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น าไปสู่ การสร้างสั งคมที่พึงปรารถนา จึงทาให้ ภ าคองค์กรธุรกิจมีความต้องการบุ คลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดการข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี
เพิ่ ม มากขึ้ น เนื่ อ งจากในปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี มี รู ป แบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารและ
การทาธุรกรรมต่างๆ ที่สามารถดาเนินการได้ทุกที่ทุกเวลา นาไปสู่ปริมาณข้อมูลจานวนมหาศาล (Big
Data) ซึ่งก่อให้เกิดวิทยาการใหม่ๆ สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล และมีการดาเนินธุรกิจในลักษณะที่
เรียกว่าการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data-Driven Business) หลายหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนจึงได้เปิดสอนหลักสูตรการเรียนรู้ต่างๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี เช่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ได้ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร วิ ท ยาการข้ อ มู ล และการวิ เคราะห์ เชิ ง ธุ ร กิ จ (Data Science and Business
Analytics) ซึ่ ง เป็ น หลั ก สู ต รใหม่ ปี ก ารศึ ก ษา 2559, หลั ก สู ต รอั จ ริ ย ะทางธุ ร กิ จ (Business
Intelligence) และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Technology)
นอกจากนี้สถาบั นเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ได้พัฒ นาหลักสูตรนานาชาติด้านวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะห์เชิงลึก (Data Science and Analytics) ในปีการศึกษา 2561 ส่วนหลักสูตรที่เปิดสอนใน
ระดับปริญญาโท เช่น สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้พัฒนาหลักสูตรวิทยาการข้อมูล
(Data Science) และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้พัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ (Big
Data Engineering) อีกทั้ งบริ ษัท Microsoft ได้พั ฒ นาหลั กสู ตรระยะสั้ น หลายหลั กสู ตรเพื่ อสร้าง
บุคลากรเข้าสู่สายงานที่เกี่ยวข้อ งซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก จะสังเกตได้ว่า
หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นไม่ได้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคณะบริหารธุรกิจ ทาให้บุคลากรไม่มีความรู้
ทางด้านการบริหารงานด้านธุรกิจ จึงเป็นโอกาสที่ดีสาหรับคณะบริหารธุรกิจที่จะเปิด สอนหลักสูตร
ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Data Analyst)
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปั จ จุ บั น ทั่ ว โลกก าลั งก้ า วเข้ า สู่ ยุ ค ดิ จิ ทั ล ท าให้ มี ก ารพั ฒ นาเทคโนโลยี ท างด้ า น
คอมพิวเตอร์ เป็นไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทางรัฐบาลของประเทศไทยได้มีจุดมุ่งหมายให้ พัฒนาโครงสร้างของประเทศไทยเพื่อ
นาไปสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) การพัฒ นาเทคโนโลยีจึงต้องสอดคล้องกับการพัฒ นาทาง
สังคมและวัฒนธรรมโดยต้องคานึงถึงปัญหาทางวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทยที่เริ่มเสื่อมถอย
เช่ น การให้ คุ ณ ค่ ากั บ ความสนุ ก สนานและความสะดวกสบาย ท าให้ เกิ ด การละเลยเรื่อ งวินั ย มี
ความเห็นแก่ตัว ไม่รู้จักเสียสละ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และ ขาดความรับผิดชอบ นอกจากนี้สังคมไทยมี
แนวโน้มเป็นสังคมพหุวัฒ นธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้ามาของแรงงานต่างชาติที่ก่อให้เกิดการ
นาเอาวัฒนธรรมต้นทางผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
ด้วยเหตุดังกล่าว การวางแผนพัฒ นาหลั กสู ตรจึงมีการบูรณาการจุดเด่นทางด้าน
สังคมและวัฒ นธรรมไทยที่เป็ นเอกลักษณ์และเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับประเทศไทยมาช้านาน เช่น การให้
ความช่วยเหลือด้วยรอยยิ้มและไมตรีจิต การส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาไทย ซึ่ง
