลักสตูรใหม่  พ.ศ. 2559) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
คณะ      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      

หมวดที ่1   
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย      วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 
 ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Science Program in Data Science 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  วท.บ. (วิทยาการข้อมูล) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Data Science) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ) B.S. (Data Science) 
 

3. วิชาเอกของหลักสูตร 
 วิทยาการข้อมูล 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ  ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ  หลักสูตร 4 ปี 
 5.2 ภาษาที่ใช้  
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา  
  รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
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 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 6.1 หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2559  
  6.2 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่ 8 
เดือนกันยายน พ.ศ.2559 ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ของสภาวิชาการ  
  6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่  11/2559 วันที่ 23 
เดือนกันยายน พ.ศ.2559 ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภาวิชาการ 
  6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบ
ในการน าเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ  
  6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 22 เดือน ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
  6.6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ได้อนุมัติ
หลักสูตรให้เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ในปี
การศึกษา 2561  
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 หลังส าเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพต่างๆ ได้ดังนี้ 
 8.1 นักวิทยาการข้อมูล/วิศวกรข้อมูล   
 8.2 นักวิเคราะห์ข้อมูล/นักวิจัยข้อมูล 
 8.3 นักวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูล 
 8.4 นักบริหารจัดการระบบข้อมูล 
 8.5 นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 8.6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
 8.7 ผู้ประกอบการ/ อาชีพอิสระ 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษาและปีที่ส าเร็จการศึกษา
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ต าแหน่ง      
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 อาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม 
3-7002-00245-57-9 

อาจารย์  วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 สถาบันราชภฏันครปฐม 

2552 
 

2545 
 

2542 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร.สุวมิล  มรรควิบลูย์ชัย 
3-1015-01471-42-6 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Computer Science) 
 Edith Cowan University, 
 Australia 
วท.ม. (สถิติประยุกต์)  
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
วท.บ. (สถิติ)  
 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2546 
 
 

2538 
 

2534 

3 อาจารย์ ดร.ภรัณยา ปาลวสิุทธ์ิ 
3-7007-00175-17-1 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
 มหาวิทยาลยัศิลปากร 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
 สถาบันราชภฏันครปฐม 

2554 
 
 

2549 
 

2539 

4 อาจารย์ ดร.ไกรุ้่ง เฮงพระพรหม 
3-4807-00666-06-1 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยสีารสนเทศ) 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
 พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
 สถาบันราชภฏัสกลนคร 

2553 
 
 

2546 
 
 

2544 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

ต าแหน่ง      
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

5 อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  จันทรังษ ี
3-7399-00326-09-0 

อาจารย ์ Ph.D. (Statistics) 
 University of Southampton,  
 United Kingdom 
วท.ม. (สถิติประยุกต์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
วท.บ. (คณิตศาสตร์)  
 เกียรตินยิมอันดับ 1 
 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2558 
 
 
 

2552 
 
 

2544 

 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
        ปัจจุบันมีการกล่าวถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ ที่เรียกว่ายุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ครั้งที่ 4 (Industry 4.0) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและการให้บริการในวงการอุตสาหกรรม 
โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ ท าให้สามารถเชื่อมความต้องการของผู้บริโภคแต่
ละรายเข้าสู่กระบวนการผลิตสินค้าและบริการได้โดยตรง ท าให้สามารถผลิตสินค้าและบริการได้หลากหลาย
รูปแบบเป็นจ านวนมากตามความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง เกิดเป็นสมาทร์แฟกทรอรี่ (Smart 
Factory) ซึ่งเป็นการบูรณาการโลกของการผลิตและบริการเข้ากับการเชื่อมต่อในรูปแบบอินเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) คือการท าให้กระบวนการผลิต รวมถึงตัวสินค้าและบริการเองมีการ
เชื่อมต่อกับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นแนวคิดท่ีมีศักยภาพท่ีจะเปลี่ยนแปลงในทุกวงการ 
  ส าหรับประเทศไทยซึ่งต้องพ่ึงพาอุตสาหกรรมการผลิตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับอุตสาหกรรม 4.0 จึงได้มีการประกาศนโยบายดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้านให้เข้าสู่ความเป็น
ดิจิทัล เน้นส่งเสริมการขยายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการวางรากฐานที่ส าคัญเพ่ือท าให้ประเทศไทยเป็นผู้น าด้านเศรษฐกิจดิจิทัลใน
ภูมิภาคอาเซียนและรองรับยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ที่ก าลังเกิดข้ึน 
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 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  จากสถานการณ์การเข้าสู่ยุคแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ท าให้มีการวางรากฐานสู่การ
เป็นสังคมยุคดิจิทัล ส่งผลให้ปริมาณข้อมูลดิจิทัลมีเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณตามมา หลายองค์กรได้มีความพยายามใน
การพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อมูลปริมาณมหาศาลเหล่านี้ จนท าให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่ว
โลกได้มีการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกับข้อมูลเหล่านี้เป็นจ านวนมาก เพ่ือ
รองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11 .1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากสถานการณ์ต่าง ๆ ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) กรอบแผนระดับอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ยุทธศาสตร์ประเทศ (country 
strategy) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2557 – 2560) และ
ยุทธศาสตร์อาเซียน ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มและความท้าทายต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมให้มุ่งสู่
การเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  นอกจากนี้ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2557 – 2561) ได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้าถึงและรู้ทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือการด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพอย่างพอเพียง ด้วยแนวคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตกรรม มีส่วนร่วมในการพัฒนาและใช้ประโยชน์
จากบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (participatory people) เน้นด้านการพัฒนาก าลังคนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคคลทั่วไปให้มีความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิตและใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน มีสาระส าคัญเพ่ือเร่งพัฒนาคนที่มีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอที่จะรองรับการพัฒนาประเทศสู่สังคมฐานความรู้และนวัตกรรม ทั้งบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร และบุคลากรในสาขาอาชีพต่าง ๆ รวมถึงเยาวชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และประชาชนทุกระดับ 
ให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ ผลิต และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม วิจารณญาณ และรู้เท่าทัน ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมโดยรวม 
  ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีการใช้
งานกันอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการสร้างข้อมูลจ านวนมหาศาลขึ้น ประเด็นท้าทายในปัจจุบัน คือ การจัดการ
กับข้อมูลมหาศาลที่เกิดข้ึนนี้ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์กับองค์กรต่าง ๆ จึงท าให้เกิดศาสตร์ใหม่ที่ว่าด้วยเรื่องของ
การจัดการกับข้อมูลเหล่านี้เป็นจ านวนมาก และในหลายองค์กร ได้มีการจัดตั้งหน่ วยงานวิทยาการข้อมูล 
(Data Science) ขึ้นมาใหม่ภายในองค์กรเพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการกับข้อมูลเหล่านี้โดยเฉพาะ และเรียกกลุ่ม
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คนเหล่านี้ว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และ
ความรู้ทางธุรกิจ ในคนคนเดียว ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรโดยเฉพาะเพ่ือรองรับงานทางด้านนี้ในประเทศ
ไทย ดังนั้นเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
ที่มีแนวโน้มความต้องการที่มากขึ้นในอนาคตกันใกล้นี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจะ
เป็นผู้น าในการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลนี้ 
 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ได้ก าหนดว่า  “… ให้มหาวิทยาลัย
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน  ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการบ ารุงรักษา 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
ส่งเสริมวิทยาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงต่อยอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู”  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในฐานะ ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  จึงให้ความส าคัญกับท้องถิ่น  ในการสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ต่าง ๆ ซึ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง   
มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม  เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล 
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้ง
ของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถน าความรู้ไปด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
 
 

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม (เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น) 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 
 กลุ่มวิชาด้านธุรกิจ สอนโดยคณะวิทยาการจัดการ 
 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
  ไม่มี     
 13.3 การบริหารจัดการ 
        สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการจัดผู้สอนแต่ละรายวิชา  
โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันของอาจารย์ประจ าหลักสูตรในการก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การสอน  ตลอดจน
การวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้  
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หมวดที ่2 
 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดีและมีคุณธรรมในการน าเทคโนโลยีไปใช้ส าหรับการ

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  
1.2 ความส าคัญ 

  ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีการใช้งาน
กันอย่างกว้างขวาง ก่อให้เกิดการสร้างข้อมูลจ านวนมหาศาลขึ้น ประเด็นท้าทายในปัจจุบัน คือ การจัดการกับ
ข้อมูลมหาศาลที่เกิดขึ้นนี้ เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรต่าง ๆ จึงท าให้เกิดศาสตร์ใหม่ที่ว่าด้วยเรื่อง
ของการจัดการกับข้อมูลเหล่านี้เป็นจ านวนมาก และในหลายองค์กร ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานด้านวิทยาการ
ข้อมูลขึ้นมาใหม่ภายในองค์กรเพ่ือท าหน้าที่บริหารจัดการกับข้อมูลเหล่านี้โดยเฉพาะ และเรียกกลุ่มคนเหล่านี้
ว่าเป็นนักวิทยาการข้อมูล ซึ่งต้องการบุคลากรที่มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และความรู้ทางด้าน
ธุรกิจ ในคนคนเดียว ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีหลักสูตรโดยเฉพาะเพ่ือรองรับงานทางด้านนี้ในประเทศไทย ดังนั้นจึง
จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมส าหรับการผลิตบัณฑิตให้ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่มี
แนวโน้มความต้องการที่มากขึ้นในอนาคตกันใกล้นี้  

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และ

การบริหารจัดการข้อมูล 
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีและสามารถประยุกต์ความรู้เพ่ือประกอบอาชีพด้าน

วิทยาการข้อมูล 
1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและสร้างสรรค์งาน

ทางด้านวิทยาการข้อมูล 
1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.3.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม ภาวะผู้น า มนุษยสัมพันธ์และความรับผิดชอบ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. การพัฒนามาตรฐาน
หลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน 
 
 
 
 

1. พัฒนาหลักสูตรตรงตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาอุดมศึกษา
(สกอ.) 
2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
พ้ืนฐานของหลักสูตรระดับสากล 
3. ปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
ทุก 5 ปี 

1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. 
2. ผลการประเมินมาตรฐาน
หลักสูตรทุก 1 ปี 
3. ผลการประเมินการเรียนการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา 
4. หลักสูตรที่ผ่านการปรับปรุง 

2. การพัฒนาทรัพยากรและ
แหล่งการเรียนรู้เพื่อการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ 
 
 
 
 

1. จัดหาทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้
ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 
2. พัฒนานักศึกษาทั้งทางด้าน
วิชาการและการปฏิบัติการโดยการ
ส่งเสริมให้เข้าร่วมประชุม สัมมนา
วิชาการ รวมทั้งการจัดอบรมพัฒนา
วิทยาการใหม่ ๆ เสริมหลักสูตร 

1. จ านวนต ารา สื่อสิ่งพิมพ์
อิเล็กทรอนิกส์ด้านการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 
2. จ านวนโปรแกรม และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือ
งานวิจัยต่าง ๆ  
3. จ านวนฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
และงานวิจัย 
4. จ านวนโครงการพัฒนา
นักศึกษาปีละ 1 ครั้ง 

3. การพัฒนามาตรฐาน
โครงงานวิจัยและการให้
ค าปรึกษา 
 
 
 

1. จัดให้มีการสัมมนาการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้และงานวิจัยอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 
2. พัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการวิจัยโดยจัดให้มีการสัมมนา
ที่ปรึกษา ปัญหาวิจัย รวมทั้ง
ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วม
สัมมนาการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 

