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 หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 
(หลักสตูรใหม่ พ.ศ.2565)   

 
ชื่อสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
คณะ   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1.  ชื่อหลักสูตร           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 

Bachelor of Science  Program in Data Science 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาการข้อมูล)    

Bachelor of Science  (Data Science) 
 ชื่อย่อ :  วท.บ.  (วิทยาการข้อมูล) 
                              B.S.  (Data Science) 
 
3.  วิชาเอก    - 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   314 หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ    
          หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 
 ปริญญาตรีทางวิชาการ 
 5.3  ภาษาที่ใช้ 
            จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 
     5.4  การรับเข้าศึกษา 

 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนและเข้าใจภาษาไทยได้ด ี
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     5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
     เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

    5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา    
           ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
     5.7 องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง  
           ไม่มี   
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
      6.1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2565)     

6.2  คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความเห็นชอบในการประชุม 
ครั้งที ่2/2564 วันที่ 28 เมษายน 2564 

6.1  คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ให้ความเห็นชอบเมื่อการประชุม ครั้งที่   
5 /2564 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 

6.4  คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 6/2564 วันที่ 34 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

6.5  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้ความเห็นชอบในการน าเสนอ 
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 7/2564 วันที่  4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

6.6  เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
     หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2558  ในปีการศึกษา 2567 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา ให้ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา  

 8.1  นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) 
8.2  นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 
8.3  วิศวกรด้านข้อมูล (Data Engineer) 
8.4  นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผนในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
8.5  ผู้ช่วยนักวิจัย  
8.6 งานที่ เกี่ยวกับการน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์โดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์ สถิติ และ

คอมพิวเตอร์ และที่ส าคัญเป็นงานที่สามารถท างานร่วมกับสาขาอาชีพอ่ืน ๆ ได้ อาทิเช่น ด้านธุรกิจและ
การตลาด 
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   9. ชื่อ-นามสกลุ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที่ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
(นาย/นาง/นางสาว)  

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา 

 (ป.เอก ป.โท ป.ตร)ี 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 รอง นายอิสระ  อินจนัทร ์ วท.ด. (คณิตศาสตร์) 2550 
 ศาสตราจารย ์  มหาวิทยาลยันเรศวร  
   วท.ม. (คณิตศาสตร์) 2547 
   มหาวิทยาลยันเรศวร  
   กศ.บ.(คณิตศาสตร์) 2545 
   มหาวิทยาลยันเรศวร  

2 อาจารย ์ นายพิศิษฐ์  นาคใจ ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2561 
   มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
   วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2552 
   มหาวิทยาลยันเรศวร  
   วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2550 
   มหาวิทยาลยันเรศวร  
1 อาจารย ์ นางสาวพชัรี  มณีรัตน ์ ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 2561 
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 
 

   วท.ม. (สถิติประยุกต์) 2557 
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
   วท.บ. (สถิติ) 2552 
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  
4 อาจารย ์ นายธชัชัย  อยู่ยิ่ง ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 2562 
   มหาวิทยาลยันเรศวร  
   วท.บ. (คณิตศาสตร์) 2556 
   มหาวิทยาลยันเรศวร  
5 อาจารย ์ นางสาววไิลวรรณ  รัตนกูล วท.ม. (สถิติประยุกต์) 2554 
   มหาวิทยาลยันเรศวร  
   วท.บ. (สถิติ) 2553 
   มหาวิทยาลยันเรศวร  

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

จากแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2563-2580)  ในปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความท้า
ทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจที่โครงสร้างเศรษฐกิจยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
อย่างเต็มที่ อีกทั้งภาพการผลิตของภาคบริการและภาคเกษตรยังอยู่ในระดับต่ า คุณภาพและสมรรถนะ
ของแรงงานที่ยังไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ มิติทางสังคมที่
การยกระดับรายได้ของประชาชน การแก้ปัญหาด้านความยากจนและความเหลื่อมล้ า การพัฒนาคุณภาพ
การให้บริการ และการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะยังคงมีช่องว่างที่สามารถพัฒนา
ต่อไปได้ มิติสิ่งแวดล้อมที่การฟ้ืนฟูและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นส าคัญ
ส าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และมิติของการบริหารจัดการภาครัฐที่ยังขาดความต่อเนื่องและ
ความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  
นอกจากนี้ ยังมีสถานการณ์ที่ก าลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มี
สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ความท้าทายใหม่  ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลงเชิง
โครงสร้างของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกัน  อย่าง
ซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวจะก่อให้เกิดความท้าทายในการ
พัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการ
วางแผนยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
 ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐานและคุณภาพ เพ่ือผลิตบุคลากรที่เป็นนักวิทยาศาสตร์
ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิชาการ นวัตกร และผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ความสามารถในการคิด
วิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมที่จ าเป็นต่อศตวรรษ
ที่ 23 จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อความก้าวหน้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
   11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การเพ่ิมขีดความสามารถและยกระดับพ้ืนฐานทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี เน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิตอล การน าข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์มาช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อีกท้ังช่วยให้มีการสร้าง
ผู้ประกอบการรายใหม่โดยใช้ข้อมูลทางเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ให้เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อน เทคโนโลยีดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพ่ือน าเอาองค์ความรู้มาพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได ้
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 ในด้านโครงสร้างของประชากรไทยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงช่วงวัยมากขึ้นโดยเฉพาะ การ
เปลี่ยนแปลงจากวัยท างานเข้าสู่วัยสูงอายุ แต่อัตราการเพ่ิมจ านวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัย
ท างานกลับลดลง จึงท าให้คาดการได้ว่าความต้องการบุคลากรเพ่ือท างานสูงมากขึ้นในประชากรที่มีอายุ
ต่ าลง ส่งผลให้ประชากรในวัยเรียนก้าวเข้าสู่วัยท างานเร็วกว่าที่ควร จึงอาจจะท าให้เกิดปัญหาในเชิง
คุณภาพของประชากรในวัยท างานเพ่ิมขึ้น ดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เปิดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล นั้น เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน
นักศึกษาที่มีความสนใจในการศึกษาในด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ข้อมูล  อันจะส่งผลให้เกิดผลดีต่อ
ประชากรในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะท้องถิ่นที่นักเรียนนักศึกษาอาศัยอยู่ ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาใน
หลักสูตรที่มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 
 ประเด็นของช่องว่างระหว่างวัยของสังคมไทยนับว่าเป็นปัญหาอย่างมากในการ สืบสาน
วัฒนธรรมและการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในสังคมผู้สูงวัยอาจไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตอล
เหล่านี้ได้ทุกคนนัก หากแต่การส่งผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้อาจสามารถท าได้โดยง่ายหากเป็นบุคคลใกล้ชิดที่
เกี่ยวข้องกับครอบครัวของผู้สูงวัยเอง ดังนั้นการเรียนการสอนจึงต้องมีการบูรณาการท าให้เกิดปฏิสัมพันธ์
ระหว่างนักศึกษาในหลักสูตรกับผู้สูงวัยในท้องถิ่น และรวมไปถึงโจทย์ปัญหาในพ้ืนที่ อันเป็นการลด
ช่องว่างระหว่างวัยและ ยังช่วยให้มีการแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สูงวัยเปลี่ยนถ่ายโดยผ่าน
เทคโนโลยีในปัจจุบัน ท าให้เกิดการบูรณาการระหว่างคงความรู้เก่าและเทคโนโลยีใหม่ได้อย่างเหมาะสม 
 
12  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ   
     สถาบัน 
     12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

   วิทยาการข้อมูลเป็นศาสตร์ใหม่ที่เป็นที่ยอมรับในปัจจุบัน เนื่องจากในปัจจุบันปริมาณข้อมูลมี
มากมายมหาศาลอีกท้ังยังมีรูปแบบข้อมูลที่หลากหลาย จ าเป็นต้องมีการบูรณาการ ทั้งสามศาสตร์ ได้แก่ 
คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ เพ่ือช่วยให้การน าเอาข้อมูลเหล่านั้นมาช่วยในการตัดสินใจ เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย อีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ จึงจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้สอดคล้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส าหรับแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป และใน
อนาคต เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการพัฒนาตนเองของนักศึกษา ให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม  อีกทั้งมีความสามารถในการปรับตัวเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อประยุกต์ใช้กับงานในองค์กร 
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    12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นสถาบันการศึกษา เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในการ

บริการท้องถิ่น การผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศและ
บริการสังคม การพัฒนาหลักสูตรได้สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่มุ่งผลิตบัณฑิต
ให้เป็นคนดี คนเก่ง เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และการเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้าง
ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ให้กับท้องถิ่น จึง
มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 

 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่นรายวิชาที่   
      เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)    
       13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืนของของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ มีดังนี้ 

      31.3.3 รายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป รับผิดชอบโดยส านักวิชาการศึกษาท่ัวไป 
      13.1.2 รายวิชาด้านภาษาอังกฤษ โดยความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร์ 
      13.1.3 รายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ โดยความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี 
      13.1.4 รายวิชาด้านคณิตศาสตร์และสถิติ โดยความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 
 13.2  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา /หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  

      ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาในหลักสูตรอื่นสามารถเลือกเรียนเป็นวิชา 
เลือกเสรีได้     
       13.3  การบริหารจัดการ 

     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานกับอาจารย์จากสาขาวิชาอ่ืนและ/หรือจากคณะที่ 
เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค ์
ของหลักสูตร โดยก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง       
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  14.  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 ชั้นปีที่ 1 มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการข้อมูล 

ชั้นปีที่ 2 มีทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ที ่
เชื่อมโยงกับวิทยาการข้อมูล และการเขียนโปรแกรมข้ันสูง 

ชั้นปีที่ 3 มีทักษะการสร้างแบบจ าลอง มีความรู้ทางด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการ
สร้างตัวแบบ 

ชั้นปีที่ 4 นักพัฒนาข้อมูล/นักวิชาการ/นักวิจัย  มีการประยุกต์ใช้ตัวแบบกับข้อมูลที่มีความ
หลากหลายและมีขนาดใหญ่ 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
1.1  ปรัชญา 

  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้  มีทักษะในด้านวิทยาการข้อมูล สามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือจัดการข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างเหมาะสมและรองรับ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล พร้อมทั้งมีจริยธรรมในวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับวิทยาการข้อมูล 
      1.2 ความส าคัญ 
   องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงบทบาท
ความส าคัญ และความจ าเป็นของข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ เพ่ือให้
ได้ผลลัพธ์ที่สามารถช่วยในการด าเนินงาน รวมทั้งการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว 
สามารถน าพาองค์กรและหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย จึงต้องมีความต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถรวมทั้งมีทักษะด้านวิทยาการข้อมูลทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพ่ือใช้ในการ
ขับเคลื่อนองค์กรและหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยท าให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล  
    1.3  วัตถุประสงค์ 
           เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถ ดังนี้ 
           3.1.3 มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการและทฤษฎีในสาขาวิทยาการข้อมูล โดยบูรณาการองค์
ความรู้ ด้านคณิตศาสตร์ สถิติศาสตร์ และเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม  

3.1.2  สามารถวิเคราะห์ ตีความและประเมินสารสนเทศเพ่ือการน าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม และแก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 
 1.3.3  มีความสามารถในการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศให้กับบุคลากรในหน่วยงาน และ
บุคคลทั่วไปได ้

3.1.4  ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพที่เก่ียวกับวิทยาการข้อมูล 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง   
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. การพัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย
อยู่เสมอ 

3. ติดตามการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีทางด้านข้อมูล ให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 
2. ติดตามการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีและมาตรฐานหลักสูตร 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรในวาระการด าเนินงาน
ติดตามการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีด้านข้อมูล 
และการจัดการเรียนการสอน 
2. ผลการประเมินการเรียนการสอน
รายวิชา และความพึงพอใจเนื้อหาใน
รายวิชา 

2. วางแผนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

3. แต่งตั้งประธาน และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
2. ด าเนินการและควบคุมหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 
และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   2.3. พัฒนาศักยภาพของอาจารย์ 
   2.2. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
   2.1. พัฒนานักศึกษาระหว่างเรียน 
   2.4. การควบคุมคุณภาพของบัณฑิต 
 

3. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
2. แผนปฏิบัติงานและด าเนินการ
หลักสูตร 
2.3  ผลงานอาจารย์  
2.2. แผนเสนอการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
2.1. ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
และผลการประเมินการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
2.4. แบบส ารวจภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต 
3. ผลการประเมินหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ด าเนินการตามแผนและการ
จัดท าผลการด าเนินการ 

3. จัดสรรทรัพยากรบุคคล วัสดุและครุภัณฑ์
ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน 
2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   2.3 กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการและ
วิชาชีพของนักศึกษา 
   2.2 กิจกรรมเสริมศักยภาพของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

1. รายงานการประชุม วาระการจัดสรร
ทรัพยากรส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน 
2. รายงานสรุปผลการด าเนินงานของ
แต่ละกิจกรรม 

4. พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน  

3. ประเมินการสอนของอาจารย์ เพ่ือ
พัฒนาการสอนให้ทันสมัยต่อการ
เปลี่ยนแปลงของข้อมูลและเทคโนโลย ี
2. สนับสนุน ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนา
ตนเอง 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรในวาระการด าเนินงาน
ติดตามการเปลี่ยนแปลงความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีด้านข้อมูล 
และการจัดการเรียนการสอน 
2. รายงานการประชุม วาระการจัดสรร
ทรัพยากรส าหรับการจัดการเรียนการ
สอน และการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 

3. ประเมินการเรียนการสอนรายวิชาในแต่
ละรายวิชา และความพึงพอใจของศิษย์
ปัจจุบันและบัณฑิต 

2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและ
สถานประกอบการ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. ผลการส ารวจความพึงพอใจในแต่ละ
รายวิชาของศิษย์ปัจจุบันและบัณฑิต 
2. ผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตและสถานประกอบการ 
3. หลักสูตรที่พัฒนาสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ   
        การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 
ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาในการเรียนไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ส่วนข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก) 

1.2 การจัดการศึกษาฤดูร้อน 
      การลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูร้อน  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก) และให้จัดการเรียนการสอนไม่
น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
     ไม่มี 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลา ในการด าเนินการเรียนการสอน   
 ภาคการศึกษาท่ี 3 เดือนมิถุนายน     ถึง เดือนตุลาคม  
 ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน   ถึง เดือนมีนาคม 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนเมษายน     ถึง เดือนพฤษภาคม 
2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   

