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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ 

Bachelor of Science Program in Data Science and Application 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

คณะ/วิทยาลัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : 0710 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการประยุกต์ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Data Science and Application 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการขอ้มูลและการประยุกต์) 

ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (วิทยาการขอ้มูลและการประยุกต์) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Data Science and Application) 

ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Data Science and Application) 

 

3. วิชาเอก 

ไม่ม ี

 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

จ านวนไม่น้อยกว่า 123 หนว่ยกิต 

 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 

5.2  ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
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5.3  ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 

5.4  การรับเข้าศึกษา 

รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใชภ้าษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

ไม่ม ี

5.6  การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์) มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2564 

6.2  คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ 74(9-2563) เมื่อวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563 

6.3  คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เห็นชอบหลักสูตร  

      ในการประชุม ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

6.4  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 

6.5  สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร  

ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564         

 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566 
 

8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1  นักวิทยาศาสตร์ขอ้มูล  

8.2  วิศวกรข้อมูล  

8.3  วิศวกรปัญญาประดิษฐ์  

8.4  สถาปนิกข้อมูล 

8.5  นักวิเคราะหข์้อมูลเชงิสถิต ิ

8.6  นักพัฒนาซอฟต์แวร์ 
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8.7  ผูดู้แลระบบฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ 

8.8  นักการตลาดดิจติอล 

8.9  นักวิจัยด้านวทิยาการข้อมูล 

8.10  นักวิชาการด้านวิทยาการขอ้มูล 

8.11  ผูป้ระสานงานโครงการซอฟต์แวร์ 
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นางวัชรภรณ์ ชอ่ล าเจียก 35605002XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

วชิาชีพคร ู

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2554 

2548 

2547 

2 นายกนกวรรธน ์เซี่ยงเจ็น 

 

35001000XXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2560 

2547 

2542 

3 นายณัฐดนัย ค าขาด 35401003xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

2550 

2546 

4 นายธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ 35601005XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

2560 

2552 

2549 

5 นายยืนยง กันทะเนตร 15603000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตและสารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา 

2555 

2551 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

องค์กรภาครัฐและเอกชนในยุคดิจิทัล (Digital Organization) ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 

(Data Driven) ปริมาณมหาศาล (Big Data) ที่มีความหลากหลาย (Variety) และเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว (Velocity) ส่งผลให้องค์กรต้องปรับตัว (Digital Transformation) ด้วยการให้ความส าคัญอย่าง

เร่งด่วน ในการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการใช้ประโยชน์ข้อมูลมหาศาล

ข้างต้น ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ตามยุทธศาสตร์

ของประเทศ โดยที่ World Economic Forum ได้กล่าวถึงข้อมูล (Data) ว่าเป็น สินทรัพย์ (Asset) ที่มีค่า

ทางเศรษฐกิจเชน่เดียวกับน้ ามัน 

การบริหาร และจัดการข้อมูลปริมาณมหาศาลขององค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีด

ความสามารถในการแข่งขัน จ าเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญด้านข้อมูล (Data Expert) ที่สามารถรวบรวม 

(Collect) จัดเตรียม (Prepare) และเปลี่ยนแปลง (Transform) ขอ้มูล  ที่มคีวามหลากหลาย ให้พร้อมที่จะ

น าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น การสร้างโมเดล (Model) ส าหรับพยากรณ์ (Predict) แนวโน้มใน

อนาคต รวมถึงการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของขอ้มูลเชงิลกึ (Data Insight) เป็นต้น  

ผู้เช่ียวชาญด้านข้อมูลจ าเป็นต้องบูรณาการความรู้หลายศาสตร์ ประกอบด้วย ความรู้

ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม (Programming) การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลขนาด

ใหญ่ (Big Data) ที่มคีวามหลากหลาย การสรา้งโมเดลส าหรับพยากรณ์ด้วยความรูด้้านปัญญาประดิษฐ์ 

(Artificial Intelligence) ร่วมกับการใช้ความรู้ด้านสถิติ และคณิตศาสตร์ การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่

สามารถท างานบนความเข้าใจในปัญหาตามบริบทขององค์กร (Business Understanding) 

 

11.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

การวางแผนพัฒนาหลักสูตร ค านึงถึงการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ในยุคดิจิทัลที่มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยยังคงรักษา และส่งต่อวัฒนธรรมอันดีงาม เสริมสร้างศีลธรรม 

คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกัน 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ ต่อไป 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ

สถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

การวางแผนพัฒนาหลักสูตร ค านึงถึงการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ในยุคดิจิทัลที่มี

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการพัฒนาทั้ง สมรรถนทักษะ (Technical Skill) และจรณะทักษะ (Soft 

Skill) ของผู้เรียน ไปพร้อมกัน ด้วยแนวคิดของจิตวิทยาศาสตร์ (Scientific Mind) ร่วมกับทักษะแห่ง

ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา (Critical Thinking) ทักษะการ

สื่อสาร และปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Communication)  ทักษะในการท างานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) ซึ่ง

เกี่ยวข้องคุณลักษณะของผู้น า (Leadership) ที่ต้องสามารถท างานเป็นทีม (Teamwork) ทักษะด้าน

ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) โดยยังคงรักษา และส่งต่อวัฒนธรรมอันดีงาม ประกอบด้วย ความ

กตัญญูกตเวที การมีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน มีน้ าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเสริมสร้างศีลธรรม 

คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการด าเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกัน 

เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและ

ประเทศชาติ ต่อไป 

 

12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน 

ผลกระทบจากสถานะการภายนอก การพัฒนาหลักสูตรวิทยการข้อมูลและการ

วิเคราะห์ มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ด้วยการพัฒนาทั้ง 

สมรรถนทักษะ (Technical Skill)  และจรณะทักษะ (Soft Skill) ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

พะเยา ที่ได้ระบุไว้ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 คือ “ให้

การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทางการสอน การวิจัย ให้บริการทางวิชาการ

แก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อ

การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง

บริบทสังคมไทย และสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องด าเนิน พันธกิจในการผลิตก าลังคนที่มคีุณภาพ 

และมาตรฐาน จัดการเรียนที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยแบบบูรณาการ มีผลงานวิจัย และ

นวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน สังคม

และประเทศชาติ  
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 

13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น 

13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

 Usage of Thai Language 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

 Ready English 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

 Explorative English 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

 Step UP English 

002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

 Citizen Mind by Citizenship 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

 Multicultural Society 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิัล 3(2-2-5) 

 Communication in Digital Society 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

 Health and Environmental Management  

004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

 Arts of Living 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

 Socialized Personality 

 

13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 Introduction to Economics 

 

13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวทิยาศาสตร์ 

241161 การค านวณพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

 Computational Fundamentals 
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 241162 พีชคณิตเชงิเส้นเบื้องต้น 3(2-2-5) 

  Introduction to Linear Algebra 

241363 การวิเคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการขอ้มูล 3(2-2-5) 

 Mathematical Analysis for Data Science 

241364 การหาค่าเหมาะที่สุดเบือ้งตน้ 3(2-2-5) 

 Introduction to Optimization 

241366 ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Optimization Methods and Applications 

241367 การบูรณะภาพเบือ้งตน้ด้วยแมทแลบ 3(2-2-5) 

 Introduction to Image Restoration with MATLAB 

241368 แบบจ าลองทางคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Mathematical Modeling 

247181 สถิตเิบือ้งตน้ส าหรับวิทยาการขอ้มูล 3(2-2-5) 

 Basic Statistics for Data Science   

247182 สถิตเิชงิปฏิบัติส าหรับวิทยาการขอ้มูล 3(2-2-5) 

 Statistics Practice for Data Science  

247281 เทคนิคการพยากรณ์ 3(2-2-5) 

 Forecasting Techniques 

247282 แบบจ าลองสถิติประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Applied Statistics Models 

247283 การวิเคราะหห์ลายตัวแปร  3(2-2-5) 

 Multivariate Analysis  

 

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

225322 พืน้ฐานการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) 

 Introduction to Visual Programming 

225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 

 Mobile Application Development 

225361 การวิเคราะหแ์ละออกแบบซอฟต์แวร ์ 3(2-2-5) 

 Software Analysis and Design  

222362 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

 Expert System and Decision Support System 
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225363  เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5) 

 Cloud Computing Technology 
 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

 ไม่มี 
 

13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 

 ไม่มี 
 

13.4 การบรหิารจัดการ 

13.4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวนไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกิต ในโครงสรา้งหลักสูตรระดับปริญญาตรทีุกหลักสูตร และได้ด าเนินการ

แตง่ตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/

ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ 

ก าหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ

มหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ ท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน 

ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรยีนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนด าเนินไปในทิศทางเดียวกัน 

3) คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหนา้ที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน 
 

13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการรายวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์  

ผู้ประสานงานรายวิชา และจัดระบบการบริหารจัดการโดยการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา คือท าหน้าที่ประสานงาน/ ช่วย

ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาและอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/คณะวิชาอื่นหรือสถาบัน

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และการประเมนิผลการเรียนรู้ของ

แต่ละรายวิชา รวมทั้งจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามเพื่อ

เป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ  

การเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2552   
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

ความเข้าใจในข้อมูลอย่างลึกซึง้น ามาซึ่งปัญญา 

A profound comprehension of data brings wisdom 

 

1.2 ความส าคัญ 

แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ คือ พัฒนาผู้เช่ียวชาญด้าน

ข้อมูล (Data Expert) ประกอบด้วย นักวิเคราะหข์้อมูล (Data Analyst) วิศวกรข้อมูล (Data Engineering) 

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) และบุคลากรด้านดิจิทัลที่ต้องน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ ทั้ง

ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตผู้เช่ียวชาญด้านข้อมูลที่สามารถเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Economy) โดยผู้เ ช่ียวชาญด้านข้อมูล สามารถเสริมสร้าง

ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหรรม จากการใชป้ระโยชน์ข้อมูลปริมาณมหาศาล (Big Data) ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามบริบทขององค์กรที่แตกต่างกัน ได้

อย่างมปีระสิทธิผล  

 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์ของวิทยาการข้อมูล โดยบัณฑิต

สามารถน าความรูท้ั้งทฤษฎี และปฏิบัติ ทางดา้นปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับเทคนิคทางสถิติและทฤษฎีทาง

คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใชใ้นการพยากรณ์ และหาค่าที่เหมาะที่สุด จากข้อมูลที่มอียู่ได้ 

1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มจีติวิทยาศาสตร์ ใฝ่รู ้สามารถแสวงหาความรูด้้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง พร้อมทักษะแหง่ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะในการคิดวิเคราะห ์และแก้ปัญหา ความคิด

สร้างสรรค ์การสื่อสาร การท างานรว่มกับผูอ้ื่น และมีคุณลักษณะของผู้น า 

1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม มีระเบียบวินัย และมี

จรรยาบรรณที่ดีตอ่วิชาชีพ  
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/ 

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

1 .  พัฒนาหลั กสู ต ร ใ ห้ มี

มาตรฐาน  

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐาน

จ า ก ม า ต ร ฐ า น อ า ชี พ 

นักวิ เคราะห์ข้อมูล วิศวกร

ข้อมูล และนักวิทยาศาสตร์

ข้อมูล  จากสถาบันคุณวุฒิ

วิชาชีพ (องค์การมหาชน)  

2. เปรียบเทียบหลักสูตรทางด้าน

วิ ท ย า ก า ร ข้ อ มู ล ข อ ง

มห า วิ ท ย าลั ย  ต่ า ง  ๆ  ทั้ ง

ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ

ต่างประเทศ 

3. ออกแบบหลักสูตรโดยมุ่งเน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome-

based Education) เป็นส าคัญ 

4.  ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล

หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. ระดับและหน่วยสมรรถนะที่

จ าเป็นส าหรับ นักวิเคราะห์

ข้อมูล วิศวกรข้อมูล และ

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจาก

ส ถ า บั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช า ชี พ 

(องค์การมหาชน) 