1. ผลการประเมินการจัด
สัมมนาและผลการติดตาม
ความก้าวหน้าการท า
โครงงานวิจัยของนักศึกษา 
2. บันทึกการติดตามความ 
ก้าวหน้าการให้ค าปรึกษาและ
เป็นพี่เลี้ยงการท าโครงงานวิจัย 
โครงการสัมมนาอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานวิจัย 

4. การพัฒนาอาจารย์ผู้สอน 1. สนับสนุนงบประมาณและ
ส่งเสริมให้ผู้สอนมีการท าวิจัยเพ่ือ

1. มีการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือนานาชาติเป็นที่
ยอมรับ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
ตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
2. สนับสนุนงบประมาณและ
ส่งเสริมให้ผู้สอนมีการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ 

2. จ านวนการอบรมอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง 
3. อาจารย์ผู้สอนมีต าแหน่งทาง
วิชาการท่ีสูงขึ้น 
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หมวดที ่3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
 ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
  มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน  โดยก าหนดให้ระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย 

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
 ไม่มี 
 

2 .  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1   วัน - เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 
  ภาคฤดูร้อน     เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 

2.2   คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
2.3   ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา ที่ส่งเสริมให้

นักศึกษามีสังคมที่กว้างขึ้น มีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น รวมถึงการบริหารเวลา เนื่องจากนักศึกษาต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการท้ังในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมเฉพาะหลักสูตร   
 2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเป็นผู้ดูแลและให้ค าแนะน าปรึกษาทั้งด้านวิชาการ และชีวิต
ส่วนตัว รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างพื้นฐานความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

คาดว่าจะรับเข้าศึกษา 2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่ 1 45 45 45 45 45 
ชั้นปีที่ 2 - 45 45 45 45 

ชั้นปีที่ 3 - - 45 45 45 

ชั้นปีที่ 4 - - - 45 45 
รวม 45 90 135 180 180 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 45 45 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เท่ากับ 26,800.00 บาท/คน/ปี ดังนั้น สาขาวิชา
วิทยาการข้อมูล ขอเสนอตั้งงบประมาณรายรับตามจ านวนนักศึกษาแรกเข้าปีละ 45 คน ดังนี้ 
 

 รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ค่าบ ารุงการศึกษา (บาท) 1,215,000 2,430,000 3,645,000 4,860,000 4,860,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (บาท) 135,000 270,000 405,000 540,000 540,000 
รวมรายรับ 1,350,000 2,700,000 4,050,000 5,400,000 5,400,000 

 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
ก. งบด าเนินการ      

    1.1  งบบุคลากร (บาท) 1,508,160 1,549,373 1,591,822 1,635,545 1,680,579 
    1.2  งบด าเนินงาน (บาท) 200,000 400,000 600,000 800,000 800,000 

    1.3  ทุนการศึกษา (บาท) - - - - - 
1.4 รายจ่ายระดับ   

มหาวิทยาลยั (บาท) 
- - - - - 

รวม (ก) 1,708,000 1,949,373 2,191,822 2,435,545 2,480,579 
     ค่าครุภณัฑ์ (บาท) 250,000 467,294 1,150,178 1,897,789 2,852,754 

    งบท่ีดินสิ่งปลูกสร้าง (บาท) - - 658,000 1,000,000 - 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2560 2561 2562 2563 2564 
รวม (ข) 250,000 467,294 1,808,178 2,897,789 2,852,754 

รวม (ก) + (ข) 1,958,160 2,416,667 4,000,000 5,333,334 5,333,333 
จ านวนนักศึกษา (คน) 45 90 135 180 180 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 43,514.66 26,851.85 29,629.62 29,629.63 29,629.62 
เฉพาะงบด าเนินการ (บาท)      
รวมงบลงทุน (บาท)      

 
2.7 ระบบการศึกษา 

 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยการ
จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก)  ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ข)      
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค)     
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปี
การศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็ม
เวลา 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
   โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2558 ดังนี้  

  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า            133  หน่วยกิต 
           ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
 (1) กลุ่มวิชาภาษา   บังคับ           9  หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   บังคับ       6  หน่วยกิต 
   (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  บังคับ       6  หน่วยกิต 
   (4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ        6  หน่วยกิต 
   ข้อก าหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
   ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า            97  หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาแกน                18  หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ             60  หน่วยกิต 
   (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า           12  หน่วยกิต 
   (4) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ              7  หน่วยกิต 
   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต    

 

  3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
   ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า             30  หน่วยกิต 
  (1)  กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า      9  หน่วยกิต 
             รายวิชาบังคับ        9  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา                น(ท-ป-ค) 
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6)  

  English for Communication   
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ค) 
1500135          ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน     3(3-0-6)  
  English at Work 

              รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ค) 
1500136 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6)  
  Chinese for Communication  
1500137 การสนทนาภาษาจนีเพื่อการท างาน     3(3-0-6) 
  Chinese Conversation at Work  
1500138 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร  1     3(3-0-6)  

  Japanese for Communication 1   
1500139 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร 2       3(3-0-6)   

  Japanese for Communication 2  
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น      3(3-0-6)  

  Basic Tagalog 
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก      3(3-0-6)  
  Conversation in Tagalog 
1500142 ภาษามาเลย์เบื้องต้น      3(3-0-6)  
  Basic Malay 
1500143 สนทนาภาษามาเลย ์      3(3-0-6)  
  Conversation in Malay 
1500144 ภาษาลาวเบื้องตน้       3(3-0-6)  
  Basic Lao 
1500145 สนทนาภาษาลาว       3(3-0-6)  
  Conversation in Lao  
1500146 ภาษาพมา่เบื้องต้น       3(3-0-6)  
  Basic Burmese 
1500147 สนทนาภาษาพมา่       3(3-0-6)  
  Conversation in Burmese 
1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน้      3(3-0-6)  
  Basic Vietnamese 
1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม      3(3-0-6)  
  Conversation in Vietnamese 
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  (2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต 
                     รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา) 6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
2000112 การเมืองการปกครองไทย      3(3-0-6)  

  Thai Government and Politics  
2000113 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
2000114  สังคมไทยในบริบทโลก      3(3-0-6)  

 Thai Society in Global Context   
 

   รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
2000115 มนุษย์กับสิง่แวดล้อม        3(3-0-6)  
  Human and Environment  
2000116 กฎหมายในชีวิตประจ าวนั        3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
 
     (3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า                       6  หน่วยกิต 
                  รายวิชาบังคับ     6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวติ       3(3-0-6)  
  Ethics and Life Skills  
2500115 จิตอาสาพฒันาท้องถิ่น      3(3-0-6) 
  Volunteer Mindedness for Local Development 
 

รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation  
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  
  Psychology in Daily Life  
2500118 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นควา้     3(3-0-6) 
  Information for Study Skills  
2500119 ทวารวดีศึกษา        3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
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  (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
        รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)  6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
4000124 การคิดและการตัดสนิใจ      3(3-0-6)  
  Thinking and Decision Making 
4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ     3(3-0-6)  
   Sport Science for Health  
4000126 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร     3(3-0-6)  
   Information and Communication Technology 
 

     รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา        น(ท-ป-ค) 
4000127 โลกกับการพัฒนาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   3(3-0-6)  
  Science and Technology Development in the Changing World  
4000128 การสร้างเสริมสุขภาวะ      3(3-0-6)  

  Well-being Promotion  
4000129 นันทนาการเพื่อสุขภาพ      3(3-0-6)  

  Recreation for Health 
4000130 ระบบหลักประกนัสุขภาพไทย     3(3-0-6) 
  Health Insurance System in Thailand 
4000131 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจ าวนั     3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
 

ข้อก าหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุ่มวิชาไม่น้อยกว่า   3  หน่วยกิต 
 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า  97 หน่วยกิต 
 (1)  กลุ่มวิชาแกน  จ านวน    18 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ค) 
7161101 แคลคูลัส 1       3(3-0-6)    
  Calculus 1 
7161102 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล     3(2-2-5) 
  Statistics for Data Science 
7162101  คณิตศาสตร์วิยุต       3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics 
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ค) 
7162102  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข      3(3-0-6) 
 Numerical Analysis 
7163101  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการข้อมูล 1     3 (3-0-6)   

English for Data Science 1 
7163102  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการข้อมูล 2         3 (3-0-6)   

English for Data Science 2 
 

 (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  จ านวน    60 หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์    39 หน่วยกิต 
  - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ  3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ค) 
7163201 จริยธรรมและกฎหมายส าหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์     3(3-0-6) 
 Ethics and Legal Aspect in Computer Profession 
  - กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์   6 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ค) 
7162301 การวิจัยเบื้องต้นด้านวิทยาการข้อมูล    3(2-2-5) 
  Introduction to Research in Data Science 
7163301 โครงงานด้านวิทยาการข้อมูล     3(2-2-5) 
  Data Science Project 
  - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  15 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ค) 
7161401  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 1  3(2-2-5)   
 Computer Programming for Data Science 1 
7161402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 2  3(2-2-5) 
 Computer Programming for Data Science 2 
7163401  การจินตทัศน์ข้อมูล       3(2-2-5) 
 Data Visualization 
7163402 การเรียนรู้ของเครื่อง      3(2-2-5) 
  Machine Learning 
7163403 การท าเหมืองข้อมูล      3(2-2-5) 
  Data Mining 
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  - กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ   12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ค) 
7162501 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี     3(2-2-5) 
 Data Structure and Algorithm 
7162502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลกลุ่มเมฆ   3(2-2-5) 
 Computer Networking and Cloud Computing  
7162503 ระบบฐานข้อมูล       3(2-2-5) 
  Database System 
7163501 ข้อมูลขนาดใหญ่       3(2-2-5) 
  Big Data  
  - กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ค) 
7161601 สถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Computer Architecture and Operating System 
 
  กลุ่มวิชาการค านวณ      12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ค) 
7162701 แคลคูลัส 2       3(3-0-6) 
 Calculus 2 
7163701  การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด      3(2-2-5) 
  Optimizations 
7163702 การจ าลองข้อมูลและสร้างตัวแบบ     3(2-2-5) 
  Data Simulation and Modelling 
7163703  การวิเคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์    3(3-0-6) 
  Regression Analysis and Forecasting 
 
  กลุ่มวิชาด้านธุรกิจ       9 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ค) 
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6) 
  Organization and Management 
3563203  การเป็นผู้ประกอบการ                                                3(3-0-6) 
  Entrepreneurships 



18 

 

รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ค) 
3591102        เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Economics 
 

 (3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  จ านวนไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา       น(ท-ป-ค) 
7164302 ธุรกิจอัจฉริยะ       3(2-2-5) 
  Business Intelligence 
7164303 ชีวสารสนเทศศาสตร ์      3(2-2-5) 
  Bioinformatics 
7164304 การท าเหมืองเว็บ       3(2-2-5) 
  Web Mining 
7164305 การตลาดดิจิทัล       3(2-2-5) 
  Digital Marketing 
7164306 แนวโน้มและประเด็นปัจจุบันด้านวิทยาการข้อมูล   3(2-2-5) 
  Trends and Current Issues in Data Science  
7164401 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่     3(2-2-5) 
  Big Data Analytics 
7164403 การค านวณเชิงวิวัฒนาการ     3(2-2-5) 
  Evolutionary Computation 
7164404 โครงข่ายประสาทเทียม      3(2-2-5) 
  Artificial Neural Network 
7164501 การประมวลผลภาพ      3(2-2-5) 
 Image Processing 
7164502 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง      3(2-2-5) 
  Internet of Things 
 

  (4)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  จ านวน         7  หน่วยกิต 
   เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ต่อไปนี้ 
   แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ชั่วโมง) 
7164901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการข้อมูล  2(0-90) 

 Pre-practicum in Data Science  
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รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ชั่วโมง) 
7164902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการข้อมูล   5(0-450) 
   Professional Internship in Data Science 
 

   แบบสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                                 น(ชั่วโมง) 
7164903    การเตรียมสหกิจศึกษาด้านวิทยาการข้อมูล                        1(45)   
  Pre-cooperative Education in Data Science 
7164904    สหกิจศึกษาด้านวิทยาการข้อมูล                                      6(540)   
  Cooperative Education in Data Science  
 

 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                      6  หน่วยกิต   
                      ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชา ที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 

ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
เลขตัวที่ 1 - 3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา    
เลขตัวที่ 4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6, 7   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

หมายเหตุ 
 เลขตัวที่ 1- 3 บ่งบอกหมวดหมู่วิชา ดังนี้ 
 150  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 200  หมายถึง  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 250  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 
ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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 400  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
เลขตัวที่ 1 - 3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา    
เลขตัวที่ 4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6, 7   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

หมายเหตุ 
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้ 
 1  หมายถึง  กลุ่มวิชาแกน 
 2  หมายถึง  กลุ่มวิชาองค์การและระบบสารสนเทศ 
 3  หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์ 
 4  หมายถึง  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
 5  หมายถึง  กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
 6  หมายถึง  กลุ่มวิชาฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
 7  หมายถึง  กลุ่มวิชาการค านวณเชิงตัวเลข 
 9  หมายถึง  กลุ่มพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หมายความว่า นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน จะต้องผ่าน
การเรียนในรายวิชาที่ระบุไว้ก่อนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะผ่านการ
เรียนและการประเมินผลรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน โดยได้ระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D, PD หรือ P 

 
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 
ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
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  3.1.4  แผนการศึกษา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6)  ศึกษาทั่วไป 
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก    3(3-0-6)  ศึกษาทั่วไป 
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3(3-0-6)  ศึกษาทั่วไป 
7162101 คณิตศาสตร์วิยุต     3(3-0-6) เฉพาะด้านแกน 
3561101 องค์การและการจัดการ    3(3-0-6) เฉพาะด้านบังคับ 
7161401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 1  3(2-2-5) เฉพาะด้านบังคับ 
7161601 สถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) เฉพาะด้านบังคับ 
      รวม   21 หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
2000113 อาเซียนศึกษา     3(3-0-6)  ศึกษาทั่วไป 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต    3(3-0-6)  ศึกษาทั่วไป 
4000124 การคิดและการตัดสินใจ    3(3-0-6)  ศึกษาทั่วไป 
7161102 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล   3(2-2-5) เฉพาะด้านแกน 
3591102  เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น     3(3-0-6) เฉพาะด้านบังคับ 
7161402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 2 3(2-2-5)  เฉพาะด้านบังคับ 
      รวม   18 หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6)  ศึกษาทั่วไป 
2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น    3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
XXXXXX รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  3(x-x-x)  ศึกษาทั่วไป 
7161101 แคลคูลัส 1     3(3-0-6) เฉพาะด้านแกน 
7162501 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี   3(2-2-5)  เฉพาะด้านบังคับ 
7162503 ระบบฐานข้อมูล     3(2-2-5) เฉพาะด้านบังคับ 
      รวม   18 หน่วยกิต  
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน   3(3-0-6)  ศึกษาทั่วไป 
3563203     การเป็นผู้ประกอบการ                     3(3-0-6)  เฉพาะด้านบังคับ 
7162701 แคลคูลัส 2     3(3-0-6) เฉพาะด้านบังคับ 
7163401 การจินตทัศน์ข้อมูล    3(2-2-5) เฉพาะด้านบังคับ 
7163402 การเรียนรู้ของเครื่อง    3(2-2-5)  เฉพาะด้านบังคับ 
7162502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลกลุ่มเมฆ 3(2-2-5)  เฉพาะด้านบังคับ 
      รวม   18 หน่วยกิต  

 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
7163101 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการข้อมูล 1  3(3-0-6) เฉพาะด้านแกน 
7162102 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข    3(3-0-6) เฉพาะด้านแกน 
7163403 การท าเหมืองข้อมูล    3(2-2-5)  เฉพาะด้านบังคับ 
7163501 ข้อมูลขนาดใหญ่     3(2-2-5)  เฉพาะด้านบังคับ 
7163701 การหาค่าท่ีเหมาะสมที่สุด    3(2-2-5) เฉพาะด้านบังคับ 
7163702 การจ าลองข้อมูลและสร้างตัวแบบ   3(2-2-5)  เฉพาะด้านบังคับ 
      รวม   18 หน่วยกิต  
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
7163102 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการข้อมูล 2  3(3-0-6) เฉพาะด้านแกน 
7163201 จริยธรรมและกฎหมายส าหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6) เฉพาะด้านบังคับ 
7162301 การวิจัยเบื้องต้นด้านวิทยาการข้อมูล  3(2-2-5)  เฉพาะด้านบังคับ 
7163703 การวิเคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์  3(3-0-6) เฉพาะด้านบังคับ 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะด้าน เลือก 1   3(x-x-x)  เฉพาะด้านเลือก 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะด้าน เลือก 2   3(x-x-x)  เฉพาะด้านเลือก 
      รวม   18 หน่วยกิต  
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะด้าน เลือก 3   3(x-x-x)  เฉพาะด้านเลือก 
XXXXXXX รายวิชาเฉพาะด้าน เลือก 4   3(x-x-x)  เฉพาะด้านเลือก 
XXXXXXX รายวิชาเลือกเสรี 1    3(x-x-x)  เลือกเสรี 
XXXXXXX รายวิชาเลือกเสรี 2    3(x-x-x)  เลือกเสรี 
7163301 โครงงานด้านวิทยาการข้อมูล   3(2-2-5)  เฉพาะด้านบังคับ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่ง 
แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

7164901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการข้อมูล 2(90) 
แบบสหกิจศึกษา 

7164903 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านวิทยาการข้อมูล  1(45) 
      รวม   16 หรือ 17 หน่วยกิต  
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา      น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่ง 
  แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
7164902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการข้อมูล 5(450) 
  แบบสหกิจศึกษา 
7164904 สหกิจศึกษาด้านวิทยาการข้อมูล   6(540) 
      รวม   5 หรือ 6 หน่วยกิต  
 
สรุป จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า          133  หน่วยกิต 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า           30  หน่วยกิต 
   ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า      97  หน่วยกิต 
   (1) กลุ่มวิชาแกน      18  หน่วยกิต 
   (2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ   60  หน่วยกิต 
   (3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า 12  หน่วยกิต 
   (4) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ    7  หน่วยกิต 
 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี      6  หน่วยกิต 
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  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
   ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
            (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
          รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-ค) 
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Thai for Communication  
  ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน  

Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for 
communication in daily life 

 

1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร             3(3-0-6)  
  English for Communication 
  ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน การฟัง 
เพ่ือจับใจความส าคัญและตอบค าถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความส าคัญและ  
สรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท  

Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for main 
ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas, reading for main 
ideas and details and writing  sentences and paragraphs 

 

1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน             3(3-0-6)  
  English at Work 
   ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน การแนะน าตนเอง
และองค์กร การสัมภาษณ์ การพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ การน าเสนองาน การอ่านเอกสาร การเขียนจดหมาย
สมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and organization 
introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job application form 
writing, interoffice memo writing and e-mail communicating 
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รายวิชาเลือก 

1500136  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร               3(3-0-6)  
  Chinese for Communication 
  ทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทายและการลา การแนะน า
ตนเอง   และผู้อ่ืน การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อสินค้า 
          Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell, introducing 
oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink ordering and shopping 
 

1500137 การสนทนาภาษาจีนเพื่อการท างาน              3(3-0-6)  
  Chinese Conversation at Work 
  ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในการท างาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์   
การนัดหมาย  การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 

Chinese listening and speaking at work, asking for information, telephoning, 
making appointments, interviewing, leaving messages and job application form and resume 
writing   

 

1500138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1              3(3-0-6)  
  Japanese for Communication 1 
  อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุ่น ค าศัพท์และอักษรคันจิพ้ืนฐาน โครงสร้างประโยค 
ขั้นพ้ืนฐาน ค าทักทายในชีวิตประจ าวันและการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 

Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters, basic 
sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication 

 

1500139  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2              3(3-0-6)  
  Japanese for Communication 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500138  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1 
 Pre-requisite:  1500138  Japanese for Communication 1  

ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่นและการใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน  

Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in daily 
life communication 
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1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น              3(3-0-6) 

Basic Tagalog  
ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเน้นเสียงและพยางค์ รูปประโยค

พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรม  
ในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ  

Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels, stress and 
syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal 
numbers, clothes and accessories 

 

1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก             3(3-0-6) 
Conversation in Tagalog  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500140  ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป  งานอดิเรก    

และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ  
การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาตากาล็อกในสถานการณ์ต่าง ๆ  
วัฒนธรรมในประเทศฟิลิปปินส์และกลยุทธ์การสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language in different situations and 
contexts, Filipino cultures and communication strategies 
1500142 ภาษามาเลย์เบื้องต้น              3(3-0-6) 

Basic Malay  
ภาษามาเลย์เบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเน้นเสียงและพยางค์ รูปประโยค

พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรม  
ในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ  

Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, stress and 
syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal 
numbers, clothes and accessories 
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1500143 สนทนาภาษามาเลย์              3(3-0-6) 
Conversation in Malay 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500142  ภาษามาเลย์เบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500142 Basic Malay  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป  งานอดิเรก

และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ   
การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษามาเลย์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธ์การสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in different situations and 
contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication strategies 
 

1500144  ภาษาลาวเบื้องต้น              3(3-0-6) 
Basic Lao 
ภาษาลาวเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพ้ืนฐาน การทักทาย

และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  
การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 

Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones, basic 
sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, family, daily 
activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal numbers, clothes 
and accessories 
 

1500145 สนทนาภาษาลาว       3(3-0-6) 
Conversation in Lao 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500144  ภาษาลาวเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500144 Basic Lao  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก

และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ  
การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาลาวในสถานการณ์ต่าง ๆ 
วัฒนธรรมลาวและ  กลยุทธ์การสื่อสาร 
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Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in different situations and 
contexts, Lao cultures and communication strategies 
 

1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น                           3(3-0-6) 
Basic Burmese  
ภาษาพม่าเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพ้ืนฐาน การทักทาย

และการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน  
การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 

Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and tones, 
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, family, 
daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal numbers, 
clothes and accessories 
 

1500147 สนทนาภาษาพม่า                              3(3-0-6) 
Conversation in Burmese 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500146  ภาษาพม่าเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก

และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ  
การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาพม่าในสถานการณ์ต่าง ๆ  
วัฒนธรรมพม่าและกลยุทธ์การสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language in different situations and 
contexts, Burmese cultures and communication strategies 
 

1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                           3(3-0-6) 
Basic Vietnamese  
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพ้ืนฐาน  

การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัว เอง เ พ่ือน ครอบครัว กิจกรรม  
ในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 
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Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels and 
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, 
family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal 
numbers, clothes and accessories 

 

1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม                              3(3-0-6) 
Conversation in Vietnamese 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500148  ภาษาเวียดนามเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก

และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ  
การสนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาเวียดนามในสถานการณ์ต่ าง ๆ  
วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธ์การสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese language in different situations and 
contexts, Vietnamese cultures and communication strategies 
 

   (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
        รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ค) 
2000112 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6)  

  Thai Government and Politics 
  ความรู้พ้ืนฐานทางการเมืองและการปกครอง การวิเคราะห์ การแสดงทัศนะต่อการเมืองและ
การปกครองของไทย เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่
สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์ 
  Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and expressing idea 
on Thai government and politics, crucial events of Thai history, changing of Thai government 
and politics from Sukhothai era to present in relation to economic, social, cultural and 
influence of globalization  
 

