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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการข;อมูล 

หลักสูตรใหม> พ.ศ. 2566 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร  

 คณะวิทยาศาสตร2และวิศวกรรมศาสตร2 

 

หมวดท่ี 1 ข;อมูลท่ัวไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

- รหัสหลักสูตร  

- ช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขCอมูล 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Science Program in Data Science 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ช่ือเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการขCอมูล) 

ช่ือย[อ วท.บ. (วิทยาการขCอมูล) 

ช่ือเต็ม Bachelor of Science (Data Science) 

ช่ือย[อ B.S. (Data Science) 

3. วิชาเอก (ถ;ามี)  

ไม[มี 

4. จำนวนหน>วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  

ไม[นCอยกว[า 120 หน[วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบและประเภทของหลักสูตร  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปd (ทางวิชาการ) 

 5.2 ภาษาท่ีใช;  

  ภาษาไทยและภาษาต[างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

 5.3 การรับเข;าศึกษา  

  รับท้ังนิสิตไทยและนิสิตต[างชาติ 
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 5.4 ความร>วมมือกับสถาบันร>วมผลิต  

  เปhนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 5.5 การให;ปริญญาแก>ผู;สำเร็จการศึกษา  

  ใหCปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

สถานภาพของหลักสูตร 

- หลักสูตรใหม[ กำหนดเปlดสอน ภาคการศึกษาท่ี 1 ปdการศึกษา 2566 

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- ไดCพิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2  

ในการประชุม คร้ังท่ี  เม่ือวันท่ี         

- ไดCรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 

ในการประชุม คร้ังท่ี  เม่ือวันท่ี         

7. ความพร;อมในการเผยแพร>หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรจะไดCรับการเผยแพร[ว[าเปhนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  ใน

ปdการศึกษา 2568 
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8. ช่ือ นามสกุล ตำแหน>งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยaผู;รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลำดับ ตำแหน+งทาง ชื่อ – สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สำเร็จการศึกษาจาก 

 วิชาการ  ระดับอุดมศึกษา สถาบัน ปH พ.ศ. 

1. ผูNช+วยศาสตราจารยP นางประครอง วรกา วท.บ. 

วท.ม. 

วท.ด. 

คณิตศาสตรP 

คณิตศาสตรP 

คณิตศาสตรPประยุกตP 

มหาวิทยาลัยขอนแก+น 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรP 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

2544 

2546 

2551 

2. ผูNช+วยศาสตราจารยP นางสาวเพ็ญศิริ สมพงษP วท.บ. คณิตศาสตรP มหาวิทยาลัยขอนแก+น 2549 

   วศ.ม. วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรP 2552 

   ปร.ด. คณิตศาสตรPประยุกตP มหาวิทยาลัยขอนแก+น 2557 

3. ผูNช+วยศาสตราจารยP นางสาววไลลักษณP วงษPรื่น วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอรP มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 2543 

   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลNาพระนครเหนือ 2549 

4. ผูNช+วยศาสตราจารยP นางสาววรรณภา ภักดี วท.บ. 

วท.ม. 

ปร.ด. 

สถิติ 

สถิติประยุกตP 

สถิติประยุกตP 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

มหาวิทยาลัยขอนแก+น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลNาพระนครเหนือ 

2544 

2548 

2562 

5. ผูNช+วยศาสตราจารยP นายสุนทร บุญตา วท.บ. คณิตศาสตรP มหาวิทยาลัยขอนแก+น 2545 

   วท.ม. คณิตศาสตรP จุฬาลงกรณPมหาวิทยาลัย 2548 

   วท.ด. คณิตศาสตรPประยุกตP มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี 2557 

6. อาจารยP นางสาวอัจฉรา นามบุรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอรP มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545 

   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี 2548 
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9. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

  คณะวิทยาศาสตร2และวิศวกรรมศาสตร2 วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2  

10. แนวทางการออกแบบหลักสูตร 

 10.1 สถานการณaภายนอกหรือความต;องการกำลังคนของประเทศหรือนานาชาติ 

ตั้งแต[ปdพ.ศ. 2560 ประเทศไทยไดCเริ่มพัฒนาเพื่อเขCาสู[ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) อย[างจริงจัง 

โดยรัฐบาลมีนโยบายในการส[งเสริม การพัฒนา และการใชCนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลอย[างชัดเจน เพื่อใหCประเทศหลุด

พCนจากกับดัก การพัฒนาทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ

สังคม พ.ศ. 2560 ยังมีประเด็น สำคัญในการส[งเสริมไปสู[เปyาหมายดังกล[าว ทั้งในเรื่องของการส[งเสริมอุตสาหกรรม 

นวัตกรรม การลงทุน และการนำไปใชCประโยชน2 ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมไปถึงการพัฒนากำลังคนดิจิทัลของ

ประเทศ 

ในยุทธศาสตร2ชาติ 20 ปd (พ.ศ. 2561–2580) ยุทธศาสตร2สำคัญ 6 ดCาน ไดCแก[ 1) ดCานความมั่นคง 2) ดCานการ

สรCางความสามารถ ในการแข[งขัน 3) ดCานการพัฒนาและเสริมสรCางศักยภาพทรัพยากรมนุษย2 4) ดCานการสรCางโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม 5) ดCานการสรCางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปhนมิตรต[อสิ่งแวดลCอม และ 6) ดCานการ

ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ไดCถูกกำหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อใชCยุทธศาสตร2ทั้ง 6 ดCานเปhนกรอบใน

การจัดทําและเชื่อมโยงแผนการดำเนินการในดCานต[าง ๆ ใหCสอดคลCองและ บูรณาการกันไดCอย[างเหมาะสม โดยมี

เปyาหมายในการพัฒนาประเทศอย[างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใหC “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปhน

ประเทศพัฒนาแลCว ดCวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือตอบสนองต[อผลประโยชน2แห[งชาติ  

นอกจากน้ี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห[งชาติฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)  ไดCกำหนดทิศทางการพัฒนา 

บนพื้นฐานของหลักการแนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ไดCแก[ ก) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข) แนวคิด Resilience ค) 

เปyาหมาย การพัฒนาอย[างยั ่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) และ ง) โมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green 

Economy) เพื่อมุ[งสู[วัตถุประสงค2 หลักของแผนพัฒนา คือการพลิกโฉมประเทศไทยสู[ “สังคมกCาวหนCา เศรษฐกิจสรCาง

มูลค[าอย[างยั่งยืน” โดยมีเปyาหมายหลัก ที่ตCองการบรรลุผล 5  ประการ ไดCแก[  1) การปรับโครงสรCางการผลิตสู[

เศรษฐกิจฐานนวัตกรรม  2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม[        3) การมุ[งสู[สังคมแห[งโอกาสและความเปhนธรรม 4) 

การเปลี่ยนผ[านการผลิตและบริโภคไปสู[ความยั่งยืน และ 5) การเสริม สรCางความสามารถ ของประเทศในการรับมือกับ

ความเส่ียงและการเปล่ียนแปลงภายใตCบริบทโลกใหม[ 

จากการที่ประเทศไทยกำลังเปลี่ยนผ[านเขCาสู[ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล การวางยุทธศาสตร2ชาติ 20 ปd รวมไปถึง

แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห[งชาติฉบับที่ 13 ที่วางเปyาหมายหลักที่ตCองการบรรลุผล 5 ประการที่กล[าวมาขCางตCน 

ทำใหCสามารถสรุปไดCว[า ประเทศไทยจำเปhนตCองพัฒนาในดCานต[าง ๆ และตCองมีการเตรียมความพรCอมดCานกำลังคนเพ่ือ

สนับสนุนระบบเศรษฐกิจดิจิทัล  แต[อย[าง ไรก็ตาม กำลังคนทางดCานดิจิทัลของประเทศไทยยังมีไม[เพียงพอต[อความ

ตCองการในภาครัฐ และเอกชน ดังที่สำนักงานส[งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency: 

DEPA) ไดCเผยแพร[บทความออนไลน2เรื่อง “สถานการณ2เศรษฐกิจดิจิทัลประเทศไทย” โดยมีส[วนหนึ่งของบทความกล[าว

ไวCว[า “ความทCาทายหลักในประเด็นดCานกำลังคนดCานดิจิทัลคือการปรับเปลี่ยนประชาชนส[วนใหญ[จาก การเปhนผูCใชC

เทคโนโลยีเพียงอย[างเดียว ไปเปhนผูCสรCางมูลค[าหรือคุณค[าในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล เนื่องจากกำลังคนดิจิทัลเปhนกลไก 

สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การขาดกำลังคนที่มีคุณภาพเปhนป�จจัยฉุดรั้งการพัฒนา และเปhน
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ป�ญหาที่รุนแรง ของอุตสาหกรรมดิจิทัลในทุกตลาด ซึ่งผูCประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัลทุกตลาดไดCสะทCอนใน

ทำนองเดียวกันว[า ไม[สามารถหา บุคลากรที่มีความสามารถเขCาทำงานไดCแมCจะใหCเงินค[าตอบแทนสูง ซึ่งป�ญหานี้หากไม[

เร[งแกCไขจะทวีความรุนแรงขึ้น เนื่องจาก ประเทศไทยไดCเขCาสู[สังคมสูงวัย และจะมีจำนวนคนวัยแรงงาน รวมถึงเด็กท่ี

สนใจเรียนดCานดิจิทัลมีนCอยลงไปเรื่อย ๆ ที่จะส[งผลระยะยาว ทำใหCการเขCาสู[ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย

ประสบกับความลCมเหลว” 

แมCว[าองค2กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยไดCตระหนักถึงความสำคัญและมีการเตรียมความพรCอมในการ

นำเทคโนโลยี สารสนเทศเขCามาใชCในการขับเคลื่อนองค2กรมาเปhนเวลานาน มีการจัดเก็บขCอมูลไวCในฐานขCอมูลเปhน

จำนวนมหาศาลในหลาย ๆ แหล[ง ขCอมูล และมีรูปแบบการเก็บขCอมูลในวิธีการที่แตกต[างกัน ขCอมูลที่ถูกเก็บไวCไดCถูก

นำมาใชCในการคCนหาความรูC วิเคราะห2 สรุป นำเสนอ สารสนเทศที่มีประโยชน2ต[อการบริหารจัดการ และการตัดสินใจใน

ดCานต[าง ๆ ภายในองค2กร อย[างไรก็ตาม การดำเนินการเพื่อใหCไดC สารสนเทศที่มีคุณค[าและสามารถนำมาใชCไดCทันต[อ

สถานการณ2ในเวลาที่รวดเร็วนั ้น จำเปhนตCองดำเนินการโดยผูCเชี ่ยวชาญที่ถูกเรียกว[า นักวิทยาการขCอมูล (Data 

Scientists) ซ่ึงเปhนกำลังคนดิจิทัลท่ีมีความรูCและมีทักษะทางดCานวิทยาการขCอมูล แต[กำลังคนท่ีมีคุณภาพ ในสาขาน้ียังมี

ไม[เพียงพอต[อความตCองการขององค2กรในภาครัฐและเอกชน  

     ส[วนสถานการณ2หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมนั้น จากความกCาวหนCาทางเทคโนโลยี การกำหนด

ยุทธศาสตร2ชาติ 20 ปd และการปรับตัวเพื่อเขCาสู[ยุคดิจิทัลในทุกภาคส[วน ของประเทศไทย ทำใหCพลเมืองของประเทศ

จำเปhนตCองศึกษา ปรับเปลี่ยน และพัฒนาตนเองเพื่อเขCาสู[การเปhนพลเมืองยุคดิจิทัล อย[างมีคุณภาพ การเปลี่ยนแปลง

ดังกล[าวก[อใหCเกิดการปรับเปลี่ยนวิถึชีวิต สังคม และวัฒนธรรมขนานใหญ[ พฤติกรรมของผูCคน ถูกเปลี่ยนแปลงไปตาม

บริบทของตนเองและการสนับสนุนจากภาครัฐและผูCประกอบการต[าง ๆ  ป�จจัยเหล[านี้ส[งผลใหCเกิดความเปลี่ยน แปลง

ทางสังคมและวัฒนธรรมในดCานต[าง ๆ อาทิเช[น การสื่อสารกันระหว[างบุคคล การซื้อขายสินคCาและบริการผ[าน

แพลตฟอร2มออนไลน2 การทำธุรกรรมผ[านโทรศัพท2ไรCสายมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรม (Innovation) การใชC

สมองกลอ ัจฉร ิยะและความจร ิงเสม ือน (Smart Machine and Mixed Reality) ป �ญญาประด ิษฐ 2  (Artificial 

Intelligence) และมีการนำเทคโนโลยีภาคพลเมือง (Civic Technology) มาใชCเพื่อขับเคลื่อนและแกCป�ญหาสังคมมาก

ข้ึน 

นอกเหนือจากป�จจัยที่กล[าวไวCขCางตCนแลCว การเกิดภาวะโรคระบาดโควิด-19 ที่ส[งผลกระทบอย[างมากต[อระบบ

สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ไดCส[งผลใหCประชากรทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยตCองปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมและวิถีชีวิต ดCวยการทำงานและใชCชีวิตอยู[ในบCานเปhนเวลายาวนาน แต[ยังคงตCองดำเนินกิจกรรมต[าง ๆ ผ[าน

บริการโทรคมนาคม และตCองปรับตัวเขCาสู[ ยุคดิจิทัลมากข้ึน ตัวอย[างของกิจกรรมไดCแก[ การประชุมออนไลน2 การทำงาน 

การเรียน การจับจ[ายใชCสอย การคCาขายและดำเนินธุรกิจ การทำธุรกรรม ฯลฯ ดังนั้นเทคโนโลยีดCานการสื่อสารขCอมูล

และเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเขCามาสนับสนุนและช[วยกระตุCนใหCเกิดการปรับ ตัวของทุกภาคส[วน ผลักดันใหCพลเมืองตCอง

ปรับเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของตนเองใหCเขCาสู[ชีวิตวิถีใหม[ (New Normal) อย[างรวดเร็วขึ้น อีกทั้งมาตรการควบคุมโรค

ระบาดทำใหCภาครัฐตCองมีการจัดเก็บขCอมูลส[วนบุคคลของประชาชนเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของผูCติดเชื้อ (Contact 

tracing) ดCวยเช[นกัน เหตุป�จจัยเหล[านี ้ทำใหCทุกภาคส[วนตCองพยายามรักษาสมดุลระหว[างความมั ่นคงปลอดภัย

สาธารณะ ในการใชCชีวิตเชื ่อมต[อโลกออนไลน2 ความเปhนส[วนตัว การคุCมครองขCอมูลส[วนบุคคล (Personal Data 
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Protection) การเขCาถึง ขCอมูลของภาครัฐและเอกชน  และการเปlดเผยขCอมูลของภาครัฐใหCสาธารณชนไดCเขCาถึงและใชC

ประโยชน2 (Open Data) เปhนตCน 

นอกจากนี้ความเดือดรCอนของประชาชนและผูCประกอบการในช[วงภาวะโรคระบาดโควิด-19 ยังเปhนป�จจัย

สำคัญที่เร[งใหCภาครัฐ ตCองนำเทคโนโลยีดCานต[าง ๆ มาเพื่อเปhนขCอมูลในการตัดสินใจรักษาสุขภาพของพลเมือง ประ

ครองเศรษฐกิจของประเทศ รวมไปถึงการขอ ความร[วมมือทางสังคมและวัฒนธรรมต[าง ๆ เพ่ือใหCสามารถผ[านพCนวิกฤติ

ครั้งนี้  ขCอมูลที่เกี่ยวขCองไดCถูกรวบรวม จัดเก็บ วิเคราะห2 สรุป ใชCในการตัดสินใจ และแสดงผล ผ[านสื่อและแพลตฟอร2ม

ต[าง ๆ เพ่ือใหCประชาชนในประเทศรับทราบและใหCความร[วมมือเพ่ือใหCสามารถ เดินหนCาทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

และความเปhนอยู[ของประชาชนต[อไปไดC ดังนั้นการตัดสินใจดำเนินการดCานต[าง ๆ ของภาครัฐและ เอกชนจึงอยู[บน

พ้ืนฐานของขCอมูลท่ีตCองใชCผูCเช่ียวชาญผ[านศาสตร2ทางดCานวิทยาการขCอมูล เพื่อช[วยสนับสนุนการตัดสินใจในหลากหลาย 

มิติ และความช[วยเหลือในดCานต[าง ๆ ไดCถูกดำเนินการอย[างเปhนระบบและทันเวลาเพื่อ ใหCเกิดขCอผิดพลาดและความ

สูญเสียนCอยท่ีสุด 

ดCวยเหตุผลและความจำเปhนขCางตCนทำใหCหลักสูตรวิทยาการขCอมูลไดCถูกสรCางขึ้น เพื่อสรCางและพัฒนากำลังคน

ดิจิทัลท่ีมี คุณภาพเพ่ือตอบสนองความตCองการของภาครัฐและเอกชน และเปhนส[วนหน่ึงในการขับเคล่ือนการดำเนินงาน

ดCานต[าง ๆ ภายในองค2กร อีกทั้งยังเปhนการเตรียมความพรCอมดCานกำลังคนในดCานวิทยาการขCอมูลเพื่อช[วยขับเคลื่อน

เศรษฐกิจดิจิทัลร[วมกับกำลังคนในสาขาอื่น ๆ เพื่อใหCบรรลุเปyาหมายของยุทธศาสตร2ชาติในทุกดCานเพื่อความมั่นคง ม่ัง

ค่ัง และยั่งยืน แมCกระทั่งสภาวะการณ2และป�จจัยที่กล[าวไวCขCางตCนทำใหCศาสตร2ทางดCานวิทยาการขCอมูลไดCเขCามามี

บทบาทสำคัญต[อเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรมในเชิงประจักษ2 ดCวยเหตุน้ีการสรCางหลักสูตรวิทยาการขCอมูล จึงมีส[วน

สำคัญในการช[วยสรCางนักวิทยาการขCอมูล เพื่อใหC กำลังคนที่มีความรูCและความเชี่ยวชาญเหล[านี้เขCาไปมีส[วนร[วมในการ

สนับสนุนการดำเนินการต[าง ๆ ในมิติทางดCานสังคม เศรษฐกิจ และ วัฒนธรรมในยุคดิจิทัลไดCอย[างมั่นคง มั่งคั่ง และ

ย่ังยืน ตามแนวทางของยุทธศาสตร2ชาติ 20 ปd  

 10.2  การวิเคราะหaความต;องการของผู;มีส>วนได;ส>วนเสียกับการผลิตบัณฑิต 

 คุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค2ที่ผูCมีส[วนไดCส[วนเสีย  ทั้งกลุ[มเปyาหมายในบริษัทเอกชน หน[วยงานราชการ มี

ความตCองการคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงค2 3 เรื่องคือ 1) การวิเคราะห2ป�ญหา ไดCแก[ การเขCาใจดCานขCอมูล การ

เลือกวิธีการที่เหมาะสม  2) การออกแบบ ไดCแก[ การออกแบบวิธีการที่เกี่ยวขCอง หรือเลือกใชCเครื่องมือที่เหมาะสม และ 

3) การประยุกต2 ไดCแก[ การประยุกต2เคร่ืองมือกับป�ญหา รายละเอียดดังน้ี  

1.1 การวิเคราะห2ป�ญหา เปhนทักษะทางป�ญญามีรายละเอียดคือ ตCองการคิดเชิงการวิเคราะห2อย[าง

ครอบคลุมประกอบดCวย การมองบริบทป�จจัยแวดลCอมดCวย เหตุผล ละเอียดรอบคอบ เปhนระบบ เพื่อสามารถวิเคราะห2

และสังเคราะห2ขCอมูล ป�ญหาไดCอย[างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งตCองการใหCบัณฑิตสามารถผล หรือสรุปผลขCอมูลจากการ

วิเคราะห2 สังเคราะห2เพ่ือการอธิบายและนําไปใชC การออกแบบ มีกระบวนการคิดเปhนลําดับ ข้ันตอน  

1.2 การออกแบบวิธีการท่ีเก่ียวขCอง หรือเลือกใชCเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม ท่ีมีความตCองการ 3 ดCานคือ  

  1.2.1 ความรูC ตCองการใหCบัณฑิตมีความรู CดCานการออกแบบวิธีการ การเขCาใจในตัวขCอมูล (Data 