เป็นการสร้างโอกาสดีและก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและมีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมและชุมชนโดยการ
ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับสังคมและชุมชน ลดการ
ท าลายสิ่ งแวดล้ อ ม อั น ท าให้ คุ ณ ภาพชี วิ ต และสั งคมของประเทศไทยได้ อ ยู่ อ ย่ างยั่ งยื น ตามแนว
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พระราชดาริเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้การพัฒ นาหลักสูตรยังคานึงถึง กระแสวัฒนธรรม
โลก ความก้าวหน้าในการติดต่อสื่อสาร การขยายตัวของเครือข่ายทางสังคมออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้มี
ทั้งโอกาสและมีความเสี่ยงต่อวิถีชีวิต ทัศนคติ และความเชื่อในสังคม ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล กระบวนการเรียนรู้ และพฤติกรรมการบริโภคของคนในประเทศอีกด้วย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ในยุ ค ที่ อุ ป กรณ์ สื่ อ สารติ ด ตั ว ไปด้ ว ยในเกื อ บทุ ก ที่ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารและการท า
ธุรกรรมต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลา ดังที่มีการกล่าวว่า “เราสร้างข้อมูลทุกวัน ข้อมูลเกิดขึ้น
ทุกที่ทุกเวลา ข้อมูลไม่มีวันหลับ” ซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจในลักษณะที่เป็นการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data-Driven Business) ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนอกจากจะกล่าวว่าเป็นข้อมูลขนาดใหญ่
ในเชิงของปริมาณ (Volume) ของข้อมูลแล้ว ยังมีส่วนของความรวดเร็ว (Velocity) ของข้อมูล และ
ความหลากหลาย (Variety) ของข้ อ มู ล ด้ ว ย ดั งจะเห็ น ได้ จ ากในปั จ จุ บั น องค์ ก รขนาดใหญ่ อ ย่ า ง
ธนาคารพาณิ ชย์ ธุ ร กิ จ โท รคมนาคม Retail and Modern Trade ธุ ร กิ จ ในกลุ่ ม การผลิ ต
ภาคอุตสาหกรรม บริษัททางด้านอินเทอร์เน็ต มีการใช้ข้อมูลในการผลิตสินค้าหรือบริการต่างๆ อย่าง
มากมาย จากกรณี ศึกษาของบริ ษัท ค้าปลี ก ขนาดใหญ่ ในสหรัฐ อเมริกา เช่น Walmart ที่ เริ่มจาก
วิเคราะห์ข้อมูลดิบ นาไปสู่การพบรูปแบบการซื้อสินค้าที่ลูกค้า เป็นประจา จนนาไปสู่การปฏิบัติในเชิง
ของ การจัดหมวดหมู่สินค้าในห้างด้วยการจัดสินค้าสองชนิดนี้ไว้ใกล้กันเพื่อความสะดวกของลูกค้า
ซึ่งจะเห็นได้ว่าการค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า 2 ชนิดที่มีความแตกต่างกันเช่น ของกิน กับของ
ใช้ การค้นพบดังกล่าวดังกล่าวไม่มีอยู่ในตาราใดมาก่อน แต่เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดิบที่มีอยู่
และทาให้มียอดขายเพิ่มขึ้น เมื่อไม่นานมานี้ยังมีกรณีของห้าง Target ได้ทาการวิเคราะห์ประวัติการ
ซื้อสินค้าของข้อมูลลูกค้า และมีการพบว่าการซื้อลักษณะใดที่จะบ่งบอกว่าผู้ซื้อสินค้า มีความสนใจใน
สินค้าชนิดนั้น ผู้ขายก็จะมีการส่งบัตรกานัลส่วนลดของสินค้า ชนิดนั้นไปให้ลูกค้าคนดังกล่าว เพื่อเป็น
การเพิ่มยอดขาย ซึ่งเป็นการนาข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าเฉพาะรายมาวิเคราะห์ จากการวิเคราะห์
ข้อมูลที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าข้อมูลเป็นสิ่งที่เล่าเรื่องราวในธุรกิจต่างๆ ซึ่งไม่มีในตาราใดมาก่อน ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็นศาสตร์ที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในส่วนของ
การออกแบบการจัดเก็บข้อมูล การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูล การเข้าใจพื้นฐานทางสถิติเพื่อ
แปลผลการวิเคราะห์ ข้อมูลซึ่งเป็ น ส่วนที่วิทยาการข้อมูลเข้ามามีบทบาท ธุรกิจในปัจจุบันมีข้อมูล
จานวนมากมายมหาศาลที่จะต้องนามาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางใน การดาเนินธุรกิจใหม่ๆ ดังเห็นได้
จากโครงสร้างขององค์กรธุรกิจในประเทศสหรัฐอเมริกานอกจากมีตาแหน่งงานระดับสูงในด้านต่างๆ