2000113 อาเซียนศึกษา                 3(3-0-6)  
  ASEAN Studies  
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  การรวมตัวของกลุ่มประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติ 
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ข้อมูลพ้ืนฐานและบทบาทของประเทศสมาชิก
อาเซียน ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองค์กรคู่เจรจาอาเซียน และความเป็น
พลเมืองอาเซียน 

Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of Association 
of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security Community (APSC), 
ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), fundamental  
information and roles of ASEAN countries members, ASEAN historical background, ASEAN 
dialogue partnership and ASEAN citizenship 

 

2000114 สังคมไทยในบริบทโลก              3(3-0-6)  
 Thai Society in Global Context 

  วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับ
สังคมโลกในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับสากล การปรับตัว
และความร่วมมือของไทยในประชาคมโลก 

Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation between Thai 
and other countries in different periods from pre-modernism to post-modernism, roles of 
Thailand in international context, adaptation and cooperation of Thailand and global 
community 

 

                รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ค) 
2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                3(3-0-6)  
  Human and Environment  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและ 
ความมั่นคงทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย์เพ่ือ  
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food security, 
natural disaster, environmental crisis, human development process for resources and 
environmental management for sustainable locality development   

 

2000116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน              3(3-0-6)  
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  Laws in Daily Life 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน  
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ ยวกับกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  กฎหมายอาญา การด าเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมาย             
ในชีวิตประจ าวัน 

Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and freedom 
based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to civil and 
commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and integration of laws 
used in daily life 

 

 (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
                 รายวิชาบังคับ  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ค) 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต              3(3-0-6) 
  Ethics and Life Skills 
  แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปัญหาทางจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน หลักจริยธรรม  
เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 

Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society, ethical 
principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the philosophy of 
sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness and public 
consciousness  

 

2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น               3(3-0-6)  
  Volunteer Mindedness for Local Development 
   ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการ วิธีการเก่ียวกับจิตอาสาเพ่ือการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สร้างงานจิตอาสาเพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น 
กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ท างานด้านจิตอาสา การบ าเพ็ญประโยชน์ หรือ 
เป็นอาสาสมัคร  

Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of public 
consciousness for individual, communal, and local development, roles of individual and non-
benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting to community  
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                   รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ค) 
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต             3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 
   ความหมายและคุณค่าของสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์  ดุริยางคศิลป์  นาฏศิลป์และการแสดง 
การเสริมสร้างการรับรู้และความซาบซึ้งทางด้านสุนทรียภาพ  

Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical drama, 
performance art, aesthetic perceptions and appreciation 

 

2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6) 
  Psychology in Daily Life 

 ความส าคัญของจิตวิทยาต่อการด าเนินชีวิต องค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรมมนุษย์ 
ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย์ การรู้จักตนเองและผู้ อ่ืน การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน  
มนุษยสัมพันธ์ และการท างานเป็นทีม การประยุกต์จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

Importance of psychology for life, components and factors of human behaviors, 
nature of human development, understanding self and others, effective adjustment, self–
development, human relations, teamwork and application of psychology for happiness in life 

 

2500118 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า             3(3-0-6)  
  Information for Study Skills 
   ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการให้  
บริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ 
(OPAC) และการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม 
กฎหมายและจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 

Definitions and importance of information technology and information literacy, 
information resources and services, classification of information resources, strategies and skills 
in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching, academic report writing, 
reference citation and laws and ethics for information use 
 

2500119 ทวารวดีศึกษา          3(3-0-6)  
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  Dvaravati Studies  
  ประวัติความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
การปกครอง ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม ร่องรอยของทวารวดีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
ตลอดจนความส าคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐม 

History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics and 
government,  art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in different regions 
of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom province  

 

 (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
                  รายวิชาบังคับ  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ค) 
4000124 การคิดและการตัดสินใจ              3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด  
ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล     
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

Principles and process of human thinking, development of cognitive attributes 
and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge and 
methodology, logic, data analysis, decision making process and application of the knowledge 
in daily life 

 

4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ             3(3-0-6) 
  Sport Science for Health 
  ความหมาย และจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน์ของ
การออกก าลังกาย การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา มารยาทของการเป็นผู้เล่นและ  
ผู้ดูกีฬาที่ดี การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่เกิด
จากการออกก าลังกาย 

Definitions and objectives of sport science, principles, categories and 
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players and 
watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising injuries 

 

4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            3(3-0-6)  
  Information and Communication Technology 
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   ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลค า 
ด้านตารางค านวณ ด้านการน าเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้
คอมพิวเตอร์ 

Definitions and components of the computer system and information and 
communication technology; use of information and communication technology for data 
retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation, network 
communication, network security system, computer ethics and cyber laws, and computer 
ergonomics 

   

   รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา           น(ท-ป-ค) 
4000127 โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           3(3-0-6) 
  Science and Technology Development in the Changing World 
  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน   
ด้านการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  ด้านพลังงาน  ภาวะโลกร้อน  ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม               
และภัยธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

Effects of science and technology on global changes, development of 
community and country, energy and global warming, natural resources, environment, disaster, 
agriculture, and agricultural industry 
 

4000128 การสร้างเสริมสุขภาวะ               3(3-0-6) 
  Well-being Promotion 
  ความส าคัญของสุขภาพ ด้านร่างกายและอารมณ์ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคล 
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน โรคและวิธีการป้องกันโรค การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และทักษะ
การเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อ่ืนให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม 
หลักการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย สมรรถภาพทางกายและ
การตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย 

Importance of physical and emotional health, food, medicines and herbs, 
personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality development, 
personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health promotion, health fitness, 
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awareness and appreciation of benefits of exercise, physical fitness, health checkup and health 
insurance system in Thailand 

 

4000129 นันทนาการเพื่อสุขภาพ               3(3-0-6)  
  Recreation for Health 

  ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ                
ในชีวิตประจ าวัน ผู้น านันทนาการ กิจกรรมนันทนาการส าหรับตนเองและครอบครัว 

Definitions, importance and advantages of recreation activities, recreation 
activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities for oneself and 
family 

 

4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย                3(3-0-6)  
                     Health Insurance System in Thailand 

ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและต่างประเทศ  
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ 

Philosophy, concepts, principles and health insurance system, development of 
health insurance system of Thailand and other countries, fund management and citizen rights 
under the National Health Insurance System 

 

4000131 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้าที่ใช้ใน    
การช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระ และคณิตศาสตร์ประกันภัย 

Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of 
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment systems 
and actuarial science 
 
 ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
 (1)  กลุ่มวิชาแกน   
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
7161101 แคลคูลัส 1       3(3-0-6)   
  Calculus 1 
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  ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์  การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิต ฟังก์ชันอดิศัย  
การประยุกต์อนุพันธ์ และอินทิกรัล 
  Limits and continuity, derivatives, differentiation of algebraic functions, 
transcendental functions, applications of derivatives and integrals 
 
 
 
 

7161102 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล     3(2-2-5) 
  Statistics for Data Science 
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงแบบสุ่ม  
ที่ส าคัญ การประมาณค่า ช่วงแห่งความเชื่อมั่น การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  
การถดถอย สหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ และการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจัย 
 Basic concepts of probability, probability distributions, important sampling 
distributions, estimation, confidence intervals, hypothesis testing, analysis of variance, 
regression, correlation, chi – square tests and using programming package for research 
 

7162101  คณิตศาสตร์วิยุต       3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics 
 เซต ล าดับ ฟังก์ชัน ตรรกศาสตร์ การเติบโตของฟังก์ชัน วิธีการพิสูจน์และอุปนัยวิธีทาง
คณิตศาสตร์ นิยามและขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ า วิธีการนับ ความสัมพันธ์แบบปรากฏซ้ า และความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ 
 Set, sequence, function, logic, growth of function, proof techniques and 
mathematical inductions, recursive definitions and algorithms, count methods, recursive 
relation and introduction to graph theory  
 

7162102  การวิเคราะห์เชิงตัวเลข      3(3-0-6) 
 Numerical Analysis 
 การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด ผลต่างจ ากัด การประมาณค่าในช่วง วิธีก าลังสองน้อยที่สุด การหา
อนุพันธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลขโดยสูตรนิวตัน-โคตัส ผลรวมอนุกรม และผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการพีชคณิตและสมการเชิงอนุพันธ์ 
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 Error analysis, finite difference, interpolation, methods of least square, 
numerical differentiation, numerical integration by using Newton-Cotes formula, series 
summability, and numerical solution of algebraic equations and differential equations 
 

7163101  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการข้อมูล 1     3 (3-0-6)   
English for Data Science 1 
ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการฟัง พูด อ่าน และเขียน ส าหรับนักวิทยาการข้อมูล    
Basic skills in listening, reading, speaking, and writing for data scientist 
 
 
 

7163102  ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการข้อมูล 2        3 (3-0-6)   
English for Data Science 2 
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน เพ่ือการน าเสนอข้อมูลและการเขียนรายงานด้านวิทยาการ

ข้อมูล และการสืบค้นข้อมูลภาษาอังกฤษจากฐานข้อมูลต่าง ๆ  
Skills in listening, reading, speaking, and writing for presentations and report 

writing in data science; and retrieving data in English from various databases 
 

 (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ  
  กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ 
 

  - กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ 
รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค) 
7163201 จริยธรรมและกฎหมายส าหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร์    3(3-0-6) 
 Ethics and Legal Aspects in Computer Professions 
 บริบททางสังคมของคอมพิวเตอร์ จริยธรรมและความรับผิดชอบทางคอมพิวเตอร์ กฎหมาย  
ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพคอมพิวเตอร์ นโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการโทรคมนาคม การกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ 
 Computer in social context, ethics and accountabilities in computer, regulations 
relating to computer professions, country’s information and communication technology 
policies, telecommunication regulations, computer fraud and abuse, electronic business, data 
protection and privacy, intellectual property and copyright laws 
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  - กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์  
รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค) 
7162301 การวิจัยเบื้องต้นด้านวิทยาการข้อมูล    3(2-2-5) 
  Introduction to Research in Data Science 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล ปัญหาการวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
สมมติฐานการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือวิจัย การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย 
    Basic knowledge of data science research, research problems, related 
literatures, hypotheses, research variables, research design, population and sample, research 
tools, data analysis, and writing research reports 
 

7163301 โครงงานด้านวิทยาการข้อมูล     3(2-2-5) 
  Data Science Project 
  บูรณาการความรู้เพ่ือจัดท าโครงงานทางด้านวิทยาการข้อมูลในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
โดยการศึกษาปัญหาและความต้องการของสถานประกอบการ จัดท าระบบ หรือตัวแบบการวิเคราะห์ 
เชิงท านาย โดยมีสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานควบคุมดูแล 
  Integrated knowledge to solve problems in data science projects by studying 
problems and requirements in corporation, implementing systems or predictive analytic 
models under supervision of corporation and advisor 
 

  - กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค) 
7161401  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 1  3(2-2-5)   
 Computer Programming for Data Science 1 
 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง การวิเคราะห์ปัญหา  การเขียนผังงาน รูปแบบ 
ไวยากรณ์ของภาษาคอมพิวเตอร์ ฟังก์ชันการรับเข้า/ส่งออกข้อมูล ชนิดข้อมูล ตัวด าเนินการ เงื่อนไข  
การวนซ้ า โปรแกรมย่อย ฟังก์ชัน และการจัดการแฟ้มข้อมูลเบื้องต้น 
 Principles of structural programming, problem analysis, flowchart drawing, 
syntax of computer language, input/output functions, data types, operators, conditions, loops, 
procedures, functions, and introduction to file management 
 