                 2.2.3 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต ศิลป์-ค านวณ หรือ 
เทียบเท่า 
         2.2.2 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563  (ภาคผนวก ก) 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

2.1.3 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นการเรียนในระดับอุดมศึกษาที่
มีรูปแบบและสังคมที่แตกต่างไปจากเดิม ท าให้มีปัญหาในการจัดแบ่งเวลาและต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองมากขึ้น 

2.1.2 นักศึกษาทักษะทางด้านการค านวณ และการใช้คอมพิวเตอร์ทีแ่ตกต่างกัน 
2.1.1 นักศึกษามีปัญหาในการใช้เทคโนโลยีส าหรับการค้นคว้า และการหาข้อมูลทั้ง

รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3   
                 2.4.3 จัดกิจกรรมเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่นักศึกษาอาจพบได้ในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
                 2.4.2 จัดโครงการปรับพ้ืนฐานทางด้านการค านวณและการใช้คอมพิวเตอร์ 
                 2.4.1 สอดแทรกการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าตามความเหมาะสมตลอดจนเสริมทักษะ
การใช้ศัพท์เทคนิคทางวิชาการและวิชาชีพ 
          2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี   

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 3 30 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 2 - 30 30 30 30 
ชั้นปีที่ 1 - - 30 30 30 
ชั้นปีที่ 4 - - - 30 30 

รวม 30 60 90 120 120 
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 30 30 

2.6 งบประมาณ 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 2568 2569 

รายรับ (ค่าลงทะเบียน) 540,000 1,080,000 1,620,000 2,160,000 2,160,000 

รายจ่าย      
ค่าตอบแทน (เงินเดือน) 980,560 1,010,000 1,110,000 1,280,000 1,350,000 
ค่าใช้สอย 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
ค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 

รวมงบด าเนินการ 1,050,560 1,080,000 1,180,000 1,350,000 1,420,000 
ค่าครุภัณฑ์ 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
ค่าสิ่งก่อสร้าง      

รวมงบลงทุน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
รวมทั้งสิ้น 1,200,560 1,230,000 1,330,000 1,500,000 1,570,000 

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร  20,200 บาท ต่อคนต่อปี 
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2.7  ระบบการศึกษา 
       ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน รว่มกับการฝึกปฏิบัติงาน 
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
       2.8.3  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบ

โอนรายวิชาจากการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ก)  
       2.8.2  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการเทียบโอนรายวิชาจากการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2549 (ภาคผนวก ก) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 134      หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

                       ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              30 หน่วยกิต 
         บังคับเรียน      24  หน่วยกิต 
         (1) กลุ่มภาษา  บังคับเรียน     9 หน่วยกิต 
         (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ บังคับเรียน 35 หน่วยกิต 
            และกลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์   
         เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
         (3) กลุ่มภาษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า    1 หน่วยกิต 
         (2) กลุ่มมนุษยศาสตร์   กลุ่มสังคมสังคมศาสตร์ หรือ 
            กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  1 หน่วยกิต 

          ข.  หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า     98 หน่วยกิต 
               (1)  วิชาแกน 30 หน่วยกิต 

               (2)  วิชาเฉพาะด้านบังคับ 37 หน่วยกิต 

               (3)  วิชาเฉพาะด้านเลือก  24 หน่วยกิต 

               (4)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
          ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
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3.1.3 ความหมายของรหัสรายวิชา 
  รูปแบบรหัสรายวิชาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นตัวเลขระบบ 7 หลัก แต่ละ
หลักมีความหมายเพ่ือจ าแนกรายวิชาออกเป็นสาขาวิชาและกลุ่มวิชา ในการจ าแนกสาขาวิชาได้ยึด
หลักการจ าแนกของ ISCED (International Standard Classification of Education) มีความหมาย
ดังนี้ 
 

1 2 3 4 5 6 7 
X X X X X X X 

                  
 

          ตัวเลขล าดับที่ 1-3 หมายถึง กลุ่มสาขาวิชา 
                   ตัวเลขล าดับที่ 4  หมายถึง ความยากท่ีควรจัดให้เรียนในชั้นปี 
  ตัวเลขล าดับที่ 5   หมายถึง กลุ่มวิชาในสาขาวิชา 
  ตัวเลขล าดับที่ 6-7 หมายถึง ล าดับที่ของรายวิชา 
 
 
 ส าหรับหลักสูตร 
 ตัวเลขล าดับที่ 1-3    
  _ _ _1 หมายถึงรายวิชาที่มีความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 1 

_ _ _2 หมายถึงรายวิชาที่มีความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 2 
  _ _ _3 หมายถึงรายวิชาที่มีความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 3 
  _ _ _4 หมายถึงรายวิชาที่มีความรู้ควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 4 
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ตัวอย่าง   
4091401 วิทยาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับวิทยาการข้อมูล   1(1-0-6)  

เป็นรายวิชาในกลุ่มสาขาคณิตศาสตร์ ระดับความยากควรจัดให้เรียนในชั้นปีที่ 3 อยู่ในกลุ่มวิชา  
จ านวน 1 หน่วยกิต แบ่งเป็นทฤษฎี1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบัติ - ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 35 สัปดาห์ต่อ 1 ภาคเรียน 
  ส าหรับการก าหนดรหัสวิชาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง
ระบบรหัสรายวิชามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ภาคผนวก ก) 
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3.1.4  รายวิชา 
  ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 

    (1) บังคับเรียน       24 หน่วยกิต 
   (1.1) กลุ่มภาษา บังคับเรียน 9 หน่วยกิต 

0003302 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Listening and Speaking Skills  

0003301 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
 English Usage for Communication  

0003304 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 3(2-2-5) 
 English for Professional Purposes  

   (1.2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ และกลุ่ม 
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์บังคับเรียน  

 
15 หน่วยกิต 

0003209 ผู้ประกอบการยุคใหม่ 3(3-0-6) 
 Modern Entrepreneurs  

0003306 ความเป็นพลเมืองไทย 3(3-0-6) 
 Thai Citizenship  

0003309 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
 The King’s Wisdom for Local Development  

0003308 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 
 Health Promotion and Care  

0003230 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Smart Life in the Digital Age  

        (2)  เลือกเรียน รายวิชาในกลุ่มต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
                  (2.1) เลือกเรียนกลุ่มภาษา ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

0003303 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Thai for Communication  

0001201 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  

0001202 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  

0001203 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication  
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              (2.2)  เลือกเรียน กลุ่มมนุษยศาสตร์ หรือ กลุ่มสังคมศาสตร์ หรือ กลุ่ม 
                      วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 

0001105 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Aesthetics   

0003307 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 
 23st Century Skills for Living and Occupations  

0003330 การคิดและการตัดสินใจ 1(1-0-6) 
 Thinking and Decision-Making  

0003204 ปรัชญาและศาสนาเพ่ือการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion for Life   

0003205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว 3(3-0-6) 
 Tourism Innovation and Aesthetics   

0003206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6) 
 History and Development of the Modern World   

0003207 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Laws in Daily Life   

0003208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Designing Your Life with Science   

0003233 นวัตกรรมส าหรับคนรุ่นใหม่ 3(3-0-6) 
 Innovation for New Generation   

0003232 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 Feng Shui in Daily Life   

0003231 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น 3(3-0-6) 
 Fashion Personality Development   

0003234 พลเมืองยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
 Digital Citizenship   

0003235 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
 Creative Thinking   

        
 
 



(มคอ.2) หน้า 19 
 

             (ข) วิชาเฉพาะด้าน   เรียนไม่น้อยกว่า     98  หน่วยกิต 
   (1) วิชาแกน บังคับเรียน                                 30 หน่วยกิต 
4091201 หลักการคณิตศาสตร์  

Principles of Mathematics 
3(3-0-6) 

4093403 แคลคูลัส 3   
Calculus I   

3(3-0-6) 

4091404 วิทยาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับวิทยาการข้อมูล 
Introduction to Science for Data Science 

3(3-0-6) 

4121611 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 
Introduction to Data Science 

3(2-2-5) 

4092301 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับวิทยาการข้อมูล  
Linear Algebra for Data Science 

3(3-0-6) 

4092403  แคลคูลัส 2    
Calculus II 

3(3-0-6) 

4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  
Discrete Mathematics     

3(3-0-6) 

4111201 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 
Introduction to Probability 

3(3-0-6) 

4111301 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
Introduction to Data Analysis and Visualization 

1(2-2-5) 

 4111401 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติด้วยภาษา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Statistical Data Collection and Management with 
Computer Programming Languages  

1(2-2-5)   

   (2)  วิชาเฉพาะด้านบังคับ ไม่น้อยกว่า                                           37 หน่วยกิต 
4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 

Introduction to Mathematical Modeling 
3(3-0-6) 

4092601 เครื่องมือพ้ืนฐานส าหรับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 
Basic Tools for Data Science 

3(3-0-6) 

4093405 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
Ordinary Differential Equations 

3(3-0-6) 
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4093602 วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด   
Optimization Methods 

1(3-0-6) 

4093903 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 
Seminar in Data Science 

1(0-2-1) 

4093904 การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการข้อมูล    
Independent Study in Data Science 

3(2-2-5) 

4112302 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 
Probability Theories        

3(3-0-6) 

4112401 สถิติวิเคราะห์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 
Statistical Analysis for Data Science 

3(2-2-5) 

4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
Object Oriented Programming 

3(2-2-5) 

4121308 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 
Programming for Data Science 

3(2-2-5) 

4122202 โครงสร้างข้อมูล 
Data Structure 

3(2-2-5) 

4122205 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 
Database System and Design 

3(2-2-5) 

4123701 การเรียนรู้ของเครื่อง  
Machine Learning 

3(3-0-6) 

 (3) วิชาเฉพาะด้านเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า  24 หน่วยกิต 
1523301
  

หลักการบัญชี 
Principle of Accounting 

1(1-0-6) 

1592203 เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนในยุคดิจิทัล  
Economics of Money and Investment in Digital 
Economy 

3(2-2-5) 

4093606 โครงข่ายประสาทเทียม  
Neural Networks  

3(2-2-5) 

4094407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
Numerical Analysis 

1(3-0-6) 

4113401 ทฤษฎีสถิต ิ
Theory of Statistics 

1(3-0-6) 
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4113402 การวิเคราะห์เชิงพหุหลายตัวแปรเชิงประยุกต์ 
Applied Multivariate Analysis 

1(3-0-6) 

4113403 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 
Non-Parametric Statistics for Data Science 

1(2-2-5) 

4113404 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาส าหรับวิทยาการข้อมูล 
Time Series Analysis for Data Science 

1(2-2-5) 

4113405 
 

การเรียนรู้แบบเบย์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 
Bayesian Learning for Data Science 

1(2-2-5) 

4113504 
 

เทคนิคการเลือกตัวอย่าง   
Sampling Techniques                                     

3(3-0-6)                                                                              

4111608
  

วิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ 
Biological Data Science and Bioinformatics 

1(2-2-5) 

4321205
  

อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม 
Algorithm and Program Design 

1(2-2-5) 

4123203  
 

คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 
Data Mining  

3(2-2-5) 

4123204
  

ข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data 

1(2-2-5) 

4123605
  

การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับโมเดลการเรียนรู้ของ
เครื่อง 
Mobile Application Development for Machine 
Learning Models 

3(2-2-5) 

4123606
  

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ส าหรับโมเดลการ
เรียนรู้ของเครื่อง 
Mobile Application Development for Machine 
Learning Models 

3(2-2-5) 

4123703 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
Internet of Things 

3(2-2-5) 

4124603 
 

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง 
Application Development for Machine Learning 
Models 

3(2-2-5) 
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4124613 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนคลาวด์ 
Application Development on Cloud 

3(2-2-5) 

4124709 การเรียนรู้ของเครื่องส าหรับการลงทุน  
Machine Learning for Algorithmic Trading 

3(2-2-5) 

4324730 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 
Computer Network and Security  

3(2-2-5) 

4133602
  

เทคโนโลยีบนคลาวด์ 
Cloud Technology 

3(2-2-5) 

   
 (4)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                          7      หน่วยกิต 

            4.1 บังคับเรียน                                                        1       หน่วยกิต 
4093801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการข้อมูล 

Preparation for Field Experience Training in Data 
Science 

1(0-2-1) 

 
      4.2  เลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งดังต่อไปนี้                     6       หน่วยกิต 

4094805 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการข้อมูล 
Field Experience in Data Science 

6(0-36-0) 

4094806 สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูล 
Cooperative Education in Data Science 

6(0-36-0) 

 
 (ค) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                                              6      หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เปิดสอนโดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.1.5 แผนการศึกษา  
  

มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการข้อมูล 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ -  
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ 

ก่อน  

XXXXXXX รายวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
XXXXXXX รายวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
4091404 วิทยาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) แกน  
4093403 แคลคูลสั 3     3(3-0-6) แกน  
4091611 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 1(2-2-5) แกน  
4091201 หลักการคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) แกน  
4111401 การเก็บรวบรวมและการจัดการขอ้มูลทางสถิตดิ้วยภาษา

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์
1(2-2-5) แกน  

รวม 21 หน่วยกิต   
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ - 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบงัคับ 

ก่อน   

XXXXXXX รายวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
XXXXXXX รายวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  3(3-0-6) แกน  
4092403 แคลคูลสั 2    1(3-0-6) แกน  
4111301 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมลู 1(2-2-5) แกน  
4111201 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 3(3-0-6) แกน  
4121308 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 1(2-2-5) เฉพาะด้าน

บังคับ 
 

รวม 21 หน่วยกิต   
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มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ ที่เชื่อมโยงกับวิทยาการข้อมูล และการเขียนโปรแกรมข้ันสูง 
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ - 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ 

ก่อน  

XXXXXXX รายวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
XXXXXXX รายวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
4112302 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) เฉพาะด้านบังคับ  
4092603 เครื่องมือพ้ืนฐานส าหรับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) เฉพาะด้านบังคับ  
4093405 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) เฉพาะด้านบังคับ  
4122202 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) เฉพาะด้านบังคับ  