2. เอกสารการพัฒนาหลักสูตร

ตามแนวทางมุ่งเน้นผลลัพธ์

การเรียนรู้  (Outcome-based 

Education)  และ AUN QA ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

3.  รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

2 .  พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห้

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม

ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ

ผูใ้ช้งานบัณฑิต  

1. สอบถามความต้องการของ

ผู้ประกอบการ และผู้ใช้งาน

บั ณฑิ ต  แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร

เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

จากข้อมูลปริมาณมหาศาล 

1. แบบส ารวจความต้องการ

ของผู้ ป ร ะกอบการ แล ะ

ผู้ ใ ช้ งานบัณฑิตทางด้ าน

วิทยาการขอ้มูล 

3 .  พัฒนาอาจารย์  ใ ห้ มี

ประสบการณ์ เช่ียวชาญ 

และสามารถปฏิบัติงานได้

จรงิ 

1. สนับสนุนให้อาจารย์ได้ท างาน

วิจัย และงานบริการวิชาการ

ให้กับหน่วยงานภายใน และ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วม

อบรมเพื่อเสริมทักษะใหม่ และ

ยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึน้ 

1. ปริมาณอาจารย์ผู้เข้าอบรม 
UP-PSF 

2. ปริมาณงานวิจัยต่ออาจารย์

ในหลักสูตร 

3. ปริมาณงานบริการวิชาการ

ต่ออาจารย์ในหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ         

ในแต่ละภาคการศึกษาปกติต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์และให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

ไม่ม ี

 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

  ไม่ม ี

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศกึษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม  

ภาคการศกึษาปลาย เดือน พฤศจกิายน – มีนาคม 

 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

2.2.1 ส าเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง  

                 2.2.2 ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือระดับปริญญาตรี 

หรอืเทียบเท่าจากสถาบันการศกึษาช้ันสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง 

2.2.3 เป็นผู้ที่มสีุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่กระท า  

โดยประมาท หรอืความผิดลหุโทษ 

2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง

ความประพฤติ และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2561  
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 

2.3.2 ปัญหาดา้นความเขา้ใจในหลักสูตรก่อนมาเรียน   

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

2.4.1 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวจากการเรียนในระดับ

มัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย และมีการตดิตามดูแลมากเป็นพิเศษโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิชาการศกึษา 

2.4.2 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเข้าใจในหลักสูตรก่อนมาเรียน 

ทางมหาวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีการออกแนะแนวสาขาวิชา

ต่างๆ ให้แก่นักเรียนในพืน้ที่เป้าหมาย 

 

2.5 แผนการรับนสิิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

2564 2565 2566 2567 2568 

ช้ันปีที่ 1 80 80 80 80 80 

ช้ันปีที่ 2  80 80 80 80 

ช้ันปีที่ 3   80 80 80 

ช้ันปีที่ 4    80 80 

รวม 80 160 240 320 320 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    80 80 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

1. งบบุคลากร 

   1.1 หมวดเงนิเดือน 

   1.2 หมวดค่าจา้งประจ า 

11,561,440 

11,561,440 

- 

12,255,126 

12,255,126 

- 

12,990,433 

12,990,433 

- 

13,725,740 

13,725,740 

- 

13,725,740 

13,725,740 

- 

2. งบด าเนนิการ 

    2.1 หมวดค่าตอบแทน 

    2.2 หมวดค่าใช้สอย 

    2.3 หมวดค่าวัสดุ 

    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 

1,600,000 

300,000 

1,000,000 

300,000 

- 

1,700,000 

300,000 

1,000,000 

400,000 

- 

1,800,000 

400,000 

1,000,000 

400,000 

- 

1,900,000 

500,000 

1,000,000 

400,000 

- 

2,000,000 

600,000 

1,000,000 

400,000 

- 

3. งบลงทุน 

    3.1 หมวดครุภัณฑ์ 

600,000 

600,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

700,000 

800,000 

800,000 

4. งบเงินอุดหนุน 2,074,000 2,040,000 2,150,000 2,256,000 2,300,000 

5. งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อ

หัวต่อปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รวมรายจ่าย 15,835,440 16,729,126 17,670,433 18,611,740 18,855,740 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบช้ันเรยีน 

  แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

  แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

  แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning) 

  แบบทางไกลทางอนิเทอร์เน็ต 

  อื่น ๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2561  
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 123(1) หน่วยกิต 

 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศกึษา ดังนี้ 

 

หมวดวิชา เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต 30 หน่วยกิต 

1.1 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ  30 

1.2 หมวดวิชาศกึษาทั่วไปเลือก  - 

2. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 87 หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  21 

2.2 วิชาเอกบังคับ 

- กลุ่มวิทยาการขอ้มูลและการ

ประยุกต์ 

- กลุ่มวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

- กลุ่มทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มตัวแบบการพยากรณ์ทาง

สถิต ิ

 51 

 

21 

12 

9 

9 

2.3 วิชาเอกเลือก  9 

2.4 ประสบการณ์ภาคสนาม  6 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 

4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)  1 หน่วยกิต 

รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 123 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา  

 1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 

  หมวดวิชาศกึษาทั่วไปบังคับ จ านวน 30  หน่วยกิต 

 001101 การใชภ้าษาไทย 3(2-2-5) 

  Usage of Thai Language 

 001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 3(2-2-5) 

  Ready English 

 001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

  Explorative English 

 001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

  Step UP English 

 002201 พลเมอืงใจอาสา 3(2-2-5) 

  Citizen Mind by Citizenship 

 002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

  Multicultural Society 

 003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

  Communication in Digital Society 

 003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

  Health and Environment Management 

 004101 ศลิปะในการด าเนินชีวติ 3(2-2-5) 

  Arts of Living 

 004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

  Socialized Personality  

 

 2) หมวดวิชาเฉพาะ      ไม่น้อยกว่า 87 หน่วยกิต 

 2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จ านวน 21 หน่วยกิต 

 126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

  Introduction to Economics 

 231101 พืน้ฐานวิทยาการขอ้มูล 3(2-2-5) 

  Fundamentals of Data Science 

 231102 การเขียนโปรแกรมส าหรับวิทยาการขอ้มูล 3(2-2-5) 

  Programming for Data Science 
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 231303 การคิดเชิงออกแบบส าหรับวิทยาการขอ้มูล 3(2-2-5) 

  Design Thinking for Data Science  

 241161 การค านวณพืน้ฐาน 3(2-2-5) 

  Computational Fundamentals 

 247181 สถิตเิบือ้งตน้ส าหรับวิทยาการขอ้มูล 3(2-2-5) 

  Basic Statistics for Data Science 

 247182 สถิตเิชงิปฎิบัติส าหรับวิทยาการขอ้มูล 3(2-2-5) 

  Statistics Practice for Data Science 
 

 2.2) วิชาเอกบังคับ  จ านวน 51 หน่วยกิต 

กลุ่มวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ จ านวน 21 หน่วยกิต 

 231221 การแสดงข้อมูลดว้ยแผนภาพ 3(2-2-5) 

  Data Visualization 

 231322 การจัดเตรยีมข้อมูล 3(2-2-5) 

  Data Preparation  

 231331 บิก้ดาต้า 3(2-2-5) 

  Big Data  

 231341 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(2-2-5) 

  Natural Language Processing  

 231342 การเรียนรูเ้ชงิลกึ 3(2-2-5) 

  Deep Learning 

 231351 ธุรกิจอัจฉริยะส าหรับวิทยาการขอ้มูล 3(2-2-5) 

  Business Intelligence in Data Science 

 231491 โครงงานวิทยาการขอ้มูล 3(2-2-5) 

  Data Science Project    
 

กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 12 หน่วยกิต 

 231111 โครงสรา้งขอ้มูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี  3(2-2-5) 

  Data Structure and Algorithms Design 

 231212 การวิเคราะหแ์ละออกแบบฐานขอ้มูล  3(2-2-5) 

  Database Analysis and Design 

 231213 ระเบียบวิธีทางดา้นปัญญาประดิษฐ์  3(2-2-5) 

  Methodologies of Artificial Intelligence 
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 231314 การเรียนรูข้องเครื่องและการประยุกต์  3(2-2-5) 

  Machine Learning and Application  
 

กลุ่มทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ จ านวน 9 หน่วยกิต 

 241162 พีชคณิตเชงิเส้นเบื้องต้น  3(2-2-5) 

  Introduction to Linear Algebra 

 241363 การวิเคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการขอ้มูล 3(2-2-5) 

  Mathematical Aanalysis for Data Science 

 241364 การหาค่าเหมาะที่สุดเบือ้งตน้  3(2-2-5) 

  Introduction to Optimization 
 

กลุ่มตัวแบบการพยากรณ์ทางสถติิ จ านวน 9 หน่วยกิต 

 247281 เทคนิคการพยากรณ์  3(2-2-5) 

  Forecasting Techniques 

 247282 แบบจ าลองสถิติประยุกต์  3(2-2-5) 

  Applied Statistics Models 

 247283 การวิเคราะหห์ลายตัวแปร  3(2-2-5) 

  Multivariate Analysis  
 

 2.3) วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 

ให้เลือกจากรายวิชา ดังน้ี 

กลุ่มวิศวกรรมข้อมูล  

 231323 วิศวกรรมคุณลักษณะ  3(2-2-5) 

  Featured Engineering 

 231332 เทคนิคการสกัดข้อมูลเว็บ  3(2-2-5) 

  Web Scarping Techniques 

 231333 บล็อกเชน  3(2-2-5) 

  Blockchain 

 231343 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล  3(2-2-5) 

  Data Warehouse and Data Mining 

 231352 ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและจรยิธรรม 3(2-2-5) 

  Information Security and Ethics 

 231396 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการขอ้มูลและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

  Current Topic in Data Science and Application 
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กลุ่มการพัฒนาโปรแกรม  

222362 ระบบผูเ้ชี่ยวชาญและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

 Expert System and Decision Support System 

225322 พืน้ฐานการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล  3(2-2-5) 

 Introduction to Visual Programming 

225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5) 

 Mobile Application Development 

225361 การวิเคราะหแ์ละออกแบบซอฟต์แวร ์  3(2-2-5) 

 Software Analysis and Design  

225363  เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  3(2-2-5) 

 Cloud Computing Technology 

 

กลุ่มวิเคราะห์เชิงลึกและการหาค่าที่เหมาะที่สุด  

241366 ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์  3(2-2-5) 

 Optimization Methods and Applications 

241367 การบูรณะภาพเบือ้งตน้ด้วยแมทแลบ  3(2-2-5) 

 Introduction to Image Restoration with MATLAB 

241368 แบบจ าลองทางคณติศาสตร์  3(2-2-5) 

 Mathematical Modeling 

 

 2.4) ประสบการณ์ภาคสนาม จ านวน  6 หน่วยกิต 

231493 การศกึษาอิสระ * 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

231494 การฝึกงาน * 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

231495 สหกิจศึกษา * 

Co-Operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 

  หมายเหตุ  * ให้นสิิตเลือกเรยีนเพียง 1 รายวิชา 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี  จ านวน  6 หน่วยกิต 

นิสิตสามารถเลือกเรียน รายวิชาที่ เปิดสอนในมหาวิทยาลัยพะเยา หรือ

สถาบันอุดมศกึษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป  
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4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต  จ านวน  1 หน่วยกิต 

231492 

 

การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 

วิทยาการขอ้มูลและการประยุกต์  

Preparation for Data Science and Application 

Professional Experience   

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 
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3.1.4 แผนการศึกษา  

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาต้น 

001101 การใชภ้าษาไทย 

Usage of Thai Language 

3(2-2-5) 

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

Ready English 

3(2-2-5) 

231101 พืน้ฐานวิทยาการข้อมูล 

Fundamentals of Data Science 

3(2-2-5) 

231102 การเขียนโปรแกรมส าหรับวิทยาการขอ้มูล 

Programming for Data Science 

3(2-2-5) 

241161 การค านวณพื้นฐาน 

Computational Fundamentals 

3(2-2-5) 

247181 สถิตเิบือ้งตน้ส าหรับวิทยาการขอ้มูล 

Basic Statistics for Data Science 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 

Explorative English 

3(2-2-5) 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 

Multicultural Society 

3(2-2-5) 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

Health and Environment Management 

3(2-2-5) 

231111 โครงสรา้งข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี 

Data Structure and Algorithms Design 

3(2-2-5) 

241162 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น 

Introduction to Linear Algebra 

3)2-2-5( 

247182 สถิตเิชงิปฎิบัติส าหรับวิทยาการขอ้มูล 

Statistics Practice for Data Science 

3(2-2-5) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาต้น 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 

Step UP English 

3(2-2-5) 

002201 พลเมอืงใจอาสา 

Citizen Mind by Citizenship 

3(2-2-5) 

231212 การวเิคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล 

Database Analysis and Design 

3(2-2-5) 

231221 การแสดงขอ้มูลดว้ยแผนภาพ 

Data Visualization 

3(2-2-5) 

241363 การวเิคราะห์เชงิคณิตศาสตร์ส าหรับวทิยาการขอ้มูล

Mathematical Analysis for Data Science 

3) 2-2-5( 

247281 เทคนิคการพยากรณ์ 

Forecasting Techniques 

3(2-2-5) 