Thinking) การเลือกใชCเครื่องมือ เทคนิคการเรียนรูC อย[างครอบคลุมอาทิเช[น  ขCอมูลดCานประกันภัย ท่ีนำขCอมูลที่ไดCมา

กล่ันกรองโดยใชCเคร่ืองมือทางสถิติ หรือ ประมวลผลขCอมูลดCวย Excel  เพ่ือหาการแจกแจงของขCอมูล แลCวนำไปคำนวณ
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เงินทุนสำรองเริ่มตCนของบริษัทประกันภัยที่ตCองสำรองไวCภายใตCความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับไดC  หาเบี้ยประกันเพ่ือ

ออกแบบกรมธรรม2ประกันภัยท่ีเหมาะสม หรือใชCเทคนิคการเรียนรูCจากเคร่ือง มาช[วยในการตัดสินใจ เปhนตCน 

1.2.2 ทักษะทางป�ญญา ตCองการใหCบัณฑิตสามารถวิเคราะห2 สังเคราะห2 ทั้งขCอมูล วิธีการ เครื่องมือ 

ของป�ญหาท่ีสามารถเขCาใจบริบทและเน้ือหาเฉพาะแต[ละกรณีไดC 

 1.2.3 ทักษะทางปฏิบัติ ตCองการใหCบัณฑิตมีทักษะการปฏิบัติ การใชCเครื่องมือต[างๆ ไดCอย[างเชี่ยวชาญ 

ท่ีใหCมีการฝ�กฝนลงมือปฏิบัติ 

1.3 การประยุกต2 ไดCแก[ การประยุกต2เคร่ืองมือกับป�ญหา ท่ีมีความตCองการ 3 ดCาน คือ  

 1.3.1 ความรูC  ตCองการใหCบัณฑิต มีความรูC ความเขCาใจทางดCานคณิตศาสตร2 สถิติ ขCอมูล เครื่องมือ 

เทคนิคการเรียนรูCต[างๆ เพ่ือนำส่ิงเหล[าน้ีมาประยุกต2ร[วมกัน ในแต[ละป�ญหาไดC 

 1.3.2 ทักษะทางป�ญญา ตCองการใหCบัณฑิต สามารถกําหนดวัตถุประสงค2ของแต[ละป�ญหา สามารถคิด

วิเคราะห2ผลลัพธ2จากการประยุกต2 เพ่ือใหCไดCคําตอบหรือผลลัพธ2ท่ีตรงตามวัตถุประสงค2 อย[างมีประสิทธิภาพ  

 1.3.3 ทักษะทางปฏิบัติ ตCองการใหCบัณฑิต สามารถประยุกต2และปฏิบัติในเครื่องมือ ไดCอย[างชำนาญ 

รวมท้ังมีการเลือกใชCเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับป�ญหาไดC 

 10.3 การออกแบบหลักสูตรท่ีสอดคล;องกับข;อ 10.1 และ 10.2 

 จากขCอมูลจากขCอ 10.1 และ 10.2 จากผูCมีส[วนไดCส[วนเสีย รวมทั้งจากผูCทรงคุณวุฒิ ทางหลักสูตรไดC

ออกแบบหลักสูตรเนCนการเรียนรูC ที่ใหCนิสิต มีความเขCาใจ ในวิชาคณิตศาสตร2 สถิติ และมีทักษะในการเขียนโปรแกรม 

เทคนิคการเรียนรูCต[างๆ ที่สามารถนำความรูCภาคทฤษฎีมาประยุกต2ในภาคปฏิบัติ และมีการสอนใหCเขCาใจในตัวขCอมูล 

(Data Thinking) เช[น ขCอมูลทางดCานประกันภัย หรือขCอมูลดCานอื่น ขCอมูลทุกศาสตร2ท่ี สามารถประยุกต2กับเทคนิค

ทางดCานวิทยาการขCอมูล ใหCมองเห็นภาพในการทำงานไดCจริง    

 ซึ่งหลักสูตรจะมีการประเมินผลลัพธ2การเรียนรูCของแต[ละรายวิชา และมีการประเมินผลลัพธ2การเรียนรูCของ

แต[ละชั้นปdหลังปlดภาคการศึกษาที่ 2 สำหรับประเมินผลในปdการศึกษาที่ผ[านมา และนำมาเตรียมความพรCอมก[อนที่จะ

ศึกษาในปdการศึกษาถัดไป เช[น การจัดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เปhนตCน และใหCนิสิตสามารถ

มองเห็นการทำงานจริงผ[านการฝ�กสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาสุดทCาย ที่นิสิตนำทักษะทางดCานจริยธรรม ความรูC 

ทักษะ และ ลักษณะบุคคล ท่ีผ[านการเรียนรูC การฝ�กปฏิบัติในหCองเรียน มาปรับใชCไดCอย[างเหมาะสม  

 ดังนั้น เมื่อนิสิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้ จะเปhนบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ สามารถแข[งขันไดC

ในตลาดแรงงานป�จจุบัน มีคุณลักษณะตรงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 คือ เปhนผูCท่ีสั่งสมเสาะแสวงหา 

และพัฒนาความรูCใหCเกิดความเจริญงอกงามทางภูมิป�ญญา รูCเหตุรูCผล อยู[ในคุณธรรม มีจิตสำนึกเพ่ือส[วนรวม  

11. ความสัมพันธaกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปeดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 

 11.1 หมวดวิชา/กลุ>มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปeดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และ รายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร2 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร2 คณะวิทยาศาสตร2 

 11.2 หมวดวิชา/กลุ>มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปeดสอนให;คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 ไม[มี 
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 11.3 การบริหารจัดการ 

  ดำเนินการโดยแต[งตั้งอาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตรทำหนCาที่ในการประสานงานกับอาจารย2ผูCแทนจาก

ภาควิชาอ่ืน ในคณะท่ีเก่ียวขCอง ดCานเน้ือหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ เพ่ือใหCบรรลุตามเปyาหมายของรายวิชา  

 

 

หมวดที ่2 ข*อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา วัตถุประสงคaและผลลัพธaการเรียนรู;ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 ยึดถือตามปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 คณะวิทยาศาสตร2และวิศวกรรมศาสตร2 โดย

มุ[งผลิตบัณฑิตใหCมีความรูCและทักษะดCานวิทยาการขCอมูลที่เขCมแข็ง มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ และมี

ความสามารถในระดับท่ีพรCอมต[อการทำงานวิชาชีพและการศึกษาข้ันสูงต[อไป 

1.2 วัตถุประสงคaของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางดCานวิทยาการขCอมูล ที่สามารถบริหารและจัดการขCอมูล รวมทั้งการบูรณาการขCอมูล 

ตอบสนองต[อการใชCงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไดC 

2. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถนำความรูCทางดCานวิทยาการขCอมูล ใชCบริหาร วิเคราะห2ขCอมูล และประยุกต2ในงาน

ทางดCานประกันภัยไดC 

1.3 ผลลัพธaการเรียนรู;ระดับหลักสูตร 

 1.3.1 PLO1 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและค[านิยมอันดีงามของสังคม และจรรยาบรรณวิชาการ หรือ

วิชาชีพ 

1.3.2 PLO2 สามารถเรียกดูขCอมูล คCนหาขCอมูล เตรียมขCอมูล คัดกรองขCอมูล และการจัดการขCอมูล ใหCอยู[ใน

รูปแบบท่ีเหมาะสมและพรCอมใชCงาน  

1.3.3 PLO3 สามารถใชCซอฟต2แวร2 ร[วมกับความรูCทางดCานคณิตศาสตร2 สถิติ เพ่ือวิเคราะห2ขCอมูลไดC 

1.3.4 PLO4 สามารถเลือกแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห2ขCอมูลและการวิเคราะห2ขCอมูลเชิงทำนาย 

1.3.5 PLO5 สามารถพัฒนาแบบจำลองสำหรับการวิเคราะห2ขCอมูลและการวิเคราะห2ขCอมูลเชิงทำนาย 

1.3.6 PLO6 สามารถแสดงผล สรุปผลขCอมูลและผลการวิเคราะห2ในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

1.3.7 PLO7 สามารถวิเคราะห2ความเสี่ยง ความไม[แน[นอน โดยใชCความรูCทางดCานวิทยาการขCอมูล สำหรับงาน

ทางดCานธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริหารจัดการและการประกันภัยไดC 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร*างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

 1.1 ระบบ 

 ระบบการจัดการศึกษา ใชCระบบทวิภาค โดย 1 ปdการศึกษาแบ[งออกเปhน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม[นCอยกว[า 15 สัปดาห2 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร;อน 

 ไม[มี 

 1.3 การเทียบเคียงหน>วยกิตในระบบทวิภาค 

 ไม[มี 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

 2.1 วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

 วัน - เวลาราชการ 

 ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม 

 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนมีนาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู;เข;าศึกษา 

 ตCองเปhนผูCสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท[า และไม[มีลักษณะตCองหCาม ดังต[อไปน้ี 

1. เปhนผูCมีความประพฤติเสียหายอย[างรCายแรง 

2. เปhนคนวิกลจริต 

3. เปhนโรคติดต[อรCายแรงหรือโรคสำคัญท่ีจะเปhนอุปสรรคขัดขวางต[อการศึกษา 

4. ถูกคัดช่ือออกจากสถานศึกษาเพราะกระทำความผิดทางวินัย 

 2.3 ปhญหาของนิสิตแรกเข;า 

       ไม[มี 

 2.4 กลยุทธaในการดำเนินการเพ่ือแก;ไขปhญหา / ข;อจำกัดของนิสิตในข;อ 2.3 

 ไม[มี 
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     2.5   แผนการรับนิสิตและผู;สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปi 

   ระดับปริญญาตรี 4 ปi 

ปiท่ี ปiการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

1 60 60 60 60 60 

2 - 60 60 60 60 

3 - - 60 60 60 

4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

จำนวนนิสิตท่ีคาดว>าจะจบ - - - - 60 

 

 2.6 งบประมาณตามแผน 

รายการ ปiงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

งบประมาณรายรับ      

ค[าธรรมเนียมการศึกษา (เหมา
จ[าย) 

1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 7,200,000 

รวมท้ังส้ิน 1,800,000 3,600,000 5,400,000 7,200,000 7,200,000 

งบประมาณรายจ[าย      

งบดำเนินการ 480,000 960,000 1,340,000 1,800,000 1,800,000 

งบลงทุน 300,000 600,000 1,000,000 1,320,000 1,320,000 

รวมท้ังส้ิน 780,000 1,560,000 2,340,000 3,120,000 3,120,000 

จำนวนนิสิต (คน) 60 120 180 240 240 

ค>าใช;จ>ายต>อหัวในการผลิต

บัณฑิตตามหลักสูตร (บาท) 

13,000 13,000 13,000 13,000 13,000 
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 2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรียนและการศึกษาคCนควCาดCวยตนเอง 

 2.8 การเทียบโอนหน>วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข;ามมหาวิทยาลัย (ถ;ามี) 

 ตามขCอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ว[าดCวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ดังน้ี 

 ขCอ 20 การเทียบรายวิชาและการโอนหน[วยกิต 

 20.1 นิสิตท่ีมีสิทธิขอเทียบรายวิชาและโอนหน[วยกิต ประกอบดCวย 

  20.1.1 นิสิตที่ยCายคณะ ยCายหลักสูตร หรือยCายสาขาวิชาเอก มีสิทธิ์เทียบทุกรายวิชาที่ปรากฏอยู[ใน

หลักสูตรท่ีรับเขCา 

  20.1.2 นิสิตที่สอบคัดเลือกเขCามาใหม[ไม[มีสิทธิ์เทียบรายวิชา ยกเวCนนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตร 

ศาสตร2ท่ีส้ินสุดสถานภาพนิสิตในระยะเวลาไม[เกิน 2 ปd จึงมีสิทธ์ิขอเทียบรายวิชาท่ีมีระดับคะแนนไม[ต่ำกว[า C หรือ 2.0 

  20.1.3 นิสิตในโครงการความร[วมมือ ท่ีไดCกำหนดไวCในโครงการว[าสามารถขอเทียบรายวิชาไดC 

  20.1.4 นิสิตท่ีรับโอนหรือเขCารับศึกษาต[อมาจากสถานศึกษาอ่ืน 

  20.1.5 นิสิตท่ีไดCรับอนุมัติใหCลงทะเบียนเรียนขCามสถานศึกษาหรือวิทยาเขต 

 20.2  เกณฑ2การเทียบรายวิชาและโอนหน[วยกิต ประกอบดCวย 

  20.2.1 การเทียบรายวิชาสำหรับนิสิตที่รับโอนหรือรับเขCาศึกษาต[อมาจากสถานศึกษาอื่น เปhนราย 

วิชาที่เทียบไดCกับรายวิชาในหลักสูตรที่รับเขCา โดยไดCระดับคะแนนไม[ต่ำกว[า C หรือ 2.0 ใหCบันทึกเปhน P เท[านั้น ทั้งน้ี

นิสิตที่รับโอนสามารถเทียบรายวิชาและโอนหน[วยกิตไดCไม[เกินก่ึงหนึ่งของหน[วยกิตรวมตามหลักสูตรที่รับเขCา ส[วนนิสิต

ที่รับเขCาศึกษาต[อสามารถเทียบรายวิชาและโอนหน[วยกิตไดCไม[เกินสองในสามของหน[วยกิตรวมตามหลักสูตรของคณะท่ี

รับเขCา 

  20.2.2 การเทียบรายวิชา สำหรับนิสิตต[างสถาบันใหCอยู[ในดุลยพินิจของอาจารย2ผูCรับผิดชอบรายวิชา 

โดยผ[านความเห็นชอบของอาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตรและอนุมัติจากคณบดีเจCาสังกัดรายวิชาน้ัน 

 20.3 การเทียบโอนในลักษณะกลุ[มวิชา 

  20.3.1 เนื้อหาโดยรวมของกลุ[มวิชาที่จะนำมาขอเทียบกับเนื้อหาโดยรวมของกลุ[มวิชาที่เทียบไดC ตCอง

มีความสอดคลCองกันไม[นCอยกว[ารCอยละ 60 และจำนวนหน[วยกิตรวมของกลุ[มวิชาที่จะนำมาขอเทียบโอน ตCองไม[นCอย

กว[าจำนวนหน[วยกิตรวมของกลุ[มวิชาท่ีเทียบโอนไดC 

  20.3.2 ทุกรายวิชาในกลุ[มวิชาที่จะนำมาขอเทียบโอน ตCองมีระดับคะแนนไม[ต่ำกว[า C หรือ 2.0 

เทียบไดCระดับคะแนน P 

  20.3.3 กรณีที่รายวิชาที่จะนำมาขอเทียบโอนเปhนรายวิชาในระบบการเรียนที่ไม[ใช[ระบบทวิภาค ใหC

อยู[ในดุลยพินิจของอาจารย2ผูCรับผิดชอบรายวิชา ผ[านความเห็นชอบของอาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติของ

คณบดีเจCาสังกัดรายวิชา โดยพิจารณาเทียบจำนวนหน[วยกิตใหCไดCตามเกณฑ2ของระบบทวิภาค 

 20.4  การเทียบโอนจากประสบการณ2 การเทียบโอนจากการศึกษานอกระบบ และการเทียบโอนจากระบบ

การศึกษาตามอัธยาศัย ใหCอยู[ในดุลยพินิจของอาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตร และอนุมัติจากคณบดีเจCาสังกัดหลักสูตร 

โดยอาจจัดใหCมีการทดสอบขCอเขียน หรือภาคปฏิบัติเพ่ิมเติมไดCตามท่ีเห็นสมควร 
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 20.5 นิสิตตCองดำเนินการขอเทียบรายวิชา เพื ่อยกเวCนไม[ตCองเรียน โดยผ[านความเห็นชอบของอาจารย2

ผูCรับผิดชอบหลักสูตรและคณบดีเจCาสังกัดนิสิต และส[งหลักฐานการขออนุมัติต[อคณบดีเจCาสังกัดนิสิตภายในภาค

การศึกษาปกติแรกที่นิสิตยCายคณะ ยCายหลักสูตร ยCายสาขาวิชาเอก ไดCรับคัดเลือกเขCาศึกษาหรือรับโอนมาจาก

สถานศึกษาอื ่น กรณีที ่มีความจำเปhนไม[อาจดำเนินการใหCแลCวเสร็จตามกำหนด ใหCอยู [ในดุลยพินิจของอาจารย2

ผูCรับผิดชอบหลักสูตรและอนุมัติของคณบดีเจCาสังกัดนิสิต 

 ขCอ 21 การลงทะเบียนเรียนขCามสถาบันและการเรียนขCามวิทยาเขต 

 21.1  นิสิตอาจลงทะเบียนเรียนขCามสถาบันไดCในแต[ละภาคการศึกษา หากเปhนการลงทะเบียนเรียนเพื่อเพิ่มพูน

ความรูCประเภทไม[นับหน[วยกิต (audit) การอนุมัติใหCลงทะเบียนเรียนขCามสถาบันใหCเปhน อำนาจของคณบดีเจCาสังกัด

นิสิต 

 21.2  นิสิตที่ประสงค2จะลงทะเบียนเรียนขCามสถาบันเพื่อนับหน[วยกิตในหลักสูตร จะตCองเปhนไปตามเงื่อนไขขCอ

ใดขCอหน่ึง ดังน้ี 

  21.2.1  เปhนนิสิตที่อยู[ในโครงการของหลักสูตรที่จัดใหCมีการเรียนการสอนร[วมระหว[างสถาบัน โดยไดCรับ

ความเห็นชอบจากคณบดีเจCาสังกัดหลักสูตร 

  21.2.2  เปhนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปdสุดทCาย แต[รายวิชาที่จะเรียนไม[เปlดสอนในภาค

การศึกษาน้ัน ๆ 

 21.3  รายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนในสถาบันอื่น จะตCองไดCรับการเทียบรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

การเทียบใหCอยู[ในดุลยพินิจของอาจารย2ผูCรับผิดชอบรายวิชา และอนุมัติของคณบดีเจCาสังกัดรายวิชา โดยถือเกณฑ2

เน้ือหาและจำนวนหน[วยกิตเปhนหลัก 

 21.4  ผลการเรียนจากสถาบันอื่นใหCบันทึกเปhน P หรือ NP และไม[นำไปคิดแตCมคะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเวCน การ

ลงทะเบียนเรียนขCามวิทยาเขต และการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาท่ีอยู[ในหลักสูตรท่ีจัดร[วมกันระหว[างมหาวิทยาลัยกับ

สถาบันอื่น ใหCอยู[ในดุลยพินิจของอาจารย2ผูCรับผิดชอบรายวิชา และอนุมัติของคณบดีเจCาสังกัดรายวิชา โดยสามารถ

นำมาคิดแตCมคะแนนเฉล่ียสะสมไดC 

 21.5  การผ[อนผันเง่ือนไขตามขCอ 21.4 จะตCองไดCรับความเห็นชอบจากคณบดีเจCาสังกัดนิสิต และอนุมัติโดยรอง

อธิการบดีท่ีไดCรับมอบหมายใหCดูแลงานดCานวิชาการ 

 21.6  นิสิตลงทะเบียนเรียนขCามวิทยาเขตไดCโดยไดCรับความเห็นชอบจากอาจารย2ท่ีปรึกษาและอนุมัติจากคณบดี

เจCาสังกัดนิสิต ทั้งนี ้ตCองลงทะเบียนและชำระค[าธรรมเนียมการศึกษา ณ วิทยาเขตที่นิสิตสังกัดก[อน จึงจะชำระ

ค[าธรรมเนียมการรับลงทะเบียนขCามวิทยาเขตตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 
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3. หลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จำนวนหน>วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม>น;อยกว>า 120 หน>วยกิต 

3.1.2 โครงสร;างหลักสูตร 

 (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม>น;อยกว>า 30 หน>วยกิต 

- กลุ[มสาระอยู[ดีมีสุข ไม[นCอยกว[า 4 หน[วยกิต 

- กลุ[มสาระศาสตร2แห[งผูCประกอบการ ไม[นCอยกว[า 6 หน[วยกิต 

- กลุ[มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม[นCอยกว[า 5 หน[วยกิต 

- กลุ[มสาระภาษากับการส่ือสาร ไม[นCอยกว[า 13 หน[วยกิต 

- กลุ[มสาระสุนทรียศาสตร2 ไม[นCอยกว[า 2 หน[วยกิต 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม>น;อยกว>า 84 หน>วยกิต 