รวม 38 หน่วยกิต   
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต 

 (บรรยาย-ปฏิบัติ -  
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ 

ก่อน  

XXXXXXX รายวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
XXXXXXX รายวิชาศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
4092303 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับวิทยาการขอ้มูล 3(3-0-6) แกน  
4112408 สถิติวิเคราะหส์ าหรับวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) เฉพาะด้านบังคับ  
4122205 ระบบฐานข้อมลูและการออกแบบ 3(2-2-5) เฉพาะด้านบังคับ  
4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1(2-2-5) เฉพาะด้านบังคับ  
XXXXXXX วิชาเลือกเสร ี 1(x-x-x) เลือกเสร ี  

รวม 21 หน่วยกิต   
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มีความรู้ทางด้านการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการสร้างตัวแบบ 
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ - 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ 

ก่อน/รายวิชา  
WIL 

XXXXXXX รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
XXXXXXX รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป 3(x-x-x) ศึกษาทั่วไป  
4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณติศาสตรเ์บื้องต้น 3(3-0-6) เฉพาะด้านบังคับ  
4093602 วิธีการหาค่าเหมาะสมทีสุ่ด 3(2-2-5) เฉพาะด้านบังคับ  
XXXXXXX รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านเลือก 1(x-x-x) เฉพาะด้านเลือก  
XXXXXXX วิชาเลือกเสร ี 1(x-x-x) เลือกเสร ี  

รวม 38 หน่วยกิต   
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ - 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 
วิชาบังคับ 

ก่อน/รายวิชา 
WIL 

4123701 การเรียนรู้ของเครื่อง 3(2-2-5) เฉพาะด้านบังคับ  
XXXXXXX รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านเลือก 1(x-x-x) เฉพาะด้านเลือก  
XXXXXXX รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านเลือก 1(x-x-x) เฉพาะด้านเลือก  
XXXXXXX รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านเลือก 1(x-x-x) เฉพาะด้านเลือก  
XXXXXXX รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านเลือก 1(x-x-x) เฉพาะด้านเลือก  
XXXXXXX รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านเลือก 1(x-x-x) เฉพาะด้านเลือก  

รวม 38 หน่วยกิต   
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มีการประยุกต์ใช้ตัวแบบกับข้อมูลที่มีความหลากหลายและมีขนาดใหญ่ 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ -
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 

วิชาบังคับ 
ก่อน/

รายวิชา  
WIL 

XXXXXXX รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านเลือก 1(x-x-x) เฉพาะด้านเลือก  
XXXXXXX รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้านเลือก 1(x-x-x) เฉพาะด้านเลือก  
4093803 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง

วิทยาการข้อมูล 
1(0-2-1) วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
 

4093901 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 3(0-2-1) เฉพาะด้านบังคับ  
4093904 การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการข้อมูล 1(x-x-x) เฉพาะด้านบังคับ  

รวม 33 หน่วยกิต   
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

หน่วยกิต 
 (บรรยาย-ปฏิบัติ - 
ศึกษาด้วยตนเอง) 

กลุ่มวิชา 

วิชาบังคับ 
ก่อน/

รายวิชา  
WIL 

4094805 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการ
ข้อมูล  

6(x-x-x) วิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

4093802 

หรือ 
4094806 สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมลู 6(x-x-x) วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ 
4093802 

รวม 6 หน่วยกิต   
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3.1.6 ค าอธิบายรายวิชา 
           ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
0001101   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
    Thai for Communication 
    ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ เหมาะสม 
ตามสถานการณ์ การวิเคราะห์และสรุปประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิ จารณญาณ พูดสื่อสาร 
เชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับของภาษา การใช้ส าเนียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี การ
อ่านจับใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ  การเขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน  
มารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 
       
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ   3(2-2-5)
        English Listening and Speaking Skills  
  ความรู้ ความเข้าใจ  และมีทักษะในการฟังบทสนทนาและข้อความสั้น  ๆ การจับ
ใจความโดยใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว การใช้ภาษาอังกฤษในการพูด บอกรายละเอียดและ
สรุปประเด็นส าคัญ การสื่อสารเรื่องที่ง่ายและเป็นกิจวัตรที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยตรง 
ไม่ยุ่งยากเกี่ยวกับสิ่งที่คุ้นเคยหรือท าเป็นประจ า โครงสร้างทางไวยากรณ์ในการพูด การใช้ภาษา ส าเนียง 
กิริยาท่าทางที่เหมาะสมในพูดโต้ตอบในสถานการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย การรู้ถึงวัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ 
     
0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   English Usage for Communication  
   ความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารข้อมูลที่ได้ 
จากการฟังเก่ียวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา การสนทนา ค าบรรยาย บันทึกข้อเท็จจริง โดยใช้ภาษา 
ตามมาตรฐาน การสนทนาจากหัวข้อที่คุ้นเคยและสนใจ การให้ค าแนะน า กล่าวร้องทุกข์  
การสนทนาในเหตุการณ์เฉพาะหน้า การแสดงความรู้สึก การเล่าประสบการณ์ของตนเอง การโต้แย้ง 
และให้เหตุผลได้ การน าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคย สรุปข้อมูล การอ่านเพ่ือหาใจ 
ความส าคัญและจับประเด็นอย่างรวดเร็ว ระบุข้อมูลจากสิ่งที่อ่าน การเขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย 
ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด ความฝัน การเขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับเรื่อง
ที่สนใจ เพ่ือพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการสื่อสาร 
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0001104 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(2-2-5) 

English for Professional Purposes 
    ความรู้  ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในการพูดและสนทนา 
เชิงเทคนิคในเรื่องที่มีความเชี่ยวชาญ โต้ตอบอย่างคล่องแคล่ว เป็นธรรมชาติ การโต้ตอบกับผู้พูด 
ที่เป็นเจ้าของภาษาได้โดยใช้ถ้อยค าที่ชัดเจน มีความละเอียดในหัวข้อที่หลากหลาย ความเข้าใจ
จุดประสงค์ของประเด็นที่มีความซับซ้อนทั้งรูปธรรมและนามธรรม ฝึกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษ  
ผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ   
       
0001105 สุนทรียศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Aesthetics 
     ความรู้ ความเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคุณค่าและความงาม การรับรู้
คุณค่าและการสัมผัสความงาม การแสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์  การรับรู้และเรียนรู้เกี่ยวกับคุณค่า
ความงามในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์  การขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของ
เพลงแต่ละประเภท  และเพลงร าวงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง การเล่นเครื่องดนตรี
ประกอบจังหวะ การจัดการแสดง การวิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ หลักการทาง
ทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการออกแบบป้ายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู้  
แฟ้มผลงาน จัดท าผลงานทางศิลปะ น าเสนอผลงาน การวิพากษ์ผลงานศิลปะ 
       
0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 3(3-0-6) 
    Thai Citizenship 
    ความรู้และความเข้าใจและการปฏิบัติ ตนที่ แสดงออกถึ งการเคารพศักดิ์ ศรี  
ความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาคและความเท่าเทียม เคารพสิทธิ 
เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและ
ปฏิบัติตาม กฎ กติกาของสังคม  กฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์  วิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเองในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบ
ประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง เคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก     มีจิตอาสา จิต
สาธารณะรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง ฝึกการวิเคราะห์ จัดท าโครงการ ออกแบบการปฏิบัติจิตอาสา 
และ จิตสาธารณะ   
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0001107 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5)
   21st  Century Skills for Living and Occupations 
     สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับทักษะ 1R7C โดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือ
พัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษที่ 23 
     
0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 
   Health Promotion and Care 

    ความรู้ ความเข้าใจในการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ การพัฒนาทักษะทางสมอง 
ภาวะทางอารมณ์  การบริหารจัดการชีวิต การเสริมสร้างกระบวนการวางรากฐานภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ปัญหาพฤติกรรมต่าง ๆ ของเด็กในระยะยาว  ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ นโยบายสาธารณะ
เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย จิต 
อารมณ์  สังคมและสติปัญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้ ความพร้อมในสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะในด้านที่ส าคัญ    
       
0001109 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
   The King’s Wisdom for Local Development 
     แนวคิดและหลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การประยุกต์ใช้หลักการ
ทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ การ
วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรม  ความร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย   

 
 

0001110   การคิดและการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
   Thinking and Decision-Making   

การวิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข 
สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และ 
แบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน ทักษะการคิดเชิงค านวณ การวิเคราะห์
และการเลือกใช้แนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลก
ปัจจุบัน  การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 
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0001201  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
    Japanese for Communication 
     การฝึกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาญี่ปุ่น ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ ประโยค
และไวยากรณ์พื้นฐาน ฝึกบทสนทนาที่ใช้ ในชีวิตประจ าวัน การเขียนเป็นประโยค อ่านเนื้อหาหรือข้อความ
สั้น การตอบค าถาม และศึกษาประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ของญี่ปุ่นในปัจจุบัน 
 
0001202  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
     Chinese  for Communication 
    ศึกษาระบบเสียงภาษาจีนกลาง อ่านพินอินได้ถูกต้องตามมาตรฐาน ค าศัพท์ วลี 
โครงสร้างประโยคอย่างง่าย หลักการเขียนอักษรจีน การพูดโต้ตอบ พูดสนทนา พูดสื่อสารสถานการณ์
ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน ศึกษาประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เทศกาลที่ส าคัญของชาวจีน การเลือกใช้
สื่อและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาทักษะการพูด การสื่อสารภาษาจีนของตนเอง 
 
0001203  ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
    Korean for Communication 
     อ่าน เขียนพยัญชนะ และสระในภาษาเกาหลี ประสมค าแล้วอ่านออกเสียง และเขียน
ค าศัพท์ได้ถูกต้อง น าค าศัพท์มาสร้างเป็นวลีแล้วสร้างเป็นประโยค โดยเลือกใช้ไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม สื่อสารด้วยบทสนทนาภาษาเกาหลีขั้นพ้ืนฐานได้ และมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรม
เกาหลี 
 
0001204  ปรัชญาและศาสนาเพื่อการด าเนินชีวิต 3(3-0-6) 
    Philosophy and Religion for Life 
     เรียนรู้ แนวคิดทางปรัชญาและศาสนาทั้งตะวันตกและตะวันออก ความหมายของชีวิต 
สังคม โลก นักคิดและศาสนาของโลก เพ่ือการด ารงชีวิตให้นักศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์ และวิจารณ์
ปรากฏการณ์ต่าง ๆ อย่างมีหลักเกณฑ์ และสามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจคุณค่าและความหมาย
ของชีวิต ด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้ 
 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 31 
 

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
0001205  นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว        3(3-0-6) 
    Tourism Innovation and Aesthetics 
     ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว สินค้าและทรัพยากรการท่องเที่ยวรูปแบบต่าง ๆ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ อนุรักษ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน  มีทักษะการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และมารยาทการเข้าสังคม วัฒนธรรม เพ่ือเพ่ิมสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว มีทัศนคติ 
ส านึกสาธารณะและความภาคภูมิใจกับทรัพยากรการท่องเที่ยวของประเทศไทย 
 

0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่ 3(3-0-6)
 History and Development of the Modern World 
   เรียนรู้ประวัติความเป็นมาของอารยธรรมและวิวัฒนาการของมนุษยชาติโดยทั้ง
ตะวันตกและตะวันออกและผลพวงที่เกิดขึ้นในโลกยุคปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้งโลก มีจิตสานึก
สาธารณะ เปิดโลกทัศน์ใหม่ให้กว้างขวางขึ้น เพ่ือปรับตัวอยู่ในโลกปัจจุบันและรับมือกับอนาคตอันใกล้ 
 
0001207 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  Laws in Daily Life 
   ศึกษากฎหมายพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต นิติกรรมสัญญา เอกเทศสัญญาได้แก่ 
สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าทรัพย์ เช่าซื้อ สัญญายืม สัญญาจ้างแรงงาน สัญญาค้ าประกัน จ านอง จ าน า 
ครอบครัว มรดก กฎหมายอาญา กฎหมายทะเบียนราษฎร์ กฎหมายเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องหมาย
การค้า ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตร 
 
0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6) 
  Designing Your Life with Science  
  บทบาทของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อมนุษย์และเอกภพ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ปัญหา
สิ่งแวดล้อม เคมีและเทคโนโลยีชีวภาพในชีวิตประจ าวัน กระบวนการเรียนรู้และแก้ปัญหาของมนุษย์ด้วย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาการของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ระบบ
เศรษฐกิจ สังคม และการบูรณาการ 
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0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่      3(3-0-6) 
  Modern Entrepreneurs 
   สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดในการประกอบธุรกิจ การพัฒนาแนวคิดใน
การท าธุรกิจ นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจ การแสวงหาโอกาสทางการตลาดและ
ช่องทางการท าธุรกิจ การจัดท าแผนธุรกิจ การจัดการกระบวนการผลิต การวิเคราะห์ทางการเงิน  การท า
งบประมาณการลงทุน การบริหารการตลาด การวิเคราะห์ความเสี่ยงและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ 

 
0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
  Smart Life in the Digital Age 
   หลักการของอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง และวิวัฒนาการของการน าเสนอองค์ความรู้และ
ตรรกะ เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งรับรู้ข้อมูลบริบทแวดล้อม เทคโนโลยีที่ช่วยให้สรรพสิ่งประมวลผล
ข้อมูลของตนเองได้ กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน การ
ประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งและประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ 
 
0001211 นวัตกรรมส าหรับคนรุ่นใหม่ 3(3-0-6) 
   Innovation for New Generation 
   ทฤษฎีความต้องการของมนุษย์ การบูรณาการสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ ทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ แนวคิดการออกแบบและ
การประยุกต์ใช้ทฤษฎี การศึกษาเกี่ยวกับตัวเลขเพ่ือวิเคราะห์หาเหตุผลและช่วยตัดสินใจ การตั้งค าถาม 
การหาข้อมูล การวิเคราะห์หาเหตุผล ข้อค้นพบใหม่ การสร้างนวัตกรรมใหม่เพ่ือแก้ปัญหาหรือเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 
 
0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
  Feng Shui in Daily Life 
   ทฤษฎีฮวงจุ้ยเบื้องต้น วิวัฒนาการฮวงจุ้ยตามวิถีชีวิตรูปแบบต่าง ๆ การประยุกต์หลักฮ
วงจุ้ยให้เข้ากับสมัยนิยมในชีวิตประจ าวัน ธาตุ สี ฤกษ์  แนวโน้ม รสนิยม การตัดสินใจจากหลักฮวงจุ้ย
เพ่ือน ามาปรับใช้เสริมสร้างความเชื่อมั่น 
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0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น 3(3-0-6) 
  Fashion Personality Development 
   การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและบุคลิกภาพภายนอก การแสดงความเป็นตัวตนมา
ประยุกต์กับเทรนด์แฟชั่นให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ สังคม ในยุคปัจจุบัน สู่บุคลิกภาพ
ใหม่ ที่เป็นต้นทุนด้านบุคลิกภาพเพ่ือน าไปต่อยอดในการใช้ชีวิตจริง 
 