247282 แบบจ าลองสถิตปิระยุกต์ 

Applied Statistics Models 

3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกิต 

 

ภาคการศึกษาปลาย 

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 

Communication in Digital Society 

3(2-2-5) 

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ 

Arts of Living 

3(2-2-5) 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 

Socialized Personality 

3(2-2-5) 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องตน้ 

Introduction to Economics 

3(3-0-6) 

231213 ระเบียบวธีิทางด้านปัญญาประดิษฐ์ 

Methodologies of Artificial Intelligence 

3(2-2-5) 

241364 การหาค่าเหมาะที่สุดเบือ้งต้น 

Introduction to Optimization 

3)2-2-5( 

247283 การวเิคราะห์หลายตัวแปร 

Multivariate Analysis  

3(2-2-5) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 3 

ภาคการศึกษาต้น 

231303 การคิดเชิงออกแบบส าหรับวิทยาการขอ้มูล 

Design Thinking for Data Science 

3(2-2-5) 

231314 การเรียนรูข้องเครื่องและการประยุกต์ 

Machine Learning and Application 

3(2-2-5) 

231322 การจัดเตรยีมข้อมูล 

Data Preparation 

3(2-2-5) 

231331 บิก้ดาต้า 

Big Data  

3(2-2-5) 

231351 ธุรกิจอัจฉริยะส าหรับวิทยาการขอ้มูล 

Business Intelligence in Data Science 

3(2-2-5) 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

231341 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

Natural Language Processing 

3(2-2-5) 

231342 การเรียนรูเ้ชิงลกึ 

Deep Learning 

3(2-2-5) 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 12 หน่วยกิต 
 

 

 

 

 



24 

 

ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาต้น 

231491 โครงงานวิทยาการข้อมูล 

Data Science Project 

3(2-2-5) 

231492 การเตรียมพรอ้มฝึกประสบการณว์ิชาชีพ

วิทยาการขอ้มูและการประยุกต์ 

Preparation for Data Science and 

Application Professional Experience 

1(0-2-1) 

(ไม่นับหน่วยกิต) 

XXXXXX วิชาเอกเลือก 

Major Elective 

3(X-X-X) 

XXXXXX วิชาเลือกเสรี 

Free Elective 

3(X-X-X) 

 รวม 9(1) หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาปลาย 

231493 การศกึษาอิสระ * 

Independent Study 

6 หนว่ยกิต 

231494 การฝึกงาน * 

Professional Training 

6 หนว่ยกิต 

231495 สหกิจศึกษา * 

Co-Operative Education 

6 หนว่ยกิต 

 รวม 6 หน่วยกิต 

หมายเหตุ  * ให้นสิิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  

 

001101 การใช้ภาษาไทย 3(2-2-5) 

Usage of Thai Language 

การสื่อสารด้วยค า วลี การแต่งประโยค ส านวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ

ส าคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทักษะ  

การใชภ้าษาไทยที่เหมาะสม 

Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language 

usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing 

including thinking expression through the use of appropriate Thai  

 

001102 ภาษาอังกฤษเตรยีมพร้อม 3(2-2-5) 

Ready English 

ค าศัพท์และไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ หลักการใช้ภาษาอังกฤษของการฟัง พูด อ่าน เขียน  

การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ได้แก่ การแนะน าตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับ  

และการปฏิเสธการเชิญชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดินทาง การสนทนา  

ในร้านอาหาร การเลือกซือ้สินค้า และการกล่าวลา 

English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading 

and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone, 

accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation 

in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone 

 

001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3(2-2-5) 

Explorative English  

ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ค าศัพท์และไวยกรณ์ในการสื่อสารตาม

สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต 

การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน  

การสื่อสาร ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง ศุลกากร การเข้าพักในโรงแรม การอธิบายเหตุการณ์  

ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก 
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Skills of English language:  listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and 

English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context 

including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling, 

communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration, 

communication in bad situations and party 

 

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3(2-2-5) 

Step UP English  

ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจ าวัน หลักการใชภ้าษาอังกฤษ

ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอา่นและถ่ายทอดข่าว 

การอา่นกราฟและตาราง การตคีวามและการน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาและอาชีพ 

English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening, 

speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing, 

data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further 

study and future careers 

 

002201 พลเมืองใจอาสา 3(2-2-5) 

Citizen Mind by Citizenship 

สิทธิ  บทบาทและหน้าที่ของพลเมืองในสังคมทุกระดับ จิตอาสา ส านึกสาธารณะ  

ความกตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง 

ทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก 

Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude, 

citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation 

to social and cultural changing 

 

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม 3(2-2-5) 

Multicultural Society 

มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม 

กระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมโลก อาเซียน ความหลากหลายทางสังคม  

และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา 
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Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural 

society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional, 

Phayao and University of Phayao dimensions  

  

003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล 3(2-2-5) 

Communication in Digital Society 

ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมส านักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุกต์ 

เพื่อการผลิตสื่อผสม การสืบค้น คัดกรอง และเลือกสรรข้อมูลเพื่อน ามาใช้ในการท างานและ

ชีวิตประจ าวัน การสื่อสารในเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างมีจริยธรรมและเป็นไปตามกฎหมาย  

ที่เกี่ยวข้อง 

Fundamentals of technology:  hardware, software and networking, innovation in digital 

economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for 

multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication 

through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation 

 

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3(2-2-5) 

Health and Environmental Management 

แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ 

การวิเคราะห์และวางแผนการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์สุขภาพในชีวิตประจ าวัน 

ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกก าลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อ  

ทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการ

น้ าในชีวติประจ าวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด 

Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors, 

analysis and planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and 

health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning 

with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental 

saving 
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004101 ศิลปะในการด าเนินชีวิต 3(2-2-5) 

Arts of Living 

การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการด าเนินชีวิต การเห็นคุณค่า 

ในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการ

คิดเชงิบวก คิดวิเคราะห ์คิดสร้างสรรค ์การควบคุมและการจัดการอารมณ์ 

Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others, 

goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency 

economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control 

and management 

 

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3(2-2-5) 

Socialized Personality 

ความส าคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา 

ใจ มารยาท วัฒนธรรมไทย ทักษะการพูดในที่ ชุมชน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์  

ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก 

Important of personality, personality development, personality development of physical, 

verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University 

of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context 

 

126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

Introduction to Economics 

ความหมายและความส าคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิจ การก าหนดราคา  

โดยอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน ทฤษฎีและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ

พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน 

นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ 

Definition and importance of economics, economic systems, demand and supply, demand 

and supply elasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer behavior theory, 

production and production cost, national income, money and banking, monetary and fiscal policies, 

inflation and deflation, international trade 
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222362 ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 3(2-2-5) 

Expert System and Decision Support System 

ความรู้เบื้องต้นของระบบผู้เช่ียวชาญ ลักษณะส าคัญ สถาปัตยกรรม แบบจ าลอง การแสดง

ความรู้ ประสิทธิภาพของการใช้กฎ การจัดแบ่งประเภทความรู้ การจัดการองค์ความรู้ การตัดสินใจ 

และการสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการพัฒนาระบบ ฮาร์ดแวร์ 

ซอฟต์แวร์และส่วนต่อประสาน การประเมินผล เครื่องมือส าหรับการพัฒนาระบบทฤษฎีพื้นฐาน  

การตัดสินใจและการสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการองค์ความรู้ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ส าหรับ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ การพัฒนาระบบ การประเมนิผล  

Introduction to Expert Systems ( ES)  ,characteristics, architecture, models, knowledge 

representation, rule efficiency, knowledge classification, knowledge management, decision making 

and computerized decision support, Decision Support System ( DSS) , system development, 

hardware, software and user interface, evaluation, development tools for ES and DSS Fundamental 

theories, decision making and computerized decision support, knowledge management, hardware 

and software for decision support systems, decision support systems applications, development of 

decision support systems, decision support systems evaluation 

 

225322 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล 3(2-2-5) 

Introduction to Visual Programming 

พื้นฐานของภาษาโปรแกรมแบบวิชวล การเขียนโปรแกรมแบบอิงเหตุการณ์ ระเบียบวิธี 

การสร้างและจัดด าเนินการของวัตถุ การแก้ไขจุดบกพร่องและควบคุมดูแลข้อผิดพลาด การพัฒนา

โปรแกรมประยุกต์ 

Basic of visual programming language, event- driven programming, objects creation and 

manipulation methods, debugging and error handling, application development 

 

225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนท่ี 3(2-2-5) 

Mobile Application Development 

สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ พืน้ฐานของโปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์

เคลื่อนที่ วัฏจักรโปรแกรมประยุกต์  การออกแบบและการพัฒนาส่วนติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก  
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การส่งผ่านข้อมูล การเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ

อุปกรณ์เคลื่อนที ่

Mobile architecture, operating system, basics of a mobile application, application lifecycle, 

design and developing graphic users interface, data passing, data storing, internal device interfacing, 

mobile applications development 

 

225361 การวเิคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์ 3(2-2-5)   

 Software Analysis and Design  

องค์ประกอบของซอฟแวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟแวร์ การวิเคราะห์ความต้องการ  

การจัดการโครงการ การออกแบบซอฟต์แวร์ รับเข้า ประมวลผล ส่งออก หน่วยเก็บข้อมูล แบบจ าลอง

เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบ ค าอธิบายกระบวนการท างาน การออกแบบหน้าฟอร์มและรายงาน 

กรณีศกึษาการวิเคราะหแ์ละออกแบบซอฟต์แวร์ 

Software components, software development process, requirement analysis, project 

management, software design, input, process, output, data storage, analysis and design model, 

process specification, design form and report, case study of Software analysis and design 

 

225363  เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 3(2-2-5) 

Cloud Computing Technology 

ความรู้พื้นฐานของการประมวลผลประสิทธิภาพสูง สถาปัตยกรรมของระบบประมวลผล  

แบบกลุมเมฆ บริการและเฟรมเวิร์คของระบบการประมวลผลประสิทธิภาพสูง หลักการของระบบ  

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  

Introduction to high performance computing, cloud computing system architecture, services 

and framework of high performance computing system, principles of cloud computing system, cloud 

computing application development 

 

231101 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 

Fundamentals of Data Science  

องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการและทักษะส าหรับวิทยการข้อมูล ชุดข้อมูล 

ระบบจ านวนและการแทนข้อมูล การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ ขั้นตอน
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วิธี โครงสร้างข้อมูล ฐานข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ การพยากรณ์ การหาค่าเหมาะสมที่สุด ธรรมาภิบาล

ข้อมูล จรยิธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์ 

Computer system components, principles and skills for data science, dataset, number 

system and data representation, data visualization, programming language and tools, algorithms, 

data structure, database, artificial intelligence, forecasting, optimization, data governance, computer 

ethics and laws 

 

231102 การเขียนโปรแกรมส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 

Programming for Data Science 

การแก้ปัญหา ตรรกะพื้นฐาน แบบชนิดข้อมูล ตัวด าเนินการ โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน  

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลังโปรแกรมด้านวิทยาการข้อมูล และกรณีศึกษาการเขียนโปรแกรม 

ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการขอ้มูล 

Problem solving, basic logic, data type, operators, control structure, function, object-

oriented programming, data science library and case study of programming relating to data science 

 

231111 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี 3(2-2-5) 

Data Structures and Algorithms Design 

ชนิดข้อมูลนามธรรม กองซ้อน แถวคอย รายการ และรายการแบบเชื่อมโยง กราฟ ต้นไม้ 

การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี การเรียงล าดับและการค้นหาข้อมูล ขั้นตอนวิธีเชิงละโมบ การแบ่งแยก  

และเอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีเชงิกราฟ 

Abstract data types, stack, queue, list and linked- list, graph, tree, algorithm analysis, 

sorting and searching, greedy algorithms, divide and conquer, dynamic programming and graph 

algorithms 

 

231212 การวเิคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 

Database Analysis and Design 

แนวคิดของระบบบริหารและจัดการฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  

การท าให้เป็นบรรทัดฐาน การด าเนินการฐานข้อมูล การบูรณภาพและความมั่นคงข้อมูล การควบคุม

ภาวะพรอ้มกัน การส ารองและกู้คนืข้อมูล ฐานขอ้มูลโนเอสคิวแอล บริการระบบฐานขอ้มูล 
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Concepts of database management system, data modeling, relational database, 

normalization, database operations, data integrity and security, concurrency control, backup and 

recovery, NoSQL database, database as a service 

 

231213 ระเบียบวิธีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ 3(2-2-5) 