- วิชาเฉพาะบังคับ  60 หน[วยกิต 

- เฉพาะเลือก ไม[นCอยกว[า 24 หน[วยกิต 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม>น;อยกว>า 6 หน>วยกิต 

3.1.3 รายวิชา 

 (1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม>น;อยกว>า 30 หน>วยกิต 

- กลุ>มสาระอยู>ดีมีสุข ไม>น;อยกว>า 4 หน>วยกิต 

 กิจกรรมพลศึกษา 1(0-2-1) 

 (Physical Education Activities) 

และเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ[มสาระอยู[ดีมีสุข อีกไม[นCอยกว[า 3 หน[วยกิต  

- กลุ>มสาระศาสตรaแห>งผู;ประกอบการ ไม>น;อยกว>า 6 หน>วยกิต 

ใหCเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ[มสาระศาสตร2แห[งผูCประกอบการ ไม[นCอยกว[า 

6 หน[วยกิต  

- กลุ>มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ไม>น;อยกว>า 5 หน>วยกิต 

01999111 ศาสตร2แห[งแผ[นดิน 2(2-0-4) 

 (Knowledge of the Land) 

และเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ[มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก อีกไม[

นCอยกว[า 3 หน[วยกิต  

- กลุ>มสาระภาษากับการส่ือสาร ไม>น;อยกว>า 13 หน>วยกิต 

 วิชาภาษาต[างประเทศ 1 ภาษา 9( -  -  ) 

 วิชาภาษาไทย 3( -  -  ) 

 วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร2 ไม[นCอยกว[า 1( -  -  ) 
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- กลุ>มสาระสุนทรียศาสตรa ไม>น;อยกว>า 2 หน>วยกิต 

ใหCเลือกเรียนจากรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ[มสาระสุนทรียศาสตร2 ไม[นCอยกว[า 2 หน[วยกิต  

 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม>น;อยกว>า 84 หน>วยกิต 

  2.1 วิชาเฉพาะบังคับ  60 หน>วยกิต 

01418141 ทรัพย2สินทางป�ญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 (Intellectual Properties and Professional Ethics)   

01418223 วิทยาการขCอมูลและโปรแกรมประยุกต2 3(2-2-5) 

 (Data Science and Application Programs)  

01418261 หลักพ้ืนฐานของป�ญญาประดิษฐ2 3(3-0-6) 

 (Fundamentals of Artificial Intelligence)  

04256111* คณิตศาสตร2สำหรับวิทยาการขCอมูล 3(3-0-6) 

 (Mathematics for Data Science)  

04256121* การวิเคราะห2ขCอมูลเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 (Statistical Data Analysis)  

04256122* การวิเคราะห2ถดถอยประยุกต2 3(3-0-6) 

 (Applied Regression Analysis)  

04256131* โปรแกรมตารางทำการเบ้ืองตCน 3(2-2-5) 

 (Introduction to Spreadsheet Program)  

04256132* การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร2สำหรับวิทยาการขCอมูล 3(2-2-5) 

 (Computer Programing for Data Science )  

04256141* ระบบฐานขCอมูลและการประยุกต2 3(2-2-5) 

 (Database Systems and Applications)  

04256212* ความรูCท่ัวไปเก่ียวกับการประกันภัย 3(3-0-6) 

 (General Principles of Insurance)  

04256231* การวิเคราะห2ขCอมูลดCวยโปรแกรมตารางทำการสำหรับนัก

วิทยาการขCอมูล 

3(2-2-5) 

 (Data Analytics Using Spreadsheet Program for Data  

Scientists) 

 

04256242* การเตรียมขCอมูล 3(2-3-6) 

 (Data Preparation)  

04256251* แนวคิดและการออกแบบจินตทัศน2ขCอมูล 3(2-2-5) 

 (Concepts and Design of Data Visualization) 

 

 

*  รายวิชาเปcดใหม+ 
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04256252* จินตทัศน2ขCอมูลแบบพลวัต 3(2-3-6) 

 (Dynamic Data Visualization)  

04256332* การบริหารโครงการและสตาร2ทอัพดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Project Management and Digital Startup)  

04256333* การโปรแกรมและการประยุกต2สำหรับวิทยาการขCอมูล 3(0-9-5) 

 (Programming and Application for Data Science)  

04256347* การประมวลผลขCอมูลขนาดใหญ[เบ้ืองตCน 3(2-2-5) 

 (Introduction to Big Data Processing)  

04256352* ธุรกิจอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

 (Business Intelligence)  

04256490* สหกิจศึกษา 6 

 (Co-operative Education)  

 

2.2 วิชาเฉพาะเลือก ไม>น;อยกว>า 24 หน>วยกิต 

01418363 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6) 

 (Natural Language Processing)  

04256211* ความน[าจะเปhนสำหรับวิทยาการขCอมูล 3(3-0-6) 

 (Probability for Data Science)  

04256213* กำหนดการเชิงเสCนและการประยุกต2 3(3-0-6) 

 (Linear Programming and Applications)  

04256221* การพยากรณ2สำหรับวิทยาการขCอมูล 3(3-0-6) 

 (Forecasting for Data Science)  

04256312* การวิเคราะห2ความเส่ียงเบ้ืองตCน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Risk Analysis)  

04256313* การแจกแจงความสูญเสียเบ้ืองตCน 3(3-0-6) 

 (Introduction to loss distribution)  

04256321* สถิติและการคำนวณดCวยโปรแกรมสำเร็จรูป 3(1-4-4) 

 (Statistics and Computing with Software Packages)  

04256341* การประมวลผลขCอมูล 3(2-2-5) 

 (Data Processing)  

04256343* หลักการทำเหมืองขCอมูล 3(2-2-5) 

 (Principles of Data Mining)  

04256345* คลังขCอมูล 3(2-2-5) 

 (Data Warehouse)  

*  รายวิชาเปcดใหม+ 
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04256346* ฐานขCอมูลแบบโนเอสคิวแอล 1(0-3-2) 

 (Practical NoSQL Database)  

04256355* การเรียนรูCของเคร่ือง 3(3-0-6) 

 (Machine Learning)  

04256496* เร่ืองเฉพาะทางวิทยาการขCอมูล 1 - 3 

 (Selected Topic in Data Science)  

04256497* สัมมนา 1 

 (Seminar)  

 

 (3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม>น;อยกว>า 6 หน>วยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*  รายวิชาเปcดใหม+ 
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ความหมายของเลขรหัสประจำวิชา 

ความหมายของเลขรหัสประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขCอมูล ประกอบดCวยเลข 

8 หลัก มีความหมายดังน้ี 

เลขลำดับท่ี 1-2 (04) หมายถึง วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

เลขลำดับท่ี 3-5 (256) หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการขCอมูล 

เลขลำดับท่ี 6  หมายถึง ระดับช้ันปd 

เลขลำดับท่ี 7  มีความหมายดังต[อไปน้ี 

1 หมายถึง กลุ[มวิชาคณิตศาสตร2 คณิตศาสตร2ประกันภัย 

2 หมายถึง กลุ[มวิชาสถิติ สถิติข้ันสูง 

3 หมายถึง กลุ[มวิชาคอมพิวเตอร2เบ้ืองตCน ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร2  

4 หมายถึง กลุ[มวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ การเตรียมขCอมูลและฐานขCอมูล 

5 หมายถึง กลุ[มวิชาสารสนเทศอัจฉริยะ และป�ญญาประดิษฐ2 

9 หมายถึง กลุ[มวิชาสหกิจศึกษา เร่ืองเฉพาะทาง สัมมนา ป�ญหาพิเศษ และ

โครงงาน 

เลขลำดับท่ี 8  หมายถึง ลำดับของวิชาในแต[ละระดับช้ันปd ในแต[ละกลุ[มวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

 ปiท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 จำนวนหน[วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดCวยตนเอง) 

 01418101 การใชCงานคอมพิวเตอร2 1(0-2-1) 

 04256111 คณิตศาสตร2สำหรับวิทยาการขCอมูล  3(3-0-6) 

 04256121 การวิเคราะห2ขCอมูลเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 04256131 โปรแกรมตารางทำการเบ้ืองตCน 3(2-2-5) 

 04256132 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร2สำหรับวิทยาการขCอมูล 3(2-2-5) 

 01999111 ศาสตร2แห[งแผ[นดิน 2(2-0-4) 

  วิชาภาษาต[างประเทศ 1 ภาษา 3( -  -  ) 

 รวม 18( -  -  ) 

 

 ปiท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 จำนวนหน[วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดCวยตนเอง) 

 01418223 วิทยาการขCอมูลและโปรแกรมประยุกต2 3(2-2-5) 

 01418261 หลักพ้ืนฐานของป�ญญาประดิษฐ2 3(3-0-5) 

 04256122 การวิเคราะห2ถดถอยประยุกต2 3(3-0-5) 

 04256141 ระบบฐานขCอมูลและการประยุกต2 3(2-2-5) 

  กิจกรรมพลศึกษา 1( -  -  ) 

  วิชาภาษาต[างประเทศ 1 ภาษา 3( -  -  ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ[มสาระอยู[ดีมีสุข 2( -  -  ) 

 รวม 18( -  -  ) 
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 ปiท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 จำนวนหน[วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดCวยตนเอง) 

 04256212 ความรูCท่ัวไปเก่ียวกับการประกันภัย 3(3-0-6) 

 04256231 การวิเคราะห2ขCอมูลดCวยโปรแกรมตารางทำการ 3(2-2-5) 

  สำหรับนักวิทยาการขCอมูล 

 04256242 การเตรียมขCอมูล 3(2-3-6) 

  วิชาภาษาต[างประเทศ 1 ภาษา 3( -  -  ) 

  วิชาภาษาไทย 3( -  -  ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ[มสาระศาสตร2แห[งผูCประกอบการ 3( -  -  ) 

 รวม 18( -  -  ) 

 

 ปiท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 จำนวนหน[วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดCวยตนเอง) 

 01418141 ทรัพย2สินทางป�ญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 04256251 แนวคิดและการออกแบบจินตทัศน2ขCอมูล 3(2-2-5) 

  วิชาเฉพาะเลือก 6( -  -  ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ[มสุนทรียศาสตร2  3( -  -  ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ[มสาระพลเมืองไทยและพลเมืองโลก     3( -  -  ) 

 รวม 18( -  -  ) 
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 ปiท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 จำนวนหน[วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดCวยตนเอง) 

 04256252 จินตทัศน2ขCอมูลแบบพลวัต 3(2-3-6) 

 04256347 การประมวลผลขCอมูลขนาดใหญ[เบ้ืองตCน 3(2-2-5) 

  วิชาเฉพาะเลือก 3( -  -  ) 

  วิชาเลือกเสรี 6( -  -  ) 

  วิชาศึกษาท่ัวไปกลุ[มสาระศาสตร2แห[งผูCประกอบการ 3( -  -  ) 

 รวม 18( -  -  ) 

 

 ปiท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 จำนวนหน[วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดCวยตนเอง) 

 04256332 การบริหารโครงการและสตาร2ทอัพดิจิทัล 3(3-0-6) 

 04256333 การโปรแกรมและการประยุกต2สำหรับวิทยาการขCอมูล 3(0-9-5) 

  วิชาเฉพาะเลือก 6( -  -  ) 

 รวม                         12( -  -  ) 

 

 ปiท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 จำนวนหน[วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดCวยตนเอง) 

 04256352 ธุรกิจอัจฉริยะ 3 (3-0-6) 

  วิชาเฉพาะเลือก   9 ( -  -  ) 

 รวม   12( -  -  ) 

 

 ปiท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 จำนวนหน[วยกิต (ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัติการ-ชม.ศึกษาดCวยตนเอง) 

 04256490 สหกิจศึกษา 6 

 รวม 6 
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 3.1.5  คำอธิบายรายวิชา 

3.1.5.1 รายวิชาท่ีเปlนรหัสวิชาของหลักสูตร 

- รายวิชาในหลักสูตร 

04256111* คณิตศาสตรaสำหรับวิทยาการข;อมูล 3(3-0-6) 

 (Mathematics for Data Science)  

 ตรรกศาสตร2 เซต พีชคณิตบูลีน ความสัมพันธ2และฟ�งก2ชัน ความรู Cเบื ้องตCนเกี ่ยวกับ
แคลคูลัส ทฤษฎีกราฟ  เมทริกซ2 ปริภูมิเวกเตอร2 การแปลงเชิงเสCน ระบบสมการเชิงเสCน  
การประยุกต2ทางการวิเคราะห2ขCอมูล 

 Logic.  Sets. Boolean algebra. Relations and functions. Introduction to 
calculus. Graph theory.  Matrices. Vector spaces. Linear transformation. Linear 
equations. Applications in data analytics. 

04256121* การวิเคราะหaข;อมูลเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 (Statistical Data Analysis)  

 การจัดการขCอมูลเชิงสถิติ หลักการความน[าจะเปhนและการแจกแจงความน[าจะเปhน การ
แจกแจงตัวอย[าง การประมาณค[า และการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห2 ถดถอย
ประยุกต2 การวิเคราะห2ความแปรปรวน การวิเคราะห2 ขCอมูลจำแนกประเภท 

 Statistical data management. Probability principles and probability 
distributions. Sampling distributions. Estimation and hypothesis testing. 
Applied regression analysis. Analysis of variance. Categorical data analysis. 

04256122* การวิเคราะหaถดถอยประยุกตa 3(3-0-6) 

 (Applied Regression Analysis)  

 วิชาท่ีตCองเรียนมาก[อน: 04256121  

 การวิเคราะห2สหสัมพันธ2 การถดถอยเชิงเสCนอย[างง[าย การประมาณค[าพารามิเตอร2 ดCวยวิธี
กำลังสองนCอยท่ีสุด การทดสอบ สมมติฐานและช[วงความเช่ือม่ันของพารามิเตอร2 สำหรับ
ตัวแบบการถดถอยเชิงเสCนอย[างง[าย การถดถอยเชิงเสCนพหุคูณ การทดสอบ พร[องสารูป 
การถดถอยแบบไม[เชิงเสCน การเลือกตัวแบบการถดถอย การประยุกต2 กับขCอมูลจริง 
Correlation analysis. Simple linear regression. Parameter estimation based on 
least squares method. Hypothesis testing and confidence intervals for 
parameters in regression models. Multiple linear regression. Lack of fit test 
analysis. Nonlinear regression. Model selection. Practice with real data. 
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04256131* โปรแกรมตารางทำการเบ้ืองต;น 3(2-2-5) 

 (Introduction to Spreadsheet Program)  

 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการใชCโปรแกรมตารางทำการ  การนำเขCาขCอมูล การจัดการขCอมูล 

สูตรและฟ�งก2ชัน แผนภูมิ การวิเคราะห2และนำเสนอขCอมูลเบ้ืองตCน 

 Study and practice using spreadsheet program. Data input. Data 

management. Formulas and functions. Chart. Preliminary data analysis and 

presentation. 

04256132* การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรaสำหรับวิทยาการข;อมูล 3(2-2-5) 

 (Computer Programing for Data Science)  

 แนวคิด การออกแบบ ข้ันตอนวิธีการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมดCวยคำส่ังพ้ืนฐาน การ

ใชCคำส่ังเง่ือนไข การวนซ้ํา การจัดการขCอมูลนำเขCาและจัดรูปแบบขCอมูลส[งออก การเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุ การใชCงานไลบราร่ีและโมดูลสำหรับการประมวลผลขCอมูล และการใชCงาน

ซอฟต2แวร2บริการ 

Concept. Design. Procedure of programming. Programming with basic syntax. 

Conditional statements. Iterative statements. Data manipulation for 

formatting input and output. The concept of Object-Oriented Programming. 

The pre-defined libraries for processing the data and software as a service. 

04256141* ระบบฐานข;อมูลและการประยุกตa 3(2-2-5) 

 (Database Systems and Applications)  

 ระบบฐานขCอมูล ระบบจัดการฐานขCอมูล แนวคิดของฐานขCอมูลเชิงสัมพันธ2 ความซ้ำซCอน

ของขCอมูล แบบจำลองฐานขCอมูลเชิงสัมพันธ2และพจนานุกรมขCอมูล การทำใหCเปhนบรรทัด

ฐาน กรณีศึกษาการวิเคราะห2และออกแบบฐานขCอมูลเชิงสัมพันธ2 การสรCางฐานขCอมูลเชิง

สัมพันธ2ดCวยเอสคิวแอล ภาษาการกำหนดขCอมูล ภาษาการจัดการขCอมูล 

Database systems. Database management systems. Relational database 

concepts. Data redundancy. Relational Database model and data dictionary. 

Normalization. Case studies of relational database analysis and design. 

Relational database implementation with SQL. Data Definition Languages. 

Data Manipulation Languages. 

04256211* ความน>าจะเปlนสำหรับวิทยาการข;อมูล 3(3-0-6) 

 (Probability for Data Science)  

 คณิตศาสตร2เบ้ืองตCนสำหรับความน[าจะเปhน สัจพจน2ของความน[าจะเปhน ความน[าจะเปhนมี
เง่ือนไข ความเปhนอิสระ ตัวแปรสุ[มไม[ต[อเน่ืองและตัวแปรสุ[มต[อเน่ือง ฟ�งก2ชันของ ตัวแปร
สุ[ม ฟ�งก2ชันการแจกแจงสะสม ค[าคาดหวัง ความแปรปรวนของตัวแปรสุ[ม  การแจกแจง
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ร[วม การแจกแจงมีเง่ือนไขผลบวกของตัวแปรสุ[ม การแจกแจงความน[าจะเปhนร[วมของ
ฟ�งก2ชันของตัวแปรสุ[ม การประยุกต2ทางการวิเคราะห2ขCอมูล 
Fundamental of mathematics for probability. Axioms of probability. 
Conditional probability. Independence. Discrete and continuous random 
variables. Function of a random variable. Cumulative distribution functions. 
Expected value. Variance of random variables. Joint distributions. Conditional 
distributions. Sum of random variables. Joint probability distribution of a 
function of random variables. Applications in data analytics. 

04256212* ความรู;ท่ัวไปเก่ียวกับการประกันภัย 3(3-0-6) 

 (General Principles of Insurance)  

 หลักพ้ืนฐานของการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย สัญญากรมธรรม2ประกันภัย 

การจัดการความเส่ียงภัยและการประกันภัย การประกันวินาศภัย การประกันชีวิตและ

ประกันสุขภาพ การประกันภัยต[อ การประกันสังคม 

Basic principles of insurance. Types of insurance. Insurance policy contracts. 

Risk management and insurance. Casualty insurance. Life insurance and 

health protection. Reinsurance. Social insurance. 

04256213* กำหนดการเชิงเส;นและการประยุกตa 3(3-0-6) 

 (Linear Programming and Applications)  

 วิชาท่ีตCองเรียนมาก[อน:  04256111  

 การสรCางตัวแบบกำหนดการเชิงเสCน การแกCป�ญหากำหนดการเชิงเสCนดCวยวิธีกราฟและวิธี

ซิมเพล็กซ2 ภาวะคู[กัน การวิเคราะห2ความไว ป�ญหาการขนส[ง ป�ญหาการมอบหมายงาน 

ป�ญหาการจัดลำดับงานและการจัดตาราง 

Formulating linear programming model. Solving linear programming problem 

using graphical and simplex methods. Duality. Sensitivity analysis. 

Transportation problem. Assignment problem. Sequencing and scheduling 

problems. 

04256221* การพยากรณaสำหรับวิทยาการข;อมูล 3(3-0-6) 

 (Forecasting for Data Science)  

 วิชาท่ีตCองเรียนมาก[อน: 04256122  

 บทนำอนุกรมเวลา ตัวแบบการถดถอยอนุกรมเวลา เทคนิคการปรับใหCเรียบ การแยก 

ส[วนประกอบอนุกรมเวลา ตัวแบบอริมา การประมาณค[าพารามิเตอร2 การวิเคราะห2 ขCอมูล
และการพยากรณ2ดCวยรูปแบบอนุกรมเวลา ความคลาดเคล่ือนจากการพยากรณ2 การ
ประยุกต2กับขCอมูลจริง 
Introduction to time series. Time series regression models. Smoothing 
techniques. Time series decomposition. ARIMA models; estimation, data 
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analysis and forecasting with time series models. Forecast errors. Practicing 
with real data. 