0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล 3(3-0-6) 
   Digital Citizenship 
   หลักการ แนวคิดของ พลเมืองในยุคดิจิทัล สื่อสารสนเทศและดิจิทัล การรู้เท่าทัน
สื่อสารสนเทศและดิจิทัล ทักษะทางดิจิทัล การน าเสนอด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมาย
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ บูรณาการการใช้และการสร้างสรรค์สื่อสารสนเทศและ
ดิจิทัลที่มีประโยชน์ในการด าเนินชีวิตประจ าวันสู่ความเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ พลเมืองที่มีส่วน
ร่วมและพลเมืองมุ่งเน้นความเป็นธรรมในสังคมในยุคดิจิตอล 
 
0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 3(3-0-6) 
  Creative Thinking 
  ความรู้ความเข้าใจเรื่องความคิดเชิงสร้างสรรค์ผ่านความคิดด้านต่าง ๆ 4 ด้าน ได้แก่  
คิดดี ชีวิตดี สังคมดี งานดีหรืออาชีพดี เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี สามารถน าเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม 
เปลี่ยนความคิดมาสร้างสรรค์สิ่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้เท่าทันยุค 5.0 เพ่ือต่อยอดเป็นอาชีพได้ 
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4091201 หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics 
 ธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ จ านวนจริง ทฤษฎีจ านวน  ตรรกศาสตร์  
การพิสูจน์ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชันโดยเน้นวิธีการพิสูจน์ 
 
4091403 แคลคูลัส 1   3(3-0-6) 

Calculus I 
 ฟังก์ชัน ลิมิต ความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่าจริงของ 
ตัวแปรจริง ปริพันธ์จ ากัดเขตและการประยุกต์ 
 
 

4091404 วิทยาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) 
 Introduction to Science for Data Science 
 หลักการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ปริมาณและหน่วยทาง
วิทยาศาสตร์ เวกเตอร์และสเกลาร์ ระบบหน่วยวัดเอสไอ วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางด้าน
วิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้หลักการวิทยาศาสตร์กับข้อมูลด้านอื่น ๆ   ข้อมูลชีวสารสนเทศศาสตร์ 
 

4091611 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Data Science 
 องค์ประกอบภาพรวมของวิทยาการข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์พยากรณ์ และการน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น 
 
4092301 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6) 
 Linear Algebra for Data Science 
 เวกเตอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ฐาน เวกเตอร์ในปริภูมิยูคลิเดียน การด าเนินการบนปริภูมิ 
ยูคลิเดียน นอร์ม ผลคูณเชิงสเกลาร์และระยะทางในปริภูมิยูคลิเดียน มิติการแปลงเชิงเส้น เมทริกซ์และ 
การด าเนินการบนเมทริกซ์ เมทริกซ์ชนิดพิเศษ การหาอินเวอร์ส การเจนเนอรัลไลซ์อินเวอร์สของเมทริกซ์  
ความคล้ายกันของแคลโนนิคัลฟอร์มสมมูลเชิงวิธีจัดหมู่ทฤษฎีบทของค่าเฉพาะและเวคเตอร์เฉพาะการใช้ 
เมทริกซ์ศึกษาเก่ียวกับปริภูมิเวกเตอร์นามธรรม ฟังก์ชันของเมทริกซ์และการประยุกต์ 
 



(มคอ.2) หน้า 35 
 

รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
 
4092403 แคลคูลัส 2    3(3-0-6) 
 Calculus II 
 เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ รูปแบบไม่ก าหนด ล าดับและอนุกรมของ 
จ านวนจริง อนุกรมก าลัง อนุกรมเทเลอร์ การทดสอบการลู่เข้า สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น ฟังก์ชันหลาย 
ตัวแปร ลิมิต ความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ 
 
4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics     
 การนับและความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟ การแทนกราฟด้วยเมตริกซ์ ต้นไม้ 
และการแยกจ าพวกข่ายงาน พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ออโตมาตา ไวยกรณ์และภาษา ระบบ 
เชิงพีชคณิต โพเซตและแลตทิช 
 
4111201 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Probability 
 เทคนิคการนับ การทดลองสุ่ม ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร 
สุ่มแบบไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องที่ส าคัญ ค่าคาดหมาย ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็น 
ที่ส าคัญ 
 
4111301 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction to Data Analysis and Visualization 
 องค์ประกอบภาพรวมของรูปแบบและประเภทของข้อมูล เครื่องมือส าหรับการ 
จัดเตรียมข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการน าเสนอข้อมูล และ เทคนิคการน าเสนอข้อมูลใน 
รูปแบบต่าง ๆ    โปรแกรม PowerBI, R, Excel, Tableau, MATLAB, และ Python 
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4111401 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติด้วย 3(2-2-5) 
 ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 Statistical Data Collection and Management with  
 Computer Programming Language 
 สถิติและความส าคัญของสถิติ ข้อมูลและสารสนเทศทางสถิติ ความส าคัญของข้อมูล 
ขนาดใหญ่ที่มีต่อความส าเร็จขององค์กร ข้อมูลจากการส ารวจ การทดลอง และการค้นคืนจากฐานข้อมูล  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล มาตรวัดและประเภทข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การสรุป 
และน าเสนอข้อมูล 
 

    วิชาเฉพาะด้านบังคับ 
 

รหัสวิชา    ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
  
4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Mathematical Modeling 
 ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์เพ่ือการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ โดย 
กล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดนัยทั่วไป การตรวจสอบนัยทั่วไป การสรุปเป็นตัวแบบ การแปล 
ความหมายของค าตอบ 
 
4092603 เครื่องมือพื้นฐานส าหรับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Basic Tools for Data Science 
 การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปแบบเบื้องต้น โปรแกรมการจัดการเอกสารอัตโนมัติเพ่ือ 
สนับสนุนการท างานด้านเอกสาร ด้านการน าเสนอ และการจัดเก็บข้อมูล 
 
4093405 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  3(3-0-6) 
 Ordinary Differential Equations 
 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ 
สูงและการประยุกต์  สมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร  ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น  ผลการ 
แปลงลาปลาซและการประยุกต์  อนุกรมฟูเรียร์  ข้อปัญหาค่าขอบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
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4093602 วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด 3(3-0-6) 
 Optimization Methods 
 การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชัน  
หลายตัวแปรปราศจากเงื่อนไขบังคับ การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรด้วยเงื่อนไขบังคับ  
การหาค่าเหมาะสมที่สุดด้วยขั้นตอนวิธีการพิเศษ ก าหนดการเชิงเส้น 
 
4093903 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 1(0-2-1) 
 Seminar in Data Science 
 การน าเสนอบทความทางวิชาการ กรณีศึกษา ในสาขาที่เก่ียวข้อง จากแหล่งข้อมูล 
ต่าง ๆ  เพ่ือการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น 
 
4093904 การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการข้อมูล    3(2-2-5) 
 Independent Study in Data Science 
 การท าวิจัยโดยค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือแสดงให้เห็นชัดเจนว่า 
นักศึกษาสามารถประยุกต์แนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบวิจัย การวิเคราะห์ สังเคราะห์   
การแปลผล การประมวลผล  ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการข้อมูล การจัดท า 
รายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการ  
 
4112302 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 3(3-0-6) 
 Probability Theories 
 เซต  ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงร่วมของ 
ตัวแปรสุ่ม ความน่าจะเป็นแบบมีเงื่อนไขและความเป็นอิสระ ทฤษฎีของเบย์ ความแปรปรวนร่วมและ 
สหสัมพันธ์ การแจกแจงของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ การแปลงตัวแปร ทฤษฎี 
บทลิมิตและกฎของจ านวนที่มีค่ามาก 
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4112401 สถิติวิเคราะห์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Statistical Analysis for Data Science 
 การแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน ข้อสมมติของ 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การเปรียบเทียบ 
เชิงพหุ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การตรวจสอบตัวแบบการถดถอยเชิงเส้น การ 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
 
4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming 
 หลักการการออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์เชิงวัตถุ โครงสร้างโปรแกรมในภาษาเชิงวัตถุ  
ความหมายและกลุ่มของวัตถุคุณลักษณะและพฤติกรรมของวัตถุ คลาสและหลักการส าคัญของคลาส การ 
ห่อหุ้ม การสืบทอด การพ้องรูป การน าส่วนประกอบของซอฟแวร์กลับมาใช้ กราฟิก การสร้างและการ 
จัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต กรณีศึกษาการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
 
4121308 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Programming for Data Science 
 หลักการเขียนโปรแกรม การแก้ไขปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ด้วยการเขียนโปรแกรม การ 
ตรวจสอบเงื่อนไข แบบวนซ้ า การก าหนดตัวแปร การสร้างฟังก์ชัน การตรวจสอบข้อผิดพลาดใน 
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมโดยการใช้ภาษาท่ีสนับสนุนการท างานเชิงคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ R,  
Python, MATLAB 
 
4122202 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Structure 
 หลักการโครงสร้างข้อมูล ประเภทของโครงสร้างข้อมูล โครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ แถว 
ล าดับ กองซ้อน แถวคอย รายการเชื่อมโยง ต้นไม้ กราฟ การสร้างข้อมูลแบบนามธรรม การประยุกต์ใช้ 
โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงโปรแกรม   การเรียงล าดับ การค้นหาข้อมูล 
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4122205 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ 3(2-2-5) 
 Database System and Design 
 หลักการระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  
การสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ของข้อมูลพีชคณิตเชิงสัมพันธ์ ความขึ้นแก่กันของข้อมูลและการท าให้ 
เป็นบรรทัดฐาน พจนานุกรมข้อมูล ภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง การแปลงเชิงสัมพันธ์ เทคนิคการท าให้ 
เกิดผลส าหรับระบบฐานข้อมูล บูรณภาพของข้อมูล   การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การเกิด 
ภาวะพร้อมกัน การย้อนกลับและการกู้คืน  ระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน 
 
4123701 การเรียนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6) 
 Machine Learning 
 แนวคิดและเทคนิคการเรียนรู้ของบเครื่อง ขั้นตอนการเรียนรู้ของเครื่องทั้งแบบมีผู้สอน 
และไม่มีผู้สอน การจ าแนกประเภทข้อมูล การพยากรณ์ การจัดกลุ่มข้อมูล การทดสอบประสิทธิภาพของ 
ข้อมูล 
 
 

วิชาเฉพาะด้านเลือก 
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3521103 หลักการบัญช ี 3(3-0-6) 
 Principle of Accounting  
 ข้อสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชีและผู้ท าบัญชี 
หลักบัญชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้นประกอบด้วยสมุด
รายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการปรับปรุง การจัดท า
งบการเงินส าหรับกิจการบริการและกิจการซื้อขายสินค้า 
 
3592201 เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนในยุคดิจิทัล 3(2-2-5) 
 Economics of Money and Investment in Digital Economy 
 ทฤษฎีเงินตรา ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจ ปริมาณเงินในความหมายแคบใน
ความหมายกว้าง วิวัฒนาการของการเงินและระบบการเงิน บทบาทของนโยบายการเงิน ธนาคารพาณิชย์
และธนาคารกลาง หน้าที่และสถาบันการเงินรูปแบบอ่ืน ฐานนะของเงินและปริมาณสถาบันการเงินและ
บทบาทต่อระบบเศรษฐกิจ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ทางการเงินในยุคดิจิทัล 
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4093606 โครงข่ายประสาทเทียม 3(2-2-5) 
 Neural Networks 
 กระบวนการของโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก เทคนิคการสร้างโครงข่ายประสาท
เทียมแบบลึกประเภทต่าง ๆ    โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน , โครงข่ายแบบวนซ้ า รวมถึง เทคนิค
การฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียม ข้อจ ากัดของโครงข่ายประสาทเทียม การเพ่ิมประสิทธิภาพของ
โครงข่ายประสาทเทียมด้วยเทคนิคต่าง ๆ และการประยุกต์ใช้งานข้อมูล ด้านงานวิจัยและข้อมูลจริง และ
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์สมัยใหม่ 
 
4094407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 Numerical Analysis 
 การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด  ผลต่างจ ากัด การประมาณค่าในช่วง วิธีก าลังสองน้อยที่สุด 
การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลขโดยสูตรนิวตัน - โคตัสและกรณีเฉพาะของสูตรนี้ 
ผลรวมอนุกรม ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงพีชคณิต และสมการเชิงอนุพันธ์ 
 
4113401 ทฤษฎีสถิติ 3(3-0-6) 
 Theory of Statistics 
 การแจกแจงค่าตัวอย่าง สถิติอันดับ การแจกแจงขีดจ ากัด ทฤษฎีบทขีดจ ากัดส่วนกลาง 
การประมาณค่าแบบจุด ตัวประมาณแบบโมเมนต์และตัวประมาณแบบภาวะน่าจะเป็นสูงสุด คุณสมบัติ
ของตัวประมาณ ความพอเพียงและความสมบูรณ์ วงศ์เลขชี้ก าลัง การประมาณค่าแบบช่วง แนวความคิด
ของการทดสอบอ านาจสูงสุด การทดสอบอ านาจสูงสุดเอกรูป การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็น 
 
4113402 การวิเคราะห์เชิงพหุหลายตัวแปรเชิงประยุกต์  3(3-0-6) 
 Applied Multivariate Analysis 
 ข้อมูลหลายตัวแปรและการแสดงผลเชิงกราฟ การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร  กราฟ
ของข้อมูลหลายตัวแปร การอนุมานทางสถิติส าหรับข้อมูลหลายตัวแปร การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก
และการวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์จ าแนกประเภทของค่าสังเกต การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คานอนิคัล 
วิธีการจัดกลุ่มและการปรับขนาดหลายมิติ และการประยุกต์ใช้ 
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4113403 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Non-Parametric Statistics for Data Science 
 แนวคิดและประโยชน์ของสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์  การทดสอบสมมติฐานส าหรับ
ตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม การทดสอบส าหรับตัวอย่างสองกลุ่มที่สัมพันธ์กันและตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระ 
ต่อกัน การทดสอบสมมุติฐานส าหรับตัวอย่าง k กลุ่มที่สัมพันธ์กันและตัวอย่าง k กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน
การทดสอบสมมติฐาน 
 