 Methodologies of Artificial Intelligence  

หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ แบบจ าลองปริภูมิสถานะ ขั้นตอนวิธีการค้นหา  

การแทนค่าความรู ้การแก้ปัญหา ระเบียบวิธีทางดา้นปัญญาประดษิฐ์ในการวิเคราะหข์้อมูล 

Principles and history of artificial intelligence, state space, search algorithm, knowledge 

representation, problem-solving, methodologies of artificial intelligence in data analysis 

 

231221 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ 3(2-2-5) 

Data Visualization 

หลักการปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เทคนิคการเล่าเรื่อง ทักษะการคิด 

เชิงวิเคราะห์ การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ การออกแบบที่เน้นประสบการณ์ผู้ใช้ เครื่องมือที่ใช้

สร้างภาพนามธรรม และกรณีศกึษาการสรา้งภาพนามธรรม 

Principles of human- computer interaction, storytelling technique, analytical thinking, user 

interface design, user experience design, data visualization tools and case study of data visualization 

 

231303 การคิดเชิงออกแบบส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 

 Design Thinking for Data Science 

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระเบียบวิธี เชิงอาไจล์ กระบวนการคิดเชิงออกแบบ 

กระบวนการออกแบบโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ชุดเครื่องมือส าหรับนักคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์

และจัดการความเสี่ยง  

Software development process, agile methodology, design thinking process, user-centered 

design process, toolkit for design thinkers, risk analysis and management 
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231314 การเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

Machine Learning and Application 

หลักการของการเรียนรู้เครื่อง ทฤษฎีการเรียนรู้  ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน  

การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง เทคนิคการประเมินแบบจ าลอง การประยุกต์ใช้

การเรียนรูข้องเครื่องในการวิเคราะหข์้อมูล  

Concepts of machine learning, learning theory, decision trees, supervised learning, 

unsupervised learning, reinforcement learning, model evaluation techniques, application of machine 

learning in data analysis 

 

231322 การจัดเตรยีมข้อมูล 3(2-2-5) 

Data Preparation 

หลักการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล การท าความเข้าใจข้อมูลธุรกิจ การตรวจสอบ

แหล่งข้อมูล การท าความสะอาดข้อมูล การบูรณาการข้อมูล การแปลงข้อมูล การลดทอนข้อมูล 

คุณภาพข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการจัดเตรียมข้อมูล และการออกแบบความปลอดภัยของข้อมูล 

ขั้นพื้นฐาน 

Principles of data preprocessing, business data understanding, data source investigation, 

data cleaning, data integration, data transformation, data reduction, data quality, data preprocessing 

tools and basic data security design 

 

231323 วิศวกรรมคุณลักษณะ 3(2-2-5) 

Featured Engineering 

 ความส าคัญของคุณลักษณะ ชนิดของตัวแปร ลักษณะเฉพาะของตัวแปร การแทนค่าข้อมูล 

ที่สูญหาย การแปลงและเข้ารหัสข้อมูล การรวมกลุ่มข้อมูล การแบ่งค่าต่อเนื่องเป็นช่วง การจัดการ  

ค่าผิดปกติ การเปลี่ยนขนาดของคุณลักษณะ การลดมิติของข้อมูล การเลือกคุณลักษณะ การสร้าง

โมเดล การประเมินผลโมเดล การท างานแบบสายท่อ เครื่องมือ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรม

คุณลักษณะ 

 Importance of feature, type of variables, variable characteristics, missing data imputation, 

data transformation and encoding, data aggregation, discretization, outliers handling, feature scaling, 
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dimensionality reduction, feature selection, creating model, model evaluation, pipeline, tools and case 

study of feature engineering 

 

231331 บิ้กดาต้า  3(2-2-5) 

Big Data  

แนวคิดวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น สถาปัตยกรรมและแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่ 

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง บล็อกเชน การท างานแบบสายท่อข้อมูล การจัดท าคลังข้อมูล เทคนิคการท า

เหมืองข้อมูล การประมวลผลแบบกลุ่ม การประมวลผลแบบทันที  เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์

ฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ และการประยุกต์ใช้งาน 

Introduction to big data analytics concepts, big data architecture and platform, internet of 

things, blockchain, data pipeline, data warehouse, data mining techniques, batch processing, real 

time processing, big data analytics tools and applications 

 

231332 เทคนิคการสกัดข้อมูลเว็บ 3(2-2-5) 

Web Scarping Techniques 

พื้นฐานการสื่อสารและระบบเครือข่าย ความปลอดภัย การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ  

การบริการผ่านเว็บ เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส จาวาสคริปต์ เอพีไอ การเชื่อมต่อฐานข้อมูลกับ  

เว็บแอปพลิเคชัน จริยธรรมการสกัดข้อมูล เครื่องมือสกัดข้อมูลจากเว็บ คลังโปรแกรมด้านการ 

สกัดข้อมูลจากเว็บ และกรณีศกึษาการสกัดข้อมูลจากเว็บ 

Fundamental data communication and network, security, cloud computing, web services, 

HTML, CSS, JavaScript, API, database connection in web application, ethics of scarping, web 

scarping tools, web scarping library and case study of web scarping 

 

231333 บล็อกเชน 3(2-2-5) 

Blockchain 

พื้นฐานของบล็อกเชน กลไกความเห็นพ้อง วิทยาการเข้ารหัสลับ แฮชชิง รายการเดินบัญชี  

ผู้ขุด สัญญาอัจฉริยะ แอปพลิเคชันแบบกระจาย แพลตฟอร์มบล็อกเชน และการน าไปใช้ในวิทยาการ

ข้อมูล 
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Foundation of blockchain, consensus mechanism, cryptography, hashing, transaction, 

miner, smart contracts, decentralized applications, blockchain platforms and applications in data 

science 

 

231341 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ 3(2-2-5) 

Natural Language Processing 

การประมวลผลข้อความและค าพูด การวิเคราะห์หน่วยค า การวิเคราะห์วากยสัมพันธ์ 

ความหมายศัพท์ ความหมายเชิงสัมพันธ์ สัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร์ คลังโปรแกรม เครื่องมือ  

และการประยุกต์ใช้งานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

Text and speech processing, morphological analysis, syntactical analysis, lexical semantics, 

relational semantics, discourse, pragmatic, NLP library, tools and applications 

 

231342 การเรียนรู้เชิงลึก 3(2-2-5) 

Deep Learning 

โครงข่ายประสาทเทียม ฟังก์ชันก่อกัมมันต์ สถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึก คลังโปรแกรม

การเรียนรูเ้ชงิลกึ การประยุกต์ใช้งานในวิทยาการขอ้มูล 

Artificial neural network, activation function, deep learning architecture, deep learning 

library, applications in data science 

 

231343 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล 3(2-2-5) 

Data Warehouse and Data Mining  

องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล ตัวแบบข้อมูลพหุมิติ การออกแบบและ 

การพัฒนาคลังข้อมูล การจัดการธุรกิจ การประยุกต์ใช้คลังข้อมูลกับองค์กร ขั้นตอนวิธีการจ าแนก 

ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่ม ขั้นตอนวิธีเหมืองกฎ การวัดประสิทธิภาพของเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใช้

เหมอืงขอ้มูล 

Data warehouse components and architecture, dimension modeling, designing and 

implementing data warehouse, business management, applied data warehouse for organization, 

classification algorithms, clustering algorithms, rule mining algorithms, measuring effectiveness of 

data mining, data mining applications 
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231351 ธุรกิจอัจฉริยะส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 

Business Intelligence in Data Science 

กรอบแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ลักษณะสารสนเทศ

ส าหรับธุรกิจอัจฉริยะ การวิเคราะหธ์ุรกิจขั้นพื้นฐาน แดชบอร์ด การสรา้งรายงาน การสรา้งตารางหมุน

ได้ การน าเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่ภูมิสารสนเทศ การวิเคราะห์ในสถานะการต่าง ๆ บทบาท  

ของนักวิทยาศาสตรขอมูล การจัดการประสิทธิภาพของธุรกิจ โปรแกรมประยุกต์และกรณีศึกษา

ทางดา้นธุรกิจอัจฉริยะ 

Business Intelligence framework and decision support systems, information characteristics 

for business intelligence, introduction to business analysis, dashboard, creating report, creating pivot 

tables, geospatial mapping presentation, what- if analysis, roles of data scientist, business 

performance management (BPM), applications and case study of business intelligence 

 

231352 ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและจรยิธรรม 3(2-2-5) 

Information Security and Ethics 

ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ นโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ  

การจัดการความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การเข้ารหัส การพิสูจน์สิทธิ์และการยืนยันตัวบุคคล 

การควบคุมการเข้าถึง กฎหมายและปัญหาจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชญากรรม

คอมพิวเตอร์ 

Information system security, information system security policies, information system 

security management, cryptography, authentication and personal identifier, access control,  IT laws 

and ethical problems associating with information technology, computer crime 

 

231396 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

Current Topics in Data Science and Application 

หัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางวิทยาการข้อมูล พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง 

เทคโนโลยีหรอืมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะหแ์นวโน้ม วิเคราะหข์้อดแีละข้อเสียของการประยุกต์  

Interesting topics of data science and application, relating fundamental theories, relating 

technology or standard, trend analysis, pros and cons analysis of the application 
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231491 โครงงานวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 

Data Science Project 

การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐาน ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ  

ตามความต้องการที่ เปลี่ยนไป การพัฒนาระบบ การทดสอบระบบย่อย การทดสอบระบบ  

การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง การวิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล 

จัดท าเอกสารระบบ น าเสนอผลการด าเนินโครงงาน 

Experiment or project development according to the hypothesis, reconsideration of system 

analysis and design complying with changing requirement, project development, unit test, system 

test, validation and verification, debug, result analysis and conclusion, documentation and project 

presentation 

 

231492 การเตรยีมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ 1(0-2-1) 

Preparation for Data Science and c Professional Experience 

รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม 

การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสรา้งมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ

เพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้าน

วิทยาการขอ้มูลและการประยุกต์ 

Process of professional experience, workplaces, virtue and morality, communication and 

communication techniques, human relations in workplaces, working personality development, report 

writing and presentation techniques, specialist skills training in data science and application  

 

231493 การศึกษาอิสระ 6 หน่วยกิต 

Independent Study 

การค้นคว้า การรวบรวมข้อมูล การวิจัย การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน การน าเสนอ  

และการอภิปราย ในหัวข้อทางดา้นวิทยาการขอ้มูลและการประยุกต์ 

Searching, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and 

discussing topics in data science and application  
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231494 การฝึกงาน 6 หน่วยกิต 

Professional Training  

การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูล

และการประยุกต์ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน  

Training, learning, gaining experience, improving working skills in data science and 

application in private or government sectors 

 

231495 สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต 

Co-operative Education 

การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูล

และการประยุกต์ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรอืเอกชน  

Working, learning, gaining experience, improving working skills in data science and 

application as an apprentice in private or government sectors 

 

241161 การค านวณพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

Computational Fundamentals 

แนวคิดพื้นฐาน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ ล าดับและอนุกรม

ของจ านวนจริง อนุกรมก าลัง  ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชัน

หลายตัวแปรและการประยุกต์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลายชัน้และการประยุกต์  

Basic concepts, limits and continuity of functions, derivatives and integral, sequences and 

series of real numbers, power series, limits and continuity of several variable functions, derivative of 

several variable function and applications, directional derivative, multiple integrals and applications 

 

241162 พีชคณติเชิงเส้นเบื้องต้น 3(2-2-5) 

Introduction to Linear Algebra 

เมทริกซ์สมมูล ค่าล าดับช้ันของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย และหลักเกณฑ์

คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเบื้องต้น 

ปริภูมิยุคลิค  
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Equivalent matrices, rank of matrices, system of linear equations and solution, determinants 

and Cramer’s rule, vector space, linear transformation, introduction to eigenvalues and eigenvectors, 

Euclidean space 

 

241363 การวเิคราะห์เชิงคณติศาสตร์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 

Mathematical Analysis for Data Science 

ปริภูมิเชิงเส้น ปริภูมิเมตริก ปริภูมิบานาค ปริภูมิฮิลเบิร์ต ฟังก์ชันนูน โครงข่ายประสาท  

การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

Linear space, Metric space, Banach space, Hilbert space, convex function, neural networks, 

Applications in data analysis 

 

241364 การหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น 3(2-2-5) 

Introduction to Optimization 

ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด เงื่อนไขเหมาะที่สุด การหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ  

การหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ การหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับเชิงทั่วไป 