04256231* การวิเคราะหaข;อมูลด;วยโปรแกรมตารางทำการสำหรับนักวิทยาการ

ข;อมูล 

3(2-2-5) 

 (Data Analytics Using Spreadsheet Program for Data Scientists) 

 วิชาท่ีตCองเรียนมาก[อน: 04256131  

 การนำเขCาขCอมูลจากแหล[งขCอมูลต[าง ๆ การคัดกรองขCอมูล การจัดการขCอมูล การสรCาง

แบบจำลองขCอมูล การคำนวณทางสถิติ การวิเคราะห2ขCอมูล  การสรุปขCอมูล การนำเสนอ

ขCอมูลเบ้ืองตCน แผนภูมิและการแสดงผลกราฟlก การประยุกต2 ทางวิทยาการขCอมูล 

Importing data from different sources. Data filtering. Data manipulation.  Data 

Modeling. Statistical data calculation. Data analytics. Data summarization. 

Introduction to data Visualization. Chart and graphic displays. Data science 

applications. 

04256242* การเตรียมข;อมูล 3(2-3-6) 

 (Data Preparation)  

 ความรูCเก่ียวกับการเตรียมขCอมูล รูปแบบและโครงสรCางขCอมูล การนำเขCาขCอมูล การจัดเก็บ

ขCอมูล การแสดงภาพรวมของขCอมูล และการประมวลผลขCอมูลใหCอยู[ในรูปแบบท่ีสามารถ

นำไปใชCงานไดCอย[างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 Introduction to data preparation and data structure for data science. Data 

cleaning. Exploratory data analysis and feature selection. 

04256251* แนวคิดและการออกแบบจินตทัศนaข;อมูล 3(2-2-5) 

 (Concepts and Design of Data Visualization)  

 แนวคิดเก่ียวกับจินตทัศน2ขCอมูล ประเภทของจินตทัศน2ขCอมูล การออกแบบจินตทัศน2ขCอมูล 

การใชCแผนภูมิ แผนท่ีและสี การเลือกองค2ประกอบการแสดงจินตทัศน2ขCอมูลท่ีเหมาะสม 

การบอกเล[าเร่ืองดCวยขCอมูล กระดานขCอมูล 

 Concepts of data visualization. Types of data visualizations. Data visualization 

design. Using charts. Maps and colors. Selection of proper visual components. 

Data storytelling. Dashboard. 

04256252* จินตทัศนaข;อมูลแบบพลวัต 3(2-3-6) 

 (Dynamic Data Visualization)  

 การเขียนโปรแกรมและเคร่ืองมือเก่ียวกับไลบราร่ีและโมดูลสำหรับจินตทัศน2ขCอมูล การ

เรียกดูขCอมูล การประมวลผลขCอมูล และการจัดรูปแบบขCอมูลแบบคงท่ีและพลวัตใหC

เหมาะสมกับขCอมูล 
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 The concept of programming. Visualization libraries and software as a service 

for accessing. Formatting and visualizing static and dynamic data. 

04256312* การวิเคราะหaความเส่ียงเบ้ืองต;น 3(3-0-6) 

 (Introduction to Risk Analysis)  

 แนวคิดพ้ืนฐานของความน[าจะเปhน นิยามของความเส่ียง ความไม[แน[นอน การวัดความ

เส่ียง  ทฤษฎีอรรถประโยชน2และการประกันภัย ตัวแบบค[าคาดหมายอรรถประโยชน2 ชนิด

ของฟ�งก2ชันอรรถประโยชน2 ความผันผวนและค[าความเส่ียง ความน[าจะเปhนลCมละลายและ

การแจกแจงค[าสินไหมทดแทน 

Basic concepts of probability. Definition of risk. Uncertainty. Risk 

measurement. Utility theory and insurance. Expected utility model. Classes 

of utility functions. Volatility and VaR. Ruin probabilities and claim severity 

distribution. 

04256313* การแจกแจงความสูญเสียเบ้ืองต;น 3(3-0-6) 

 (Introduction to loss distribution)  

 วิชาท่ีตCองเรียนมาก[อน: 04256121  

 แนวคิดพ้ืนฐานของความน[าจะเปhนเก่ียวกับความสูญเสีย การแจกแจงความความสูญเสีย

ดCานประกันภัย การประมาณค[าพารามิเตอร2และการทดสอบสมมติฐานของการแจกแจง

ความสูญเสียดCานประกันภัย การแจกแจงแบบผสมจำกัด 

 Basic concepts of probability about loss. Loss distribution of insurance. 

Parameters estimation and hypothesis testing of loss distribution of 

insurance. Finite mixture distributions. 

04256321* สถิติและการคำนวณด;วยโปรแกรมสำเร็จรูป 3(1-4-4) 

 (Statistics and Computing with Software Packages)  

 วิชาท่ีตCองเรียนมาก[อน: 04256122  

 การประยุกต2ทางสถิติโดยการใชCโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับคำนวณค[าสถิติเชิงพรรณนา ค[า
กลางและการกระจาย สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห2 ความ
แปรปรวน การวิเคราะห2ไคกำลังสอง การวิเคราะห2การถดถอย และสถิติ สำหรับระเบียบวิธี
วิจัย 
Statistical applications by using software packages. Computing for descriptive 
statistics. Measure of center and dispersion. Inferential statistics. Hypothesis 
testing. Analysis of variance. Statistics for research methodology. 

04256332* การบริหารโครงการและสตารaทอัพดิจิทัล 3(3-0-6) 

 (Project Management and Digital Startup)  

 วัฎจักรโครงการ การกำหนดเวลางานโครงการ การจัดองค2การของโครงการ การจัดการ

ค[าใชCจ[ายโครงการ การควบคุมโครงการ การประเมินความกCาวหนCาโครงการ การจัดการ
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ขอบเขตงาน การจัดการคุณภาพโครงการ การบริหารความเส่ียง การส่ือสารในโครงการ 

การบริหารทรัพยากรบุคคลในโครงการ สตาร2ทอัพ คิดเชิงออกแบบ ตัวแบบธุรกิจ 

 Project life-cycle. Project scheduling. Project organizing. Project cost 

management. Project control. Project progress assessment. Scope control. 

Project quality management. Risk management. Project communication. 

Project human resource management. Startup. Design thinking. Business 

model. 

04256333* การโปรแกรมและการประยุกตaสำหรับวิทยาการข;อมูล 3(0-9-5) 

 (Programming and Application for Data Science)  

 การโปรแกรมคอมพิวเตอร2และการประยุกต2เพ่ือพัฒนาโมเดลสำหรับวิทยาการขCอมูล โดย

ใชCกรณีศึกษาขององค2กร หรือ ขCอมูลท่ีมีการเผยแพร[สำหรับงานดCานวิทยาการขCอมูล 

 Programming and application for applying programming concepts. Adapting 

data sciences techniques and developing a computational model to solve a 

case study or open access data. 

04256341* การประมวลผลข;อมูล 3(2-2-5) 

 (Data Processing)  

 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร2สำหรับนักวิทยาการขCอมูลภาพรวมของการประมวลผล

ขCอความ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การประมวลผลภาพ ข้ันตอนพ้ืนฐานของการ

ประมวลผลขCอความ ภาษาธรรมชาติ การสกัดคุณลักษณะของขCอมูลประเภทขCอความ 

ภาษาธรรมชาติ ภาพ ตัวอย[างการประมวลผลขCอมูลแต[ละประเภท 

 Computer programming for data scientists overview of text processing. 

Natural language processing. Image processing. Basic steps of processing 

messages. Natural languages. Audiovisual extracting text-type data attributes 

natural languages. Images. Examples of each type of data processing. 

04256343* หลักการทำเหมืองข;อมูล 3(2-2-5) 

 (Principles of Data Mining)  

 ข้ันตอนวิธีสำหรับการทำเหมืองขCอมูล การเตรียมขCอมูลก[อนการประมวลผล  การจำแนก

ประเภทขCอมูล กฏความสัมพันธ2 การวิเคราะห2กลุ[ม การหาสารสนเทศจากขCอมูลขนาดใหญ[ 

การประยุกต2และแนวโนCมในการทำเหมืองขCอมูล 

 Algorithms for data mining. Data preprocessing. Classification. Association 

rules. Cluster analysis. Extraction of information from big data. Applications 

and trends in data mining. 
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04256345* คลังข;อมูล 3(2-2-5) 

 (Data Warehouse)  

 สถาป�ตยกรรมของคลังขCอมูล การสรCางแบบจำลองขCอมูลเชิงมิติ เช[น แบบจำลองขCอมูล

แบบสตาร2 และแบบจำลองขCอมูลแบบสโนเฟค การสกัดขCอมูล การแปลงขCอมูลและการนำ

ขCอมูลเขCาระบบคลังขCอมูล เมตดาตCา การบำรุงรักษาคลังขCอมูล การประมวลผลการ

วิเคราะห2ทางออนไลน2 (โอแลป) แดชบอร2ด 

Data warehouse architecture. Dimensional modelling e.g., star schema and 

snowflake schema. Data extraction. Transformation and loading (ETL). 

Metadata. Data warehouse maintenance. Online analytical processing (OLAP). 

Dashboard. 

04256346* ฐานข;อมูลแบบโนเอสคิวแอล 1(0-3-2) 

 (Practical NoSQL Database)  

 แนะนำระบบฐานขCอมูลแบบโนเอสคิวแอล ขCอดีและขCอเสียของฐานขCอมูลแบบโนเอสคิว

แอล ชนิดและโครงสรCางฐาน ขCอมูลแบบโนเอสคิวแอล แบบคอลัมน2 แบบคีย2แวลยู แบบ

เอกสาร และแบบกราฟ ตัวอย[างการออกแบบฐานขCอมูล แบบโนเอสคิวแอล การบันทึก

ขCอมูลในฐานขCอมูลแบบโนเอสคิวแอล แนะนำภาษาเจสัน ไวยากรณ2ของเจสัน ชนิดขCอมูล

ของเจสัน การใชCเจสันกับฝ�¯งเซิร2ฟเวอร2  

Introduction to NoSQL database system. Advantages and disadvantages of 

NoSQL database system. Types of NoSQL system database system. Column-

oriented key-value. Document and graph. Example of NoSQL database 

design. Entering data in NoSQL database.  Introduction to JavaScript Object 

Notation (JSON). JSON syntax. JSON data types. JSON and server side. 

04256347* การประมวลผลข;อมูลขนาดใหญ>เบ้ืองต;น 3(2-2-5) 

 (Introduction to Big Data Processing)  

 ความรูCเบ้ืองตCนของขCอมูลขนาดใหญ[ ตัวอย[างของป�ญหาจากขCอมูลขนาดใหญ[  ตCนกำเนิด

ของขCอมูล การเพ่ิมปริมาณขCอมูล เคร่ืองมือในการจัดเก็บและจัดการขCอมูลขนาดใหญ[ 

สถาป�ตยกรรมในการจัดเก็บขCอมูลขนาดใหญ[  

 Fundamentals of Big data. Example of Big data 's problems. Beginning of data. 

Increasing of amount of data. Tools for collecting and managing big data. 

Architecture of collect big data.. 
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04256352* ธุรกิจอัจฉริยะ 3(3-0-6) 

 (Business Intelligence)  

 รูปแบบธุรกิจและขCอมูลธุรกิจ หลักการของระบบธุรกิจอัจฉริยะ เคร่ืองมือธุรกิจอัจฉริยะ   

บทบาทของนักวิทยาการขCอมูล การสำรวจขCอมูลทางธุรกิจ การเตรียมขCอมูลทางธุรกิจ การ

วิเคราะห2ขCอมูลทางธุรกิจ การจัดการความรูCทางธุรกิจ การวิเคราะห2แนวโนCมธุรกิจ 

กรณีศึกษา   
 Business model and business data. Principles of business intelligence. 

Business intelligence tools. Role of data scientist. Business data exploration. 

Preparation and analysis. Business knowledge management. Business trend 

analysis. Case study. 

04256355* โปรแกรมประยุตกaการเรียนรู;ของเคร่ือง 3(3-0-6) 

 (Machine Learning Applications)  

 เทคนิคการเรียนรูCแบบมีผูCสอน เทคนิคการเรียนรูCแบบไม[มีผูCสอน เทคนิคการการประมาณ

ความน[าจะเปhน เทคนิคการถดถอยเชิงเสCน เทคนิคการถดถอยโลจิสติก เทคนิคการ

โครงข[ายประสาทเทียม เทคนิคการเรียนรูCเชิงลึก  

Supervised learning. Unsupervised learning. Probablility estimation. Linear 

regression. Logistic regression. Neural networks and deep learning. 

04256490* สหกิจศึกษา 6 

 (Co-operative Education)  

 การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว ตามโครงงานท่ีไดCรับมอบหมายตลอดจนการ

จัดทำรายงานและการนำเสนอ 

 On the job training as a temporary employee according to the assigned 

project including report and presentation. 

04256496* เร่ืองเฉพาะทางวิทยาการข;อมูล 1 - 3 

 (Selected Topic in Data Science)  

 เร่ืองเฉพาะทางวิทยาการขCอมูลในระดับปริญญาตรี หัวขCอเปล่ียนไปในแต[ละภาค

การศึกษา 

 Selected topics in data science at the bachelor’s degree level. Topics are 

subject to change each semester. 
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04256497* สัมมนา 1 

 (Seminar)  

 การนำเสนอและอภิปรายหัวขCอท่ีน[าสนใจทางวิทยาการขCอมูล ในระดับปริญญาตรี 

 Presentation and discussion on current interesting topics in data science at 

the bachelor’s degree level. 

   

 3.1.5.2 รายวิชาท่ีเปlนรหัสวิชานอกหลักสูตร 

01418141 ทรัพยaสินทางปhญญาและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3(3-0-6) 

 (Intellectual Properties and Professional Ethics)  

 ลักษณะของทรัพย2สินทางป�ญญา ลิขสิทธ์ิ การใชCโดยธรรม สัญญาอนุญาตซอฟต2แวร2เสรี 

ครีเอทีฟคอมมอนส2 สิทธิบัตร เคร่ืองหมายการคCา ขCอบังคับการคุCมครองขCอมูลท่ัวไป (จีดีพี

อาร2) พระราชบัญญัติคุCมครองขCอมูลส[วนบุคคล (พีดีพีเอ) นโยบายความเปhนส[วนตัว 

อาชญากรรมคอมพิวเตอร2 ความม่ันคงทางไซเบอร2 จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 Characteristics of intellectual property. Copyright . Fair use. Free software 

license. Creativecommons. Patent. Trademark. General Data Protection 

Regulation (GDPR). Personal DataProtection Act (PDPA). Privacy policy. 

Computer crime. Cyber security. Professional ethics. 

01418223 วิทยาการข;อมูลและโปรแกรมประยุกตa 3(2-2-5) 

 (Data Science and Application Programs)  

 แนวคิดดCานวิทยาการขCอมูล กระบวนการดCานวิทยาการขCอมูล โปรแกรมประยุกต2สําหรับ

วิทยาการขCอมูล ฐานขCอมูลพ้ืนฐาน การเช่ือมต[อขCอมูล การทําความสะอาดและปรับขCอมูล 

การประมวลผลวันท่ีและเวลา การสรุปขCอมูล สถิติพ้ืนฐาน การสรCางตัวแบบ การสรCาง

แผนภาพขCอมูลเชิงโตCตอบ 

 Data science concepts. Data science processes. Application programs for 

data science.Database basics. Data connection. Data cleaning and 

manipulation. Date and time processing. Data summarization. Basic statistics. 

Data modeling. Interactive data visualization. 

01418261 หลักพ้ืนฐานของปhญญาประดิษฐa 3(3-0-6) 

 (Fundamentals of Artificial Intelligence)  

 ภาพรวมของป�ญญาประดิษฐ2 การวิเคราะห2ขCอความ การรูCจํารูปแบบ การคCนพบความรูC

การประยุกต2ป�ญญาประดิษฐ2 ผลกระทบของป�ญญาประดิษฐ2กับความม่ันคงทางไซเบอร2 

เศรษฐกิจและสังคม 
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 Overview of artificial intelligence. Text analytics. Pattern recognition. 

Knowledge discovery. Applications of artificial intelligence. Impacts of 

artificial intelligence on cybersecurity, economy and society. 

01418363 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(3-0-6) 

 (Natural Language Processing)  

 วิชาท่ีต;องเรียนมาก>อน: 01418112  

 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ภาษาศาสตร2เชิงคํานวณ ทฤษฎีสารสนเทศ การวิเคราะห2

หน[วยคํา ตัวแบบภาษา การแทนคํา การวิเคราะห2เชิงวากยสัมพันธ2 การวิเคราะห2เชิง

ความหมาย การประยุกต2งานการประมวลผลภาษา 

 Natural language processing. Computational linguistics. Information theory. 

Lexical analysis.Language models. Word representation. Syntactical analysis. 

Semantic analysis. Application of language processing. 
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4.   องคaประกอบเก่ียวกับประสบการณaภาคสนาม (การฝ�กงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ;ามี) 

 นิสิตสามารถทำสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่เกี ่ยวขCองกับวิทยาการขCอมูล อัจฉริยะทางขCอมูล ทั้งใน

ประเทศไทย และในเอเชีย เพื่อใหCนิสิตไดCรับประสบการณ2และเพิ่มพูนทักษะในการทำงานในสายงานโดยตรงจากการ

ปฏิบัติงานในองค2กร ในงานและสถานการณ2จริงร[วมกับพนักงานองค2กรผูCมีประสบการณ2 โดยมีอาจารย2ที่ปรึกษาสหกิจ

ศึกษาและพนักงานพี่เลี้ยงที่ไดCรับมอบหมายเปhนผูCดูแล นิสิตไดCรับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งในดCาน

ทักษะทางเทคนิค ทักษะการทำงานร[วมกับผูCอื่น การพัฒนาความคิด การสังเกต การวิเคราะห2 ออกแบบ ทักษะต[าง ๆ 

ตลอดจนการอยู[ร[วมและปรับตัวเขCากับผูCอื่น ซึ่งจะเปhนการผสมผสานระหว[างภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อช[วยใหCเห็น

แนวทางและมีประสบการณ2เบ้ืองตCนในสายอาชีพของตนเอง 

4.1 ผลลัพธaการเรียนรู;ของประสบการณaภาคสนาม (การฝ�กงานหรือสหกิจศึกษา) 

 การดำเนินการจัดการศึกษาในส[วนของประสบการณ2ภาคสนาม ในวิชาสหกิจศึกษา เปhนการดำเนินการโดย

คณะกรรมการสหกิจศึกษาของหลักสูตร ในรูปแบบการจัดทำสหกิจศึกษา แบ[งเปhน 3 ระยะ 

 ระยะที่หนึ่ง การเตรียมความพรCอมสหกิจศึกษา โดยมีคณะกรรมการจากภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร2

และสารสนเทศ และภาควิชาวิทยาศาสตร2ทั่วไป เปhนผูCรับผิดชอบโครงการ ผ[านการปฐมนิเทศหรือสัมมนาการเตรียม

ความพรCอมสหกิจศึกษา เพื่อเสริมสรCางใหCนิสิตมีความรูC ความเขCาใจในจุดประสงค2และวิธีดำเนินงานโครงการ พัฒนา

บุคลิกภาพ การนำเสนอตนเอง ตลอดจนแนวคิด ความเห็นของผูCประกอบการในองค2กร และรุ[นพี่สหกิจศึกษา ก[อนเขCา

สู[กระบวนการฝ�กประสบการณ2ภาคสนาม 

 ระยะที่สอง การฝ�กประสบการณ2ภาคสนาม ณ สถานประกอบการหรือหน[วยงาน ผ[านการประสานงาน

ระหว[างคณาจารย2ที ่ปรึกษาสหกิจและผูCประกอบการในการกำหนดพนักงานพี่เลี ้ยง กรอบงาน เปyาหมาย มีการ

ตรวจสอบผ[านการนิเทศก2นิสิต ณ สถานประกอบการ จัดใหCมีการประเมินผลการฝ�กประสบการณ2และโครงการ โดย

นิสิต อาจารย2 และผูCประกอบการ เพ่ือจัดทำรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ2ภาคสนาม (Field experience 

report)   

 ระยะที่สาม การนำเสนอและถ[ายทอดความรูCที่ไดCจากการฝ�กประสบการณ2ภาคสนาม โดยจัดวันสัมมนาสห

กิจศึกษา ใหCถ[ายทอดประสบการณ2โดยมีวิทยากรร[วมซักถาม มีการนำเสนองานในรูปแบบโปสเตอร2 และกำหนดใหCนิสิต