4113404 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Time Series Analysis for Data Science 
 แนวคิดของอนุกรมเวลาส าหรับวิทยาการข้อมูล การเตรียมข้อมูล การประเมินตัวแบบ
อนุกรมเวลา การวิเคราะห์อนุกรมเบื้องต้นส าหรับวิทยาการข้อมูล วิธีบอกซ์และเจนกินส์ส าหรับวิทยาการ
ข้อมูล การพยากรณ์รวม วิธีโครงข่ายประสาทส าหรับข้อมูลอนุกรมเวลา การประยุกต์อนุกรมเวลาส าหรับ
วิทยาการข้อมูล 
 
4113405  การเรียนรู้แบบเบย์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 
 Bayesian Learning for Data Science 
 ทฤษฎีของเบย์  การจ าแนกประเภทด้วยทฤษฎีของเบย์ การเลือกสมมติฐานที่เหมาะสม 
การจ าแนกประเภทแบบเบย์อย่างง่าย การจ าแนกประเภทที่เหมาะสมที่สุดของเบย์ การจ าแนกประเภท
ข้อความ 
 
4113504 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3(3-0-6) 
 Sampling Techniques 
 ขั้นตอนในการส ารวจตัวอย่างการเลือกตัวอย่างแบบง่าย การประมาณขนาดตัวอย่าง 
การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ การเลือกตัวอย่างแบบมีระบบ การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่มชั้นเดียวและ
หลายชั้น การหาค่าประมาณโดยใช้อัตราส่วนและการถดถอย ความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า ซึ่ง
เกิดจากการส ารวจตัวอย่าง และวิธีการเลือกตัวอย่างแบบอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 
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4123608 วิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 Biological Data Science and Bioinformatics 
 ศึกษาพ้ืนฐานข้อมูลโครงสร้างของโปรตี น การวิเคราะห์หายีนโดยประยุกต์ใช้ 
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ การเปรียบเทียบล าดับเบสจากยีนหลายเส้น วิเคราะห์และจัดการข้อมูล
จีโนมและข้อมูลโอมิกส์ต่าง ๆ ด้วยวิธีการและเครื่องมือทางวิทยาการข้อมูล 
 
4121205 อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม 3(2-2-5) 
 Algorithm and Program Design 
 ปัญหาและอัลกอริทึม การเติบโตของฟังก์ชัน วิเคราะห์อัลกอริทึม แนวทางการ
ออกแบบอัลกอริทึม การท างานของการแบ่งและครอบคลุม ไดนามิกโปรแกรมมิ่ง เทคนิคการค้นหา 
ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์  ปัญหาที่ตัดสินใจไม่ได้ 
 
4123203 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Mining 
 ภาพรวมของความคิดและเทคนิคการประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์แบบจ าลอง
ข้อมูล ภาษาสอบถามวิธีการออกแบบแนวความคิดและเทคนิคการเก็บรักษาข้อมูล การเตรียมข้อมูล
ส าหรับการท าเหมืองข้อมูล เทคนิคการท าเหมืองข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับการประมาณและการพยากรณ์ การ
จัดการกลุ่มข้อมูล การจ าแนกประเภทข้อมูล การวิเคราะห์กฎความสัมพันธ์ และการประยุกต์การท า
เหมืองข้อมูล 
 
4123204 ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 
 Big Data   
   กรอบความคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ แมพ-รีดิวซ์ สถาปัตยกรรมส าหรับการจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยแพลตฟอร์ม ฮาดูฟ พิกไฮฟ์ เอชเบส ขนาดใหญ่  การ
ประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทางภาครัฐและเอกชน 
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4123605 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง 3(2-2-5) 
 Web Application Development for Machine Learning Models 
 การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บ การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การออกแบบเว็บที่รองรับทุก
หน้าจอการท างาน การสร้างเว็บแบบไดนามิก โปรแกรมฝั่งลูกข่ายและแม่ข่าย กลไกคุกกี้ส าหรับเก็บ
สถานะ การใช้บริการและทรัพยากรของแม่ข่าย การท างานร่วมกับฐานข้อมูล การโปรแกรมเว็บแบบทันที 
การจัดโครงแบบโปรแกรม ประเด็นทางความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต์เว็บ เรียนรู้การพัฒนา
แอพพลิเคชั่นร่วมกับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง 
 
4123606 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ส าหรับโมเดล 3(2-2-5) 
 การเรียนรู้ของเครื่อง 
 Mobile Application Development for Machine Learning Model 
 แนวคิดการพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบและการพัฒนาส่วน
ติดต่อกับผู้ใช้งานบนหน้าจอของระบบปฏิบัติการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแจ้งเตือน กระบวนการและ
วงจรชีวิตของโปรแกรม การจัดการทรัพยากรในอุปกรณ์เคลื่อนที่ การบริหารจัดการสารสนเทศใน
อุปกรณ์เคลื่อนที่ การให้บริการตามต าแหน่ง เอพีไอส าหรับโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ การทดสอบและ
การน าไปใช้งาน เรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง 
 
4123703 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5) 
 Internet of Things 
 องค์ประกอบของอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่ง หลักการอินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่อ  
องค์ประกอบการท างานออนไลน์ สถาปัตยกรรมไคลแอนท์ -เซิฟเวอร์ สถาปัตยกรรมเพียร์ทูเพียร์ 
โปรโตคอลของอินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง   โปรโตคอล MQTT เรียนรู้ 
 
4124603 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง 3(2-2-5) 
 Application Development for Machine Learning Models 
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับการเขียนภาษาที่ ใช้ พัฒนาโปรแกรม การบริหาร
หน่วยความจ าและส่วนบันทึกข้อมูล เครื่องมือและการออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ การสื่อสารกับระบบ
ภายนอก การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรียนรู้การพัฒนาแอพพลิเคชั่นร่วมกับโมเดลการ
เรียนรู้ของเครื่อง 
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4124613 การพัฒนาแอปพลิเคชันบนคลาวด์ 3(2-2-5) 
 Application Development on Cloud 
 ความรู้เบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆและองค์กรเสมือนจริง  วิธีการติดตั้ง
โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ  การจัดการเครื่องมือและการท างานในการให้บริการของ
คอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ  แบบจ าลองการใช้งานคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ  การพัฒนาและประยุกต์
ความรู้แบบกลุ่มเมฆเพ่ือแก้ปัญหางานส่วนบุคคล องค์กร และองค์กรเสมือนจริง 
 
4124709 การเรียนรู้ของเครื่องส าหรับการลงทุน   3(2-2-5) 
 Machine Learning for Algorithmic Trading 
 ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ การซื้อขายหลักทรัพย์ขัอมูลส าคัญ ที่ควรพิจารณาในการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ ศึกษาปัจจัย ที่มีผลต่อการด าเนินธุรกิจและราคาหลักทรัพย์ กลยุทธ์การซื้อขายหุ้น แบบ
ต่าง ๆ การวิเคร์การจัดการพอร์ตการลงทุน  ทฤษฎีการเรียนรู้ของเครื่อง อัลกอริทึมการเรียนรู้แบบมี
ผู้สอน การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ ข้อมูลพื้นฐานการเงิน การธนาคาร และการตลาด  การซื้อ
ขายด้วยอัลกอริทึม การท าตลาด การคัดเลือกที่ขัดประโยชน์ การท าก าไรโดยปราศจากความเสี่ยง ทฤษฎี
เกมเบื้องต้น การประยุกต์กฎของเบย์ การอนุมานแบบเบย์ ปัญหาการถดถอยและปัญหาการจ าแนก 
 
4124710 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 3(2-2-5) 
 Computer Network and Security 
 การใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
ระบบอินเตอร์เน็ต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รูปแบบการเชื่อมต่อและการส่งข้อมูลผ่าน       
เวปไซต์ การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ การเข้ารหัสและถอดรหัสเพ่ือความ
ปลอดภัยของข้อมูล 
 
4133602 เทคโนโลยีบนคลาวด์ 3(2-2-5) 
 Cloud Technology 
 โครงสร้างพ้ืนฐานของคลาวด์ แพลตฟอร์มของคลาวด์ การบริการบนคลาวด์ การบริการ
จัดเก็บข้อมูล การบริการท างานร่วมกัน ตัวอย่างและการประยุกต์ใช้งานคลาวด์ การท าเวอร์ชวลไลซ์
ทรัพยากรของคลาวด์ การจัดการทรัพยากร การจัดการคอนเทนเนอร์ การรักษาความปลอดภัยของ
คลาวด์ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนคลาวด์ 
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วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
4093801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทาง 1(0–2–1) 
 วิทยาการข้อมูล 
 Preparation for Field Experience Training  in  
 Data Science 

การเตรียมตัวเพื่อการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับ  
สหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและต าแหน่งงาน  การสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน  การพัฒนา
บุคลิกภาพ  วัฒนธรรมองค์กร จรรยาบรรณวิชาชีพ  ทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน  ทักษะ
วิชาชีพ  การเขียนโครงงานหรือผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานทางวิชาการและการน าเสนองาน  
โดยมีกระบวนการเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม/สหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง 
 
4094805 การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการข้อมูล 6(0–36–0) 
 Field Experience  in Data Science 

วิชาบังคับก่อน : 4093801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการข้อมูล 
 จัดให้นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์กับการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 36  สัปดาห์ และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานในรูปแบบโครงงาน หรือ
รายงานการปฏิบัติงาน น าเสนอผลการปฏิบัติงานต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโดยอาจารย์นิเทศและสถานประกอบการ  
 
4094806 สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูล 6(0–36–0) 
 Cooperative Education in Data Science 

วิชาบังคับก่อน : 4093801 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการข้อมูล 
 จัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการเสมือนพนักงานชั่วคราวตาม
กระบวนการสหกิจศึกษา ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 36 สัปดาห์  และจัดท ารายงานเพื่อพัฒนา
วิชาชีพตามท่ีได้รับมอบหมายในรูปแบบโครงงาน หรือรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา น าเสนองาน
และประเมินผลโดยผู้นิเทศและอาจารย์นิเทศ 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
(นาย/นาง/นางสาว)  

ชื่อ-สกุล 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก/สถาบันที่

ส าเร็จการศึกษา  

ผลงาน
วิชาการ 

ภาระงาน
สอน ชม./
สัปดาห์ 

     เดิม ใหม่ 

1 รอง นายอิสระ อินจนัทร ์ วท.ด. (คณิตศาสตร์) ภาคผนวก ง - 32 
 ศาสตราจารย ์  มหาวิทยาลยันเรศวร, 2550    
   วท.ม.(คณิตศาสตร์)    
   มหาวิทยาลยันเรศวร, 2547    
   กศ.บ.(คณิตศาสตร์)    
   มหาวิทยาลยันเรศวร, 2527    

2 อาจารย ์ นายพิศิษฐ์  นาคใจ ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) ภาคผนวก ง - 32 
    มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 2561    
   วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)    
   มหาวิทยาลยันเรศวร, 2552    
   วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)    
   มหาวิทยาลยันเรศวร, 2550    
1 อาจารย ์ นางสาวพชัรี  มณีรัตน ์ ปร.ด. (สถิติประยุกต์) ภาคผนวก ง - 32 
   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ, 2561 
   

   วท.ม. (สถิติประยุกต์)    
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2557    
   วท.บ. (สถิติ)    
   มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2552    
4 อาจารย ์ นายธชัชัย  อยู่ยิ่ง ปร.ด. (คณิตศาสตร์) ภาคผนวก ง - 32 
   มหาวิทยาลยันเรศวร, 2562    
   วท.บ. (คณิตศาสตร์)    
   มหาวิทยาลยันเรศวร, 2556    
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ที ่
ต าแหน่ง 

ทาง
วิชาการ 

(นาย/นาง/นางสาว)  
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก/สถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา  

ผลงาน
วิชาการ 

ภาระงาน
สอน ชม./
สัปดาห์ 

     เดิม ใหม่ 

5 อาจารย ์ นางสาววไิลวรรณ  รัตนกูล วท.ม. (สถิติประยุกต์) ภาคผนวก ง - 32 
   มหาวิทยาลยันเรศวร, 2554    
   วท.บ. (สถิติ)    
   มหาวิทยาลยันเรศวร, 2553    

  
3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ที ่
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

(นาย/นาง/นางสาว)  
ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ-สาขา-สถานศึกษา-ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

(ป.เอก ป.โท ป.ตรี) 

ภาระงานสอน 

(ชั่วโมง/
สัปดาห์) 

  เดิม ใหม่ 
3 อาจารย์ นางสาวกนกวรรณ กันยะมี 

 
  ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

    สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
    เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2555 

 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
    มหาวิทยาลยันเรศวร, 2546 

  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
    สถาบนัราชภัฏอุตรดิตถ์, 2542 

-- 6 

2 อาจารย์ นายพีระพล  ขุนอาสา วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย, 2556 
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนคร, 2545 
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
มหาวิทยาลยัราชภัฏอุตรดิตถ์, 2542 

- 9 
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3.2.3  อาจารย์พิเศษ    
                           ไม่มี 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)   
 เพ่ือให้นักศึกษามีประสบการณ์ในวิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริงในสถานประกอบการ จึงให้ มี
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโครงสร้างรายวิชาของหลักสูตร เพ่ือให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ทักษะ
ความรู้ กับการท างานในสถานประกอบการ โดยก าหนดให้ทุกคนต้องเรียนรายวิชาการเตรียมฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนที่จะให้มีการเลือกเรียนรายวิชาในรูปแบบการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ซึ่งรายวิชากลุ่มฝึกประสบการณ์นี้ได้แก่  
 4093803 การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการข้อมูล            1(0-2-1)  

4094805 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิทยาการข้อมูล        6(0-36-0)   
4094806 สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูล            6(0-36-0) 

    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้ 
4.1.1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ ความ

จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น 
4.1.2. มีการบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม โดยใช้คณิตศาสตร์ 

สถิติและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ 
4.1.3. มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้ เข้า

กับสถานประกอบการได ้
4.1.5. มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
4.1.6. มีการพัฒนาทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ ฯลฯ  