7161402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 2  3(2-2-5) 
 Computer Programming for Data Science 2 
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 การเขียนโปรแกรมเพ่ือจัดการข้อมูลและหน่วยความจ า เวคเตอร์ เมตริกซ์ การวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติเบื้องต้น การเปลี่ยนรูปข้อมูล การจัดการกับแฟ้มข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล 
 Programming for management of data and memory, vector, matrix; analysis of 
basic statistical data; data transformation; file management; and data presentation 
 

7163401  การจินตทัศน์ข้อมูล       3(2-2-5) 
 Data Visualization 

หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจินตทัศน์ข้อมูล การสื่อสารด้วยข้อมูล หลักการออกแบบกราฟิก 
การรับรู้ของมนุษย์ ทฤษฎีสี และเทคนิคในการน าเสนอข้อมูล และการน าเสนอและการสื่อสารข้อมูลด้วย
เครื่องมือการจินตทัศน ์

Fundamentals of data visualization, data communicating, graphic design 
principles, human perceptions, color theory and data presentation techniques; and data 
presentation and communication using visualization tools 
 

7163402 การเรียนรู้ของเครื่อง      3(2-2-5) 
  Machine Learning 
 แนวคิดและเทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเครื่องทั้งแบบมีผู้สอนและ
ไม่มีผู้สอน การจ าแนกประเภทข้อมูล การพยากรณ์ การจัดกลุ่มข้อมูล และการทดสอบประสิทธิภาพของ
แบบจ าลอง 
 Concepts and techniques of machine learning, supervised and unsupervised 
learning algorithms, data classification, prediction, data clustering and performance evaluation 
of models 
 

7163403 การท าเหมืองข้อมูล      3(2-2-5) 
  Data Mining 
 แนวคิดการท าเหมืองข้อมูล คลังข้อมูล ข้อมูลและการเตรียมข้อมูล การวัดความคล้ายและ
ความต่าง สถิติพ้ืนฐานในการท าเหมืองข้อมูล การค้นพบความรู้จากฐานข้อมูล หลักการและขั้นตอนวิธีในการ
จ าแนกประเภทข้อมูล กฎความเชื่อมโยง การประเมินประสิทธิภาพของตัวจ าแนกประเภท วิธีการรวมกลุ่ม 
ปัญหาหลายกลุ่ม การจัดกลุ่มข้อมูล และการประยุกต ์
 Concepts of data mining, data warehouse, data and data preprocessing, 
similarity and dissimilarity measuring, basic statistics in data mining, knowledge discovery from 
database, classification concepts and algorithms, association rules, evaluating classifier  
performance, ensemble methods, multiclass problems, clustering and applications 
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  - กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบ 
รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค) 
7162501 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี     3(2-2-5) 
 Data Structure and Algorithms 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี การวิเคราะห์ประสิทธิภาพขั้นตอนวิธี 
แถวล าดับ รายการโยง กองซ้อน แถวคอย การเวียนเกิด ต้นไม้ กราฟ การเรียงล าดับ และการค้นหาข้อมูล 
 Introduction to data structure and algorithms, algorithm analysis, array, linked 
list, stack, queue, recursive, tree, graph, sorting and searching 
 
 
7162502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผลกลุ่มเมฆ   3(2-2-5) 
 Computer Networking and Cloud Computing  
 ประเภทของการสื่อสารข้อมูล อุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมของ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาตรฐานโอเอสไอ การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โครงสร้างพ้ืนฐานของการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ และการประยุกต์ใช้ 
 Types of communication, computer networking equipment, computer network 
architecture, OSI standard, computer network design, infrastructure of cloud computing and 
applications 
 

7162503 ระบบฐานข้อมูล       3(2-2-5) 
  Database System 
 ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบข้อมูล ระบบการจัดการฐานข้อมูล ทฤษฎีเชิงสัมพันธ์  
การออกแบบฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล การท าข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน ภาษาสอบถามข้อมูล 
และข้อมูลกึ่งโครงสร้าง 
 Introduction to data system, database management system, relational theory, 
database design, data models, normalization, structured query language and semi-structured 
data 
 

7163501 ข้อมูลขนาดใหญ่       3(2-2-5) 
  Big Data  
  บทบาทของข้อมูลขนาดใหญ่ในโลกธุรกิจ การใช้เครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวม 
ประมวลผล วิเคราะห์ และจินตทัศน์ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อน ตัวอย่างและกรณีศึกษาการใช้ข้อมูล
ขนาดใหญ่ในธุรกิจ 
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  Roles of big data in business, tools and techniques in complex and big data 
collecting, processing, analyzing and visualizing; examples and case studies of big data in 
business 
 

  - กลุ่มฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค) 
7161601 สถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์   3(2-2-5) 
 Computer Architecture and Operating System 
 ระบบคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซส การจัดล าดับงาน โครงสร้างของ
หน่วยประมวลผลกลาง สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบขนาน การจัดการหน่วยความจ าภายนอกและ
ภายใน หน่วยความจ าเสมือน สถาปัตยกรรมชุดค าสั่ง การประมวลผลเชิงเวคเตอร์ สเกลาร์และไปป์ไลน์  
การจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การป้องกันและการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
ติดตั้งและใช้งานระบบปฏิบัติการ 
 Computer systems and operating systems, process management, job 
scheduling, structure of central processing unit, parallel processing architecture, internal and 
external memory management, virtual memory, instruction set architecture, processing vector, 
scalar and pipeline, management of hardware and software, computer system security and 
protection, operating system installation and use 
 

  กลุ่มวิชาการค านวณ    
รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค) 
7162701 แคลคูลัส 2       3(3-0-6) 
 Calculus 2 
  ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์จ ากัดเขตและการประยุกต์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
ล าดับและอนุกรมอนันต์ และการลู่เข้า 
  Indefinite integrals, techniques of integration, definite integrals and 
applications, improper integrals, sequences and infinite series, and convergence 
 

7163701  การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด     3(2-2-5) 
  Optimizations 
 ทฤษฎีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดดั้งเดิม วิธีการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดหนึ่งมิติ รวมทั้งเทคนิค
ตัวคูณลากรองจ์และการค้นหา การประยุกต์ใช้กับการสร้างกราฟ การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไข 
วิธีการสตีพเพสเดสเซนท์ วิธีการของนิวตัน และ ควอนไซนิวตัน การหาค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบมีเงื่อนไข  
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การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ วิธีการโปรแกรมเชิงเรขาคณิตเบื้องต้น การโปรแกรมไม่เชิงเส้น การหา
ค่าที่เหมาะสมที่สุดแบบมอนติคาร์โล ขั้นตอนวิธีการค้นหาแบบสุ่ม และการหาค าตอบของปัญหาการหาค่า 
ที่เหมาะสมที่สุดด้วยคอมพิวเตอร์ 
 Classical optimization theory, one-dimensional optimization methods including 
Lagrange multiplier and search techniques, application to curve fitting, unconstrained 
optimization, method of steepest descent, Newton's and Quasi-Newton methods, constrained 
optimization, formulation of mathematical models, elementary geometric programming, 
nonlinear programming, Monte Carlo optimization, random search algorithm and computer 
solutions of optimization problems 
 
 
  

7163702 การจ าลองข้อมูลและสร้างตัวแบบ    3(2-2-5) 
  Data Simulation and Modelling 
  ระบบและตัวแบบ การจ าลองแบบเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง การสร้างตัวแบบจ าลอง การสร้าง
เลขคล้ายสุ่ม การทดสอบเลขคล้ายสุ่ม และการวิเคราะห์ผลการจ าลองแบบ 
  Systems and models, simulation of discrete events, modelling simulation, 
pseudo random number generation, pseudo random number testing and analysis of 
simulation output 
 

7163703  การวิเคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์    3(3-0-6) 
  Regression Analysis and Forecasting 
 ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย สหสัมพันธ์ วิธีก าลังสองน้อยที่สุด การตรวจสอบ 
ความเหมาะสมของตัวแบบ การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ตัวแบบการถดถอยแบบไม่เชิงเส้น และตัวแปรหุ่น 
 Simple linear regression models, correlation, least squares method, model 
adequacy checking, multiple regression analysis, nonlinear regression models and dummy 
variable 
 

  กลุ่มวิชาด้านธุรกิจ    
รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค) 
3561101 องค์การและการจัดการ      3(3-0-6) 

Organization and Management 
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แนวคิดทฤษฎีทางด้านการจัดการ ความหมายและประเภทขององค์การ หน้าที่ของ 
การจัดการตั้งแต่การวางแผนการจัดโครงสร้างองค์การ การจัดบุคคลเข้าท างาน การอ านวยการและ  
การควบคุม การน าทฤษฎีทางด้านการจัดการมาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการท างานในองค์การ 

Concepts of management theory, meaning and types of organization, function 
of management including organization structure, staffing, directing and control, apply the 
management theory for working in the organization 
 

3563203       การเป็นผู้ประกอบการ                                     3(3-0-6) 
Entrepreneurships 
หลักทฤษฎีและปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ คุณสมบัติของผู้ประกอบการที่ดี แนวทางการ

จัดตั้งธุรกิจ การจัดรูปแบบองค์กร การบริหารบุคลากร การผลิต การตลาด การบริหารเงินทุน ผลกระทบของ
ธุรกิจต่อสังคม สิ่งแวดล้อม การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ จรรยาบรรณของนักธุรกิจ 

Theory and implementation of business management, successful entrepreneur 
characteristics, means to establish a business, organizing, personnel management, production, 
marketing, financial management, impact of business on society and environment, creative 
thinking enhancing, and business ethics 
 

3591102        เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
Introduction to Economics 

  แนวคิด ความส าคัญของเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน ทฤษฎี พฤติกรรม
ของผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ตลาด รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร การคลังและการค้าระหว่าง
ประเทศ 

Concepts and importance of economics, supply, demand, theory of consumer 
behavior, production theory, marketing, GDP, finance and banking, and international business 
 
 

 (3)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก  
รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค) 
7164302 ธุรกิจอัจฉริยะ       3(2-2-5) 
  Business Intelligence 
  หลักการและความต้องการส าหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการระบบธุรกิจอัจฉริยะ  
การจัดการประสิทธิภาพองค์กรธุรกิจ การจัดการกิจกรรมทางธุรกิจ รายงานขั้นสูง การจัดการข้อมูล 
ในสิ่งแวดล้อมระบบธุรกิจอัจฉริยะ การจินตทัศน์และการวิเคราะห์เชิงสถิติ การบริหารผลการปฏิบัติงานด้วย
แผนภาพวิเคราะห์ข้อมูลหรือตัวเลข และคลังข้อมูลขนาดใหญ่ 
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  Principles and requirements of Business Intelligence (BI), BI methodology, 
enterprise performance management, managing business activities, advanced reporting, data 
management in BI environment, data visualization and statistical analysis, business 
performance management using dashboards and enterprise data warehouse 
 

7164303 ชีวสารสนเทศศาสตร์      3(2-2-5) 
  Bioinformatics 
  จีโนมิกส์ การรวบรวม การวิเคราะห์ และการแปลความหมายข้อมูลทางชีววิทยา การ
วิเคราะห์ล าดับนิวคลีโอไทด์ การวิเคราะห์แบบแผนการแสดงออกของยีนโดยวิธีไมโครอะเรย์ การวิเคราะห์
ล าดับของกรดอะมิโน การหาโครงสร้างและการวิเคราะห์แบบแผนโปรตีน  
  Genomics; collection, analysis and interpretation of biological data; analysis of 
DNA sequence, analysis of gene expression profiles using microarray, analysis of amino acid 
sequence, structural characterization and protein profiles analysis 
 
 