ที่ผ[านการประสบการณ2ภาคสนามแลCวมาถ[ายทอดใหCกับนิสิตรุ[นถัดไป ผ[านการปฐมนิเทศหรือสัมมนาการเตรียมความ

พรCอมสหกิจศึกษา  

 โดยมีผลลัพธ2การเรียนรูC คือ 

   1.นิสิตสามารถแสดงออกถึงการเคารพกฎระเบียบและค[านิยมอันดีงามของสังคม และจรรยาบรรณ

วิชาการหรือวิชาชีพ รวมท้ังการแสดงออกถึงความซ่ือสัตย2ทางวิชาการ 

  2.นิสิตสามารถวิเคราะห2และแกCป�ญหาโดยใชCความรูCเฉพาะสาขาวิชาไดC 

  3.นิสิตสามารถแกCป�ญหาโดยใชCกระบวนการคิดอย[างมีเหตุผลตามหลักวิชาการในสาขาวิชาไปปรับใชC

ในการทำงานจริงไดC และสามารถใชCเทคโนโลยีสารสนเทศเปhนเคร่ืองมือดCานต[างๆ ไดC 

   4.นิสิตสามารถแสดงออกถึงความมุ[งมั่น ตั้งใจ ปฏิบัติงานที่ไดCรับมอบหมายดCวยความรับผิดชอบ 

สรCางสรรค2 และสามัคคี และสามารถแสดงออกถึงการมีภาวะผูCนำ สามารถเรียนรูCเพ่ือพัฒนาตนเองไดC 
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4.2 ช>วงเวลา 

 ตามแผนการศึกษา 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 1 ภาคการศึกษา 

5. ข;อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ;ามี) 

5.1 คำอธิบายโดยย>อ 

ไม[มี 

5.2   ผลลัพธaการเรียนรู; 

      ไม[มี 

5.3 ช>วงเวลา 

ไม[มี 

5.4 จำนวนหน>วยกิต 

ไม[มี 

5.5 การเตรียมการ 

ไม[มี 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

ไม[มี 
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หมวดที่ 4 การจัดกระบวนการเรียนรู* 

1.ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธaการเรียนรู;ของหลักสูตร 

 1.1 ตารางแสดงผลลัพธaการเรียนรู;ของหลักสูตร กลยุทธaและวิธีการประเมิน 

ผลลัพธ&การเรียนรู/ระดับหลักสูตร 

(PLO) 

กลยุทธ&การจัดการเรียนรู/ วิธีการประเมินผลการจัดการเรียนรู/ 

PLO1 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

และ ค+านิยมอันดีงาม ของสังคม และ

จรรยาบรรณวิชาการ หรือวิชาชีพ 

1.การใช Nกรณ ีศ ึกษาเร ื ่ องการเคารพ 

ก ฎ ร ะ เ บ ี ย บ  ค ว า ม ซ ื ่ อ ส ั ต ย P  แ ล ะ

จรรยาบรรณวิชาการหรือวิชาชีพ 

2.การสอนบรรยาย 

1.การประเมินจากการทำ workshop 

2.การประเมินจากการจัดทำรายงาน mini 

project 

3.การประเมินจากการจัดทำรายงานจากผล

การฝyกสหกิจศึกษา 

PLO2 สามารถเร ียกด ูข Nอม ูล ค Nนหา

ขNอมูล เตรียมขNอมูล คัดกรองขNอมูล และ

การจัดการขNอมูล ใหNอยู +ในรูปแบบ ที่

เหมาะสม และพรNอมใชNงาน 

1.การสอนบรรยายและปฏิบัต ิ

2.การเรียนแบบการใชNปzญหาเป{นฐาน 

 

1.การประเมินจากการทำ workshop  

2.การประเมินจากการนำเสนอผลจากการ

ทำ workshop 

 

PLO3 สามารถใชNซอฟตPแวร P ร +วมกับ 

ความรูNทางดNานคณิตศาสตรP สถิติ เพื่อ 

วิเคราะหPขNอมูลไดN 

1. การสอนบรรยายและปฏิบัต ิ

2. การเรียนแบบการใชNปzญหาเป{นฐาน 

1. การประเมินจากการทำ workshop  

2. การประเมินจากการนำเสนอผลจากการ

ทำ workshop 

PLO4 สามารถเลือกแบบจำลองสำหรับ

การวิเคราะหPขNอมูลและการวิเคราะหP

ขNอมูลเชิงทำนาย 

1.การสอนบรรยายและปฏิบัต ิ

2.การเรียนแบบการใชNปzญหาเป{นฐาน 

1.การประเมินจากการทำ workshop  

2.การประเมินจากการนำเสนอผลจากการ

ทำ workshop 

PLO5 สามารถพัฒนาแบบจำลองสำ 

หร ับการว ิ เคราะห Pข Nอม ูลและการ

วิเคราะหPขNอมูลเชิงทำนาย 

1. การสอนบรรยายและปฏิบัต ิ

2. การเรียนแบบการใชNปzญหาเป{นฐาน 

1.การประเมินจากการทำ workshop  

2.การประเมินจากการนำเสนอผลจากการ

ทำ workshop 

PLO6 สามารถแสดงผล สรุปผลขNอมูล

และผลการว ิ เคราะห P ในร ูปแบบที่

เหมาะสม 

1. การสอนบรรยายและปฏิบัต ิ

2. การเรียนแบบการใชNปzญหาเป{นฐาน 

1.การประเมินจากการทำ mini project  

2.การประเมินจากการนำเสนอผลจากการ

ทำ mini project 

3.การจัดทำรายงาน mini project 

PLO7 สามารถว ิ เคราะห Pความเส ี ่ยง 

ความไม+แน+นอน โดยใชNความรูNทางดNาน     

วิทยาการขNอมูล สำหรับงานทางดNาน

ธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริหารจัดการ

และการประกันภัยไดN 

1.การฝyกสหกิจศึกษา 1.การประเมินจากการนิเทศกPสหกิจศึกษา 

2.การจัดทำรายงานจากผลการฝyกสหกิจ

ศึกษา 
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 1.2 ตารางแสดงผลลัพธaการเรียนรู;ท่ีคาดหวังแต>ละช้ันปiของหลักสูตร 

ผลลัพธ&การเรียนรู/แตAละชั้นปD (YLO) ผลลัพธ&การเรียนรู/ระดับหลักสูตร 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 

YLO 1  สามารถนําความรูNทางคณิตศาสตรP สถิติ คอมพิวเตอรP 

และซอฟตPแวรP มาเป{นพื้นฐานในการวิเคราะหPขNอมูลไดN 
Ö Ö      

YLO 2  สามารถเตรียมขNอมูล เลือกแบบจำลองและรูป แบบ

การแสดงผล ที่เหมาะสม สำหรับการวิเคราะหPขNอมูลและการ

วิเคราะหPขNอมูลเชิงทำนายไดN 

Ö Ö Ö Ö    

YLO 3  สามารถพัฒนาแบบจำลอง รูปแบบการแสดงผล 

สำหร ับสร ุปผลขNอม ูลและผลการว ิเคราะหP สำหร ับการ

วิเคราะหPขNอมูลและการวิเคราะหPขNอมูลเชิงทำนาย ที่ใชNในดNาน

ธุรกิจ อุตสาหกรรม การบริหารจัดการและการประกันภัยไดN 

Ö   Ö Ö Ö Ö 

YLO 4  สามารถประยุกตPความรูN กับบริบทงานในภาคธุรกิจ 

อุตสาหกรรม และรัฐ ไดNอย+างเหมาะสม และมีจรรยาบรรณ 
Ö      Ö 

 

 



 

- 35 - 

 

2. การพัฒนาผลลัพธaการเรียนรู;ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

2.1 ด;านจริยธรรม  

ผลลัพธ&การเรียนรู/ กลยุทธ&การจัดการเรียนรู/ วิธีการประเมินผลการจัดการเรียนรู/ 

1. นิสิตสามารถแสดงออกถึงความซื่อสัตยP 

ทางวิชาการ 

2.น ิส ิตสามารถแสดงออกถ ึงการเคารพ

กฎระเบียบและค+านิยมอันดีงามของสังคม 

และจรรยาบรรณวิชาการหรือวิชาชีพ 

1. การใช Nกรณ ีศ ึกษาเร ื ่องการเคารพ 

กฎระ เบ ี ยบ  ความซ ื ่ อ ส ั ตย P  และ

จรรยาบรรณวิชาการหรือวิชาชีพ 

2. การสอนบรรยาย 

1. การประเม ินจากพฤติกรรมการ

อภิปราย 

2. การประเมินจากเนื้อหาผลงานและ 

การนำเสนอ 

 

2.2 ด;านความรู; 

ผลลัพธ&การเรียนรู/ กลยุทธ&การจัดการเรียนรู/ วิธีการประเมินผลการจัดการเรียนรู/ 

1. นิสิตสามารถวิเคราะหPและแกNปzญหา

โดยใชNความรูNเฉพาะสาขาวิชาไดN 

 

1. การสอนบรรยายหรือบรรยายพรNอม

ปฏิบัติการ 

2. การเรียนแบบการใชNกรณีศึกษาหรือ

ปzญหาเป{นฐาน 

3. การมอบหมายงานใหNนิสิตไปศึกษาหรือ

ฝyกปฏิบัติดNวยตนเอง พรNอมใหNขNอมูล

ยNอนกลับ 

4. การฝyกสหกิจศึกษา 

1. การประเมินจากขNอเขียนหรือ

การสอบปฏิบัติจากขNอสอบ 

2. การประเมินจากการอภิปราย

หรือโครงงานที่นำเสนอ  

3. การประเมินจากผลงานที ่นิสิต

นำเสนอ 

 

 

 2.3 ด;านทักษะ 

ผลลัพธ&การเรียนรู/ กลยุทธ&การจัดการเรียนรู/ วิธีการประเมินผลการจัดการเรียนรู/ 

1. น ิ ส ิ ต ส า ม า ร ถ แ ก N ป z ญ ห า โ ด ย ใ ชN

กระบวนการคิดอย+างม ีเหตุผลตามหลัก

วิชาการในสาขาวิชา 

2. นิส ิตสามารถสื ่อสารองคPความร ู Nกับ

บุคคลที่หลากหลายไดN 

3. นิสิตสามารถใชNเทคโนโลยีสารสนเทศใน

การแสวงหาขNอมูลและนำเสนอไดN 

1. การฝyกปฏิบัติ จากกรณีศึกษา โดยการ

กำกับดูแลจากอาจารยP 

2. การมอบหมายใหNนิสิตไปศึกษาหรือฝyก

ปฏิบัติดNวยตนเอง พรNอมใหNขNอมูลยNอนกลับ 

3. การฝyกสหกิจศึกษา 

1. การประเมินจากการอภิปรายใน

การฝyกปฏิบัติหรือการมอบหมายงาน 

2.การประเมินโครงงานจากการฝึกสห

กิจศึกษา 

3. การประเม ินจากการนำเสนอ 

ผลงานทางวิทยาการขNอมูล 
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2.4 ด;านลักษณะบุคคล 

ผลลัพธ&การเรียนรู/ กลยุทธ&การจัดการเรียนรู/ วิธีการประเมินผลการจัดการเรียนรู/ 

1. นิส ิตแสดงออกถ ึงความม ุ +งม ั ่น ต ั ้ งใจ 

สามารถปฏิบัติงานที่ไดNรับมอบหมายดNวย

ความรับผิดชอบ สรNางสรรคP และสามัคคี 

(IDKU) ที่สอดคลNองกับอัตลักษณPของนิสิต

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรP 

2. นิสิตแสดงออกถึงการมีภาวะผูNนำ ใฝ�รูNใฝ�

เรียน ตระหนักรู Nทางสังคมและวัฒนธรรม 

(Social Awareness) 

3. สามารถเรียนรูNเพื่อพัฒนาตนเองไดN 

4. น ิ ส ิ ตแสดงออกถ ึ งแนวค ิ ดการ เป{ น

ผูNประกอบการในดNานการเห็นคุณค+าของการ

ใชNทรัพยากร กลNาตัดสินใจ ไม+ย +อทNอต+อ

อุปสรรค 

1. การปฏิบัติเป{นแบบอย+างที่ดีของอาจารยP 

(Role Model) 

2.การเรียนรูNจากรายวิชาและกิจกรรมเสริม

หลักสูตร หรือ งานกลุ+มในรายวิชา 

3.การฝyกสหกิจศึกษา 

1.การประเมินจากพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนิสิตในการปฏิบัติงาน

กลุ+มตามขNอกำหนด และการนำเสนอ

ผลจากการที่ไดNทำกิจกรรมนั้นๆ 

2.การประเมินจากการฝyกสหกิจศึกษา 
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3. ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธaการเรียนรู;จากหลักสูตรสู>รายวิชา (Curriculum Mapping) 

 3.1 ตารางแสดงผลลัพธaการเรียนรู;ของหลักสูตรและผลลัพธaการเรียนรู;ตามคุณวุฒิ 

• ความรับผิดชอบหลัก  ๐ ความรับผิดชอบรอง 

ผลลัพธ&การเรียนรู/ระดับหลักสูตร (PLO) 1.จริยธรรม 2.ความรู/ 3.ทักษะ 4.ลักษณะบุคคล 

 
1 2 1 1 2 3 1 2 3 4  

PLO1 สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบและค+านิยมอันดีงาม 

ของสังคม และจรรยาบรรณวิชาการหรือวิชาชีพ 
• • ๐ ๐ 

  
๐ 

   

 

PLO2    สามารถเรียกดูขNอมูล คNนหาขNอมูล เตรียมขNอมูล คัด

กรองข Nอม ูล และการจ ัดการข Nอม ูลให Nอย ู + ในร ูปแบบที่  

เหมาะสมและพรNอมใชNงาน 

 
๐ • • 

 
๐ ๐ ๐ ๐ 

 

 

PLO3   สามารถใช NซอฟตPแวร P ร +วมก ับความร ู Nทางด Nาน

คณิตศาสตรP สถิติ เพื่อวิเคราะหPขNอมูลไดN 
๐ 

 
• • 

 
๐ ๐ 

 
๐ 

 

 

PLO4   สามารถเลือกแบบจำลองสำหรับการวิเคราะหPขNอมูล

และการวิเคราะหPขNอมูลเชิงทำนาย 

 
๐ • • 

 
๐ ๐ ๐ ๐ 

 
 

PLO5   สามารถพัฒนาแบบจำลอง สำหรับการวิเคราะหP

ขNอมูลและการวิเคราะหPขNอมูลเชิงทำนาย 
๐ ๐ • • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐  

PLO6   สามารถแสดงผล สรุปผลขNอมูลและผลการวิเคราะหP

ในรูปแบบที่เหมาะสม 
๐ ๐ • • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 

 

PLO7   สามารถวิเคราะหPความเสี่ยง ความไม+แน+นอน โดยใชN

ความรูNทางดNานวิทยาการขNอมูล สำหรับงานทางดNานธุรกิจ 

อุตสาหกรรม การบริหารจัดการและการประกันภัยไดN 

• • • • • • • • • • 
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 3.2 ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธaการเรียนรู;จากหลักสูตรสู>รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก  ๐ ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา ผลลัพธ&การเรียนรู/

ระดับหลักสูตร 

(PLO) 

1.จริยธรรม 2.ความรู/ 3.ทักษะ 4.ลักษณะบุคคล 

1 2 1 1 2 3 1 2 3 4 

วิชาเฉพาะบังคับ 

04256111 1,3 ๐ 
 

• • 
 

๐ ๐ ๐ 
  

04256121 1,3 ๐ 
 

• • 
 

๐ ๐ ๐ 
  

04256122 1,3 ๐ 
 

• • 
 

๐ ๐ ๐ 
  

04256131 1,3 ๐ 
 

• • 
 

๐ ๐ 
 

๐ 
 

04256132 3 ๐ 
 

• • 
 

๐ ๐ 
 

๐ 
 

04256141 3 ๐ 
 

• • 
 

๐ ๐ 
 

๐ 
 

04256212 2,6 ๐ 
 

• • 
 

๐ ๐ 
 

๐ 
 

04256231 2,3,4 ๐ ๐ • • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 

04256242 2 
 

๐ • • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 

04256251 4 
 

๐ • • 
 

๐ ๐ ๐ ๐ 
 

04256252 4 
 

๐ • • 
 

๐ ๐ ๐ ๐ 
 

04256332 5,6 ๐ ๐ • • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
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รหัสวิชา ผลลัพธ&การเรียนรู/

ระดับหลักสูตร 

(PLO) 

1.จริยธรรม 2.ความรู/ 3.ทักษะ 4.ลักษณะบุคคล 

1 2 1 1 2 3 1 2 3 4 

04256333 4,5,6,7 • • • • • • • • • • 
04256347 2,6 ๐ ๐ • • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 

 

04256352 7 • • • • • • • • • • 
04256490 7 • • • • • • • • • • 
วิชาเฉพาะเลือก 

04256211 3 ๐ 
 

• • 
 

๐ ๐ 
 

๐ 
 

04256213 3,4 ๐ ๐ • • 
 

๐ ๐ ๐ ๐ 
 

04256221 3,4 ๐ ๐ • • 
 

๐ ๐ ๐ ๐ 
 

04256312 4,6 ๐ ๐ • • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 

04256313 4,6 ๐ ๐ • • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 

04256321 4,6 ๐ ๐ • • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 

04256341 4 
 

๐ • • 
 

๐ ๐ ๐ ๐ 
 

04256343 4 
 

๐ • • 
 

๐ ๐ ๐ ๐ 
 

04256345 2,6 ๐ ๐ • • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 

04256346 2,6 ๐ ๐ • • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
 

04256355 4,5,6 ๐ ๐ • • ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ ๐ 
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รหัสวิชา ผลลัพธ&การเรียนรู/

ระดับหลักสูตร 

(PLO) 

1.จริยธรรม 2.ความรู/ 3.ทักษะ 4.ลักษณะบุคคล 

1 2 1 1 2 3 1 2 3 4 

04256496 7 • • • • • • • • • • 
04256497 7 • • • • • • • • • • 
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4.ช่ือ สกุล ตำแหน>งและคุณวุฒิของอาจารยa 

 4.1 อาจารยaประจำหลักสูตร 

ลำดับ 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตำแหนAงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปD พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน 

ปeจจุบัน หลักสูตรใหมA 

 

1 นายจารุวัฒนP ไพใหล 

ผูNช+วยศาสตราจารยP 

วท.บ. (ศาสตรPคอมพิวเตอรP) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรP, 2554 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอรP) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรP, 2556 

D.Eng. (Information  

Engineering) 

Hiroshima University, Japan, 

2561 

งานวิจัย 

Adaptive design of two-phase 

quick response codes for 

contact tracing and 

surveillance application: A case 

study of COVID-19. ICIC Express 

Letters, 2564 

01418101 

01418331 

01418461 

01418496 

02739431 

04256132 

04256252 

04256333 

04256496 

04256497 

 

2 นางสาวจิตสราญ สีกู+กา   

ผูNช+วยศาสตราจารยP 

วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรP,  

2553  

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรP,  

2557 

งานวิจัย 

Mobile Application for 

Classification of Milled Rice 

kernels, 2562 

01418101 

01418332 

01418351 

01418352 

01999013 

02739351 

02739481 

02739496 

04256341 

04256496 

04256497 

3 นางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล 

อาจารยP 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอรP)  

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2543 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอรP)  

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2549 

งานวิจัย 

Improving Thai Word 

Segmentation Using HMM: A 

Case Study of Sentiment 

Analysis, 2563 

01418101 

01418102 

01418231 

01418334 

01418399 

01418499 

01999111 

02739433 

03654114 

01418363 

04256332 

04256496 

04256497 
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ลำดับ 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตำแหนAงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปD พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน 

ปeจจุบัน หลักสูตรใหมA 

 

4 นางสาวนิตยา เมืองนาค 

ผูNช+วยศาสตราจารยP 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอรP) 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,2544  

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอรP) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม+, 2547 

ปร.ด. (เทคโนโลยี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรP, 2560 

งานวิจัย 

Comparative Study Considering 

Garbage Classification Using In-

Depth Learning Techniques. Recent 

Advances in Information and 

Communication Technology 2564.  