 4.2  ช่วงเวลา   
4.2.3 รายวิชาการเตรียมประสบการณ์ภาคสนาม เรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษาท่ี 4 
4.2.2 รายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เรียนในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาที่ 4 

    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   
          จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
     ข้อก าหนดในการท าโครงงานหรืองานวิจัย ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะในการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาการข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
จัดท าสารสนเทศ โดยใช้คณิตศาสตร์ สถิติ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาเป็นเครื่องมือ เพ่ือแก้ปัญหาใน
องค์กรที่นักศึกษาสนใจ และมีแนวโน้มในการน าไปประยุกต์ใช้งานจริง สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามา
ประยุกต์ใช้ในการท าโครงงานหรืองานวิจัย มีขอบเขตของโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่
ก าหนด โดยจะต้องมีการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า การวิเคราะห์และรายงานข้อมูล ในรูป
เอกสารรายงานและน าเสนอเผยแพร่ผลงาน  
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
            การท าโครงงานวิจัยทางวิทยาการข้อมูลที่นักศึกษามีความสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาหัวข้อโครงงาน มีการค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ปัญหา มีการวางแผน การ
ก าหนดขอบเขต  และสามารถรายงานผลงานวิจัยตามหลักการเขียนบทความทางวิชาการได้ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
          5.2.3 มีความรู้และทักษะด้านการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการน าเสนอ
สารสนเทศ 

5.2.2 มีทักษะการท างานด้านการท างานอย่างเป็นระบบ และ/หรือท างานเป็นทีม 
5.2.1 มีการพัฒนาด้านทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ 

  5.3 ช่วงเวลา    
  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษาท่ี 4 
    5.4 จ านวนหน่วยกิต    

3 หน่วยกิต 
    5.5 การเตรียมการ  

มีอาจารย์ประจ าวิชาเป็นผู้ประสานงานให้ค าแนะน าเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินงานโครงการ
ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน อาจารย์ประจ าวิชาจัดท าคู่มือการท าโครงงานและ
ปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการรายวิชาทั้งในชั้นเรียน สาขาวิชาได้
จัดเตรียมรายงานโครงงานของรุ่นพ่ีไว้ในห้องสมุดสาขาวิชาเพ่ือเป็นตัวอย่างให้ศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา และจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
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    5.6 กระบวนการประเมินผล  
การประเมินผลแบ่งเป็น 1 ส่วนคือ  
5.6.3 ประเมินโดยอาจารย์ประจ าวิชา โดยพิจารณาจากความก้าวหน้าของการท าโครงงานตาม

ระยะเวลาที่ก าหนด  
5.6.2 ประเมินโดยอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ และความ

เอาใจใส่ในงานของนักศึกษาตามท่ีได้บันทึกไว้ในสมุดให้ค าปรึกษา 
5.6.1 ประเมินโดยกรรมการสอบที่มีจ านวนไม่น้อยกว่า 2 คน  โดยพิจารณาจากผลการ

ด าเนินงานที่นักศึกษาน าเสนอปากเปล่า พร้อมทั้งการจัดท ารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์รวมถึงการ
น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ  
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา   

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
3. เรียนรู้ตลอดชีวิต - ฝึกให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากสื่อต่าง ๆ ด้วยตนเอง 

ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้เป็นการติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัย
อยู่เสมอ 

2. มคีวามสามารถน าองค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้สร้าง
นวัตกรรมและแก้ปัญหาจริง ด้าน
วิทยาการข้อมูล 

3. ใช้รูปแบบการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ใช้อุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยส าหรับใช้ในการเรียนและการท าวิจัย 
1. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
และเข้าถึงแหล่งข้อมูล 
4. ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อกลางในการรวบรวมองค์ความรู้ 
5. มีความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ปัญหาจริง และประสบการณ์การด าเนินงาน 

3. มีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองทาง
วิทยาการข้อมูล 

3. จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่กระตุ้นให้นักศึกษาใฝ่
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นให้มีการน าเสนอและการ
จัดท ารายงาน 
1. มอบหมายงานที่ต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

4. ตระหนักถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
และคุณธรรมจริยธรรมทางสังคม 

- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และความรู้พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
- ให้นักศึกษาเคารพสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาและข้อมูลส่วน
บุคคล  
- การคิดด้านบวก มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีผ่านการฝึกปฏิบัติจริง 
ในกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ 
การฝึกงาน เป็นต้น 

5. มีวินัย บุคลิกภาพดี และ 
ความรับผิดชอบ 

- สอดแทรกการตรงต่อเวลาในการส่งงานในรายวิชาต่าง ๆ 
- ฝึกให้รับผิดชอบโครงการกิจกรรมต่าง ๆ  
- ให้รางวัลกับนักศึกษาที่ท าความดี มีพฤติกรรมที่ดี 
- ให้ใบประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษาท่ีแต่งกายเรียบร้อย 
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2.  การพัฒนาการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
    2.1  ผลพัฒนาการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  3. มีสติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และสามารถจัดการกับปัญหาบนฐานคุณธรรม
จริยธรรม 
            2. มีคุณค่าภายในตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถประยุกต์ใช้ใน
การด าเนินชีวิตและแก้ปัญหา 
            1. มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อสังคมในการประกอบการ  
            4. มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย มีความตรงต่อเวลา ระเบียบ
วินัย ความรับผิดชอบ 
   1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1. สอดแทรกสาระและกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักใน
คุณค่าของความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  2. สร้างวัฒนธรรมในองค์กรที่ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย เคารพในกฎระเบียบของ
มหาวิทยาลัย เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจอย่าง
ลึกซึ้งในคุณธรรมที่ต้องปลูกฝัง 
   1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1. ประเมินจากพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น การเข้าชั้นเรียนตรงเวลา ส่งงานตรงเวลา
ครบถ้วน เข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนอย่างผู้มีความรับผิดชอบ 
   2. ประเมินจากการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
   3. ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่แสดงถึงความมีวินัย ความพร้อมเพียง ความ
เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี ความรักความสามัคคี 
  2.  ด้านความรู้  
   2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1. มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เพ่ือใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
            2. มีความรู้ความเข้าใจด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการ
ด ารงชีวิตอย่างรู้เท่าทัน 
            1. มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาและศิลปะในการสื่อสาร 
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            4. มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นคุณค่า เคารพในสิทธิมนุษยชนจากความแตกต่าง
ของวัฒนธรรม 
   2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ 
   1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ ในลักษณะบูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเข้ากับความรู้และประสบการณ์ใหม่ในรายวิชาที่สอนได้ 
  2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจได้อย่างแท้จริง 
   2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    1. ประเมินด้วยการทดสอบย่อย สอบปลายภาคการศึกษา 
    2. ประเมินจากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของรายวิชาที่เรียน 
    3. ประเมินจากการน าเสนองานทั้งที่เป็นรายกลุ่มและรายบุคคล 
  3. ด้านทักษะทางปัญญา  
    3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
            1. มีความสามารถและทักษะการคิดในเชิงเหตุผล สร้างสรรค์ นวัตกรรมและ
เชื่อมโยงความคิดอย่างองค์รวม 
            2. มีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เพ่ือการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
            3. มีความเข้าใจเรื่องของสิทธิและความรับผิดชอบ เพ่ือสร้างความสมดุลให้เกิด
ความยั่งยืนในฐานะพลเมือง ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 
            4. มีความตระหนักถึงความส าคัญของวิถีชุมชน มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ความเป็น
ไทย 
    3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยกระบวนการคิด เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ เรียนคิด
วิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
    2. จัดการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง 
    3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    1. ประเมินจากพฤติกรรมทางปัญญาของผู้เรียน ตั้งแต่ขั้นสังเกต ค าถาม สืบค้น 
คิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา 
    2. ประเมินจากการน าเสนอผลงานในห้องเรียน 
    3. ประเมินด้วยการให้ผู้เรียนฝึกตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล โดยผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน 
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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            3. มีจิตอาสา ส านึกสาธารณะ และเห็นคุณค่าของการให้ 
             2. มีทักษะความเป็นผู้น า ผู้ตาม ในการสร้างความเป็นทีม  
      3. มีการปลูกฝังและสร้างจิตส านึกในการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและ
สังคม  
            4. มีความสัมพันธ์ร่วมกับชุมชน เห็นถึงคุณค่าและเอกลักษณ์ท่ีดีงามของไทย  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประวัติศาสตร์ 
    4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาผู้เรียนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
    1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงจากการท างานเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่ม 
    2. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ การปรับตัวและการยอมรับของคนใน
สังคม 
    3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เช่น การท างาน
เป็นกลุ่ม การแสดงบทบาทสมมติ การท างานเป็นทีม เป็นต้น 
    4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มของผู้เรียน 
    2. ประเมินผลจากการประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
            3. มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลข มีความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการค้นคว้า รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ 
           2. มีความสามารถรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือใช้ในการเรียนรู้  ประเมินคุณค่าสื่ออย่างมี
วิจารณญาณ 
            3. มีความสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสมกับชีวิตประจ าวัน 
            4. มีความสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ 
            5. มีความสามารถใช้รูปแบบของการน าเสนอที่ เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุ คคลที่    
แตกต่างกันได ้  
  5.2 กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
                   1. ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญและฝึกให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
                   2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยการจัดประสบการณ์ตรงทางภาษาในการสื่อสาร 
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                   3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม ตลอดจนการน าเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
             5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร   และ
การใช้เทคโนโลยี 
                    1. ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้สะท้อนความรู้ ความคิด ความเข้าใจผ่าน
สื่อเทคโนโลยีแบบต่าง ๆ  
   2. ประเมินจากการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ตรงทางภาษา 
   3. ประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชา และการใช้
เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรม 
 
2.2 ผลพัฒนาการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
     1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 3.3 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
               3. มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 2. มีวินัย ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
.               1. มีจิตสาธารณะ รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น สถาบัน และประเทศชาติ   
 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  3. สอดแทรกในเนื้อหาวิชาเรียน 
  2. การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง การจัดกิจกรรมในชั้นเรียนหรือในวิชาเรียน 
  3. การสอนในรายวิชาสัมมนา และวิชาโครงงาน 
 1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  3. ประเมินพฤติกรรมโดยเพ่ือนนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน 
  2. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
       2. ด้านความรู้ 
  2.3 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     3. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีส าคัญในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และ
วิทยาการข้อมูล 
  2. มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ  และวิทยาการข้อมูล 
สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาต่าง ๆ ได้ 
  1. มีความรู้ความเข้าใจในพัฒนาการใหม่ ๆ ในสาขาวิชา รวมถึงงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อ
การพัฒนาความรู้ใหม่หรือการปฏิบัติงานในสาขาวิชา 
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  4. ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับในสาขาวิชาชีพที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ ์
 2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  3.  การสอนหลายรูปแบบในรายวิชาตามหลักสูตร ได้แก่ การบรรยาย อภิปราย การจัด
กิจกรรมการเรียนรู้การให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  2.  การฝึกปฏิบัติ การฝึกงาน การได้ฝึกการท างาน 
  1.  การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ 
  4.  การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 2.1  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  3. ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ 
การท าแบบฝึกหัด และการท ารายงาน 
  2. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
  3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
  1.3  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 3. สามารถค้นหา ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการพัฒนาความรู้และการ
แก้ปัญหาทางวิชาการได้อย่างสร้างสรรค์ 
 2. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ 
ของตนในการแก้ปัญหาการท างานได้อย่างเป็นระบบ 
 3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
   3. ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 
   2. ประเมินผลงานจากการท างานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าโครงงาน 
   1. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1. ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา 
2. ประเมินผลงานจากการท างานศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท าโครงงาน 
3. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 

 4.   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
       4.3 ผลการเรียนรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1. มีภาวะผู้น า มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของ
ตนเองและของกลุ่ม 
   2. ตระหนักในความแตกต่างหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรม สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี และสามารถแกไ้ขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญได้ 
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   3. มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
  4.2 กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   3. การสอนในรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร โดยเน้นการท างานเป็นกลุ่ม 
   2. การจัดให้มีรายวิชาสัมมนา โครงงาน และฝึกงาน  
  4.1 กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   3. ประเมินผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ ที่มีการส่งเสริมให้ท างานกลุ่ม 
   2. ประเมินผลการเรียนรายวิชาสัมมนา โครงงาน และฝึกงาน 
  5. ด้านทักษะวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะและการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
   3.  มีความสามารถในการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์หรือ
กระบวนการวิจัย ในการคิดวิเคราะห์หรือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าและในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพได้ 
   2.  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการสื่อสาร การ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การจัดเก็บและการประมวลผลข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ  
  5.2  กลยุทธ์การสอนที่สร้างทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   3. การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัย 
   2. การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning 
   3. การเรียนรู้จากการใช้ความรู้พ้ืนฐานด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศตาม
เกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัย 
  5.1 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
   3. ประเมินผลการเรียนรู้จากการเรียนรายวิชา โดยการสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติ 
เทคนิคการน าเสนอ การท าแบบฝึกหัด การท ารายงาน และการเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เก่ียวข้อง 
   2. ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของมหาวิทยาลัย 
   1. ประเมินคุณลักษณะบัณฑิต โดยผู้ใช้บัณฑิต 
3.  แผนที่แสดงความกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา    
     (Curriculum Mapping) ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (รายละเอียดแสดงไว้หน้าที่ 65 ถึง 66 ) 
 3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน (รายละเอียดแสดงไว้หน้าที่ 67 ถึง 72 ) 
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 3.คุณธรรมจรยิธรรม 2. ความรู ้ 1. ทักษะทางปัญญา 
4.ทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง 
ตัวเลขการสื่อสารและการ 
ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

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

กลุ่มภาษา  

0003303 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร  
0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ    

0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    

0001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ    

0003203 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสือ่สาร   

0003202 ภาษาจนีเพ่ือการสือ่สาร 

0003201 ภาษาเกาหลเีพ่ือการสือ่สาร 

กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
0001105 สุนทรียศาสตร์   

0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 

0001107 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 

0001108 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  
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 รายวิชา 
3.คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
1. ทักษะทาง

ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะการวิเคราะห์
เชิง ตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

กลุ่มมนุษยศาสตร์ กลุ่มสังคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
0001109 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   

0001110 การคิดและการตัดสินใจ   
0001204 ปรัชญาและศาสนาเพ่ือการด าเนินชีวิต    

0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว   

0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่  
0001207 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