7164304 การท าเหมืองเว็บ      3(2-2-5) 
  Web Mining 
  หลักการเบื้องต้นการท าเหมืองเว็บ สถาปัตยกรรมของเว็บ สถาปัตยกรรมของโปรแกรมค้นหา 
การท าเหมืองโครงสร้างเว็บและการวิเคราะห์เชื่อมโยง เทคนิคครอว์ลิง การค้นหาและการท าดรรชนี การท า
เหมืองเว็บคอนเทนต์ การวิเคราะห์แฟ้มลงบันทึกเข้าออกบนเซิร์ฟเวอร์ และการประยุกต์ใช้ 
  Basic principles of web mining, web architecture, searching program 
architecture, web structure mining and link analysis, crawling technique, indexing and 
searching, web mining content, server logs analysis, and applications 
 

7164305 การตลาดดิจิทัล       3(2-2-5) 
  Digital Marketing 
  หลักการเบื้องต้นของการตลาด เครื่องมือการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการวิเคราะห์การตลาด
เว็บ การเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือค้นหา การใช้งานเว็บและความน่าเชื่อถือ การตลาดบนเครือข่ายสังคม 
และแนวโน้มของการตลาดดิจิทัล 
  Basic principles of marketing, digital marketing tools, web marketing analytic 
tools, Search Engine Optimization (SEO), web usability and trust, social network marketing and 
trends 
 

7164306 แนวโน้มและประเด็นปัจจุบันด้านวิทยาการข้อมูล   3(2-2-5) 
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  Trends and Current Issues in Data Science   
หัวข้อที่น่าสนใจในปัจจุบัน และแนวโน้มทางด้านวิทยาการข้อมูล 

  Interesting issues and trends in data science 
 

7164401 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่     3(2-2-5) 
  Big Data Analytics 
  ทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่แบบมีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง 
โดยใช้คณิตศาสตร์ สถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง และ กระบวนการสุ่ม การเขียนโปรแกรมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ แบบมีโครงสร้าง กึ่งโครงสร้าง และไม่มีโครงสร้าง 
  Big data theories and techniques to analyze structured, semi-structured and 
unstructured data by applying mathematics, statistics, machine learning and sampling 
techniques; programming to analyze structured, semi-structured and unstructured big data 
 

 
 
7164403 การค านวณเชิงวิวัฒนาการ     3(2-2-5) 
  Evolutionary Computation 
  หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับทฤษฎีการวิวัฒนาการและกฎการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การจ าลอง
กระบวนการวิวัฒนาการด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างประชากร การประเมินค่าความเหมาะ การคัดเลือก และ
การสืบพันธุ์ ขัน้ตอนวิธีเชิงพันธุกรรม ก าหนดการเชิงพันธุกรรม และการประยุกต์ใช้ 
  Basic principles of evolutionary theory and natural selection laws; computer 
simulation of evolution process, population generation, fitness evaluation, selection and 
reproduction; Genetic Algorithm (GA), Genetic Programming (GP), and applications 
 

7164404 โครงข่ายประสาทเทียม      3(2-2-5) 
  Artificial Neural Network 
  สถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียม เพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้น โครงข่ายประสาทเทียมแบบ
ไปข้างหน้าและส่งค่าย้อนกลับ กระบวนการเรียนรู้แบบมีผู้สอน ขั้นตอนการส่งค่าย้อนกลับ ตรรกศาสตร์
คลุมเครือ ความสัมพันธ์ของโครงข่ายประสาทเทียม และการประยุกต์ใช้ 
  Neural Network architecture, multi-layer perceptron, forward and backward 
Neural Network, supervised learning, backpropagation, fuzzy logic, relationship of Neural 
Network and applications 
 

7164501 การประมวลผลภาพ      3(2-2-5) 
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 Image Processing 
 หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับการประมวลผลภาพดิจิทัล ระบบการมองเห็นของมนุษย์ การแปลง
ภาพสู่ระดับสีเทา การปรับภาพในโดเมนพ้ืนที่ การหาขอบของวัตถุ การกรองข้อมูลภาพ การประมวลผลภาพ
กับรูปร่างและโครงสร้างของภาพ การปรับปรุงคุณสมบัติของภาพ การแยกข้อมูลภาพ และขั้นตอนวิธีส าหรับ
ประมวลผลรูปภาพ 
 Fundamentals of digital image processing, perception systems, grey-level 
transformations, spatial domain, edge detection, image filtering, morphological image 
processing, image enhancement, segmentation and algorithms for image processing 
 

7164502 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง      3(2-2-5) 
  Internet of Things 
  หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพ่ือสนับสนุนโครงสร้างธุรกิจสมัยใหม่ โมเดลธุรกิจ
ส าหรับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง และการประยุกต์ใช้ 
  Fundamentals of Internet of Things (IoT), technologies and tools for IoT, use of 
IoT for supporting modern business organizations, business models for IoT, and applications 
 

  (4)  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   
   แบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา     น(ชั่วโมง) 
7164901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการข้อมูล  2(0-90) 
  Pre-practicum in Data Science  
  การเตรียมความพร้อมด้านพฤติกรรม บุคลิกภาพ ศิลปะการพูด จรรยาบรรณวิชาชีพด้าน
คอมพิวเตอร์ เจคติที่ดีในการท างานร่วมกันเป็นทีม วิธีการในการน าเสนอผลงาน และการเขียนรายงาน  
  Preparation of behavior, personality, oratory, computer professional ethics and 
positive attitude for teamwork; presentation techniques and report writing 
 

7164902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการข้อมูล   5(0-450) 
   Professional Internship in Data Science 
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชน และการ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
  Internship in government or private sectors, and application of knowledge 
 

   แบบสหกิจศึกษา 
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รหัสวิชา ชือ่และค าอธิบายรายวิชา     น(ชั่วโมง) 
7164903    การเตรียมสหกิจศึกษาด้านวิทยาการข้อมูล    1(45)   
  Pre-cooperative Education in Data Science 
  อบรมเตรียมความพร้อมก่อนสหกิจศึกษา การหาสถานประกอบการ และการเตรียมการ
จัดท าโครงงานด้านวิทยาการข้อมูล 
  Preparation training for co-operative education, corporation searching and data 
science project preparation 
 

7164904    สหกิจศึกษาด้านวิทยาการข้อมูล                                      6(540)   
  Cooperative Education in Data Science  
  ปฏิบัติงานด้านวิทยาการข้อมูลในสถานประกอบการ การจัดท าโครงงาน รายงาน และการ
น าเสนอผลงาน โดยมีสถานประกอบการและอาจารย์นิเทศก์เป็นผู้ควบคุมดูแล 
  Working in data science areas in corporation, preparation of project and report, 
work presentation under supervision of corporation and advisor 
 

   ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี  
  ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชา ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
 
 3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
        3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    ภาระการสอนเฉลี่ย 
ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 

 เลขประจ าตัวประชาชน   2560 2561 2562 2563 2564 

1 อาจารย์ ดร.สุพจน์  
เฮงพระพรหม 
3-7002-00245-57-9 

อาจารย์  วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร์) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม.(วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) 

  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.สุวมิล มรรควิบลูย์ชัย 
3-1015-01471-42-6 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (Computer Science) 
  Edith Cowan University, 
 Australia 
วท.ม. (สถิติประยกุต์)  
  สถาบันบัณฑิตพัฒน 

15 15 15 15 15 
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    ภาระการสอนเฉลี่ย 
ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 

 เลขประจ าตัวประชาชน   2560 2561 2562 2563 2564 

  บริหารศาสตร์ 
วท.บ. (สถิติ) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3 อาจารย์ ดร.ภรัณยา  
ปาลวิสุทธิ ์
3-7007-00175-17-1 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

4 อาจารย์ ดร.ไกรุ้่ง  
เฮงพระพรหม 
3-4807-00666-06-1 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
  สถาบันราชภฏัสกลนคร 

15 15 15 15 15 
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    ภาระการสอนเฉลี่ย 
ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 

 เลขประจ าตัวประชาชน   2560 2561 2562 2563 2564 

5 อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ   
จันทรังษ ี
3-7399-00326-09-0 

อาจารย ์ Ph.D. (Statistics) 
  University of 
Southampton, 
  United Kingdom 
วท.ม. (สถิติประยกุต์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  สถาบันบัณฑิตพัฒน 
  บริหารศาสตร์ 
วท.บ. (คณิตศาสตร์)  
เกียรตินิยมอันดับ 1 
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

15 15 15 15 15 

6 อาจารย์ ดร.เดช  ธรรมศิร ิ
3-1005-00518-81-9 

อาจารย ์ ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
  สถาบันราชภฏัจันทรเกษม 

15 15 15 15 15 

7 อาจารย์ ดร.ณัฐชามญฑ์  
ศรีจ าเริญรัตนา 
3-7301-01168-44-4 

อาจารย ์ วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
  มหาวิทยาลัยรังสิต 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

8 อาจารย์ปริพสั  ศรสีมบูรณ ์
3-7209-01094-62-3 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ) 
  มหาวิทยาลัยมหิดล 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 
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  3.2.2 อาจารย์ประจ า  
    ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห์/ปีการศึกษา ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา 

 เลขประจ าตัวประชาชน   2560 2561 2562 2563 2564 

1 อาจารย์นฤพล สุวรรณวิจติร 
 

อาจารย ์ วท.ม. (การพัฒนาซอฟต์แวร์
ด้านธุรกิจ) 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ)  
 มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ ์
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์    
 มหาวิทยาลัยราชภฏั 
 กาญจนบุร ี
บธ.บ. (การตลาด)   
 มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร์)  
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

15 15 15 15 15 

2 อาจารยส์มเกียรติ ช่อเหมือน 
 

อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)์  
 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
 สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

3 อาจารยส์ุธารัตน์ ชาวนาฟาง 
 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)   
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

15 15 15 15 15 

4 อาจารยส์ุพิชฌาย์  จันทร์เรือง 
 

อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 
 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
 วิทยาเขตจกัรพงษภวูนารถ 

15 15 15 15 15 

5 อาจารย์วิมาน ใจด ี อาจารย ์
 

พบ.ม. ทางสถิติประยกุต์
(คอมพิวเตอร์) 
 สถาบันบัณฑิตพัฒน 
 บริหารศาสตร์ 
ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา) 
 วิทยาลยัครูเทพสตรี 

15 15 15 15 15 

6 อาจารย์ศภุกฤษ นาคป้อมฉิน 
 

อาจารย ์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วท.บ. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) 

 มหาวทิยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

15 15 15 15 15 

7 อาจารยส์ุคนธา จันทาพูน อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)          
 มหาวิทยาลัยศิลปากร  

15 15 15 15 15 
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บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
 รัตนโกสินทร์ 

 
  

  
 3.2.4  อาจารย์พิเศษ (กรณีที่มี) 
   ไม่มี 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 จากผลการประเมินความต้องการใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อน

เข้าสู่การท างานจริง  ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาสหกิจศึกษาจ านวน 6 หน่วยกิต เป็นรายวิชาบังคับ 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
 4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจโดยใช้กระบวนการทาง

วิทยาการข้อมูลเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสถานประกอบการได้ 
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

     4.2  ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของชั้นปีที่ 4 

     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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หมวดที ่4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา การติดตามและการประเมินผล 

ด้านความรู้ ส่งเสริมให้มีความรู้ทางทฤษฎีและ
ปฏิ บั ติ ใ นห้ อ ง เ รี ยนและนอก
ห้องเรียน เช่น การศึกษาดูงาน 
การอบรม การค้นคว้าข้อมูลและ
ติ ด ต า ม  ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
เทคโนโลยีด้านวิทยาการข้อมูล 