01204213 

01204399 

01204490 

01204492 

01418101 

01418323 

04252112 

 

01418223 

04256251 

04256496 

04256497 

 

5 นางสาวบวรรัตนP ศรีมาน 

อาจารยP 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอรP)  

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2543 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอรP)  

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2549 

Ph.D. (Artificial Intelligence)  

The University of Groningen,  

The Netherlands, 2563 

งานวิจัย 

การจำแนกประเภทบทความ

ภาษาไทยโดยใชNเทคนิคกระเป¦าคำ, 

2565 

01418101 

01418442 

02739312 

02739341 

02739437 

02739496 

04850490 

04256141 

04256496 

04256497 

 

6 นางประครอง วรกา * 

ผูNช+วยศาสตราจารยP  

วท.บ.(คณิตศาสตรP) 

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2544 

วท.ม.(คณิตศาสตรP) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรP, 2546 

วท.ด. (คณิตศาสตรPประยุกตP)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี,  

2551 

งานวิจัย 

Linearizability of Nonlinear 

Second-Order Ordinary 

Differential Equations by Using a 

Generalized  Linearizing 

Transformation, 2563  

 

01417112 

01417168 

01417267 

04202102 

04202104 

04256111 

04256211 

04256496 

04256497 

 

* อาจารย&ผู)รับผิดชอบหลักสูตร 
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ลำดับ 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตำแหนAงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปD พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน 

ปeจจุบัน หลักสูตรใหมA 

 

7 นายพีระ ลิ่วลม 

ผูNช+วยศาสตราจารยP 

วท.บ. (เคมี)  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2536 

วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ 

ระบบสารสนเทศ)  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2542 

ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอรP)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรP,  

2551 

งานวิจัย 

Alternative Rule Reasoning: 

Association Rule Tree 

Reasoning with a Constraining 

Rule Ascertained using a 

Reasoning Framework in 2D 

Interestingness Area, 2564 

01418101 

01418141 

01418222 

01418341 

01418499 

02739435 

01418141 

04256343 

04256355 

04256496 

04256497 

 

8 นางสาวเพ็ญศิร ิสมพงษP * 

ผูNช+วยศาสตราจารยP 

วท.บ.(คณิตศาสตรP) 

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2549 

วศ.ม.(วิศวกรรมอุตสาหการ) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรP, 2552 

ปร.ด.(คณิตศาสตรPประยุกตP) 

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2557 

งานวิจัย 

    Algorithm for Solving Parallel 

Machines Scheduling Problem to 

Minimize Earliness and Tardiness 

Costs, 2563 

01417168 

01204211 

03757123 

04202104 

04202201 

04253499 

 

04256213 

04256496 

04256497 

 

9 นางสาววรรณภา ภักดี * 

ผูNช+วยศาสตราจารยP  

วท.บ.(สถิติ)  

มหาวิทยาลัยสารคาม, 2544 

วท.ม.(สถิติประยุกตP) 

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2548 

ปร.ด.(สถิติประยุกตP)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 

เกลNาพระนครเหนือ, 2562 

งานวิจัย 

     Modified Two-stage Least 

Squares Methods for Estimating 

Parameters in Nonlinear 

Regression Models with 

Correlated Errors, 2564  

01422111 

04204201 

04824171 

04256121 

04256122 

04256221 

04256321 

04256496 

04256497 

* อาจารย&ผู)รับผิดชอบหลักสูตร 
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ลำดับ 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตำแหนAงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปD พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน 

ปeจจุบัน หลักสูตรใหมA 

 

10 นางสาววไลลักษณP วงษPรื่น * 

ผูNช+วยศาสตราจารยP 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอรP)  

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี,  

2543 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลNา 

พระนครเหนือ, 2549 

งานวิจัย 

Comparative Study Estimating 

and Detecting Chalkiness of 

Thai Hom Mali Brown Rice 

Grains Using Image Analysis and 

Four Segmentation Techniques, 

2564 

01418105 

01418321 

02739323 

02739342 

04256131 

04256231 

04256352 

04256496 

04256497 

11 นางสาวศิริพร ทับทิม (แสนศร)ี 

ผูNช+วยศาสตราจารยP 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอรP) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม+, 2538 

พบ.ม. (สถิติประยุกตP)  

ระบบและการจัดการสารสนเทศ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตรP, 

2540 

งานวิจัย 

Adaptive design of two-phase 

quick response codes for contact 

tracing and surveillance 

application: A case study of 

COVID-19. ICIC Express Letters, 

2564 

01418101 

01418219 

01418221 

04850390 

04850490 

04256345 

04256346 

04256490 

04256496 

04256497 

 

 

12 นางสาวิณี แสงสุริยันตP 

อาจารยP 

วท.บ.(สถิติ)  

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2538 

คอ.ม.(คอมพิวเตอรPและเทคโนโลย)ี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลNา

ธนบุรี, 2543 

ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอรP)  

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรP, 2563 

งานวิจัย 

     Integrating Fishbone Diagram from 

Descriptive and Predictive Data 

Mining for Describing the Relation 

Between Cardiovascular Diseases 

and Related Items. In International 

Conference on Computing and 

Information Technology. Springer, 

Cham, 2565 

01204312 

01204495 

01204498 

01204499 

01418101 

01418132 

02739211 

02739398 

04252112 

04256345 

04256346 

04256490 

04256496 

04256497 

13 นายสุนทร บุญตา * 

ผูNช+วยศาสตราจารยP 

วท.บ. (คณิตศาสตรP) 

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2545 

วท.ม. (คณิตศาสตรP) 

จุฬาลงกรณPมหาวิทยาลัย, 2548 

วท.ด. (คณิตศาสตรPประยุกตP) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2557 

งานวิจัย 

    Approximation of Minimum 

Initial Capital of the Discrete Time 

Surplus Process Using Separated 

Claim Technique for Mortor 

Insurance, 2562 

 

 

01417111 

01417168 

03757123 

04202103 

04202104 

04824212 

04256212 

04256312 

04256313 

04256496 

04256497 

 

* อาจารย&ผู)รับผิดชอบหลักสูตร 
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ลำดับ 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตำแหนAงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปD พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน 

ปeจจุบัน หลักสูตรใหมA 

 

14 นายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล 

ผูNช+วยศาสตราจารยP 

คอ.บ. (อิเล็กทรอนิกสPและ คอมพิวเตอรP)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลNา 

เจNาคุณทหารลาดกระบัง, 2541 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอรP)  

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2549 

งานวิจัย 

     Linguistic Rules-Based Approach 

for Translating Nyaw Language to 

the Phonetic Alphabet, 2565 

 

01418101 

01418105 

01418211 

01418333 

01418462 

03654114 

01418261 

04256496 

04256497 

15 นางสาวอัจฉรา นามบุรี * 

อาจารยP 

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอรP)  

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545 

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน,ี 2548 

งานวิจัย 

Improving Thai Word 

Segmentation Using HMM: A 

Case Study of Sentiment 

Analysis, 2563 

01418101 

01418102 

01418105 

01418112 

01418232 

02739452 

02739482 

04256242 

04256347 

04256496 

04256497 

 

 

4.2 อาจารยaผู;สอน 

ลำดับ 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตำแหนAงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปDที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน 

ปeจจุบัน หลักสูตรใหมA 

 

1 นางกนกทิพยP  โคตรสำราญ 

อาจารยP 

วท.บ.(คณิตศาสตรPประยุกตP)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลNา  

พระนครเหนือ, 2542 

วท.ม.(คณิตศาสตรPประยุกตP)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 

เกลNาพระนครเหนือ, 2556 

- 01417111 

01417167 

01417168 

04202104 

04202105 

04824212 

04256111 

 

* อาจารย&ผู)รับผิดชอบหลักสูตร 
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ลำดับ 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตำแหนAงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปDที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน 

ปeจจุบัน หลักสูตรใหมA 

 

2 นางสาวพรรณนิภา รินทระ 

อาจารยP 

วท.บ. (คณิตศาสตรP) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรP, 2549 

สต.ม. (สถิติ) 

จุฬาลงกรณPมหาวิทยาลัย, 2552 

ปร.ด. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรP, 2564 

- 01422111 

04204201 

04824171 

04256121 

04256122 

04256221 

04256321 

 

3 นางภัทราวดี  ประเสริฐสังขP 

รองศาสตราจารยP 

วท.บ. (คณิตศาสตรP)  

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2545 

วท.ม. (คณิตศาสตรP)  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรP, 2548 

ปร.ด. (คณิตศาสตรP)  

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 

- 01417111 

01417167 

04202103 

04256111 

 

4 นายวัชระ  เทพารส 

ผูNช+วยศาสตราจารยP 

วท.บ. (คณิตศาสตรP)  

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2546 

วท.ม. (คณิตศาสตรP)  

จุฬาลงกรณPมหาวิทยาลัย, 2549 

- 01417167 

01417168 

01417322 

04202104 

04256111 

 

5 นางสาวศิริญญา  โปร+งจิตรP 

อาจารยP 

วท.บ.(คณิตศาสตรP)  

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2542 

วท.ม.(คณิตศาสตรP)  

จุฬาลงกรณPมหาวิทยาลัย, 2545 

ปร.ด.(คณิตศาสตรP)  

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2558 

- 01417167 

01417267 

04202201 

04202202 

04256111 

 



 

- 47 - 

 

ลำดับ 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 

ตำแหนAงทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 

ชื่อสถาบัน, ปDที่สำเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ ภาระงานสอน 

ปeจจุบัน หลักสูตรใหมA 

 

6 นางสาวสุภัคนรี  สัตตะโส 

อาจารยP 

วท.บ.(คณิตศาสตรPประยุกตP)  

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2552 

วท.ม.(คณิตศาสตรPประยุกตP)  

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2555 

ปร.ด.(คณิตศาสตรPประยุกตP)  

มหาวิทยาลัยขอนแก+น, 2562 

- 04202105 

04824141 

04256111 

 

 

4.3 อาจารยaพิเศษ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑKในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑaในการให;ระดับคะแนน (เกรด) 

ตามขCอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ว[าดCวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ดังน้ี 

14. การวัดและประเมินผลการศึกษา 

 14.1 การประเมินผลการศึกษาของแต[ละรายวิชาจะกระทำไดCเปhนระดับต[าง ๆ ซึ่งมีความหมาย และแตCม

คะแนนดังต[อไปน้ี 

   ระดับคะแนน ความหมาย แตCมคะแนน 

   A ดีเย่ียม (excellent) 4.0 

   B+ ดีมาก (very good) 3.5 

   B ดี (good) 3.0 

   C+ ค[อนขCางดี (fairly good) 2.5 

   C พอใชC (fair) 2.0 

   D+ อ[อน (poor) 1.5 

   D อ[อนมาก (very poor) 1.0 

   F ตก (fail) 0.0 

   I ยังไม[สมบูรณ2 (incomplelte) - 

   S พอใจ (satisfactory) - 

   U ไม[พอใจ (unsatisfactory) - 

   P ผ[าน (passed) - 

   NP ไม[ผ[าน (mot passed) - 

   N ยังไม[ทราบระดับคะแนน (grade not reported) - 

  ระดับคะแนน I ใชCเฉพาะกรณีที่นิสิตมีงานบางส[วนในวิชานั้นยังไม[สมบูรณ2 แต[มีการวัดผลอย[างอื่นของ

วิชาน้ันตลอกภาคการศึกษา และเปhนท่ีพอใขของอาจารย2ผูCสอน 

  ระดับคะแนน S และ U ใชCสำหรับรายวิชาท่ีนิสิตลงทะเบียนประเภทไม[นับหน[วยกิต (Audit) 

  ระดับคะแนน P ใชCสำหรับรายวิชาท่ีไม[นำค[าของหน[วยกิตมาคำนวณแตCมคะแนนเฉล่ียสะสม การฝ�กงานท่ี

ไม[มีหน[วยกิต หรือรายวิชาท่ีมีการเทียบโอนจากการลงทะเบียนเรียนขCามสถาบัน 

  ระดับคะแนน N ใชCเฉพาระกรณีท่ียังไม[ไดCรับรายงานการประเมินผลการศึกษา 

 14.2  นิสิตตCองดำเนินการขอแกCไขระดับคะแนน I และ N ใหCเสร็จสิ้นภายใน 30 วันหลังวันส[งคะแนนวัน

สุดทCายของภาคการศึกษานั้น การผ[อนผันตCองไดCรับความเห็นชอบจากอาจารย2ผูCรับผิดชอบรายวิชา และไดCรับนุมัติจาก

คณบดีเจCาสังกัดรายวิชานั้น ทั้งนี้ ตCองไม[เกินสิ้นภาคการศึกษาปกติถัดไป หากไม[ปฏิบัติตามใหCถือว[านิสิตผูCนั้นไดCระดับ

คะแนน F หรือ U ในรายวิชาน้ัน 

 14.3  การแกCไขระดับคะแนนตCองมีเหตุผลความจำเปhน พรCอมเอกสารประกอบการพิจารณา โดยตCองไดCรับ

ความเห็นชอบจากอาจารย2ผูCรับผิดชอบรายวิชา คณะกรรมการประจำคณะเจCาสังกัดรายวิชานั้น และไดCรับอนุมัติจาก

รองอธิการบดีท่ีไดCรับมอบหมายใหCดูแลงานดCานวิชาการ 



 

- 49 - 

 

 14.4 การคิดแตCมคะแนนเฉล่ียสะสม 

  14.4.1 การคิดแตCมคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิต ใหCคิดจากแตCมคะแนนทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน

เรียนประเภทนับหน[วยกิต (credit) ท้ังรายวิชาท่ีสอบไดC และรายวิชาท่ีสอบตก 

  14.4.2 การคิดแตCมคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตที่ยCายสาขาวิชาเอก ยCายหลักสูตร ยCายคณะ ใหCคิด

แตCมคะแนนของทุกรายวิชาที่มีปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกที่รับเขCา ไม[ว[าจะเปhนรายวิชาที่เทียบใหCหรือไม[ก็ตาม 

ส[วนรายวิชาท่ีไม[ปรากฏในหลักสูตรสาขาวิชาเอกท่ีรับเขCา ไม[สามารถนำมาคิดแตCมคะแนนเฉล่ียสะสม 

  14.4.3 การคิดแตCมคะแนนเฉลี่ยสะสมของนิสิตของนิสิตที่โอนมาจากสถานศึกษาอื่น และนิสิตที่จบ

อนุปริญญา หรือเทียบเท[า และไดCรับอนุมัติใหCเขCาศึกษาต[อ ใหCคิดเฉพาะแตCมคะแนนของรายวิชาท่ีเยนใหม[เท[าน้ัน 

  14.4.4 การคิดแตCมคะแนนเฉล่ียสะสม เพ่ือพิจารณาถานภาพทางการศึกษาของนิสิตตามเกณฑ2ในขCอ 

26.4.9 และ 26.4.10 นั้น ใหCคิดปdละสองครั้งคือเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาภาคตCนและภาคปลาย ส[วนผลการศึกษาใน

ภาคฤดูรCอน ใหCนำไปรวมกับผลการศึกษาภาคตCนถัดไป เวCนแต[กรณีผูCจบการศึกษาในภาคฤดูรCอน 

 14.5  คณะสามารถระงับการประกาศ หรือการคัดผลการศึกษาใหCนิสิต หากนิสิตคCางชำระหนี้สินในภาควิชา 

และในคณะน้ัน ๆ 

 14.6  มหาวิทยาลัยสามารถระงับหรือเพิกถอนการออกใบแสดงผลการศึกษา และใบรับรองใด ๆ ใหCแก[นิสิต 

หากนิสิตคCางชำระหน้ีสินภายใน หรือภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมหาวิทยาลัยรับทราบ ถึงแมCไดCมีการประกาศผลการศึกษา

ไปแลCวก็ตาม 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

2.1 การทวนสอบระดับรายวิชา ขณะนิสิตยังไม>สำเร็จการศึกษา 

ดำเนินการโดยผูCรับผิดชอบหลักสูตร ผูCที่ไดCรับการแต[งตั้งจากผูCรับผิดชอบหลักสูตร หรือผูCมีส[วนเกี่ยวขCองในแต[

ละภาคการศึกษา ประกอบดCวย 

1. วางแผน กำหนดระยะเวลา รายวิชา วิธีการ เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมสำหรับการทวนสอบ 

2. ทวนสอบจากการใหCนิสิตประเมินการสอนของอาจารย2 

3. ทวนสอบผลการเรียนรูCของนิสิตในการสะทCอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค2ตามความรับผิดชอบหลัก/

รองในมาตรฐานผลการเรียนรูCของรายวิชา 

4. ทวนสอบผลลัพธ2การเรียนรูCที่คาดหวังของรายวิชาตามที่กำหนดในวัตถุประสงค2ในการพัฒนา/ปรับปรุง

รายวิชา 

5. ทวนสอบผลลัพธ2การเรียนรูCท่ีคาดหวังของหลักสูตร คุณลักษณะพิเศษของนิสิตในหลักสูตร 

6. วิเคราะห2ผลการประเมินเพ่ือสะทCอนกลับไปยังอาจารย2ผูCสอนรายวิชา และ/หรือผูCรับผิดชอบหลักสูตร 

7.   จัดทำอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับการประเมินผลลัพธ2การเรียนรูCของแต[ละช้ันปd 
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2.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตสำเร็จการศึกษา 

ดำเนินการโดยผูCรับผิดชอบหลักสูตรหรือผูCท่ีไดCรับการแต[งต้ังจากผูCรับผิดชอบหลักสูตร ประกอบดCวย 

1. การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของบัณฑิต 

2. การสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูCใชCบัณฑิต ผูCทรงคุณวุฒิภายนอก ผูCมีส[วนไดCส[วนเสีย หรือ

สถาบันอุดมศึกษาท่ีบัณฑิตไปศึกษาต[อ 

3. การสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต 

4. การสำรวจความสามารถของนิสิตตามผลลัพธ2การเรียนรูCของหลักสูตร (PLO)  

3. เกณฑaการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

ตามขCอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ว[าดCวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ดังน้ี 

ขCอ 28  การขอจบและอนุมัติปริญญา หรืออนุปริญญา 

 28.1 นิสิตตCองยื่นคำรCองแสดงความจำนงขอจบการศึกษาต[ออาจารย2ที่ปรึกา และคณบดีเจCาสังกัดนิสิตภายใน 

30 วัน นับแต[วันเปlดเรียนของภาคการศึกษาสุดทCาย ท่ีนิสิตคาดว[าจะสอบไดCหน[วยกิตครบถCวนตามหลักสูตร 

 28.2  นิสิตที่มีสิทธิ์ขอรับปริญญา ตCองศึกษารายวิชาและปฏิบัติตามขCอกำหนดครบถCวนตามความตCองการแห[ง

หลักสูตร โดยมีแตCมคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต[ 2.00 ขึ้นไป และมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม[ต่ำกว[า 6 

ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 4 ปd หรือไม[ต่ำกว[า 8 ภาคการศึกษาปกติสำหรับหลักสูตร 5 ปd และไม[ต่ำกว[า 10 

ภาคการศึกษาสำหรับหลักสูตร 6 ปd ท้ังน้ี ยกเวCนผูCท่ีไดCรับการเทียบรายวิชาและโอนหน[วยกิต 

 28.3  นิสิตตCองสอบไดCทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไวC โดยความเห็นชอบของอาจารย2ที่ปรึกษา อาจารย2

ผูCรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนCาภาควิชา และคณบดีเจCาสังกัดนิสิต 

 28.4  นิสิตอาจยื่นคำรCองขอรับอนุปริญญาไดC กรณีเมื่อเรียนครบหลักสูตรและเงื่อนไขว[าดCวยอนุปริญญาท่ี

กำหนดไวCในแต[ละหลักสูตร หรือกรณีที่นิสิตเรียนครบตามหลักสูตรในขCอ 28.2 และปฏิบัติครบตามขCอกำหนดและ

ระเบียบ แต[ไดCแตCมคะแนนเฉล่ียสะสมต่ำกว[า 2.00 

 28.5  นิสิตตCองชำระหน้ีสินทั้งหมดที่มีต[อมหาวิทยาลัย คณะ หรือต[อภาควิชาใหCเรียบรCอยเสร็จสิ้นก[อน จึงจะ

ไดCรับการเสนอช่ือเพ่ือขอรับปริญญา หรืออนุปริญญา 

 28.6  นิสิตที่สมควรไดCรับการเสนอชื่อใหCไดCรับปริญญาหรืออนุปริญญาตCองเปhนผูCที่มีความประพฤติที่ไม[ขัดต[อ

ระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนิสิต 

 28.7  สภามหาวิทยาลัย เปhนผูCพิจารณาอนุมัติหรืออนุปริญญา 

 28.8  ผูCสำเร็จการศึกษาที่จะไดCรับการเสนอชื่อเพื่อขอเขCารับพระราชทานปริญญาหรืออนุปริญญาไดCตCองผ[าน