Optimization problems, optimality conditions, unconstrained optimization, constrained 

optimization, general constrained optimization 

 

241366 ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์ 3(2-2-5) 

Optimization Methods and Applications 

ตัวด าเนินการทางเดียว ผลรวมของตัวด าเนินการทางเดียว ระเบียบวิธีเกรเดียนต์และ  

ซับเกรเดียนต์ ระเบียบวิธีภาพฉาย ตัวด าเนินการใกล้เคียง ระเบียบวิธีจุดใกล้เคียง ระเบียบวิธีแยกส่วน 

การประยุกต์ส าหรับการประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สุด การประยุกต์ส าหรับการกู้คืนภาพและ

สัญญาณ การประยุกต์ส าหรับการเรียนรู้ของเครื่อง 

Monotone operators, sums of monotone operators, gradient and subgradient methods, 

projection methods, proximity operators, proximal point method, splitting method, applications for 

least squares approximation, applications for image and signal restoration, applications for machine 

learning 
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241367 การบูรณะภาพเบื้องต้นด้วยแมทแลบ 3(2-2-5) 

Introduction to Image Restoration with MATLAB 

หลักการพื้นฐานของภาพดิจิทัล รูปแบบและการน าเสนอภาพ การจัดการภาพในแมทแลบ 

ปัญหาการกู้คืนรูปภาพ ฟังก์ชันการพร่ามัว วิธีเชิงเส้นและท าซ้ าส าหรับการกู้คืนรูปภาพ การวิเคราะห์

ข้อมูลรูปภาพ 

Digital image fundamentals, formation of an image and its representation, manipulating 

images in MATLAB, image restoration problem, blurring function, linear and iterative methods for 

image restoration, image data analyzation 

 

241368 แบบจ าลองทางคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 

Mathematical Modeling 

หลักการและการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ แบบจ าลองของการประยุกต์ต่าง ๆ  

ชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่อง การวิเคราะห์เสถียรภาพและการท าให้มีเสถียรภาพ การวิเคราะห์

พฤติกรรมของผลเฉลยโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 

Principle and formulation of mathematical models, discrete and continuous models of 

various applications, stability and stabilization analysis of behavior solutions by mathematical 

packages 

 

247181 สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 

 Basic Statistics for Data Science 

ความรูเ้บือ้งตน้เกี่ยวกับสถิต ิการเก็บรวบรวมข้อมูล การน าเสนอข้อมูล แนวความคิดพื้นฐาน

ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ มไม่ต่อเนื่องและตัวแปรสุ มต่อเนื่อง  

การทดสอบการแจกแจงปรกติ การอนุมานทางสถิติเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม แนวคิด

ของสถิติไมอ่ิงพารามิเตอร ์การทดสอบส าหรับตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม การทดสอบส าหรับตัวอย่างสองกลุ่มที่

สัมพันธ์กันและตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การวัดความสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ  

 Introduction to statistics methods, collecting data, presentation data, basic concept of 

probability, discrete and continuous probability distributions, normality tests, inference for 1 and 2 

population mean, concepts of nonparametric, test for one sample, test for two related samples and 

two independent samples, measure of correlation, and the use of statistical package program 
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247182 สถิติเชิงปฏิบัติส าหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 

 Statistics Practice for Data Science  

แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการ

ทดลองแบบบล็อกสุ่ม แผนการทดลองแบบจัตุรัสละติน แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล การทดสอบ

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ส าหรับตัวอย่าง k กลุ่มที่สัมพันธ์กันและตัวอย่าง k กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน  

และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ  

Concept of experimental designs, completely randomized designs, randomized complete 

block designs, latin squares designs, factorial designs, non-parametric test for k related samples 

and k independent samples, and the use of statistical package program 

 

247281 เทคนิคการพยากรณ์ 3(2-2-5) 

 Forecasting Techniques 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอย การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย 

และพหุคูณ การถดถอยไม่เชิงเส้น อนุกรมเวลา ตัวแบบการพยากรณ์ เทคนิคการพยากรณ์ การแยก

องค์ประกอบ การปรับให้เรียบ การพยากรณ์วัฏจักร วิธีของ บ็อกซ์-เจนกินส์ การเลือกตัวแบบ  

การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ และการใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Basic concept of regression analysis, simple and multiple linear regression, non- linear 

regression, time series, forecasting models, forecasting techniques, decomposition, smoothing, cycle 

forecasting, Box- Jenkins method, model selection, model diagnostics, and the use of statistical 

package program  

 

247282 แบบจ าลองสถติิประยุกต์ 3(2-2-5) 

 Applied Statistics Models 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลจ าแนกประเภท การแจกแจงส าหรับข้อมูลจ าแนกประเภท  

ตารางการจร การอนุมานตารางการจร ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกทวิภาค  แนวคิดพื้นฐาน  

ของการวิเคราะห์ตัวแบบการรอดชีพ ฟังก์ชันการรอดชีพ ฟังก์ชันพิบัติ การประมาณค่าและการ

เปรียบเทียบเส้นโค้งการรอดชีพ การประยุกต์ตัวแบบการรอดชีพ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิตใินการวิเคราะหข์้อมูล 

Introduction to categorical data, distributions for categorical data, contingency tables, 

inference for contingency tables, binary logistic regression, basic concepts of survival analysis, 
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survival function, hazard function, estimating and comparing survival curves and the use of statistical 

package program in data analysis 

 

247283 การวเิคราะห์หลายตัวแปร  3(2-2-5) 

 Multivariate Analysis  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลายตัวแปร การแจกแจงแบบปรกติของหลายตัวแปร การอนุมาน

เวกเตอร์ของค่าเฉลี่ยส าหรับหลายตัวแปร การวิเคราะหค์วามแปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์

ปัจจัย  การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิตใินการวิเคราะหข์้อมูล  

Introduction to multivariate, multivariate normal distribution, inference for vector mean of 

multivariate, multivariate analysis of variance, factor analysis, discriminant analysis, cluster analysis 

and the use of statistical package program in data analysis 

 

ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 

1. เลขสามล าดับแรก หมายถงึ สาขาวิชา 

2. เลขในล าดับที่ 4  หมายถงึ ระดับชั้นปีของการศึกษา 

 2.1 เลข 1 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1  

 2.2 เลข 2 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2  

 2.3 เลข 3 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3  

 2.4 เลข 4 หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที ่4  

3. เลขในล าดับที่ 5 หมายถงึ หมวดหมู่ในสาขาวิชา 

 3.1 เลข 0 หมายถึง กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางด้านวิทยาการขอ้มูลและการประยุกต์ 

 3.2 เลข 1 หมายถึง กลุ่มวชิาพืน้ฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 3.3 เลข 2 หมายถึง กลุ่มวชิาการจัดเตรยีมและน าเสนอข้อมูล 

 3.4 เลข 3 หมายถึง กลุ่มวชิาการจัดเก็บและวิเคราะหข์้อมูล 

 3.5 เลข 4 หมายถึง กลุ่มวชิาการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ 

 3.6 เลข 5 หมายถึง กลุ่มวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ 

 3.7 เลข 9 หมายถึง กลุ่มวชิาหัวข้อปัจจุบัน/โครงงาน/ฝกึวิชาชีพ 

4. เลขในล าดับที่ 6 หมายถงึ อนุกรมของรายวิชา โดยเรียงจากรายวิชาบังคับช้ันปีที่ 1, 2, 

3, 4 ตามล าดับก่อน แล้วจึงเรียงรายวิชาเลือกชัน้ปีที่ 1, 2, 3, 4 ตามล าดับ อนุกรมเริ่มที่เลข 1 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒขิองอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

1 นายธนกฤต เทียนหวาน 36099007XXXXX รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2549 

2546 

2544 

2 นายประสิทธ์ิ ชอ่ล าเจียก 35603003XXXXX รองศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

วชิาชีพคร ู

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

2554 

2548 

2546 

2545 

3 นายอัยเรศ เอี่ยมพันธ์ 36002001XXXXX รองศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

2551 

2547 

2545 

4 นายด ารงศักดิ์ แยม้บางหวาย 31601000XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2551 

2546 

2543 

5 นางวัชรภรณ์ ชอ่ล าเจียก * 35605002XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ด. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

วชิาชีพคร ู

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2554 

2548 

2547 

6 นางสาววาจารี  วีระ 35605003XXXXX ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2558 

2550 

2545 
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ล าดับ ชื่อ – สกุล 
เลขบัตรประจ าตวั

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ป ี

7 นายกนกวรรธน ์เซี่ยงเจ็น * 

 

35001000XXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2560 

2547 

2542 

8 นางสาวเขมวด ีปรีดาลขิิต 35404001XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Applied Statistics 

สถิตปิระยุกต์ 

สถิต ิ

Victoria University of Wellington, New Zealand 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2555 

2547 

2545 

9 นายณัฐดนัย ค าขาด * 35401003xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

2550 

2546 

10 นายธีรพงษ์ หลา้อินเชื้อ * 35601005XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2560 

2552 

2549 

11 นายยืนยง กันทะเนตร * 15603000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ตและ

สารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศพะเยา 

2555 

 

2551 

12 นางสาวสุลาวัลย์ ยศธนู 35701007XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วธีิวิทยาการวจิัย 

สถิตปิระยุกต์ 

สถิต ิ

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2553 

2545 

2542 

13 นางสาวเอื้อมพร  วทิยารัฐ 35201009XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

2556 

2551 

2544 

หมายเหตุ *  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษา) 

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน

วิชาชีพก่อนเข้าสู่การท างานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกงาน (6 หน่วยกิต) และสหกิจ

ศกึษา (6 หนว่ยกิต) ให้นสิิตเลือกท า ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวชิาเอกบังคับ 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนสิิต มีดังนี้ 

(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ 

ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้ 

(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อน าไปแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูล 

เป็นเครื่องมอืได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานรว่มกับผูอ้ื่นได้ดี 

(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว

ให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 

(5) มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสรา้งสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา  

ภาคการศกึษาปลาย  ช้ันปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศกึษา 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

ข้อก าหนดในการท าโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลเพื่อ

ธุรกิจ เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการวิจัย เพื่อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการบริการสังคม โดย

มีจ านวนผู้ร่วมโครงงาน 1-2 คนต่อโครงการ ต้องน าส่งรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร

ก าหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาการ

ข้อมูลและการประยุกต์ 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

โครงงานวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ที่นิสิตสนใจ โดยสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามา

ประยุกต์ใชใ้นการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท าโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท า

เสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นิสิตสามารถท างานเป็นทีม มีความเช่ียวชาญในการใช้โปรแกรม และเครื่องมือในการท า

โครงงาน เพื่อพัฒนาต้นแบบได้ 
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5.3  ช่วงเวลา  

ภาคการศกึษาปลายของช้ันปีที่ 3 และภาคการศกึษาต้นของช้ันปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 

6 หนว่ยกิต 

5.5 การเตรยีมการ 

มีการก าหนดช่ัวโมงการให้ค าปรึกษา จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงใหท้ันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศกึษา 

5.6 กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา โดยอาจารย์

ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานตามระยะเวลา การน าเสนอโครงงานและการท างานของระบบ 

ต้องสามารถท างานได้ตามขอบเขต ผา่นอาจารย์ผู้ประเมนิไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนิสิต 

1. ด้านบุคลิกภาพ มีการสอนแทรกเรื่อง การแต่งกาย การเข้าสังคม 

ความอ่อมน้อมถ่อมตน การสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่าง

เหมาะสมในรายวิชาที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงแทรกใน

กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปฐมนิเทศ วันไหว้ครู และปัจฉิม

นิเทศของนสิิต เป็นต้น 

2. ดา้นคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ส่งเสริมและสอดแทรกให้นิสิตมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ เคารพในทรัพย์สินทางปัญญา ข้อมูลส่วน

บุคคล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่

ถูกต้อง สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมในกิจกรรมที่เน้น

ความรับผดิชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมไทย 

3. ดา้นภาวะผู้น า มีการออกแบบโจทย์ปัญหาและโครงงาน ในรายวิชา

ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกฝนการท างานร่วมกัน

เป็นกลุ่ม เพื่อให้นิสิตได้แสดงความเป็นผู้น า และผู้

ตามที่ดี 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความกตัญญู และน าคุณธรรม จรยิธรรม มาใช้ในการด าเนินชีวติ  

(2) ตระหนักและส านกึในความเป็นไทย  

(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อื่น   

(4) มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคีุณค่าของสังคม 

 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการ

เข้าช้ันเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องฝึกความ

รับผิดชอบ ด้วยการท างานกลุ่ม โดยต้องฝึกทักษะการเป็นผู้น ากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ

ซื่อสัตย์ สุจริต นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
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รายวิชา รู้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้งานข้อมูลที่มีต่อ

สังคม รวมทั้งมกีารจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม เชน่ การยกย่องนสิิตที่ท าดี ท าประโยชน์แก่

ส่วนรวม เสียสละ เป็นต้น 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าช้ันเรียน การส่งงานตามก าหนด

ระยะเวลาทีมอบหมาย และ การรว่มกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนิสิตในการเข้าร่วม

กิจกรรม 

(3) ปริมาณการกระท าทุจรติในการสอบ 

(4) ประเมินจากความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาที่

ศกึษา 

(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเข้าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ  

(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึษากับความรูใ้นศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 มีกลยุทธ์การสอนด้วยแนวคิดของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยใช้วิธีการสอนที่

หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ

ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้สาขาวิชาจัดให้มีการเรียนรู้จาก

สถานการณ์จริงโดยเชิญผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง การศึกษาดู

งาน และการฝกึปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

 ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน และการปฏิบัติของนสิิต ในด้านต่าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบย่อย 

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

(3) ประเมินจากรายงานที่นิสติจัดท า 

(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรอืโครงการที่น าเสนอ 
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(5) ประเมินจากการน าเสนอในชั้นเรียน 

(6) ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการที่รับนิสิตไปฝึกงานหรือท าสหกิจ

ศกึษา 

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด

อย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ

เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน

การแก้ปัญหาอย่างสรา้งสรรค์ 

(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาได้อย่าง

เหมาะสม  

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) กรณีศกึษาทางการประยุกต์ใชข้้อมูลส าหรับงานด้านวิทยาการข้อมูล 

(2) การอภิปรายกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ ์ 

(3) ให้นสิิตมโีอกาสปฏิบัติจริง 

2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี ้สามารถท าได้โดยการ

ให้โจทย์ปัญหาจากข้อมูลจริง เพื่อให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากการแก้ปัญหาข้างต้น โดยนิสิตต้อง

สามารถอธิบายแนวคิดของการแก้ปัญหา วิธีการแก้ปัญหาโดยการประยุกต์ความรู้ที่เรียนมาและ

สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง หลีกเลี่ยงโจทย์ปัญหาหรอืข้อสอบที่เป็นการเลือกค าตอบที่ถูก

มาค าตอบเดียวจากกลุ่มค าตอบที่ให้มา เนื่องจากวิธีการแก้ปัญหามีได้หลายวิธี  

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม

ตามบทบาทหนา้ที่และความรับผดิชอบ 

(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้เหมาะสม 

ท างานเป็นทีมได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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(4) มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

(5) มีทักษะในการด าเนินชีวติในพหุวัฒนธรรม 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 จัดการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่ต้อง

ประสานงานกับผู้อื่น หรือข้ามศาสตร์ของตนเอง นิสิตต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น 

หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล 

และความสามารถในการรับผดิชอบ ดังนี้ 

(1) สามารถท างานกับผูอ้ื่นได้เป็นอย่างดี 

(2) มีความรับผดิชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้

เป็นอย่างด ี

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป 

(5) มีภาวะผู้น า 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนสิิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน

ช้ันเรยีน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรว่มกิจกรรมต่าง ๆ  

 

2.5 ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวข้อง

กับการใชส้ารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพและรู้เท่าทัน 

(2) สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือน าสถิติมา

ประยุกต์ใชใ้นการด าเนินชีวติและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการ

สื่อสารนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การแขง่ขันทักษะทางด้าน

วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา 

และให้น าเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในช้ันเรียน อาจมีการ

วิจารณ์ในเชงิวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ  ที่

เกี่ยวข้อง 

(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจ ากัด เหตุผลในการเลือกใช้

เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศกึษาต่างๆที่มกีารน าเสนอต่อช้ันเรยีน 

 

2.6. สุนทรียภาพ 

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ 

 มีความรู้  ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของศาสตร์ที่ศึกษา ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

 ให้นิสิตมีการสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโดยการน าหลักการทางศิลปะมา

ประยุกต์ มีการสอดแทรกศลิปวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าไปไปในการเรียนการสอน มีรูปแบบการสอนเพื่อให้

มีบรรยากาศการเรียนที่ผ่อนคลาย ให้นิสิตสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ เพื่อให้นิสิตได้ใช้

ความคิดอย่างสร้างสรรค์ 

2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ด้านสุนทรยีภาพ 

 ประเมินจากการงานที่ได้รับมอบหมาย และการน าเสนอผลงาน โดยใช้แบบ

ประเมินที่มหีัวข้อดา้นสุนทรียศิลป์ 
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2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

(1) มีสุขนสิัยที่สง่เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ 

(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม 

2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ 

 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการพัฒนาการส่งเสริม

สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพนี้อาจท าได้ในระหว่างการสอน และกิจวัตรประจ าวันของนิสิต โดยเฉพาะ

ในรายวิชาที่มีปฏิบัติการซึ่งอาจต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน โดยอาจารย์ควรมีเวลาพักให้

นิสิตเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ รวมถึงแนะน าวิธีการออกก าลังกาย เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เช่น 

การพักผ่อนสายตา การบริหารมอื หรอือาจเรียกนิสิตใหลุ้กขึน้มาแก้ปัญหาหน้าชั้น อาจให้นสิิตแบ่งเป็น

กลุ่มเพื่อแก้ปัญหา และให้น าเสนอต่อนิสิตในช้ันเรียน หรืออาจใช้วิธีการสอนแบบเกมในบางเนื้อหา 

รวมถึงการเล่นกีฬาเพื่อสง่เสริมสุขภาพใหแ้ข็งแรง 

2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและ

พัฒนาบุคลิกภาพ 

 ประเมินจากบุคลิภาพและการแสดงออกของนิสิตในการน าเสนอรายงานกลุ่มใน

ช้ันเรยีน ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก การขาดเรียน และสุขภาพโดยรวมของนิสติ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

      • ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 ส
ุนท

รีย
ภา

พ
 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

001101 การใช้ภาษาไทย  ● ● ○  ● ○ ○ ●    ○ ○ ○ ● ○   ● ●   

001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม  ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ลกกว้าง ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า ●  ●  ● ● ●  ●   ● ● ● ●    ●    

002201 พลเมอืงใจอาสา ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ●   ● ● ● ○ ○ ● ○ ○ ○   

002202 สังคมพหุวัฒนธรรม   ● ●  ●   ○ ○   ● ●  ○ ● ○ ○ ○ ●   

003201 การสื่อสารในสังคมดิจทัิล   ●  ● ● ● ● ●    ○ ○ ●  ● ●  ○   

003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม   ● ● ● ● ●  ●    ● ● ●  ● ●  ○ ● ○ 

004101 ศลิปะในการด าเนินชวีติ  ●  ●  ● ● ● ● ○   ○ ○ ○   ○  ○ ●   

004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม  ● ●  ● ● ● ● ●   ●       ● ●  ● 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 ส
ุนท

รีย
ภา

พ
 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

2.1 กลุ่มวชิาพื้นฐานวชิาชีพ                       

126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้งต้น ●○ ○ ● ●○ ○  ○○    ●    ● ● ○  ○ 

231101 พื้นฐานวทิยาการขอ้มูล ●  ●  ●● ● ●   ○ ●  ○ ○  ● ● ●  ○ ○ 

231102 การเขียนโปรแกรมส าหรับวทิยาการขอ้มูล ●  ○  ●● ● ●●○   ○○   ● ● ○  ○  

231303 การคิดเชงิออกแบบส าหรับวทิยาการขอ้มูล ● ○  ● ●  ● ● ● ● ○ ●  ○ ● ● ● ● ● ●  ● 

241161 การค านวณพื้นฐาน ○    ●   ● ●    ○  ○  ○      

247181 สถิตเิบือ้งต้นส าหรับวทิยาการขอ้มูล   ●  ●    ●     ●    ●     

247182 สถิตเิชงิปฏบัิติส าหรับวทิยาการขอ้มูล   ●  ●    ●     ●    ●     

2.2 วิชาเอกบังคับ                       

กลุ่มวทิยาการขอ้มูลและการประยุกต์                       

231221 การแสดงขอ้มูลดว้ยแผนภาพ ● ●  ○ ●  ● ● ● ● ● ○ ○ ○   ● ● ● ●  ● 

231322 การจัดเตรียมขอ้มูล ○    ● ○ ●  ○ ○ ●    ●  ● ● ○   ○ 

231331 บิก้ดาต้า ● ○  ○ ● ○ ●  ○ ○ ● ○ ○ ○   ● ● ●   ● 

231341 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ ● ○   ● ○    ○ ●    ●  ● ●  ●   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 ส
ุนท

รีย
ภา

พ
 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

231342 การเรียนรู้เชงิลึก ○    ● ○   ○ ○ ● ○ ○ ○   ● ●     

231351 ธุรกิจอัจฉรยิะส าหรับวทิยาการขอ้มูล ●  ●  ● ● ● ● ● ●  ● ● ●   ● ● ● ●   

231491 โครงงานวทิยาการขอ้มูล    ○ ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ●  ● ● ○ ● ● ● 

กลุ่มวิทยาการคอมพวิเตอร์                       

231111 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวธีิ ○  ○  ●    ●    ●  ○  ● ●    ● 

231212 การวเิคราะห์และออกแบบฐานขอ้มูล  ○  ○ ●  ●   ○ ○ ○ ○ ○   ● ●  ●   

231213 ระเบียบวธีิทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ●  ○  ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○  ○ ○ 

231314 การเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์ ●   ○ ● ● ● ● ○  ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○   ○ 

กลุ่มทกษฎีทางคณิตศาสตร์                       

241162 พชีคณติเชงิเส้นเบือ้งต้น ○    ●  ○ ● ●   ○ ○  ○  ● ●     

241363 การวเิคราะห์เชงิคณิตศาสตร์ส าหรับ

วทิยาการขอ้มูล 
○ 

   
● 

 
○ ● ● ● 

  
○ ○ ○ 

 
○ 

 
○ 

   

241364 การหาค่าเหมาะที่สุดเบือ้งต้น ○    ● ○  ● ● ●   ○  ○  ○ ○     

กลุ่มตัวแบบการพยากรณ์ทางสถิต ิ                       

247281 เทคนิคการพยากรณ์   ●  ● ○   ●     ● ○   ●     
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 ส
ุนท

รีย
ภา

พ
 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

247282 แบบจ าลองสถิตปิระยุกต์   ●  ● ○   ●     ● ○   ●     

247283 การวเิคราะห์หลายตัวแปร   ●  ●    ●     ●    ● ○    

2.3 วชิาเอกเลอืก                       

กลุ่มวิศวกรรมขอ้มูล                       

231323 วศิวกรรมคุณลักษณะ     ●   ● ●        ● ●  ●   

231332 เทคนิคการสกัดข้อมูลเว็บ ● ●  ○ ● ○  ● ○ ○ ● ○ ○ ○   ●      

231333 บล็อกเชน ●    ● ●   ●        ● ●    ● 

231343 คลังข้อมูลและเหมอืงขอ้มูล     ● ●   ●        ● ●     

231352 ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและ

จรยิธรรม 
●  ● ● ● ● ●      ● ● ●     ● ●  

231396 หัวขอ้ปัจจุบันทางวทิยาการขอ้มูลและการ

ประยุกต์ 
    ● ●   ●   ● ● ● ●  ● ●  ●   

กลุ่มการพัฒนาโปรแกรม                       

222362 ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบสนับสนุนการ

ตัดสนิใจ 
   ● ●     ●    ●   ●   ●   
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รายวิชา 
1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู ้

3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผดิชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6.
 ส
ุนท

รีย
ภา

พ
 

7. ทักษะ

การส่งเสริม

สุขภาพและ

พัฒนา

บุคลิกภาพ 

 (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (3) (1) (1) (2) 

225322 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบวชิวล     ●     ● ●      ●      

225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตส์ าหรับ

อุปกรณเ์คลื่อนท่ี 
    ● ●  ● ●      ●  ●      

225361 การวเิคราะห์และออกแบบซอฟตแ์วร์    ● ● ●  ● ● ●  ● ● ● ● ● ●  ●    

225363 เทคโนโลยปีระมวลผลแบบกลุ่มเมฆ    ● ● ●   ●     ●   ●      

กลุ่มวิเคราะห์เชงิลึกและการหาค่าท่ีเหมาะสมท่ีสุด                       

241366 ระเบียบวธีิการหาค่าเหมาะที่สุดและการ

ประยุกต์ 
 

   
● 

  
● ● ● 

  
 