ประเมินจากผลการด าเนิน
โครงการ  การรั บ ฟังความ
คิดเห็นของนักศึกษา 

การท างานเป็นทีม 1. ก าหนดให้มีกิจกรรมที่นักศึกษา
ต้องท างานเป็นกลุ่ม และมีการ
ก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท างาน 
ตลอดจนก าหนดให้ทุกคน  มีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานและน าเสนอ
งาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้
ส ร้ า งภ าวะผู้ น า และการ เป็ น
สมาชิกกลุ่มที่ดี 
2. มี กิ จ กร รมที่ ม อบหมาย ให้
นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า
ในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้
นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

ประเมินผลจากโครงการ จาก
การสังเกต การมีส่วนร่วม และ
รายงานผลการศึกษา 

พร้อมท างานในองค์กรธุรกิจ มีกิจกรรมศึกษาดูงาน และการฝึก
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 
โดยมีการประเมินผลงานร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและ
ผู้ดูแลจากหน่วยงาน 

ประเมินผลการท ากิจกรรมของ
นั กศึ กษ า ร่ ว มกั น ร ะห ว่ า ง
อาจารย์นิเทศก์กับผู้ดูแลจาก
หน่วยงาน 
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2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1  คุณธรรม จริยธรรม  
       2.1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
     1)  มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     2)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย  
     3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
     4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์
     5)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

                ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดย

เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษา

ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม  และการเป็น

สมาชิกกลุ่ม  มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น 

นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม  ในการสอนทุกรายวิชา 

ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ

สอนทุกรายวิชา  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี  

ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

 2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

  1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 

  2)  ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วม

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  3)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบ 

  4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
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  2.1.2 ความรู้  
    2.1.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิต
ในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล 
     3) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและ
นานาชาติ 
     4) บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

               ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี  และ

ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง  โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของ

รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ  ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้  ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

โดยการศึกษาดูงาน  หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง  มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

 2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 
  1)  การทดสอบย่อย 
 2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
 3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
 4)  ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นักศึกษาน าเสนอ 
 5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
     2.1.3  ทักษะทางปัญญา 
   2.1.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม  
     (3) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
     4) ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
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     5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา 
 2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  1)  กรณีศึกษาทางการประยุกต์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  2)  การอภิปรายกลุ่ม 

  3)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
                 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมิน
จากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น  
 

2.1.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.1.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  1)  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
 2)  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     3)  มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
     4)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ      
     5)  มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือ
องค์กรอย่างเหมาะสม  
 2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
และความรับผิดชอบ 

               ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม  การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้ อ่ืนข้ามหลักสูตร  หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจาการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน  หรือผู้มี

ประสบการณ์  โดยมีความคาดหวัง  ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ

ความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้ 

  1)  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

  2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

  3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ไปปฏิบัติงานได้

เป็นอย่างดี 
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  4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การและกับบุคลทั่วไป 

  5)  มีภาวะผู้น า 

 2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

                ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา  ในการน าเสนอรายงาน

กลุ่มในชั้นเรียน  และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  และความครบถ้วน

ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

 

  2.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.1.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
     2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
     3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     4) สามารถใช้ความรู้ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล  
การแปล ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
     5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  

  2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข   

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

 2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

       ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 
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 1)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด  เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่าง ๆ  การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

  2) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อสอบ การท ารายงานกรณี และ 

การวิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 

 

     2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.2.1  คุณธรรม จริยธรรม  
       2.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และ สังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไข 

ข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
4) เคารพสิทธิและรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี

ของความเป็นมนุษย ์
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และ 

สังคม 
7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

                ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัยโดย

เน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลาตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนักศึกษา

ต้องมีความรับผิดชอบโดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็น

สมาชิกกลุ่มมีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระท าการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น

นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชารวมทั้งมี

การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี ท าประโยชน์แก่ส่วนร วม 

เสียสละ 

 2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

  1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับ

มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม 
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  2) ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

  3) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ         

  4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

 

  2.2.2 ความรู้  
    2.2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่ส าคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาที่ศึกษา 
     2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
     3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือ ประเมินระบบ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 
     4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งการน าไปประยุกต ์
     5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
     6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
     8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

 2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

               ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และ

ประยุกต์ทางปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริงโดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของ

รายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 

โดยการศึกษาดูงาน  หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง  มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

 2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  ในด้านต่าง ๆ 

คือ 
 



59 

 

1) การทดสอบย่อย 
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
4) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นักศึกษาน าเสนอ 
5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 

     2.2.3  ทักษะทางปัญญา 
   2.2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
     1) คิดอย่างมีวิจารญาณและอย่างเป็นระบบ 
     2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์  
     3) สามารถรวมรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
     4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม 
 2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1)  กรณีศึกษาทางการประยุกต์ตามสาขาวิชา 

2)  การอภิปรายกลุ่ม 

3)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
       ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจาก
การน าเสนอรายงานในชั้นเรียน  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น  
 

2.2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
  1)  สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
  2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 
  3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  
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  4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
  5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม 
พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
  6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง  
 2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
และความรับผิดชอบ 

       ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้อ่ืน หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจาการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมี

ความคาดหวัง ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล และความสามารถในการ

รับผิดชอบ ดังนี้ 

  1) สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

  2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

  3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ไปปฏิบัติงานได้

เป็นอย่างด ี

  4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การและกับบุคลทั่วไป 

  5) มีภาวะผู้น า 

 2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

                ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการน าเสนอรายงาน

กลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วน

ชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

 

  2.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
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2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของการสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
  2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข  

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 

 2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเกี่ยวข้อง 

1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัดเหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

2) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อสอบ การท ารายงานกรณี และการ

วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 

 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
  แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาต่อมาตรฐานการเรียนรู้  แสดงให้เห็นว่า
แต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง  (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4  ข้อ 2) 
โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
  3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม  
     1)  มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     2)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย  
     3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
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     4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์
     5)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    3.1.2 ความรู้  
     1) มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิต
ในเนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล 
     3) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและ
นานาชาติ 
     4) บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
    3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
     1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     2) มีทกัษะการคิดแบบองค์รวม  
     3) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
     4) ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 
     5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแก้ปัญหา 
    3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1)  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
 2)  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     3)  มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
     4)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ     
     5)  มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือ
องค์กรอย่างเหมาะสม  
    3.1.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
     2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
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     3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     4) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การ
แปล ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูล 
     5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

  ผลการเรียนรู ้
 
 

กลุ่ม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุ่มวิชาภาษา                          

1500133  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          
1500134  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                         
1500135  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                         
1500136  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                         
1500137  สนทนาภาษาจีนเพือ่การท างาน                         
1500138  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1                         
1500139  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 2                         
1500140  ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น                         
1500141  สนทนาภาษาตากาล็อก                         
1500142  ภาษามาเลย์เบือ้งต้น                         
1500143  สนทนาภาษามาเลย ์                         
1500144  ภาษาลาวเบื้องต้น                         
1500145  สนทนาภาษาลาว                         
1500146  ภาษาพมา่เบื้องต้น                         
1500147  สนทนาภาษาพมา่                         
1500148  ภาษาเวยีดนามเบื้องต้น                         
1500149  สนทนาภาษาเวยีดนาม                         
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                                          ผลการ

เรียนรู้ 
 
 

กลุ่ม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์                          

2000112  การเมืองการปกครองไทย                         

2000113  อาเซียนศึกษา                         

2000114  สังคมไทยในบริบทโลก                         
2000115  มนษุยก์บัส่ิงแวดล้อม                         

2000116  กฎหมายในชวีติประจ าวนั                           

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์                         

2500114  จริยธรรมและทักษะชีวติ                          
2500115  จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น                         
2500116  สุนทรียภาพของชีวิต                         
2500117  จติวทิยาในชวีติประจ าวนั                         
2500118  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นควา้                         
2500119  ทวารวดีศึกษา                         

กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์                         

4000124  การคิดและการตัดสินใจ                         
4000125  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพือ่สุขภาพ                         

4000126  เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
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                                       ผลการเรียนรู้ 
 
 

กลุ่ม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

4000127  โลกกบัการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

                        

4000128  การสร้างเสริมสขุภาวะ                         
4000129  นันทนาการเพื่อสุขภาพ                         
4000130  ระบบหลักประกนัสุขภาพไทย                         
4000131  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั                         
 1) 

 
 
2) 
 
3) 
 
4) 
 
 
 
5) 
 

มีคุณธรรม จริยธรรมใน การ
ด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
ตระหนักและส านึกใน ความ
เป็นไทย  
มีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพและสังคม 
เคารพสิทธิและรับฟัง  ความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ
เป็นมนุษย ์
ปฏิบั ติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม 

1) 
 
 
 
 
  
2) 
 
 
3) 
 
 
 
 
4) 
 
 

มีความรู้และ    ความ
เข้าใจสาระ ส าคัญของ
หลักการและทฤษฎีที่เป็น
พื้นฐานชีวิตในเนื้อหาวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
มี ค ว า ม ร อ บ รู้ อ ย่ า ง
กว้ างขวาง มี โลกทัศน์
กว้างไกล 
รู้ เ ท่ า ทั น สถ าน ก า ร ณ์
ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 
ทั้งในระดับท้องถ่ิน ชาติ 
และนานาชาติ 
บูรณาการความรู้ในวิชาที่
ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1) 
 
  
2) 
3) 
 
 
 
4) 
 
 
 

5) 
 

มีทักษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 
มีทักษะการคิดแบบองค์รวม  
สามารถสื บค้ น  วิ เค ราะ ห์  
ป ร ะ ม ว ล แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
สารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ 
ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับ
ภาพอนาคตและแนวทางความ
เป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่
ก าหนด 
ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา 

1) 
 
  
2) 
 
 
 
3) 
 

4) 
 
 
 

5) 
 

มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 
เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของ
สังคมไทย และสังคมโลก 
เข ้า ใ จและ เห ็นค ุณค ่าของ
ต น เ อ ง  ผู ้อื ่น  ส ัง ค ม 
ศ ิล ป ว ัฒ น ธ ร ร ม  แ ล ะ
ธรรมชาติ 
มีทักษะกระบวนการกลุ่ม ใน
การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
ว า ง ต ัว แ ล ะ แ ส ด ง ค ว า ม
คิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาท หน้ าที่  และความ
รับผิดชอบ  
มีทักษะในการสร้างเสริมความ
ส ามั ค คี แ ล ะ จั ดก า ร ค ว า ม
ขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง
เหมาะสม 

1) 
 
  
 

2) 
 
 

3) 
 
 
 

4) 
 
 
 

5) 
 

สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทาง
คณิ ตศาสตร์ และส ถิ ติ ในการ
ด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่าง
เหมาะสม 
ส า ม า ร ถ ใ ช้ ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามา รถ เลื อก ใช้ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศในการติดต่อ สื่อสาร
และน า เสนอข้อมูล ข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
สามารถใช้ความรู้พื้ นฐานทาง
คณิ ตศาสตร์ และส ถิ ติ ใน กา ร
ประมวลผล การแปล ความหมาย 
และการวิเคราะห์ข้อมูล 
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 
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  3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม  

1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และ สังคม 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย ์

5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และ 
สังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

    3.2.2 ความรู้  
1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฏีที่ส าคัญในเนื้อหา

สาขาวิชาที่ศึกษา 
2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือ ประเมินระบบ

องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 
4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งการน าไปประยุกต ์
5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 

และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
    3.2.3 ทักษะทางปัญญา 
     1) คิดอย่างมีวิจารญาณและอย่างเป็นระบบ 
     2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์  
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        3) สามารถรวมรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ 
        4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม 
 
 
    3.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหา

สถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมงาน 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม  

4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเนื่อง 

    3.2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     1) มีทักษะการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 
     2) สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
     3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบของการสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  
     4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม  
 
 
 
 
 



69 

 

 
 