การเขCาร[วมกิจกรรมนิสิตและตCองเขCาร[วมทดสอบความรูCหรือทักษะอ่ืนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 28.9  พิธีประสาทปริญญากำหนดปdละหน่ึงคร้ัง 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยK 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยaใหม> 

1. ปฐมนิเทศอาจารย2ใหม[ในเรื ่องบทบาทและหนCาที่ความรับผิดชอบต[อผลการเรียนรูCของนิสิตในรายวิชาท่ี

รับผิดชอบ รวมท้ังผลลัพธ2การเรียนรูCของหลักสูตร และ ผลลัพธ2การเรียนรูCในแต[ละช้ันปd 

2. ชี้แจงและมอบเอกสารที่เกี่ยวขCอง ไดCแก[ รายละเอียดหลักสูตร คู[มือนิสิต คู[มืออาจารย2 คู[มืออาจารย2ที่ปรึกษา 

ระเบียบขCอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 ว[าดCวยการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 พ.ศ. 2559 

แก[อาจารย2ใหม[ 

3. ชี้แจงและมอบเอกสารประมวลรายวิชา ซึ่งแสดงถึงผลการเรียนรูCที่คาดหวังจากรายวิชา และกลยุทธ2การสอน

และการประเมินผล ใหCแก[อาจารย2ผูCสอนท้ังอาจารย2ใหม[และอาจารย2พิเศษ 

4. กำหนดใหCอาจารย2ใหม[ตCองผ[านการฝ�กอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ2การสอน กลยุทธ2การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา โดยอยู[ในความดูแลช[วยเหลือของอาจารย2พ่ีเล้ียง ก[อนการทำหนCาท่ีตามลำพัง 

5. มอบหมายอาจารย2พ่ีเล้ียงใหCคำแนะนำและติดตามการทำงานของอาจารย2ใหม[ ไม[นCอยกว[าหน่ึงภาคการศึกษา 

2. การพัฒนาความรู;และทักษะให;แก>คณาจารยa 

กำหนดกลไกในการใหCความรูCจากการปฏิบัติงานตามหนCาที่ความรับผิดชอบ และเปlดโอกาสใหCคณาจารย2พัฒนา

ตนเองอย[างสม่ำเสมอ 

2.1 การพัฒนาทักษะด;านวิชาชีพอาจารยa 

1. การเพิ่มพูนความรูC สรCางเสริมประสบการณ2เพื่อสนับสนุนการสอนและการวิจัยอย[างต[อเนื่องของ

อาจารย2 โดยส[งเสริมการดูงานทางวิชาการ วิชาชีพ การฝ�กอบรม การประชุม สัมมนาทางวิชาการ นำเสนอผลงานทาง

วิชาการในที่ประชุมวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกหน[วยงาน ในประเทศและ/หรือต[างประเทศ รวมทั้งการลาเพ่ือ

เพ่ิมพูนความรูCทางวิชาการ 

2. การฝ�กอบรมการพัฒนาขCอเสนอโครงการวิจัย และการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ2ในวารสารนานาชาติ 

3. การร[วมมือในการทำวิจัยท้ังในและต[างประเทศ 

4. การทำผลงานทางวิชาการ เพ่ือเขCาสู[ตำแหน[งทางวิชาการ 

5. การทำวิจัยเพ่ือสรCางองค2ความรูCใหม[เพ่ือบูรณการกับการเรียนการสอนและส[งเสริมความเช่ียวชาญ 

6. การมีส[วนร[วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก[ชุมชน 

7. การฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติดCานการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  

8. การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูCประสบการณ2 อภิปรายป�ญหาและแนวทางแกCไขระหว[างคณาจารย2ใน

หลักสูตร และในภาควิชา 

9. การฝ�กอบรมทางดCานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาด;านวิชาการ 

1. พัฒนาทางดCาน Data Thinking 

2. พัฒนาทางดCานหัวขCอท่ีเก่ียวขCองกับวิทยาการขCอมูล การประกันภัย 
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หมวดที่ 7 การบริหารคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารคุณภาพหลักสูตร 

 1.1 การกำกับมาตรฐาน 

 มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหCเปhนไปตามเกณฑ2มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ตลอด

ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประกอบดCวย ประธาน

หลักสูตร อาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย2ประจำหลักสูตร และอาจารย2ผูCสอน เปhนผูCบริหารและรับผิดชอบ

หลักสูตร โดยมีหัวหนCาภาควิชา รองคณบดีฝ³ายวิชาการ และคณบดี เปhนผูCกำกับดูแล ใหCคำแนะนำ และกำหนดนโยบาย 

ใหCผูCรับผิดชอบหลักสูตร มีหนCาท่ีดังต[อไปน้ี 

 1.  ดูแลรับผิดชอบการบริหารจัดการการเรียนการสอนใหCเปhนไปตามขCอกำหนดของหลักสูตรและมาตรฐาน

คุณวุฒิ การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรใหCทันสมัย 

 2.  คณะกรรมการระดับภาควิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และผูCประสานงาน ประชุมพิจารณาการวาง

ระบบผูCสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน แลCวนำเสนอท่ีประชุมภาควิชาเพ่ือพิจารณาความเหมาะสม 

 3.  กำกับและติดตาม วางแผนการจัดการเรียนการสอนร[วมกับอาจารย2ผูCสอน ดำเนินการจัดการเรียนการสอน 

และติดตามการประเมินผลรายวิชาที ่ร ับผิดชอบใหCเปhนไปอย[างมีคุณภาพภายใตCการกำกับดูแลของภาควิชา/

คณะกรรมการประจำคณะ 

 4.  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของหลักสูตรอย[างสม่ำเสมอ 

 5.  ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน จากนิสิตปdสุดทCาย นายจCางผูCใชC

บัณฑิต อาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือนำผลมาปรับปรุง พัฒนาการบริหารหลักสูตรใหCมีคุณภาพ 

 6.  ดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และรายงานผลต[อสถาบัน 

 7.  นำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรรายปdมาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร รวมถึง

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปd 

 ซ่ึงการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ2มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนด โดย สป.อว. มีรายละเอียดดังต[อไปน้ี 

เป าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

1. จัดการและปรับปรุงหลักสูตร

ใหCม ีความทันสมัย โดยการ

พัฒนาใหCอาจารย2 บุคลากร 

และนิสิต เปhนผูCที่มีความรูCเท[า

ทันเทคโนโลยีและองค2ความรูC

ทางดCานวิทยาการขCอมูลอยู[

เสมอ 

 

จัดการ ปร ับปร ุงหร ือสร Cาง 

หลักสูตร โดยมีจำนวนและ

ค ุ ณ ส ม บ ั ต ิ ข อ ง อ า จ า ร ย2

ผ ู C ร ับผ ิดชอบหล ักส ูตรหรือ

อาจารย2ประจำหลักสูตร ใหC

เป hนไปตามมาตรฐานเกณฑ2

ของสำนักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา 

 

หลักสูตรท่ีเปhนไปตามเกณฑ2

ม า ต ร ฐ านขอ ง ส ำน ั ก ง าน

คณะกรรมการอุดมศึกษา 
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เป าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

2. การจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตร โดยเนCนใหCอาจารย2

ผ ู Cสอนและน ิส ิต เก ิดความ

เรียนรูCในการพัฒนาองค2ความรูC

และท ั กษะทางว ิ ช าช ี พ ท่ี

ทันสมัย 

1. จัดใหCมีการเรียนการสอนท้ัง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย

เนCนการเรียนรูCที ่มีผู Cเรียนเปhน

ศูนย2กลาง เพื ่อใหCผู C เร ียน มี

ทักษะ รูCจักคิด วิเคราะห2 และ

แกCป�ญหาไดCดCวยตนเอง 

2. ส [ง เสร ิมให Cอาจารย 2ผ ู C สอน     

เป hนผ ู Cนำทางว ิชาการหรือ

ผูCเช่ียวชาญในสาขาท่ีเก่ียวขCอง 

3. ส[งเสริมใหCอาจารย2ผู Cสอน มี

โอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน 

และนำเสนอบทความทาง

วิชาการ 

4. ส[งเสริมใหCนิสิตผูCเรียน มีโอกาส

เดินทางไปศึกษาดูงานนอก

สถานที่ ในสถานประกอบการ

ท่ีเก่ียวขCอง 

1. จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่มี

การจัดการเรียนการสอนโดย

เนCนผูCเรียนเปhนศูนย2กลาง 

2. จำนวนบทความทางวิชาการ

หรืองานวิจัย 
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เป าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

3. การตรวจสอบและปรับปรุง

รายว ิชาและหล ักส ูตรให C มี

ความทันสมัยอยู[เสมอ 

1. จัดการปรับปรุงรายวิชาหรือ

หลักส ูตรใหCม ีความทันสมัย 

กCาวทันเทคโนโลยีป�จจุบัน 

2. จัดใหCมีการทำวิจัยสถาบัน เพ่ือ

เป hนข Cอม ูลในการปร ับปรุง

หล ักส ูตร ให Cตรงก ับความ

ตCองการของตลาด 

3. เช ิญผ ู Cทรงค ุณว ุฒ ิภายนอก

มหาวิทยาลัย ทั ้งหน[วยงาน

ภาครัฐ เอกชน และองค2กร

วิชาชีพ เพื ่อเปhนกรรมการใน

การปรับปรุงหลักสูตร 

4. มีการประเมินภาวะการไดCงาน

ทำของบ ัณฑิต รวมทั ้ งจาก

ผู Cประกอบการที่เปhนนายจCาง

บัณฑิต เพื่อนำขCอมูลมาใชCใน

การปรับปรุงหลักสูตร 

1. รายวิชามีการปรับปรุงเนื้อหา

ใหCทันสมัยอยู[เสมอ 

2. หลักสูตรมีการปรับปรุงใหม[ 

ทุก ๆ 5 ปd 

3. ผลประเมินการใชCบัณฑิตจาก

สถานประกอบการ 

 1.2 บัณฑิต 

 หลักสูตรมุ[งเนCนการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ใหCผูCเรียนมีความรูCในวิชาการและ

วิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กำหนดของบัณฑิตระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะตCองเปhนผูCมีความรูC มีคุณธรรมจริยธรรม 

มีความสามารถในการเรียนรูCและพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต2ใชCความรูCเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมไดCอย[างมีความสุข

ทั้งทางร[างกายและจิตใจ มีความสำนึกและความรับผิดชอบ มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ2ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 

มีการดำเนินงานที่เกี่ยวขCองกับการผลิตบัณฑิตตามเกณฑ2มาตรฐานหลักสูตร เพื่อมุ[งเนCนเปyาหมายการจัดการศึกษาที่ผล

การเรียนรูCของนิสิต ซึ่งเปhนการประกันคุณภาพบัณฑิต และสื่อสารใหCสังคม ชุมชน รวมทั้งหน[วยงานที่เกี่ยวขCองต[าง ๆ 

ไดC เชื่อมั่นถึงคุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตออกมาเปhนไปตามที่กำหนดไวCในผลลัพธ2การเรียนรูC และตรงกับความตCองการ

ของตลาดแรงงาน โดยมีรายละเอียดดังต[อไปน้ี 
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  1.2.1 คุณภาพบัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา 

การดำเนินการ การประเมินผล 

1. สำรวจความตCองการของผูCใชCบัณฑิต เพื่อใชCใน

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย[างอย[าง

ต[อเน่ือง 

1. ข Cอม ูลความต Cองการ ความคาดหว ั งของ

ผูCประกอบการหรือผูCใชCบัณฑิตที่สามารถนำมาใชC

ในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อใหCผลิตบัณฑิตท่ี

ตรงตามความตCองการของตลาดแรงงาน 

2. การประเมินบัณฑิตโดยผู CใชCบัณฑิตทุกปdท่ี

ครอบคลุมตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 

ศึกษาแห[งชาติ 4 ดCาน คือ 

1. ดCานจริยธรรม 

2. ดCานความรูC 

3. ดCานทักษะ 

4. ดCานลักษณะบุคคล 

เพ ื ่อนำผลการประเม ินมาว ิ เคราะห 2และ

ปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรและบัณฑิตต[อไป 

2. ผลความพึงพอใจในการใชCบัณฑิตในดCานต[าง ๆ 

จากผูCใชCบัณฑิต 

  

 

 1.2.2 การได;งานทำของผู;สำเร็จการศึกษา 

การดำเนินการ การประเมินผล 

1. สำรวจภาวะการไดCงานหรือการมีกิจการของ

ตนเองของบ ัณฑ ิต  โดยม ี รายได Cประจำ

ระยะเวลา 1 ปd นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา 

โดยงานที่ทำตCองเปhนงานสุจริตที่สามารถสรCาง

รายไดCประจำเพ่ือเล้ียงชีพตนเองไดC 

1. ขCอมูลการไดCงานทำของบัณฑิต เพื่อนำมาใชCใน

การประเมินความตCองการของตลาดแรงงาน 

และนำข Cอม ูลไปใช Cในการปร ับปร ุงเน ื ้อหา

รายวิชาของหลักสูตร 

2. มีการสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตเรื ่อง

รายวิชาหรือทักษะที่ทันสมัย เพื่อใชCประกอบ 

การทำงาน 

2. ขCอมูลจากการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับทักษะ

ทางดCานวิชาชีพ ท่ีใชCในการทำงาน 
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 1.3 นิสิต 

 1.3.1 การรับและการเตรียมความพร;อมก>อนเข;าศึกษา 

 1.3.1.1  การรับนิสิต 

 1.ระบบการรับนิสิตท่ีสอดคลCองกับนโยบายการรับนิสิตของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 

 2.หลักสูตร รับสมัครทั ้ง นิสิตไทยและนิสิตต[างชาติ ที ่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท[า ที่มีคุณสมบัติต[างๆ เปhนไปตามประกาศของการรับสมัครในแต[ละรอบในแต[ละปd

การศึกษา  

 3.กระบวนการรับสมัคร เปhนไปตามระบบการรับสมัครของประเทศ ประกอบไปดCวย 

  3.1 TCAS รอบที่ 1 พิจารณาจาก Portfolio และผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

มัธยมศึกษาปdท่ี 4-6 เทอมแรก หรือเทียบเท[า ซ่ึงเปhนรอบการรับสมัคร ท่ีหลักสูตรกำหนดจำนวนการรับเขCา ท่ีมากท่ีสุด  

  3.2 TCAS รอบที่เหลือทั้งหมด พิจารณาจากผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ

เทียบเท[า โดยพิจารณาจากผลการเรียนในความรูCพ้ืนฐานทางดCานคณิตศาสตร2 หรือ ภาษาอังกฤษ 

 1.3.1.2  การเตรียมความพร;อมก>อนเข;าศึกษา 

 1.หลักสูตรสนับสนุนใหCนิสิตใหม[ทุกคนไดCรับการเตรียมความพรCอมในการใชCชีวิตในมหาวิทยาลัยไดC

อย[างมีความสุข ดCวยการเขCาร[วมกิจกรรมในโครงการของมหาวิทยาลัยและคณะ โดยมหาวิทยาลัยส[งเสริมใหCนิสิตร[วม

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม[ 

 2.การจัดกิจกรรมระดับคณะและภาควิชา โดยมีหัวหนCาภาควิชา ประธานหลักสูตร อาจารย2

ผูCรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย2ประจำหลักสูตร และอาจารย2ที่ปรึกษา จัดใหCมีการปฐมนิเทศนิสิตใหม[ เพื่อใหCคำแนะนำ

แผนการเรียน ดCานการเรียน และอื่น ๆ ตั้งแต[แรกเขCา ช[วงก[อนสอบกลางภาค ช[วงการลงทะเบียน ตลอดจนช[วงการ

ถอนรายวิชา 

 3.การจัดกิจกรรมระดับคณะไดCส[งเสริมใหCนิสิตเขCาร[วมโครงการปรับความรูCพื้นฐานใหCกับนิสิตที่มี

ความจำเปhน ท่ีใชCเปhนพ้ืนฐานในการเรียนในหลักสูตร 

 

 1.3.2 การส>งเสริมและพัฒนานิสิต 

 1.3.2.1  การควบคุมการดูแลการให;คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก>นิสิตปริญญาตรี 

  ใชCระบบการจัดเก็บขCอมูลของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขCอมูลดCานการเรียน ดCานครอบครัว และ

ขCอมูลของนิสิตซ่ึงสามารถติดต[อเม่ือนิสิตมีป�ญหา ประสานงานใหCความช[วยเหลือ มีการกำหนดใหCมีการแต[งต้ังอาจารย2ท่ี

ปรึกษา โดยกำหนดใหCนิสิตทุกคนตCองมีอาจารย2ที่ปรึกษา ทั้งนี้อาจารย2ที่รับหนCาท่ีเปhนอาจารย2ที่ปรึกษาจะตCองเขCา

ประชุมเตรียมความพรCอมการเปhนอาจารย2ที่ปรึกษาและรับมอบคู[มืออาจารย2ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อใชCเปhน

แนวทางในการปฏิบัติหนCาท่ี 

 1.3.2.2  การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร;างทักษะการเรียนรู;ในศตวรรษท่ี 21 

  หลักสูตรร[วมกับภาควิชา มีการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตทั้งในและนอกหCองเรียน

ตลอดหลักสูตร มีการจัดสรรงบประมาณและกำหนดกิจกรรม/โครงการดCานการพัฒนานิสิตไวCในแผนปฏิบัติการ

ประจำปdของคณะและภาควิชา ใหCสอดคลCองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค2ตามผลการเรียนรูCของหลักสูตร มี
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อาจารย2ที่ปรึกษาโครงการเพื่อแนะแนวการจัดกิจกรรมแก[นิสิต ตลอดจนควบคุมใหCนิสิตเรียนรูCกระบวนการ PDCA ใน

การจัดกิจกรรม มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม/โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปd แลCวเสนอต[ออาจารย2ประจำ

หลักสูตรและท่ีประชุมภาควิชา เพ่ือนำผลการประเมินท้ังหมดไปปรับปรุงการจัดโครงการพัฒนานิสิตต[อไป 

  ทั้งนี้ หลักสูตรมุ[งพัฒนาใหCนิสิตมีสมรรถนะสำคัญและจำเปhนในศตวรรษที่ 21 ที่หลักสูตร

มุ[งเนCนไปตามแนวทางหลักๆ ท่ีเหมาะกับหลักสูตร ประกอบดCวย 

  1. ทักษะดCานการคิดอย[างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแกCป�ญหา รวมทั้งทักษะทางดCาน 

Data Thinking ท่ีเปhนทักษะท่ีจำเปhน พรCอมท้ังกลยุทธ2การสอนโดยเนCนนิสิตเปhนศูนย2กลาง เนCนทักษะ ความรูCและความ

เช่ียวชาญท่ีเกิดกับนิสิต ใหCมีส[วนร[วมมีปฏิสัมพันธ2จนสามารถสรCางความรูCดCวยตนเอง   

  2.ทักษะการทำความเขCาใจและสื่อสารขCอมูลออกไปเปhนทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 

เพราะ Data Science กับ AI มีผลต[อหลายอุตสาหกรรม และขCอมูลข[าวสารที่ถูกนำเสนอดCวยโมเดลทำนายเหตุการณ2

ล[วงหนCาก็มีมากข้ึน  

 1.4 อาจารยa 

 1.4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยa 

   1.4.1.1 การรับและแต>งต้ังอาจารยaประจำหลักสูตร 

  ภายใตCการบริหารของภาควิชา โดยมีหัวหนCาภาควิชา และผูCบริหารกำกับดูแลและติดตาม

การบริหารงาน และการพัฒนาอาจารย2ใหCสอดคลCองกับแผนกลยุทธ2ของคณะ มีการวางแผนระยะยาวดCานอัตรากำลัง

อาจารย2 การประเมินความตCองการดCานขีดความสามารถของแต[ละหลักสูตร โดยมีการประชุมของคณาจารย2ภาควิชา มี

การวิเคราะห2อัตรากำลัง ประกอบการคัดเลือกบุคลากรใหม[ใหCตรงกับความตCองการของหลักสูตรและสาขาวิชา มีการ

สรรหา จCางงาน บรรจุ บุคลากรใหม[ ตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัยซึ่งมีขั้นตอนของการรับและแต[งตั้งอาจารย2 