 
 

 
 ● 

 
● 

 
● 

241367 การบูรณะภาพเบือ้งต้นดว้ยแมทแลบ     ●   ● ● ●       ● ●  ●  ● 

241368 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์     ●   ● ● ●       ● ●  ●  ● 

2.4 ประสบการณ์ภาคสนาม                       

231493 การศึกษาอิสระ ○ ○ ● ● ● ○ ○ ○ ● ●  ● ●  ● ● ○  ●  ● ○ 

231494 การฝึกงาน ○ ○ ● ●  ○ ● ● ● ○ ○ ● ○ ● ● ●   ○  ○ ● 

231495 สหกิจศกึษา ○ ○ ● ●  ○ ● ● ● ●  ● ○ ● ○ ●   ○  ○ ● 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา เป็นส่วน

หนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้ง

สถาบัน และน าไปด าเนนิการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.1 ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมนิผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ 

2.1.2 จัดตั้งคณะกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชา 

2.1.3 จัดให้มกีารประเมนิข้อสอบของรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 

2.1.4 จัดให้นสิิตประเมนิประสิทธิภาพในการสอนในรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

การก าหนดระบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิตหลังจากส าเร็จการศึกษา 

เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องการวัดผลสัมฤทธิ์ของ

นิสิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว ผ่านแบบสอบถาม การประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยน าผลย้อนกลับมา

ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ

หลักสูตร และหนว่ยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะด าเนนิการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน

ด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ทักษะ ความสามารถ 

ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่ง

แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑติที่จบการศกึษาและเข้าท างาน

ในสถานประกอบการ 

2.2.3 การประเมินต าแหน่ง และหรอืความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑติ 

2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาในระดับปริญญาที่สูงขึ้น โดยการส่งแบบสอบถาม 

หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ทักษะ 
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ความสามารถ รวมถึงคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะส าเร็จการศึกษาใน

ระดับปริญญาที่สูงขึ้น 

2.2.5 การประเมินจากบัณฑติที่ไปประกอบอาชีพ ในแงข่องความพร้อมและความรู้จาก

สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับ

หลักสูตรใหด้ียิ่งขึน้ 

2.2.6 ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จ านวนโครงงานที่พัฒนาเอง (ข) 

จ านวนสิทธิบัตร (ค) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จ านวนกิจกรรมการ

กุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จ านวนกิจกรรมในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อ

สังคม 

 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

นิสติที่ได้รับการเสนอใหไ้ด้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังตอ่ไปนี ้

(1) เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มรีายวิชาใด

ได้รับอักษร I หรอือักษร P 

(2) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศกึษาปกติ ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียน

ไม่เต็มเวลา 

(3) มีคา่ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ยกว่า 2.00 

(4) ไม่มพีันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงนิหรอืพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย 

และเป็นไปตามเกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 

การศกึษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561   
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย 

1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างตอ่เนื่อง ผา่นการท าวิจัยสายตรง 

1.3 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ

ประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน 

และการวิจัยอย่างตอ่เนื่อง 

(2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ 

การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน

ประสบการณ์ 

(3) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

(1) สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ

พัฒนา ภูมปิัญญาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  

(2) มีการกระตุน้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาความเช่ียวชาญในสาขาวิทยาการ

ข้อมูล และการท าวิจัยภายในหอ้งเรียน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

1. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร

ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนด าเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

และการประกันคุณภาพการศกึษา 

 

2. บัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามส าหรับหน่วยงาน หรือองค์กร

ที่เป็นนายจ้างของบัณฑติ เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑติ เพื่อน าข้อมูลมาเป็น

ส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานอย่าง

แท้จรงิ 

 

3. นิสิต 

3.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิิต 

3.1.1 คณะพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับนิสิตทุกคนพร้อม

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและอัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตไม่เกินเกณฑ์ที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าใน

การจัดท ากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิิต 

 

3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นค าร้องขอดู

กระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้

เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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4. คณาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 

โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

4.1.1 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ทางสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ สถิต ิคณิตศาสตร์ หรอื สาขาที่เกี่ยวข้อง / หรอืมีประสบการณ์การ

สอนทางสาขาวิชาวิทยาการขอ้มูล 

4.1.2 มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีความเข้าใจถึง

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 

4.1.3 มีความรู ้มีทักษะในการจัดการเรยีนการสอนและการประเมนิผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

และมีประสบการณท์ าวิจัยหรอืประสบการณป์ระกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 

 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 

มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล 

การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารอืแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย

ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

 

4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒิ

การศึกษาขั้นต่ าระดับปริญญาโทหรือต าแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อเรียนเชิญ

เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอน หรอืเสนอต่อคณะกรรมการฯ ใน

การพิจารณาอนุมัต ิและด าเนนิการเรียนเชญิเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดย

คลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการ

สอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับทราบข้อมูลและน าไป

ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนตอ่ไป  

หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน

ข้อมูลการด าเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ
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ส าเร็จการศึกษา จ านวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละป 

ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิตตามแผนการศึกษา การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน

ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร 

การประเมินหลักสูตรจากผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ

ด าเนนิการใหมส่ าหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่น

ค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ

รายวิชาได้ ทั้งนีเ้ป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

การบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร เป็นแบบรวมศูนย์ โดย

มหาวิทยาลัย/คณะ เป็นผู้รับผดิชอบควบคุมและจัดหาให้มีเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียน

การสอน ประกอบด้วย 

(1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัย 100 ที่นั่ง จ านวน 2 ห้อง ณ 

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(2) หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัย ความจุ 80 ที่นั่ง จ านวน 2 หอ้ง 

ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

(3) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 20 เครื่องและ

อุปกรณ์เครือข่ายแลน 4 ชุดการทดลอง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร 

(4)  หอ้งคอมพิวเตอร์เชื่อมตอ่เครือข่าย 133 เครื่อง พร้อมเช่ือมต่อระบบเครือข่ายความเร็ว

ในการรับส่ งข้ อมูล  100 Mbps ณ ห้อง  self-access และศูนย์บรรณสารและ

สื่อการศกึษา 

(5) บริการ Wireless Access Point จ านวน 146 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียนและ

หอพักที่ความเร็วในการรับส่งขอ้มูล 54 Mbps  

จ านวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ

จ านวน 62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จ านวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และ

หนังสืออเิล็กทรอนิกส์จะมีจ านวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจ านวนที่ก าหนดโดย ประกาศส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ

จองหนังสือจากเว็บไซด์ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ผ่านระบบเครือข่ายออนไลน์ได้ 

นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า
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งานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct, 

Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บไซด์

ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศกึษาของมหาวิทยาลัยได้เชน่เดียวกัน 

 

6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

ในกรณีที่ต้องจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม เนื่องจากทรัพยากรมีไม่เพียงพอ 

หรอืไม่ทันสมัย ด าเนนิการดังนี้ 

(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร 

ส ารวจ และวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

(2) มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เสนอรายชื่อสื่อ ต าราที่ใช้ในการเรียนการ

สอนของรายวิชาต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อการวางแผน

จัดสรรงบประมาณประจ าปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

(4) มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ ต ารา หรือวารสารเฉพาะทางให้อาจารย์

และนิสติได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน 

 

6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน ด าเนินการโดย คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะ ผู้สอน ผู้ใช้ และบุคลากรที่

รับผิดชอบทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนนิงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการด าเนนิการของหลักสูตร  
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิ  

สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อน      

การเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวชิา 
     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล      

การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 

และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบ

ทุกรายวชิา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้       

ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวชิาท่ีเปิดสอนในแตล่ะปกีารศึกษา 
     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงาน      

ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า     

ด้านการจัดการเรียนการสอน 
     

9. อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวิชาชพี 

อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
 
     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ          การ

พัฒนาวิชาการและ/หรือวชิาชีพ ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 ตอ่ปี 
     

11. ระดับความพงึพอใจของนสิิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่  ท่ีมีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไมน่อ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย         

ไมน่อ้ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
     

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแตล่ะป ี 9 10 10 11 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที)่ 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) การประชุมวางแผนกลยุทธ์การสอนร่วมกันจากอาจารย์ในสาขาวิชา และเปิดโอกาสให้

มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์

การสอน  

(2) อาจารย์ผู้สอนท าการวัดประสิทธิผลของการเรียนรู้ โดยใช้แบบสอบถาม หรือการ

สนทนากับนิสติ ในระหวา่งภาคการศกึษา  

(3) อาจารย์ผู้สอนประเมินนิสิตจากผลการสอบ พฤติกรรมการแสดงออก และการท า

กิจกรรม 

(4) ภายหลังการสอบในแตล่ะรายวิชา อาจารย์ผูส้อนต้องท าการทวนสอบผลการสอน และ

ท าการทวนสอบความรู้ของนิสิตที่ไม่เข้าใจในเนื้อหา เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิต

ส าหรับการศกึษาในรายวิชาต่อไป 

 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(1) การประเมนิการสอนโดยนิสติทุกปลายภาคการศกึษา โดยกองบริการการศึกษา 

(2) การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในช้ันเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม 

งานที่มอบหมายแก่นสิิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา 

(3) การประเมนิการสอนโดยตัวอาจารย์ผู้สอนเอง (ประเมินตนเอง) 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมนิหลักสูตรในภาพรวมประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ  

(1) ประเมินจากนิสิตช้ันปีสุดท้าย และติดตามจากการฝึกงานของนิสิต โดยจัดให้มีการ

ประเมินจากผู้ดูแลนิสิตขณะฝึกงาน อีกทั้งยังจัดให้มีการกรอกแบบสอบถามเพื่อ

ประเมินหลักสูตรจากบัณฑติที่จบการศกึษาในช่วงวันรับปริญญาอีกด้วย 

(2) ประเมินจากหน่วยงานหรือผู้ประกอบการที่เป็นนายจ้าง โดยมีการส่งหนังสือถึง

นายจ้างของบัณฑิตเพื่อสอบถามถึงความรู้ความสามารถ และการท างานโดยรวมของ

บัณฑติ 

(3) ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งผูท้รงคุณวุฒิ

ด้านการศึกษา หัวหน้าหนว่ยงานและผู้ประกอบการภายนอก 

(4) ประเมินจากการประชุมตัวแทนนิสติกับอาจารย์ในสาขาวิชา 



67 

 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ได้รับการ

แตง่ตัง้จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม 

และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้

ทันที โดยการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ

นั้น จะกระท าทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑติ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  

การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 
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ภาคผนวก ข 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
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ภาคผนวก ค 
 

รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร  
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รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ หลกัสูตรใหม่ 

2564 

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. 