 
 
 
 



 66 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)   
  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

กลุ่มวิชาแกน 
7161101 แคลคูลัส 1                              
7161102 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล                              
7162101 คณิตศาสตร์วิยุต                              
7162102 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข                              
7163101 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการข้อมูล 1                              
7163102 ภาษาอังกฤษส าหรบัวิทยาการข้อมูล 2                              
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

7163201 จริยธรรมและกฎหมายส าหรับวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์   

                             

7162301 การวิจัยเบื้องต้นด้านวิทยาการข้อมูล                              
7163301 โครงงานด้านวิทยาการข้อมูล                              
7161401 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ

วิทยาการข้อมูล 1 
                             

7161402 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับ
วิทยาการข้อมูล 2 

                             

7163401 การจินตทัศน์ข้อมูล                              
7163402 การเรียนรู้ของเครื่อง                              
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ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

7163403 การท าเหมืองข้อมูล                              
7162501 โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธี                              
7162502 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการประมวลผล

กลุ่มเมฆ 
                             

7162503 ระบบฐานข้อมูล                              
7163501 ข้อมูลขนาดใหญ่                              
7161601 สถาปัตยกรรมและระบบปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์ 
                             

7162701 แคลคูลัส 2                              
7163701 การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด                              
7163702 การจ าลองข้อมูลและสร้างตัวแบบ                              
7163703 การวิเคราะห์การถดถอยและการพยากรณ์                              
3561101 องค์การและการจัดการ                              
3591102 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น                              
3563203 การเป็นผู้ประกอบการ                              
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
7164302 ธุรกิจอัจฉริยะ                              
7164303 ชีวสารสนเทศศาสตร ์                              
7164304 การท าเหมืองเว็บ                              
7164305 การตลาดดิจิทัล                              

69 
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ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

7164306 แนวโน้มและประเด็นปัจจุบันด้าน
วิทยาการข้อมูล 

                             

7164401 การวเิคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่                              
7164403 การค านวณเชิงวิวัฒนาการ                              
7164404 โครงข่ายประสาทเทยีม                              
7164501 การประมวลผลภาพ                              
7164502 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง                              
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 

7164901 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
วิทยาการข้อมูล 

                             

7164902 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน
วิทยาการข้อมูล 

                             

7164903 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านวิทยาการ
ข้อมูล 

                             

7164904 สหกิจศึกษาด้านวิทยาการข้อมูล                              

 1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง วิชาชีพ และ สังคม 

3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถ
ท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ
ขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

1)  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ
ทฤษฏีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 

2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความ
ต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะและการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ไขปัญหา 

1) คิดอย่างมีวิจารญาณ
และอย่างเป็นระบบ 

2) สามารถสืบค้น 
ตีความ และประเมิน
สารสนเทศ เพื่อใช้ใน
การแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์  

1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคน
หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาท
ของผู้ร่วมทีมงาน 

1) มีทักษะการใช้
เครื่องมือที่จ าเป็นที่มี
อยู่ในปัจจุบันต่อการ
ท างานที่เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

2) สามารถแนะน า
ประเด็นการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้
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ผลการเรียนรู้ 
 
 
 
 

กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

4) เคารพสิทธิและรับฟังความเห็นของผู้อื่น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ 
ขององค์กรและสังคม 

6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้
คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และ 
สังคม 

7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงและ/
หรือ ประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตามข้อก าหนด 

4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไป
ประยุกต์ 

5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทาง
คอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการ
ประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับ
ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3)  สามารถรวมรวม 
ศึกษา วิเคราะห์และ
สรุปประเด็นปัญหา
และความต้องการ 

4)  สามารถประยุกต์
ความรู้และทักษะกับ
การแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่าง
เหมาะสม 

3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น า
สังคมในประเด็นที่เหมาะสม  

4) มีความรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุ่ม 

5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืน
อย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและ
ของกลุ่ม 

6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อ
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง
อย่างสร้างสรรค์ 

3) สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่า
และการเขียน พร้อมทั้ง
เลือกใชรู้ปแบบของการสื่อ
การน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

4) สามารถใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
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หมวดที ่5   
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่า
ด้วยการจัดการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไป
ด าเนินการจนบรรลุ ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 
 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา 
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัย
สัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงาน  โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยการวิจัยอาจด าเนินการดังนี้ 
  2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต  
   ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
 2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ  
  การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ
นั้น ๆ การประเมินต าแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
 2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน 
  การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมี
โอกาสเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตจะจบ
การศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 
 2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  
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  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
 
 
 
 2.2.5 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรต่อความพร้อมของ
นักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้
ของนักศึกษา 
 2.2.6 ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้  
  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ   
จ านวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ และจ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์การที่ท า
ประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น 
 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 3.1  นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
 3.1.1  มีความประพฤติดี 
 3.1.2  ผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก าหนด 
 3.1.3  มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 3.1.4  สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินผล 
 3.1.5  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 3.1.6  ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากว่า 2.00 
 3.1.7  สอบผ่านการประเมินความรู้และทักษะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.2  นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

   3.2.1  เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
   3.2.2  ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

  3.2.3  ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นค าร้องแสดง ความจ านงขอส าเร็จการศึกษา
ต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย ก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการ
พิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6   
การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 จัดปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ที่เข้าใหม่เกี่ยวกับนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
คณะ และหลักสูตรที่สอน บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก การฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
 2.2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาความรู้ และการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
 2.2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอนและเพ่ิมความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ    
  
 

 



หมวดที ่7  
 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
  สาขาวิชาได้ก าหนดการก ากับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด้วยการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด และการบริหารจัดการหลักสูตรด าเนินการตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน เพ่ือท าหน้าที่ในการ
บริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายและปฏิบัติตามความ
เหมาะสม 
 
2. บัณฑิต 
  หลักสูตรมีการก าหนดการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ หรือ ผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ ผลการสอบประมวลความรอบรู้ 
และภาวะการมีงานท า นอกจากนั้นยังติดตามความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ท าการส ารวจความพึง
พอใจและความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิต และจะแจ้งผลการส ารวจให้กับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้
รับทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรก าหนด
ว่าผู้ใช้บัณฑิตจะต้องมีคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 3.5 (จากระดับ 5) 
 
3. นักศึกษา 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตร การส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ดังนี้ 

3.1 หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย มี
การสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพ่ือประเมินความพร้อมทางด้านสติปัญญา สุขภาพกายและจิต  

3.2 หลักสูตรส่งเสริมพัฒนานักศึกษา 
(1)  ก าหนดให้มีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรมที่สามารถให้เกิดการ

เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพที่จ าเป็นให้กับนักศึกษา โดยเน้นทักษะแห่งศตวรรษ
ที่ 21 

(2) มีระบบสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา และมีการวันและเวลาที่นักศึกษาจะสามารถเข้ารับค าปรึกษา เพ่ือให้
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นักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนหรือปัญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับค าปรึกษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาได้  

(3) มีระบบการอุทธรณ์ของนักศึกษา นักศึกษาที่ต้องการอุทธรณ์หรือมีเรื่อง
ร้องเรียนทั้งเรื่องทั่วไป สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หรืออาจารย์ที่ท าหน้าที่
ดูแลการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ 

3.3 หลักสูตรมีการติดตามข้อมูลที่แสดงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ได้แก่ อัตราการคงอยู่
ของนักศึกษา อัตราการส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจต่อหลักสูตร 
 
4. อาจารย ์

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณาสรรหาและด าเนินการแต่งตั้ง

คณาจารย์พิเศษตามความเหมาะสมและเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน

การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

4.4 การบริหาร การส่งเสริม และการพัฒนาอาจารย์ (ดูหมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์) 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและก าหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่ง
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการก าหนดสาระส าคัญของหลักสูตร
แสดงความเชื่อมโยงกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยเมื่อ
ครบวงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี 

หลักสูตรให้ความส าคัญกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชา โดยค านึงความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่ส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา โดยก าหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วยจุดมุ่งหมาย 3 
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ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร การ
ประเมินเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง และการประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงการ
เรียนการสอน 
 
6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

6.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(1) การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ท าหน้าที่บริหาร

จัดการควรมีความรู้อย่างน้อยระดับปริญญาตรี มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการ
บริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน บุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับการอบรมให้
มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การ
จัดเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับการบรรจุแต่งตั้ง 

6.2 การบริหารงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงิน

รายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการ
เรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล

โดยมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ รวมถึง
ฐานข้อมูลที่จะให้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่าง
พอเพียง 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการ
เรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่อการสอนอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา

ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา 
นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้อง
ประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
เพ่ือให้การเรียนการสอนเกิด
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง สุ ด  แ ล ะ
สนับสนุน ให้นักศึกษามี การ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

   จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง เ รี ย น 
ห้องปฏิบัติ การ  ที่ มี ความ
พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 

 

-  ร ว บ ร ว ม จั ด ท า ส ถิ ติ จ า น ว น    
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัวนักศึกษา 
ชั่วโมงการใช้งานห้องปฏิบัติการ และ
เครื่องมือ  
-สถิติของจ านวนหนังสือต าราและสื่อ
ดิจิทัล ที่มีให้บริการและสถิติการใช้
งานหนังสือ ต ารา สื่อดิจิทัล  
-  ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการทรัพยากร
เพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติการ  

 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (key performance indicators) 

หลักสูตรก าหนด ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (key performance indicators) เพ่ือใช้ในการ
ติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปี ที่ระบุไว้ในหมวด ๑–๖ และสอดคล้องกับตัวชี้วัด
การประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกมีดังนี้ 
 
 

ล า
ดับ

 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564  
 1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
ของหลักสูตร 

     

 2 มีรายละเ อียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

 3 มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
อย่างน้อย ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

 4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ      
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ล า

ดับ
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

 2560 2561 2562 2563 2564  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

 5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่ เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

 7 มีการพัฒนา / ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ในปีที่แล้ว 

     

 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      

 9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง      

 10 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

 11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

     

 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 ตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ล าดับท่ี) 
 

1 - 6 
8 - 10 

1 - 10 1 - 10 1 - 11 1 - 12 

 รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
 ตัวบ่งชี้ท่ีต้องผ่าน-บังคับ (ล าดับท่ี) 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 1 - 5 
 ตัวบ่งชี้ท่ีต้องผ่านรวมไม่น้อยกว่า (ข้อ) 5 5 5 5 5 
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หมวดที ่8   
การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
  กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่  
โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา 
การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลที่กล่าวข้างต้นแล้ว  ก็ควรจะสามารถประเมิน
เบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ใน
เนื้อหาที่ได้สอนไป  หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส
ต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 
การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อ
การสอนในทุกรายวิชา 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าทุกปี ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชา 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อย  
1 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 
 

 เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ      

ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
มีการด าเนินการครบ 10 ข้อ     
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

  



81 

 

  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง
ดั ชนี ตั วบ่ งชี้ ผ ลการด า เนิ น งานด้ านมาตรฐานและคุณภาพการศึ กษา เป็ นระยะ  ๆ อย่ า งน้ อย 
ทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรโดย
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
  จากการรวบรวมข้อมูลจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละ
รายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุง
ย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้
เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   

 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
  



 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 

  



 

 

 

ภาคผนวก ข 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 

 
  



 
 
 

ภาคผนวก ค 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 
 
 

  



 
 
 

ภาคผนวก ง  
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 200/2559  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล 

 
 
 

  



 

 

 

ภาคผนวก จ  
 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมที่ 1063/2559  

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล (เพ่ิมเติม) 

 
 
  



 

 

ภาคผนวก ฉ 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 

 

 