ดังต[อไปน้ี 

  1.  ภาควิชาวิเคราะห2อัตรากำลัง และส[งเรื ่องขออัตรากำลังตามเกณฑ2ผ[านคณะ และ

มหาวิทยาลัย ตามระบบ 

  2.  เมื่อไดCรับจัดสรรอัตรา อาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตรประชุมกับภาควิชา เพื่อพิจารณา

สาขาที่ตCองการรับหรือสาขาขาดแคลน โดยพิจารณาจากแผนอัตรากำลัง และกำหนดคุณสมบัติของผูCสมัครอาจารย2ใหม[ 

เพ่ือใหCมีจำนวนอาจารย2ท่ีมีความรูCความเช่ียวชาญ เสริมสรCางความเขCมแข็งของหลักสูตร 

  3.  ประกาศรับอาจารย2ตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลัย โดยมีการคัดเลือกอาจารย2ท่ี

เหมาะสมตามคุณสมบัติท่ีกำหนด 

  4.  แต[งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ2อาจารย2ใหม[ โดยกำหนดใหCกรรมการสัมภาษณ2ประกอบ 

ดCวย หัวหนCาภาควิชา ผูCบริหารของคณะ และ อาจารย2ในภาควิชาหรือหลักสูตรอย[างนCอย 1 คน 

  5.  อาจารย2ใหม[จะไดCรับคำแนะนำในดCานการเรียนการสอน ดCานการทำงานในองค2กร   และ

อื่นๆ ตามภารกิจของภาควิชา/คณะ นอกจากนั้นอาจารย2ใหม[จะตCองเขCารับการอบรม สัมมนาจากทางมหาวิทยาลัย 

เพื่อใหCมีความรูCและไดCฝ�กทักษะการสอน อีกทั้งยังทำใหCอาจารย2ใหม[ไดCมีเครือข[ายรูCจักกันระหว[างคณะ อาจารย2ใหม[จะ

ไดCรับมอบหมายใหCเขCาสอนร[วมกับอาจารย2ประจำรายวิชา/อาจารย2พ่ีเล้ียง 
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  6.  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามภาระงานทั้งหมด 5 ดCาน ไดCแก[ งานดCานการเรียนการสอน 

งานดCานวิจัย งานดCานการบริการวิชาการแก[สังคม งานดCานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และงานดCานอื่นๆ โดยกรรมการ

ประเมินระดับภาควิชา และระดับคณะพรCอมท้ังใหCขCอเสนอแนะ 

  7.  มีการแต[งตั้งอาจารย2ประจำหลักสูตรจากที่ประชุมภาควิชาและหลักสูตร โดยนำเขCาท่ี

ประชุมฝ³ายวิชาการคณะ และคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการวิชาการ โดยสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติตามลำดับ แลCวแจCงสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบต[อไป 

 1.4.1.2 ระบบบริหารอาจารยaและระบบการส>งเสริมและพัฒนาอาจารยa 

    1.  มีการกำหนดภาระงานสอนในแต[ละภาคการศึกษา ตามความเชี่ยวชาญของอาจารย2 โดย

ผ[านท่ีประชุมภาควิชาและหลักสูตร 

    2.  มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพอาจารย2เปhนประจำทุกปd มีการควบคุม 

กำกับ ส[งเสริมใหCอาจารย2พัฒนาตนเองในการสรCางผลงานทางวิชาการ และมีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนา

ศักยภาพอาจารย2ทางวิชาการอย[างต[อเน่ือง 

    3.  ส[งเสริมและสนับสนุนใหCอาจารย2ขอตำแหน[งทางวิชาการ เพ่ือปรับคุณวุฒิใหCสูงข้ึน 

    4.  มีการประเมินผลการพัฒนาตนเองของอาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย2ประจำ

หลักสูตร โดยติดตามผลการพัฒนา และการนำความรูCไปใชCประโยชน2 

   1.4.1.3 คุณภาพอาจารยa 

   มีการส[งเสริมและพัฒนาอาจารย2ประจำหลักสูตรใหCมีคุณสมบัติเหมาะสมและเพียงพอ โดย

ส[งเสริมใหอาจารย2มีความรูC ความเชี่ยวชาญทางวิทยาการขCอมูล เทคโนโลยี และส[งเสริมใหCมีประสบการณ2ที่เหมาะสม

กับการผลิตบัณฑิต อันสะทCอนจากวุฒิการศึกษา ตำแหน[งทางวิชาการ และความกCาวหนCาในการผลิตผลงานทาง

วิชาการอย[างต[อเนื่อง โดยมีการประชุมอาจารย2ประจำหลักสูตร และมีการทบทวนทุกภาคการศึกษา โดยใหCมีการ

วางแผน ทบทวน ปรับปรุงและประเมินผล ตามตัวบ[งช้ีประกอบดCวย 

1. รCอยละของอาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

2. รCอยละของอาจารย2ประจำหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนงทางวิชาการ 

3. ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจำหลักสูตร 

4. จำนวนบทความของอาจารย2ประจำหลักสูตรที่ไดCรับการอCางอิงในฐานขCอมูล TCI 

และ Scopus 

 1.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู;เรียน 

 1.5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

 หลักสูตรมีการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาดังน้ี 

1. แต[งตั้งคณะกรรมการร[างหรือพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทำหลักสูตรใหCสอดคลCองกับมาตรฐานคุณวุฒิ 

และสอดคลCองกับนโยบายการศึกษาชาติและมหาวิทยาลัย เพ่ือกำหนดปรัชญา วิสัยทัศน2 จุดประสงค2และโครงสรCางของ

หลักสูตร 

2. อาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตรวิเคราะห2หลักสูตรเดิม และนำขCอมูลจากการสำรวจความคิดเห็นของ

ศิษย2เก[าและการสำรวจความพึงพอใจของผูCใชCบัณฑิต โดยสอบถามถึงคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค2ตาม
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห[งชาติ 4 ดCาน มาประกอบการพิจารณา Learning outcome กำหนดรายวิชา 

สาระรายวิชาในหลักสูตรและแผนการเรียน 

3. อาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย2ผูCสอนประชุมร[วมกัน เพื่อพิจารณามาตรฐานผลการ

เรียนรูC (Curriculum mapping) ในภาพรวมอีกครั้ง เพื่อใหCหลักสูตรครอบคลุม Learning outcome และจัดแผนการ

เรียนร[วมกัน 

4. อาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตรยกร[างหลักสูตรฉบับปรับปรุงใหม[ และจัดการวิพากษ2หลักสูตรโดย

ผูCทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา ซึ่งมีตัวแทนจากสภาวิชาชีพ (ถCามี)/ผูCใชCบัณฑิต เขCามาร[วมเปhนกรรมการ 

เพื่อใหCไดCขCอคิดเห็น/ขCอเสนอแนะเกี่ยวกับทิศทางการจัดทำหลักสูตร และลักษณะของรายวิชาที่ทันสมัย รวมทั้งการ

จัดการเรียนการสอนท่ีพัฒนาศักยภาพของผูCเรียนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห[งชาติ 

5. เสนอความเห็นชอบตามลำดับข้ันตอนในมหาวิทยาลัย และส[งใหC สป.อว. รับทราบหลักสูตร 

6. นำหลักสูตรไปดำเนินการ และกำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน  

7. สรุปผลการดำเนินการประจำปd  

8. มีการนำผลการประเมินประจำปd มาปรับปรุงพัฒนาในปdการศึกษาต[อไป 

9. ประเมินความคิดเห็นของนิสิตเกี่ยวกับหลักสูตร และความพึงพอใจของผูCใชCบัณฑิต และนำผลการ

ประเมินไปปรับปรุงหลักสูตรต[อไป 

 ถึงแมCหลักสูตรไดCผ[านการรับทราบจาก สป.อว. และมีการปรับปรุงทุก 5 ปd ผูCรับผิดชอบหลักสูตรยัง

ตCองออกแบบหลักสูตร ควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชาต[าง ๆ ใหCมีเนื้อหาที่ทันสมัย ทันความกCาวหนCาทางวิทยาการท่ี

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการการเปlดรายวิชาต[าง ๆ ทั้งรายวิชาบังคับ และรายวิชาเฉพาะเลือก ที่เนCน

นิสิตเปhนศูนย2กลางเปhนสำคัญ โดยตอบสนองต[อความตCองการของนิสิต และตลาดแรงงาน นอกจากนี้ ยังเนCนการพัฒนา

ทักษะดCานการจัดทำโครงงาน วิจัย และการเรียนรูCดCวยตนเอง ซ่ึงเปhนส่ิงสำคัญ โดยดำเนินการดังต[อไปน้ี 

1. จัดใหมีรายวิชาที่สอนภาคทฤษฎีและมีโครงงานของรายวิชาเพื ่ออาจารย2ผู Cสอน และนิสิตไดC

วางแผนทำงานร[วมกัน รูCจักสืบคCนขCอมูล รวบรวม และประยุกต2องค2ความรูCเพ่ือแกCป�ญหาจริง 

2. ส[งเสริมใหCอาจารย2ผู Cรับผิดชอบหลักสูตร อาจารย2ประจำหลักสูตร และอาจารย2ผู Cสอน สืบคCน 

รวบรวม เรียบเรียง และเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน หนังสือ ตำรา พรCอมท้ังปรับปรุงแกCไขใหCเน้ือหา

มีความทันสมัยเสมอ 

3. ส[งเสริมใหCอาจารย2ประจำหลักสูตร จัดทำผลงานทางวิชาการในกลุ[มสาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ เพื่อเขCา

ร[วมการประชุมวิชาการ 

4. ส[งเสริมใหCนิสิตเขCาอบรมหรือแข[งขันทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ 

 

 1.5.2 มีการวางระบบผู;สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต>ละรายวิชา 

1. อาจารย2ผู Cรับผิดชอบหลักสูตร จัดทำตารางเรียน ตารางสอนตามแผนการเรียน ก[อนเปlดภาค

การศึกษา เพ่ือกำหนดจำนวนรายวิชา จำนวนหมู[เรียน จำนวนอาจารย2ผูCสอน รวมถึงจัดภาระงานสอนใหCเหมาะสม 

2. มีการประชุมคณาจารย2ในภาควิชาและหลักสูตร เพื่อพิจารณากำหนดผูCสอน ตามความรูCความ

เช่ียวชาญในสาขาวิชา และประสบการณ2การทำงานของแต[ละคนใหCเหมาะสมกับสาระรายวิชาท่ีไดCรับมอบหมาย 



 

- 60 - 

 

3. อาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตร มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรูC ก[อน

เปlดภาคการศึกษา 

4. อาจารย2ผูCสอนชี้แจงแผนการเรียน เกณฑ2การวัดและประเมินผลใหCนิสิตทราบในวันแรกของการ

เรียนการสอน รวมท้ังกำกับใหCมีการประเมินการเรียนการสอนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

5. หลังวันประกาศผลการประเมินการเรียนการสอน ทางภาควิชาและหลักสูตรไดCกำกับ ติดตาม ใหC

อาจารย2ผูCสอนนำผลการประเมินการเรียนการสอนไปปรับปรุง และ/หรือทบทวนในรายวิชา 

6. อาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตร มีการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำรายงานผลการเรียนรูC  

7. คณะกรรมการทวนสอบ ดำเนินการทวนสอบและรายงานผลการทวนสอบไปยังประธานหลักสูตร 

เพ่ือประชุมสรุปผลและรายงานผลการทวนสอบไปยังอาจารย2ผูCสอน 

8. อาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตร จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรในแต[ละปdการศึกษา 

และจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุง หลังวันปlดภาคเรียน 

 

 1.5.3 มีการประเมินผู;เรียน 

 ประเมินผลการเรียนรูCตามมาตรฐานคุณวุฒิ และผลการเรียนรูCของนิสิต ของแต[ละรายวิชา 

1. มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูCของนิสิต 

2. มีการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  

3. หลักสูตรกำหนดใหCมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห[งชาติ โดยการ

ทำแบบประเมินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานการเรียนรูC อาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตรมีการ

ประชุมพิจารณาผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามรายวิชาที่เปlดสอน เพื่อประเมินผลการเรียนรูCใหCครบถCวนตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห[งชาติ และครอบคลุม Learning outcome โดยกำหนดใหCมีการรายงานวิธีการท่ีใชC

ในการประเมิน เกณฑ2การประเมิน และผลการประเมิน เพ่ือหาแนวทางพัฒนาต[อไป 

 

 1.6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู; 

 หลักสูตรไดCรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาหรือปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรูC เช[น หCองเรียน หCองสมุด 

หCองทำงานนิสิต โสตทัศนูปกรณ2 อุปกรณ2คอมพิวเตอร2 อุปกรณ2เครือข[าย ซอฟต2แวร2ประกอบการสอน ตำรา หนังสือ

หรือวารสารวิชาการ ที่เกี่ยวขCองกับรายวิชาต[าง ๆ ใหCทันต[อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเพียงพอกับการใชCงานของ

นิสิต  มีระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยการมีส[วนร[วมของอาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อความ

พรCอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูC ทั้งความพรCอมทางกายภาพและความพรCอมของอุปกรณ2เทคโนโลยีและสิ่งอำนวย

ความสะดวก หรือทรัพยากรท่ีเอ้ือต[อการเรียนรูCผ[านกระบวนการเสนอของบประมาณประจำปd ดังน้ี 

1. สำรวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย2ต[อส่ิงสนับสนุนการเรียนรูC 

2. อาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตรประชุมร[วมกันเพื่อพิจารณาสรุปความตCองการของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูCที่เหมาะสมต[อการจัดการเรียนการสอน จากผลการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย2ต[อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรูC 
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3. อาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตรเสนอความตCองการส่ิงสนับสนุนการเรียนรูCไปยังภาควิชา เพ่ือรวบรวม

เขCาท่ีประชุมภาควิชา 

4. ภาควิชาดำเนินการจัดทำร[างคำของบประมาณประจำปdส[งไปยังคณะ สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ2 

การปรับปรุงอาคารสถานที่และการจัดโครงการสนับสนุนการเรียนรูC โดยการมีส[วนร[วมของอาจารย2ผู Cรับผิดชอบ

หลักสูตร เพื่อร[วมพิจารณาการจัดลำดับความจำเปhนในการดำเนินการเสนอของบประมาณ สำหรับการจัดหาส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูC 

  5. มีการสำรวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย2ต[อสิ่งสนับสนุนการเรียนรูC ในแต[ละปdการศึกษา 

เพื่อนำเสนอที่ประชุมภาควิชา เพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือใหCขCอเสนอแนะ หากภาควิชาไม[สามารถดำเนินการไดCจะ

ประสานงานต[อไปยังคณะและติดตามผลการดำเนินการ 

 

1.7 แผนการดำเนินงาน 

ช่ือแผน วัตถุประสงคa วิธีการ

ดำเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดำเนนิงาน 

หลักฐานหรือ 

ตัวบ>งช้ี 

ผู;รับผิดชอบ 

การส[งเสริม

ทักษะทางดCาน

คณิตศาสตร2 

สถิติและ

คอมพิวเตอร2 

เพ่ือเสริมทักษะ

ทางดCาน

คณิตศาสตร2 

สถิติและ

คอมพิวเตอร2

ใหCกับนิสิตก[อน

เขCาศึกษา 

1.Pre Test 

2.อบรมหรือสอน 

พรCอมปฏิบัติ 

3.Post Test 

1-2 สัปดาห2ก[อน

เปlดภาคเรียน 

1.จำนวนนิสิตช้ัน

ปdท่ี 1 เขCาร[วม

โครงการทุกคน 

2.สัดส[วนของผูC

ผ[านเกณฑ2รCอย

ละ 90  

ผูCรับผิดชอบ

หลักสูตร 

การส[งเสริมและ

ประเมินความ

พรCอมทักษะ

ทางดCาน

วิทยาการขCอมูล 

เพ่ือเสริมทักษะ

ทางดCาน

วิทยาการขCอมูล

ใหCพรCอมก[อนเร่ิม

เรียนในปd

การศึกษาต[อไป 

1.Pre Test 

2.อบรมเชิง

ปฏิบัติการ 

3.Post Test 

1-2 สัปดาห2หลัง 

จากปlดภาค

ปลาย ในแต[ละปd

การศึกษา 

1.จำนวนนิสิตช้ัน

ปdท่ี 1-3 เขCาร[วม

โครงการทุกคน 

2.สัดส[วนของผูC

ผ[านเกณฑ2รCอย

ละ 90 

ผูCรับผิดชอบ

หลักสูตร 

การส[งเสริม

ทักษะทางดCาน

วิทยาการขCอมูล 

เพ่ือเสริมทักษะ

ทางดCาน

วิทยาการขCอมูล

ท่ีทันสมัย ใหC

พรCอมในการ

สอน 

1.วางแผนการ

เสริมทักษะ 

2.อบรมหรือ

สัมมนา 

3.ประเมินผล 

ตลอดปd

การศึกษา 

1.รCอยละ 80 

ของอาจารย2

ประจำหลักสูตร 

เขCาร[วมโครงการ 

 

ผูCรับผิดชอบ

หลักสูตร 
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ช่ือแผน วัตถุประสงคa วิธีการ

ดำเนินงาน 

ระยะเวลา 

ดำเนนิงาน 

หลักฐานหรือ 

ตัวบ>งช้ี 

ผู;รับผิดชอบ 

การสำรวจส่ิง

สนับสนุนการ

เรียนรูC 

เพ่ือสำรวจความ

พรCอมของส่ิง

สนับสนุนการ

เรียนรูC 

1.จัดทำแบบ

สำรวจ 

2.เร่ิมการสำรวจ 

3.สรุปผลการ

สำรวจ 

4.จัดทำแผนการ

หาส่ิงสนับสนุน

จากผลการ

สำรวจ 

สัปดาห2สุดทCาย

ก[อนปlดภาค

การศึกษา 

1.แผนการ

เตรียมความ

พรCอมส่ิง

สนับสนุนการ

เรียนรูC 

ผูCรับผิดชอบ

หลักสูตร 
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2. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 2.1 ตัวบ>งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ>งช้ีผลการดำเนินงาน ปiการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

1. อาจารย2ผูCรับผิดชอบหลักสูตรอย[างนCอยรCอยละ 80 มีส[วนร[วม

ในการวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรที่สอดคลCองกับมาตรฐานการจัด

การศึกษา  

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ2

ภาคสนาม (ถCามี) อย[างนCอยก[อนการเปlดสอนในแต[ละภาค

การศึกษาใหCครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดำเนินการของประสบการณ2ภาคสนาม (ถCามี) ภายใน 30 

วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปlดสอนใหCครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วัน

หลังส้ินสุดปdการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามผลลัพธ2การเรียนรูCใน

รายวิชา อย[างนCอยรCอยละ 25 ของรายวิชาที่เปlดสอนในแต[ละ

ปdการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ2การ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูC จากผลการประเมินการ

ดำเนินงานในปdการศึกษาที่ผ[านมา ซึ่งไดCรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจำคณะใหCดำเนินการ 

 X X X X 

8. อาจารย2ประจำหลักสูตรคนใหม[ (ถCามี) ทุกคน ไดCรับการช้ีแนะ

ใหCมีความรูCความเขCาใจ โดยเฉพาะวัตถุประสงค2ของหลักสูตร

และผลลัพธ2การเรียนรูCระดับหลักสูตร รวมทั้งคำแนะนำเกี่ยว 

กับวิธีการจัดการเรียนการสอน และเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขCอง 

X X X X X 

9. อาจารย2ประจำหลักสูตรทุกคนไดCรับการพัฒนาทางวิชาการ 

และ/หรือวิชาชีพที่เกี่ยวขCองกับศาสตร2ที่สอนหรือเทคนิคการ

เรียนการสอน อย[างนCอยปdละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 
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ตัวบ>งช้ีผลการดำเนินงาน ปiการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

10. บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนทุกคน ที่ทำหนCาที่ถ[าย 

ทอดความรูCใหCกับนิสิต (ถCามี) ไดCรับการพัฒนาวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ ภายใตCความรับผิดชอบของส[วนงานตCนสังกัด และ

มีการนำผลไปปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปdสุดทCาย/บัณฑิตใหม[ที ่มีต[อ

คุณภาพการบริหารหลักสูตรโดยรวม เฉลี่ยไม[นCอยกว[า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูCใชCบัณฑิตที่มีต[อบัณฑิตใหม[ เฉลี่ยไม[

นCอยกว[า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 