ณ. ห้องประชุมแม่กา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ดร. กนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทียนหวาน กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ด ารงศักดิ์ แย้มบางหวาย กรรมการ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรภรณ์ ช่อล าเจียก กรรมการ 

5. ดร.เขมวดี ปรีดาลิขติ กรรมการ 

6. ดร.สุลาวัลย์ ยศธนู กรรมการ 

7. ดร. สุวชิยะ รัตตะรมย์ กรรมการ 

8. นางสาวเมธาวรรณ ใจไว กรรมการและเลขานุการ 

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ(ผ่านเอกสารการวิพากษ์) 

1. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้ กรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน กรรมการ 

3. นายณัฐดนัย หอมคง กรรมการ 

 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม เน่ืองจากติดภาระกิจ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อล าเจียก กรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัยเรศ เอี่ยมพันธ์ กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วาจารี วีระ กรรมการ 

4. ดร.ธีระพงษ์ หล้าอินเชื้อ กรรมการ 

5. ดร.เอือ้มพร วทิยารัฐ กรรมการ 

6. นายณัฐดนัย ค าขาด กรรมการ 

7. นายยืนยง กันทะเนตร กรรมการ 

 

เปิดการประชุมเวลา 09.00 น. 
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วาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

 ประธานแจง้ให้ทราบถึงขัน้ตอนในการวิพากษ์หลักสูตร โดยจะเป็นการพิจารณาถึงข้อ

วิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อน ามาปรับปรุงรา่งหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พจิารณารับรองรายงานการประชุม 

         -ไม่มี- 

  

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ือง  

       -ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 ที่ประชุมได้พิจารณาปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ

ข้อมูลและการประยุกต์ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 โดยมีประเด็นเห็นชอบในการปรับปรุง ดังนี้ 

1. จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนของชื่อหลักสูตรที่เห็นว่า

ข้อความ “การวิเคราะห์” ในชื่อหลักสูตรอาจเป็นค าที่ซ้ าซ้อน ที่ประชุมเห็นว่าควรคงชื่อเดิม เพื่อเพิ่ม

ความแตกต่าง และแสดงให้เห็นถึงจุดที่เน้นให้เห็นว่ามีการน าคณิตศาสตร์และสถิติมาผสมอย่าง

เข้มขน้เพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะหข์้อมูล 

2. ปรับอาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังส าเร็จการศกึษา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้ 

2.1. ปรับอาชีพผู้จัดการโครงการซอฟแวร์ออก  

2.2. รวมอาชีพ นักสถิตกิับนักวิเคราะหข์้อมูล เป็น นักวิเคราะหข์้อมูลเชิงสถิติ 

2.3. ปรับชื่ออาชีพ นักการตลาด เป็น นักการตลาดดิจติอล   

3. ปรับหมวดของรายวิชา 247182 สถิติเชิงปฎิบัติส าหรับวิทยาการข้อมูล (Statistics 

Practice for Data Science) จากเดิมอยู่ในหมวดวิชาเอกบังคับ เป็น กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 

เนื่องจากมีความเห็นร่วมกันว่ารายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในกลุ่มพื้นฐานเช่นเดียวกับรายวิชา 

247181 สถิติเบื้องต้นส าหรับวิทยาการข้อมูล(Basic Statistics for Data Science) 

4. สลับราย 231332 เทคนิคการสกัดข้อมูลเว็บ (Web Scarping Techniques) จาก

เดิมอยู่ในหมวดวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ ไปอยู่ในหมวดวิชาเอกเลือก 

กลุ่มวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ และน ารายวิชา 231352 ธุรกิจอัจฉริยะส าหรับวิทยาการ

ข้อมูล (Business Intelligence in Data Science) จากเดิมอยู่ ในหมวดวิชาเอกเลือก กลุ่ม
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วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ มาอยู่ในอยู่ในหมวดวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิทยาการข้อมูลและการ

ประยุกต์แทน และให้ปรับรหัสรายวิชาให้สอดคล้องกับหมวดวิชาและแผนการศกึษา 

5. ปรับปรุงรายวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์เพื่อให้เหมาะสมและเพิ่มหัวข้อทางด้าน 

Mathematical analysis เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิ เคราะห์  Machine Learning โดยเฉพาะ Deep 

Learning ให้นสิิตมคีวามสามารถในการวิเคราะห ์ปรับเปลี่ยน parameter ต่างๆ รวมถึงตอ่ยอดไปถึง

งานวิจัยทางดา้นนีไ้ด้มากขึ้น โดยมีสาระการปรับปรุง ดังนี้ 

5.1. ปรับรายวิชา 241163 เรขาคณิตวิเคราะห์ (Analytic Geometry) ซึ่งเป็น

รายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก กลุ่มคณติศาสตร์ ออก 

5.2. รายวิชา 241162 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเบื้องต้น (Introduction to Numerical 

Methods) ปรับจากรายวิชาในหมวดวิชาเอกบังคับ กลุ่มคณิตศาสตร์ เป็น 

รายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก กลุ่มคณิตศาสตร์ และปรับรหัสรายวิชาเป็น 

241163 

5.3. รายวิชา 241263 พีชคณิตเชิง เส้นเบื้องต้น  ( Introduction to Linear 

Algebra) ปรับแผนการศึกษาจากกเดิมอยู่ในช้ันปีที่ 2 ภาคการศกึษาต้น เป็นช้ัน

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย แทนรายวิชา 241162 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข

เบื้องต้น (Introduction to Numerical Methods) และปรับรหัสรายวิชาเป็น 

241162 

5.4. เพิ่มรายวิชา 241363 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการข้อมูล 

(Mathematical Analysis for Data Science) เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเอก

บังคับ กลุ่มคณิตศาสตร์ โดยก าหนดแผนการศึกษาเป็นช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษา

ต้น แทนรายวิชา 241263 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น (Introduction to Linear 

Algebra) ที่ย้ายแผนการศกึษาไป  

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) 

   -ไม่ม-ี 
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ภาคผนวก ง 
 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต เทยีนหวาน 

Associate professor Tanakit Thianwan, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายธนกฤต เทียนหวาน 

รหัสประจ าตัวประชาชน 36099007XXXXX  

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน  

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์

โทรศัพท์มือถอื 

0 5446 6666 ต่อ  1792  

09 4794 5459 

Email tanakit.th@up.ac.th 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2549 วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2546 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ(คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยนรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

 

ผลงานวิจัย     

Wongyai Kritsadaphiwat, Tanakit Thianwan.  ( 2019) .  Projection Type Ishikawa Iteration with 

Perturbations for Common Fixed Points of Two Nonself Generalized Asymptotically Quasi-

Nonexpansive Mappings.  Thai Journal of Mathematics , Volume 17 , Number 3, p.  843-

859. (December). 
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Damrongsak Yambangwai, Sukanya Aunruean, and Tanakit Thianwan.  (2019) .  A new modified 

three-step iteration method for G-nonexpansive mappings in Banach spaces with a graph. 

Numerical Algorithms , P. 1-29. (July) 

Thianwan Tanakit, Damrongsak Yambangwai. (2019), Convergence analysis for a new two-step 

iteration process for G-nonexpansive mappings with directed graphs. Journal of Fixed Point 

Theory and Applications , Volume 21 , Number 2 , p. 44. (March). 

Tanakit Thianwan.  ( 2018) .  Convergence theorems for a new iteration scheme for mixed- type 

asymptotically nonexpansive mappings.  Journal of Fixed Point Theory and Applications, 

Volume  20 , Number 4, p.145. (October). 
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ประวัติ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ช่อล าเจยีก 

Associate Professor Prasit Cholamjiak, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นายประสิทธิ์ ช่อล าเจียก 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35603003XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคณิตศาสตร์  

คณะวทิยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์

โทรศัพท์มือถอื 

0 5446 6666 1716 ต่อ   

08 4373 1038  

Email ch-prasit@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2554 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่  

พ.ศ. 2548 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (คณิตศาสตร)์  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2546 ประกาศนยีบัตรบัณฑิตทางศึกษาศาสตร์ (วิชาชีพครู)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

ผลงานวิจัย     

W.  Cholamjiak, P.  Cholamjiak.  ( 2020) .  Weak convergence for equilibrium problems involving 

nonexpansive and nonspreading multivalued mappings. Thai Journal of Mathematics, Vol 18, 

No 1, p. 464-476. (March) 
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M. A. A. Khan, and P. Cholamjiak. (2020). A multi-step approximant for fixed point problem and 

convex optimization problem in Hadamard spaces.  Journal of Fixed Point Theory and 
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development of a pet information verification application with QR code technology a case 

study of SANSOOK pet hospital in PHAYAO). ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ 7. มหาวิทยาลัยพะเยา. 25-26 มกราคม 2561. หน้า 1298-

1309.  
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ประวัติ 

ดร. สุลาวัลย์ ยศธนู 

Miss. Sulawan Yotthanoo, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุลาวัลย์ ยศธนู 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35701007XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาสถิต ิคณะวทิยาศาสตร์  

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่ 

19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัด

พะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 054-466-666 ต่อ 1836 

085-864-4244 

Email sulawan_y@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2553 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จังหวัดปัตตานี 

พ.ศ. 2545 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (สถิตปิระยุกต์)  

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิต)ิ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 
 

ผลงานวิชาการ 

สุดารัตน์แซ่จ๋าว และ สุลาวัลย์ ยศธนู. (2562). สาเหตุการพ้นสภาพของนิสิตระดับปริญญาตรี 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย 

ครั้งที่ 8. 764-769. (มกราคม) 

พรหมภัสสร อะสะนิธิกูร สุดารัตน์ แซ่จ๋าว ยุวดี สิงแก้ว เขมวดี ปรีดาลิขิต และ สุลาวัลย์ ยศธนู. 

(2562). ความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา. รายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วจิัย ครั้งที่ 11. 1666-1673. (พฤษภาคม) 

สุลาวัลย์ ยศธนู และ บุหรัน พันธุ์สวรรค์. (2563). การบริโภคผักและผลไม้ของกลุ่มผู้บริโภควัยเรียนในเขต

จังหวัดพะเยา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9. 898-905. (มกราคม) 
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ประวัติ 

ดร. เอื้อมพร วิทยารัฐ 

Miss. Uamporn  Witthayarat, Ph.D. 

 

ชื่อ-สกุล นางสาวเอื้อมพร  วิทยารัฐ 

รหัสประจ าตัวประชาชน 35201009XXXXX 

ต าแหน่งทางวชิาการ อาจารย์ 

สถานที่ท างาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เลขที ่19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

สถานที่ติดต่อได้โดยสะดวก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เลขที่ 19 หมู ่2 ถนนพหลโยธิน 

ต าบลแมก่า อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 

โทรศัพท ์ 0 5446 6666 927ต่อ 1  

ประวัติการศึกษา  

พ.ศ. 2556 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตรป์ระยุกต์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. 2551 วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ (คณิตศาสตรป์ระยุกต์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

พ.ศ. 2544 วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จังหวัดเชยีงใหม่ 

 

ผลงานวิจัย  

S. Suantai, U. Witthayarat, Y. Shehu, and P. Cholamjiak, (2019). Iterative methods for the split 

feasibility problem and the fixed point problem in Banach spaces. Optimization, 68(5), 955-

980. (January). 

U.  Witthayarat, and K.  Wattanawitoon, ( 2019) .  Convergence Theorem for Nonexpansive 

Semigroups in\(q\)-Uniformly Smooth Banach Spaces. Communications in Mathematics and 

Applications, 10(2), 295-307. (January). 

U. Witthayarat, Y. J. Cho, and P. Cholamjiak,  (2018). On solving proximal split feasibility problems 

and applications. Annals of Functional Analysis, 9(1), 111-122. (January). 
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ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

  



 

 

 

ภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 

ภาระการสอน ชม./ปีการศกึษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1 นายธนกฤต เทียนหวาน 36099007XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

540 540 540 540 540 

2 นายประสิทธ์ิ ชอ่ล าเจียก 35603003XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

วชิาชีพคร ู

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

540 540 540 540 540 

3 นายอัยเรศ เอี่ยมพันธ์ 36002001XXXXX รอง

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

540 540 540 540 540 

4 นายด ารงศักดิ์ แยม้บางหวาย 31601000XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์

คณิตศาสตร์ประยุกต ์

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

540 540 540 540 540 

5 นางวัชรภรณ์ ชอ่ล าเจียก 35605002XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

วท.ด. 

ป.บัณฑิต 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

วชิาชีพคร ู

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

540 540 540 540 540 

6 นางสาววาจารี  วีระ 35605003XXXXX ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 

ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์

คณิตศาสตร์ประยุกต ์

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

540 540 540 540 540 



 

 

 

ล าดับ ชื่อ – สกุล 

เลขบัตร

ประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่ง 

วิชาการ 
คุณวุฒ ิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศกึษา 

จากสถาบัน 
ภาระการสอน ชม./ปีการศกึษา 

7 นายกนกวรรธน ์เซี่ยงเจ็น 

 

35001000XXXX อาจารย์ วท.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

540 540 540 540 540 

8 นางสาวเขมวด ีปรีดาลขิิต 35404001XXXXX อาจารย์ Ph.D. 

วท.ม. 

วท.บ. 

Applied Statistics 

สถิตปิระยุกต ์

สถิต ิ

Victoria University of Wellington 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

540 540 540 540 540 

9 นายณัฐดนัย ค าขาด 35401003xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

วท.บ. 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

มหาวทิยาลัยแมฟ่า้หลวง 

540 540 540 540 540 

10 นายธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ 35601005XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

540 540 540 540 540 

11 นายยืนยง กันทะเนตร 15603000xxxxx อาจารย์ วท.ม. 

 

วท.บ. 

เทคโนโลยอีนิเทอร์เน็ต

และสารสนเทศ 

วทิยาการคอมพวิเตอร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

มหาวทิยาลัยนเรศวร วทิยาเขตสารสนเทศ

พะเยา 

540 540 540 540 540 

12 นางสาวสุลาวัลย์ ยศธนู 35701007XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

วธีิวิทยาการวจิัย 

สถิตปิระยุกต ์

สถิต ิ

มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

540 540 540 540 540 

13 นางสาวเอื้อมพร  วทิยารัฐ 35201009XXXXX อาจารย์ ปร.ด. 

วท.ม. 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์

คณิตศาสตร์ประยุกต ์

คณิตศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

540 540 540 540 540 
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