0001208 ชีวิตออกแบบได้ด้วยวิทยาศาสตร์    

0001209 ผู้ประกอบการยุคใหม่  

0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล   
0001211 นวัตกรรมส าหรับคนรุ่นใหม่    

0001212 ฮวงจุ้ยในชีวิตประจ าวัน  

0001213 การพัฒนาบุคลิกภาพด้วยแฟชั่น  

0001214 พลเมืองยุคดิจิทัล  

0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค ์  
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รายวิชา 
3.คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
1. ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิง ตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 
กลุ่มวิชาแกน               
4091404วิทยาศาสตร์เบื้องต้นส าหรับวิทยาการข้อมูล               

4091403 แคลคูลัส 3                 

4092403 แคลคูลัส 2                  

4091201 หลักการคณิตศาสตร์                

4111201 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น               

4111401การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติด้วยภาษาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ 

              

4121611 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น               

4092301 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับวิทยาการข้อมูล               

4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย               

4111301 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล               
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รายวิชา 
3.คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
1. ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิง ตัวเลข
การสื่อสาร
และการ 

ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ               
4093405 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ               

4092603 เครื่องมือพ้ืนฐานส าหรับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น               

4121308 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักวิทยาการข้อมูล               
4092202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น               

4123701 การเรียนรู้ของเครื่อง                
4112302 ทฤษฎีความน่าจะเป็น               

4112401 สถิติวิเคราะห์ส าหรับวิทยาการข้อมูล               
4322202 โครงสร้างข้อมูล               
4093602 วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด                
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รายวิชา 
3.คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
1. ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิง ตัวเลข
การสื่อสาร
และการ 

ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 
4322205 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ               

4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ               

4093903 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล               

4093904 การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการข้อมูล                  
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รายวิชา 
3.คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
1. ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิง ตัวเลข
การสื่อสาร
และการ 

ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 
กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก 
4094407 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข               

4093606 โครงข่ายประสาทเทียม               

4113410 ทฤษฎีสถิต ิ               

4113402 การวิเคราะห์เชิงพหุหลายตัวแปรเชิงประยุกต์               

4113403 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ส าหรับวิทยาการข้อมูล               

4113404 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาส าหรับวิทยาการข้อมูล               

4113405 การเรียนรู้แบบเบย์ส าหรับวิทยาการข้อมูล               

4113504 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง               

3521103 หลักการบัญชี               

1592203 เศรษฐศาสตร์การเงินและการลงทุนในยุคดิจิทัล                
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รายวิชา 
3.คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
1. ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิง ตัวเลข
การสื่อสาร
และการ 

ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 
4123203 คลังข้อมูลและการท าเหมืองข้อมูล               

4124709 การเรียนรู้ของเครื่องส าหรับการลงทุน               

4124710 โครงข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย               
4124603 การพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง               
4123703 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง               
4123605 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นส าหรับโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง               
4123606การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ส าหรับโมเดลการเรียนรู้ของ
เครื่อง 

              

4324631 การพัฒนาแอปพลเิคชนับนคลาวด์               

4133602 เทคโนโลยีบนคลาวด์               

4323205 อัลกอริทึมและการออกแบบโปรแกรม                  
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รายวิชา 
3.คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
1. ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล 

5.ทักษะ
การ

วิเคราะห์
เชิง ตัวเลข
การสื่อสาร
และการ 

ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 1 2 
4123608 วิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ               

4321204 ข้อมูลขนาดใหญ่               

หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ               
4093801  การเตรียมประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการข้อมูล  

4094805  การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางวิทยาการข้อมูล  

4094806  สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูล  
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)   
 การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 มีการทวนสอบผลการประเมินผลการเรียนทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์หรือคณะกรรมการบริหารงานหลักสูตร พิจารณาความเหมาะสมของ
รายละเอียดรายวิชา ข้อสอบ และผลการสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 
  2.1.2 ผลการประเมินของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
  2.1.3 ผลงานนักศึกษาที่เป็นรูปธรรม เช่น งานวิจัย โครงการ กิจกรรม รายงาน การเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ และวิชาชีพ 
  2.1.4 ผลการประเมินของสถานประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เน้นการท าวิจัย สัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน 
และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงาน โดยการวิจัยอาจจะ
ด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้  
 2.2.3 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความคิดเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่ นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 
  2.2.2 ประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น  
  2.2.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่ง
แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆ  

2.2.4  การประเมินต าแหน่งงาน หรือความก้าวหน้าในสายงาน 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร      
นักศึกษาที่จะส าเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

1. ต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2. ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ ์เรื่อง  การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2563 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 การปฐมนิเทศ เรื่อง บทบาท หน้าที่ ความรับผดชอบ รายละเอียดหลักสูตร การจัดท า มคอ. 

1 – มคอ.7  
           1.2 การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล 
           1.3 การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัย และการ
เข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 1.4 จัดให้มีความร่วมมือในสถานประกอบการของคณะ มหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์กับพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการ   
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์   
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
        2.3.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ศึกษาดูงานทางวิชาการ 
        2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการและท างานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ โดย 
จัดสรรเงินทุนเพื่อผลิตผลงานและตีพิมพ์เผยแพร่ 
        2.2.3 เพ่ิมพูนทักษะเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผลที่ทันสมัย 
        2.2.4 พัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ การใช้สื่อการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการ วิชาชีพ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

         2.2.2 จัดสรรงบประมาณส าหรับส่งเสริมการท าผลงานวิชาการและงานวิจัย 
         2.2.3 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ มหาวิทยาลัย 
รวมทั้งสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
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หมวดที ่  7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน   

มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และระบบ
กลไกเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาดังนี้ 
 1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยด าเนินการตามกระบวนการการประกันคุณภาพดังนี้ 
 3.3.3 วางแผนและควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด 
 3.3.2 มอบหมายผู้รับผิดชอบรายวิชา จัดท ารายละเอียดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน 
การประเมินผล ควบคุมการจัดการเรียนการสอนรายวิชา และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา 

 3.3.1 ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 3.3.4 จัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพ่ือทบทวนประเมินผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
 1.2 คณะกรรมการประจ าคณะ ท าหน้าที่ควบคุมการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพเป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนด 
 
2.  บัณฑิต   
 มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ต้องผ่ านเกณฑ์ต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ประเมินจากความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต ด าเนินการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและวางแผนการรับนักศึกษา ดังนี้ 
           2.3 ส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร 
          2.2  ส ารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปี จากภาวะการได้งานท าบัณฑิต และจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความต้องการแรงงาน 
          2.1  ให้มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบของหลักสูตร เพ่ือใช้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 
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3.  นักศึกษา 
3.1  กระบวนการรับนักศึกษา 

  มีคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรตามข้อก าหนดของหลักสูตรและเป็นไปตาม
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของ
แต่ละสาขา/วิชาเอก  

3.2  ความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระหว่างและจบการศึกษา การให้ค าปรึกษา และแนะแนวแก่ 
นักศึกษา 
   1.2.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาแรกเข้าทั้งหมดเพ่ือเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา   
   1.2.2 คณะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาเข้าใหม่ที่สังกัดคณะ ซึ่งคณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาท่ีมีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่
ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นักศึกษา และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงว่าง (Office Hours) เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ 
ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
   3.2.3 มหาวิทยาลัย/คณะได้ก าหนดให้มีการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 

3.3  ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อเรียกร้องของนักศึกษา 
  1.1.3 มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในด้านแหล่งข้อมูลทางวิชาการ ต ารา ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล สิ่งอ านวยความ
สะดวกในการเรียนการสอน  
  1.1.2 นักศึกษาสามารถอุทธรณ์ในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องวิชาการ ทั้งนี้ภายใต้
กระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์ของคณะกรรมการคณะหรือมหาวิทยาลัย 
4.  อาจารย ์

4.1  ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
 4.1.1 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
โดยก าหนดคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ที่รับใหม่ต้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  โดยมี
คณะกรรมการรับผิดชอบในการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ในแต่ละอัตรา และก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ที่จะรับในอัตรานั้น ๆ  
 4.3.2 การสอบคัดเลือกโดยการพิจารณาจากประวัติและผลงานทางวิชาการของผู้ส มัคร  การ
สอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์และการสอบสอน หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์
 4.3.1 มีการจัดอบรมอาจารย์ใหม่ การจัดระบบอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษากับ
อาจารย์ใหม่ในด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านวิชาการ 
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 4.3.4 มีคู่มือการให้ค าปรึกษากับอาจารย์ใหม่เพ่ือเป็นแนวทางการท างานกับนักศึกษา และให้
อาจารย์ ใหม่จัดท าตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบ เพ่ือขอค าปรึกษาด้านวิชาการ 
 4.3.5 มหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่เป็นระยะ ๆ 
เพ่ือต่อสัญญาจ้าง 

4.2  การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
        ก าหนดให้มีอาจารย์พิเศษมาร่วมสอนและถ่ายทอดประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติมา
ให้กับนักศึกษาในบางรายวิชาที่ต้องการความเชี่ยวชาญหรือมีความส าคัญกับการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง โดยเชิญมาบรรยายบางชั่วโมง  โดยผ่านกระบวนการเลือกสรรจากผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากคณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับ 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1  การบริหารหลักสูตร 
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในการวางแผน 
การติดตาม และทบทวนหลักสูตร มีการประชุมร่วมกันในการออกแบบหลักสูตร ก ากับการจัดท ารายวิชา 
จัดผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชา วางแผนในกระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม และการ
ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผู้เรียนในทุกรายวิชาของหลักสูตร เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
เตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

5.2  การเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน 
         อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก ากับการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ด าเนินไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมาตรฐานการเรียนการสอนตามที่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์วางแผนไว้ 

5.3  การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
         กรณีทีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นค าร้อง
ขอดูกระดาษค าตอบในการสอบของตนเอง ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตามขั้นตอนของ
มหาวิทยาลัย 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1  การบริหารงบประมาณ 
  มีการประมาณการรายจ่ายของนักศึกษาหนึ่งคนต่อปี และมีการค านวณรายรับจากงบประมาณ
แผ่นดินและรายได้จากค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของหลักสูตร 
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6.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
       คณะมีความพร้อมด้านสิ่ งสนับสนุนการเรียนการสอน อาคารสถานที่  ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ สื่อการสอน เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ ห้องคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูล
ทางระบบอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีบริการหนังสือด้านการ
บริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น    

6.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
       ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ และต ารา 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือบริการให้กับอาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน 
       นอกจากนี้ หลักสูตรด าเนินจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อ่ืน ๆ ได้แก่ 

     3. อาคารสถานที่ส าหรับการเรียนการสอน 
     2. จัดหาสื่อทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับการเรียนการสอนที่ทันสมัย 

               3. จัดหาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ (Online learning platforms) 
      4. การสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการยืม-
คืนหนังสือ ต ารา และเอกสารทางวิชาการด้านการศึกษารวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น 
 

6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
        มีเจ้าหน้าที่ประจ าห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการใช้ 

ทรัพยากรมีการจัดท าสถิติจ านวนทรัพยากรที่มี จ านวนชั่วโมงต่อการใช้ เพ่ือให้ได้ข้อมูลมาประสานการ
จัดซื้อให้เพียงพอต่อความต้องการ ส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์  

เป้าหมาย การด าเนินการ เกณฑ์การประเมินผล 

3. จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน และกิจกรรม 
การเรยีนรู้ให้เพียงพอ โดยมีห้องเรยีน, 
ห้องปฏิบัติการของบุคลากร, พื้นที่ในการ
ให้ค าปรึกษาและห้องสมดุคณะ 
2. มีเทคโนโลยีสื่อการเรยีนการ 
สอนเพื่อกระตุ้นการเรียนรู ้
 
 

1. จัดให้มีห้องเรียน หรือพื้นที่การ
เรียนรู้ประจ าสาขา 
2. จัดให้มีห้องสมุดคณะ หรือพื้นที่
ในการให้บริการหนังสือ , วารสาร
ทางวิชาการที่เกี่ยวกับสาขา 
3. จัดพื้นท่ีส่งเสรมิกิจกรรม   การ
เรียนรู้ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ,์ 
เว็บไซต์ และมมุแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทางวิชาการ  
4. จั ด ส ร ร เท ค โน โล ยี เพื่ อ ก า ร
สนับสนุนการเรียนการสอน  เช่น 
คอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต และสื่อ
ดิจิทัล 

1. มี ห้ อ ง เรี ยน  ห รือพื้ น ที่ ก าร
เรียนรู้ประจ าสาขา 
2. มีห้องสมุดคณะ หรือพื้นที่ใน
การให้บริการหนังสือ, วารสารทาง
วิชาการที่เกี่ยวกับสาขา 
3. มีพื้นท่ีส่งเสรมิกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ,์ 
เว็บไซต,์ มุมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ทาง
วิชาการ 
4. มีเทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุน
การเรยีนการสอน เช่น 
คอมพิวเตอร,์ อินเทอร์เน็ต และ
สื่อดิจิทัล 
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6.5  บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
       พัฒนาบุคลากรโดยการเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ และสร้างเสริมประสบการณ์ในสาขา
อาชีพ โดยการสนับสนุนให้มีการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษาเพ่ิมเติม เข้ารับการอบรมสัมมนาและ
การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน 
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators)   

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 

ปีการศึกษา 

ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่ 
5 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานของหลักสูตร      

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ  พ.ศ.2552      

1. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ 
มคอ. 1 และ มคอ. อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนครบทุกรายวิชา      

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 10 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา      

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 1 และ 
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา      

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลุยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน ที่รายงานใน มคอ.7 เมื่อปีท่ีแล้ว  

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง      

30. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

33. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 1.5 จากคะแนนเต็ม 5 

     

32. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1.5 จากคะแนน
เต็ม 5 

     

31. ในช้ันปีท่ี 4 นักศึกษาสามารถสร้างฐานข้อมูลตัวแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้       
รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องด าเนินการ (ข้อ 1-5) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 10 11 11 13 13 
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หมวดที ่6  กระบวนการประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
     3.3.3 การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ

ค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน 
    3.3.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

อาจารย์ท่านอ่ืน หลังการวางแผนกลยุทธ์การสอนส าหรับรายวิชา 
    3.3.1  สอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการที่ ใช้ โดยใช้

แบบสอบถามหรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน 
    3.3.4 ประเมินจากการเรียนรู้ของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การท ากิจกรรม 

และผลการสอบ    
1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
     3.2.3 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ

ประเมินผล 
    3.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 
    3.2.1 ท าการส ารวจเพ่ือประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย์ โดยแจกแบบประเมิน

ให้กับนักศึกษาในแต่ละรายวิชาก่อนสิ้นภาคการศึกษา ข้อมูลที่ได้จะถูกวิเคราะห์และส่งให้คณาจารย์
ผู้สอนในภาคการศึกษาถัดไปเพื่อใช้เป็นผลป้อนกลับในการปรับปรุงการสอนและรายวิชาของตน 

 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
    2.3 การประเมินในระดับรายวิชา โดยการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่
ละรายวิชาที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร เช่น การสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์ การสอบ
ปฏิบัติ การสังเกตพฤติกรรม การให้คะแนนโดยผู้ร่วมงาน รายงานกิจกรรม แฟ้มผลงาน การประเมิน
ตนเองของผู้เรียน 
     2.2 การประเมินภาพรวมของหลักสูตร โดยคณาจารย์และผู้บริหารหลักสูตร เช่น การประเมิน
ข้อสอบ การสอบด้วยข้อสอบกลาง การเทียบเคียงข้อสอบกับสถาบันอ่ืน การประเมินของผู้จ้างงาน  
เป็นต้น 
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     2.1 การประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยมีผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อคุณภาพของบัณฑิต 
เช่น การสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ส าเร็จการศึกษา การประชุมทบทวนหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้ใช้งานบัณฑิต เป็นต้น 
  
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  ข้อ 
7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 
4.  การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธ์การสอน 

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 ทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชาจะท าให้ทราบปัญหาของการ
บริหารหลักสูตร กรณีที่พบปัญหาสามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการ
ปรับปรุงย่อย ซึ่งท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก  5 ปี ทั้งนี้ 
เพ่ือให้หลักสูตรทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  
1. ชื่อ  นายอิสระ    นามสกุล   อินจันทร์    
2. ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
1. ประวัติการศึกษา 

ระดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา - วิชาเอก สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก วท.ด.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 
ปริญญาโท วท.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2547 
ปริญญาตรี กศ.บ.(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545 
 
4. รายวิชาที่รับผิดชอบ  
   

4093403 แคลคูลัส 3   3(3-0-6) 
4092403  แคลคูลัส 2    3(3-0-6) 
4091201 หลักการคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
4111203 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น 3(3-0-6) 
4092303 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับวิทยาการข้อมูล  3(3-0-6) 
4093303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย  3(3-0-6) 

    
5.  ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย  
  
Issara Inchan, (2020), Split Variational Inclusion and Fixed Point Problem for A 

Asymptotically Nonexpansive Semigroup in Hilbert Spaces, Thai Journal  
of Mathematics.  Volume 18 No. 3 . 27.08.2020, p.1661 – 1675. 
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เกณฑม์าตรฐานผลงานทางวิชาการ  (แสดงเครื่องหมาย  ให้ตรงตามผลงานท่ีแนบมา) 
 เกณฑม์าตรฐานตามระบบ CHECO 

 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัชาต ิ
 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรร่ะดบันานาชาต ิ
 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัภูมภิาคอาเซยีน 
 งานสรา้งสรรคท์ีไ่ดร้บัการเผยแพรใ่นระดบัสถาบนั 
 งานสรา้งสรรคม์กีารเผยแพรสู่ส่าธารณะในลกัษณะใดลกัษณะหนึ่งหรอืผา่นสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์Online 
 ต าราหรอืหนงัสอืทีไ่ดร้บัการประเมนิผา่นเกณฑก์ารขอรบัต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 
 ต าราหรอืหนงัสอืทีผ่า่นการพจิารณาตามหลกัเกณฑก์ารประเมนิต าแหน่งทางวชิาการแต่ไมไ่ดน้ ามาขอรบัการประเมนิต าแหน่งทางวชิาการ 
 บทความวจิยั หรอื บทความทางวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลูกลุม่ที ่2 
 บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
 บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบันานาชาต ิหรอืใน 
 วารสารวชิาการระดบัชาตทิีม่อียู่ในฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาว่าดว้ย หลกัเกณฑ์ 
 การพจิารณาวารสารทางวชิาส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 
 บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการฉบบัสมบูรณ์ทีต่พีมิพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชมุวชิาการระดบันานาขาต ิหรอืใน 
 วารสารวชิาการระดบัชาตทิีม่อียู่ในฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบคณะกรรมการการอดุมศกึษาว่าดว้ย หลกัเกณฑ ์
 การพจิารณาวารสารวชิาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 
    บทความวจิยัหรอืบทความวชิาการทีต่พีมิพใ์นวารสารวชิาการระดบันานาชาตทิีม่อียู่ในฐานขอ้มลู ตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบยีบ

คณะกรรมการ 
 การอดุมศกึษาวา่ดว้ย หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอ

สภาสถาบนั 
 อนุมตัแิละจดัท าเป็นประกาศใหท้ราบเป็นการทัว่ไป และแจง้ให ้กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วนันบัแต่วนัทีอ่อกประกาศ(ซึง่ไมอ่ยู่ใน Beall's 

list) 
  หรอืตพีมิพใ์นวารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานขอ้มลู TCI กลุม่ที ่1 
 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
 ผลงานคน้พบพนัธุพ์ชื ทีค่น้พบใหมแ่ละไดร้บัการจดทะเบยีน 
 ผลงานทีไ่ดร้บัการจดสทิธบิตัร 
 ผลงานวจิยัทีไ่ดร้บัการจดอนุสทิธบิตัร 
 ผลงานวจิยัทีห่น่วยงานหรอืองคก์รระดบัชาตวิ่าจา้งใหด้ าเนินการ 
 ผลงานวชิาการรบัใชส้งัคมทีไ่ดร้บัเกณฑก์ารประเมนิการขดต าแหน่งทางวชิาการแลว้ 

 
                  ข้าพเจ้าขอรบัรองว่าขอ้มูลดงักลา่วข้างต้นถกูต้อง ครบถ้วน 
 
                                                 (ลงชื่อ)  
          (รองศาสตราจารย ์ดร.อสิระ อนิจนัทร)์ 
                    อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

       ตรวจสอบแล้วถกูต้องเป็นไปตามเกณฑฯ์ 
 

(ลงชื่อ)   
            (ผูช้่วยศาสตราจราย ์สมคดิ ทุ่นใจ) 
         คณบดคีณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี



(มคอ.2) หน้า 81 

 
 

 
 
 



(มคอ.2) หน้า 82 

 
 
 
 
 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(มคอ.2) หน้า 84 

 
 



(มคอ.2) หน้า 85 

                      



(มคอ.2) หน้า 86 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ  นายพิศิษฐ์ นามสกุล  นาคใจ  
 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 

3. ประวัติการศึกษา 
ระดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา - วิชาเอก สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 
ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 
ปริญญาตรี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2550 
 
4. รายวิชาที่รับผิดชอบ  
4093606 โครงข่ายประสาทเทียม       3(2-2-5) 
4122205 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ     3(2-2-5) 
4124709 การเรียนรู้ของเครื่องส าหรับการลงทุน     3(2-2-5) 
4121306 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ     3(2-2-5) 
4123703 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง      3(2-2-5) 
 
5.  ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย  

Nakjai P., Ponsawat J., Katanyukul T. (2019) Latent Cognizance: What Machine Really  
       Learns. ACM International Conference Proceeding Series Association for  

       Computing Machinery, 2019, 164–170.   
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เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ  (แสดงเคร่ืองหมาย  ให้ตรงตามผลงานที่แนบมา) 

 เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ CHECO 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 งานสร้างสรรค์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 
 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 บทความวิจัย หรือ บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน 
 วารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพิจารณาวารสารทางวิชาส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาขาติ หรือใน 

 วารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพิจารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน 
 อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 10 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) 
  หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 3 
 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับเกณฑ์การประเมินการขดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 
                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน 
 
                                                 (ลงช่ือ)  

       (อาจารย์ ดร.พิศิษฐ์ นาคใจ) 
                อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
              ตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
 

                                                 (ลงช่ือ)      

            (ผู้ช่วยศาสตราจราย์ สมคิด ทุ่นใจ) 
         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

 
1. ชื่อ  นางสาวพัชรี สกุล มณีรัตน์ 
 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
3. ประวัติการศึกษา 

ระดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา - วิชาเอก สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาเอก ปร.ด. (สถิติประยุกต์) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ 

2561 

ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต)์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2557 
ปริญญาตรี วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 2552 

 
4. รายวิชาที่รับผิดชอบ  
4113403 ทฤษฎีสถิติ       3(3-0-6) 
4113402 การวิเคราะห์เชิงพหุหลายตัวแปรเชิงประยุกต์    3(3-0-6) 
4113403 สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ส าหรับวิทยาการข้อมูล   3(2-2-5) 
4113404 การวิเคราะห์อนุกรมเวลาส าหรับวิทยาการข้อมูล   3(2-2-5) 
4113405 การเรียนรู้แบบเบย์ส าหรับวิทยาการข้อมูล    3(2-2-5) 
4113504 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง      3(1-0-6) 
 
5. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย   
Maneerat, P. Niwitpong, S.  and Niwitpong, S.A. (2021). Bayesian Confidence Intervals for     
          Variance of Delta-Lognormal Distribution with An Application to Rainfall  
           Dispersion. Statistics and Its Interface 34(1): 229-241. 
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เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ  (แสดงเครื่องหมาย  ให้ตรงตามผลงานที่แนบมา) 
 เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ CHECO 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 งานสร้างสรรค์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 
 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 บทความวิจัย หรือ บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน 
 วารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพิจารณาวารสารทางวิชาส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาขาติ หรือใน 
 วารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพิจารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน 
 อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 10 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) 
  หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 3 
 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
 ผลงานค้นพบพันธุ์พชื ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับเกณฑ์การประเมินการขดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 
                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน 
 

                                                 (ลงชื่อ)  
               (อาจารย์ ดร.พัชรี มณีรัตน์) 
               อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
         ตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 

 

                                                 (ลงช่ือ)       

            (ผู้ช่วยศาสตราจราย์ สมคิด ทุ่นใจ) 
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         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ  นายธัชชัย  นามสกุล อยู่ยิ่ง   
 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 

3. ประวัติการศึกษา 
ระดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา - วิชาเอก สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาเอก ปร.ด. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562 
ปริญญาโท - - - 
ปริญญาตรี วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2556 
 
4. รายวิชาที่รับผิดชอบ  
4091403 แคลคูลัส 3          3(3-0-6)  
4092403  แคลคูลัส 2           3(3-0-6)  
4091201  หลักการคณิตศาสตร์       3(3-0-6)  
4092301 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับวิทยาการข้อมูล     3(3-0-6)  
4093405  สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ       3(3-0-6)  
4092601 เครื่องมือพื้นฐานส าหรับวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น    3(3-0-6)  
4093602 วิธีการหาค่าเหมาะสมที่สุด       3(3-0-6) 
 
5. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย (ที่ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร) 
T. Seangwattana, S. Plubtieng and T. Yuying, An extragradient method without    
      monotonicity, Thai Journal of Mathematics.  18 (2019), No. 1, 95-104. 
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เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ  (แสดงเครื่องหมาย  ให้ตรงตามผลงานที่แนบมา) 
 เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ CHECO 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 งานสร้างสรรค์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 
 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 บทความวิจัย หรือ บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน 
 วารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพิจารณาวารสารทางวิชาส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาขาติ หรือใน 
 วารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพิจารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 

    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน 
 อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 10 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) 
  หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 3 
 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับเกณฑ์การประเมินการขดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 
                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน 
 

                                                 (ลงชื่อ)  
          (อาจารย์ ดร.ธัชชัย อยู่ยิ่ง) 
               อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

       ตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
 

(ลงช่ือ)   

            (ผู้ช่วยศาสตราจราย์ สมคิด ทุ่นใจ) 
         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ชื่อ  นางสาววิไลวรรณ  นามสกุล รัตนกูล   
 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 

3. ประวัติการศึกษา 
ระดับ คุณวุฒิ/สาขาวิชา - วิชาเอก สถานศึกษา ปีท่ีส าเร็จ

การศึกษา 
ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต์) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2554 
ปริญญาตรี วท.บ. (สถิติ)  มหาวิทยาลัยนเรศวร 2551 
 
4. รายวิชาที่รับผิดชอบ  
4111203 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น      3(3-0-6) 
4111401 การเก็บรวบรวมและการจัดการข้อมูลทางสถิติด้วยภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
          3(2-2-5) 
4111301 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
4332302 ทฤษฎีความน่าจะเป็น      3(3-0-6) 
4112401 สถิติวิเคราะห์ส าหรับวิทยาการข้อมูล    3(2-2-5) 
 
5. ผลงานทางวิชาการ/งานวิจัย (ที่ตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร) 
ดิเรก บัวหลวง, ยุทธชัย มิ่งขวัญ , วิไลวรรณ รัตนกูล, นภาภรณ์ จันทร์สี , สะอาด อยู่เย็น, นราวดี    
  นวลสอาด, ธัชชัย อยู่ยิ่ง (2561). การคิดและการตัดสินใจ. หลักสูตรคณิตศาสตร์  อุตรดิตถ์ :  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 235 หน้า  
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เกณฑ์มาตรฐานผลงานทางวิชาการ  (แสดงเครื่องหมาย  ให้ตรงตามผลงานที่แนบมา) 
 เกณฑ์มาตรฐานตามระบบ CHECO 

 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
 งานสร้างสรรค์มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Online 
 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
 บทความวิจัย หรือ บทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที่ 2 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน 
 วารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพิจารณาวารสารทางวิชาส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาขาติ หรือใน 
 วารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์ 
 การพิจารณาวารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ 
 การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน 
 อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 10 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ(ซ่ึงไม่อยู่ใน Beall's list) 
  หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 3 
 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับเกณฑ์การประเมินการขดต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 

                  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นถูกต้อง ครบถ้วน 

 

                                                 (ลงชื่อ)  
          (อาจารย์วิไลวรรณ รตันกลู) 
               อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
        ตรวจสอบแล้วถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
 

                                                 (ลงช่ือ)       

            (ผู้ช่วยศาสตราจราย์ สมคิด ทุ่นใจ) 
         คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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