อาทิ CFO (Chief Financial Officer) และ CEO (Chief Executive Officer) แล้วนั้น ปัจจุบันได้มี
การเพิ่มสายงานในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลจนไปถึงระดับ CDO (Chief Data Officer)
หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เป็นหลักสูตรที่ เกี่ยวข้องกับ ทักษะสี่ด้านอาทิ
ทั ก ษะทางด้ านบริ ห ารธุร กิ จ ทั ก ษะทางด้ านไอที ทั ก ษะทางด้ านการใช้ ส ถิ ติ พื้ น ฐานส าหรับ การ
วิเคราะห์ข้อมูล และทักษะทางด้านการคิดวิ เคราะห์เชิงวิพากษ์ การมีความอยากรู้อยากเห็นในการ
วิเคราะห์ข้อมูล การมีแรงบันดาลใจและมีความคิดสร้างสรรค์
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หลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ เ น้ น ทางด้ า นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ธุ ร กิ จ ซึ่ ง จะท าให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี
ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี เพื่อที่จะทาการเรียนรู้การใช้ข้อมูลตั้งแต่
ต้นทาง ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่จะส่งผลต่อความสามารถในการออกแบบการจัดเก็บและ
การจัดการข้อมูล รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลและการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างโมเดล
ธุรกิจบนพื้นฐานของการตัดสินใจหรือกลยุทธ์ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมู ลซึ่งเป็นปลายทางของการ
ประยุ กต์ ใช้ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพส าหรับ การดาเนิ น ธุรกิจ และในการเรียนการสอน ในหลั ก สู ต ร
ดังกล่าวจะพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านรายวิชาเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ เช่น รายวิชาเกี่ยวกับทางด้าน
บัญชี การตลาด การจัดการ การเงิน เป็นต้น และเรียนรู้เกี่ยวกั บทักษะทางด้านการคิดวิเคราะห์เชิง
วิพ ากษ์ การมี ค วามอยากรู้ อยากเห็ น ในการวิเคราะห์ ข้อ มู ล การมี แ รงบั น ดาลใจและมี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์ จะเป็น การเสริมสร้างคุณ ลักษณะที่ส าคัญ สาหรับการเป็นนักวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงธุรกิจ
เพิ่มเติมจากการมีความเข้าใจตั้งแต่ต้นทางของการเกิดข้อมู ลไปจนถึงปลายทาง คือการนาประโยชน์
จากข้อมูลมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนในหลักสูตรดังกล่าวเป็น
นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจอย่างมืออาชีพ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
หลั ก สู ต รการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งธุ ร กิ จ เป็ น หลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในยุท ธศาสตร์ที่ 8 ด้านการพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ที่เร่งการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
มี คุ ณ ภาพและสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการโดยเฉพาะในสาขา STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) และสอดรั บ กั บ นโยบายการเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ดิ จิ ทั ล (Digital
University) ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ต่ อ การด าเนิ น ภารกิ จ หลั ก ของ
มหาวิทยาลัยในการ บูรณาการความรู้สู่การพัฒนาประเทศ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใช้ร่วมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และกลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ใช้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องเรียน
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ได้แก่ วิชาการเตรียมความพร้อมสหกิจ ทุกสาขาวิ ชาใน
คณะบริหารธุรกิจ ต้องเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานกับอาจารย์ผู้แทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้าน
เนื้ อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี

7
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตมืออาชีพที่มีความรู้ มีความสามารถในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจรองรับ
เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
1.2 วัตถุประสงค์
1) เพื่อผลิตบัณ ฑิตที่มีความรู้และความเข้าใจทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงธุรกิจ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและข้อมูลขนาดใหญ่
และเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง
3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจและทักษะเชิงเทคนิคที่สาคัญในการค้นหาสารสนเทศที่มี
มูลค่า เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ
4) สามารถประยุกต์และนาเครื่องมือต่างๆ ทั้งในรูปแบบ Hardware และ Software มาใช้
ใน การจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลได้อย่างเหมาะสม
5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบอาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานตามที่ สกอ.
กาหนด

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

 พัฒนาหลักสูตรตาม
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 รายงานผลการประเมิน
ที่กาหนด
หลักสูตร
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรให้
 ติดตามการเปลี่ยนแปลง
 รายงานผลการประเมิน
สอดคล้องกับความต้องการ
ในความต้องการของ
ความพึงพอใจในการใช้
ของอุตสาหกรรมและ
ผู้ประกอบการ
บัณฑิตของสถาน
การเปลี่ยนแปลงของ
ด้านอุตสาหกรรมการผลิต
ประกอบการ
เทคโนโลยี
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรู้ความสามารถใน
การทางานของบัณฑิต
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ใช้ระบบทวิภ าค (Semester System) โดยแบ่งเวลาศึ กษาในปีการศึกษา
หนึ่งๆ ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(1) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็นเวลา 16 สัปดาห์รวมทั้ง
เวลาสาหรับการสอบด้วย
(2) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป เป็นเวลา 16 สัปดาห์
รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
และมหาวิทยาลัยอาจเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลา
ศึกษา 8 สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาค
การศึกษาปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
ภาคปกติ เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
ภาคสมทบ เรียน จันทร์-ศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น.
เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.00-17.00 น.
2.2 คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. ส าเร็ จการศึ กษาระดั บ มั ธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) ที่ มี พื้ น ฐานด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ไม่ น้ อ ยกว่ า 4
หน่วยกิตในระดับมัธยมศึกษา หรือสาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิช าพาณิช ยกรรมทุก
สาขา หรือด้านวิชาคอมพิวเตอร์ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า
2. สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาพาณิชยกรรมทุกสาขาวิชา หรือ
ด้านวิชาคอมพิวเตอร์ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ศึกษาโดยเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
1. เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
2. เข้าศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
1. นักศึกษามีพื้นฐานความสามารถทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานไม่เพียงพอ
2. นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอ
3. นักศึกษามีพื้นฐานความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
1. สาหรับ นักศึกษาที่มี พื้น ฐานความสามารถทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานไม่เพียงพอ ก่อนเปิด
ภาคการศึกษา คณะกรรมการหลักสูตรจะจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์
2. ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี พื้ น ฐานความรู้ ท างด้ า นคณิ ต ศาสตร์ ไ ม่ เพี ย งพอ ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษา
คณะกรรมการหลักสูตรจะจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์
3. ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี พื้ น ฐานความรู้ ท างด้ า นภาษาอั ง กฤษไม่ เพี ย งพอ ก่ อ นเปิ ด ภาคการศึ ก ษา
คณะกรรมการหลักสูตรจะจัดให้มีการเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

2562
35
35
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2563
2564
2565
70
70
70
35
70
70
35
70
35
105
175
245
35

2566
70
70
70
70
280
70

ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562
-

2563
-

2564
35
35
0

2565
35
35
70
35

2566
35
35
70
35
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ภาคสมทบ ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
จานวนนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะจบการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2562
-

2563
-

2564
35
35
0

2565
35
35
70
35

2566
35
35
70
35

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 ภาคปกติ
(1) งบประมาณรายรับ ภาคปกติ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2562
2563
2564
ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
910,000
2,730,000
5,460,000
และค่าสนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
105,000
315,000
630,000
เงินงบประมาณแผ่นดิน
1,015,000

รวมรายรับ

3,045,000

6,090,000

(2) งบประมาณรายจ่าย ภาคปกติ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2562
2563
2564
ก. งบดาเนินการ

2565

2566

7,280,000

8,190,000

840,000

945,000

8,120,000

9,135,000

2565

2566

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,213,280

2,338,560

2,463,840

2,589,120

2,714,400

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ไม่รวมข้อ
3 และข้อ 4 )
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

115,000

346,500

693,000

924,000

1,039,500

364,000

1,092,000

2,184,000

2,912,000

3,276,000

รวม (ก)

2,692,780

3,777,060

5,340,840

6,425,120

7,029,900
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หมวดเงิน
2562
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา

ปีงบประมาณ
2563
2564

2565

2566

-

1,000,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

2,692,780
35

1,000,000
4,777,060
105

1,000,000
6,340,840
210

1,000,000
7,425,120
280

1,000,000
8,029,900
315

2565

2566

3,850,000

3,850,000

3,850,000

3,850,000

2565

2566

596,500

596,500

962,500
1,559,000

962,500
1,559,000

-

-

1,559,000

1,559,000

70

70

2.6.2 ภาคสมทบ
(1) งบประมาณรายรับ ภาคสมทบ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2562
2563
2564
ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน
1,925,000
และค่าสนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจ่าย
เงินงบประมาณแผ่นดิน
1,925,000
รวมรายรับ
(2) งบประมาณรายจ่าย ภาคสมทบ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
หมวดเงิน
2562
2563
2564
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
430,250
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
(ไม่รวมข้อ 3 และข้อ 4 )
3. ทุนการศึกษา
481,250
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
911,500
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
911,500
รวม (ก) + (ข)
35
จานวนนักศึกษา
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั้นปีที่ควรศึกษา
กลุ่มวิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
คณะ

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หน่วยกิต

รหัสคณะ
BA คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
ระดับการศึกษา 2 ปริญญาตรี
รหัสสาขาวิชา
08 สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
กลุ่มวิชา

1

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ

3-9 กลุ่มวิชาชีพเลือก
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กาหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
นก.(ท-ป-น)
ลาดับวิชาในกลุ่ม (01-99)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั้นปีที่ควรศึกษา
ชั่วโมงปฏิบัติ
สภาพรายวิชา
ชั่วโมงทฤษฎี
กลุ่มวิชา
หน่วยกิต
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุ่มวิชา
10 กลุ่มวิชาภาษาไทย
20 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
30 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
40 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
50 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 60 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
70 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
80 กลุ่มวิชาบูรณาการ
81 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังศาสตร์
82 กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
สภาพรายวิชา

0 วิชาไม่บังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา
1 อนุปริญญา
2 ปริญญาตรี
เช่น GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)

14

- รายวิชา
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต ประกอบด้วย
 กลุ่มวิชาภาษาไทย 3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา
GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ (Thai for Presentation)
วรรณคดีไทย (Thai Literature)
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers)

 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

12 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชา
ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GE2201101

ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)

3(3-0-6)

GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)

3(3-0-6)

GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ (English Reading )

3(3-0-6)

GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ (English Listening)

3(3-0-6)

GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)

3(3-0-6)

GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)

3(3-0-6)

GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

3(3-0-6)

 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

GE2300101

พลวัตทางสังคมและความทันสมัย (Social Dynamics and Modernity)

3(3-0-6)

GE2300102

มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)

3(3-0-6)
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รหัสวิชา
GE2300103

ชื่อวิชา
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

GE2300104

3(3-0-6)

GE2300105

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)

GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy)

3(3-0-6)

GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ (Law and Professional Ethics)

3(3-0-6)

GE2300108

อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)

3(3-0-6)

GE2300109
GE2400101

3(3-0-6)
3(3-0-6)

GE2400102

สันติศึกษา (Peace Studies)
การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
(Information Literacy and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)

GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Thai Studies and Local Wisdom)

3(3-0-6)

GE2400104
GE2400105

การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
(Mind Development for Quality of Life)

3(3-0-6)
3(3-0-6)

GE2400106
GE2400107
GE2400108

 กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด

3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา
GE2500101

ชื่อวิชา
พลศึกษา (Physical Education)

หน่วยกิต
1(0-2-1)

GE2500102

ลีลาศ (Social Dance)

1(0-2-1)

GE2500103

กีฬาประเภททีม (Team Sports)

1(0-2-1)

GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)

1(0-2-1)

GE2500105

นันทนาการ (Recreation)

1(0-2-1)
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 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด

3 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้

รหัสวิชา
GE2600101

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์พื้นฐาน (Fundamental Mathematics)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

GE2600102

สถิติเบื้องต้น (Introduction to Statistics)

3(3-0-6)

GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Mathematics in Daily Life)

3(3-0-6)

GE2700101

วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน (Science in Daily Life)

3(3-0-6)

GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)
 กลุ่มวิชาบูรณาการ 4 หน่วยกิต ให้เลือกศึกษารายวิชาต่อไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
กลุ่มวิชาบูรณาการ
รหัสวิชา
GE2801101

ชื่อวิชา
ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
(Creative and Communication Skills)

3(3-0-6)

หน่วยกิต
4(4-0-8)

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
รหัสวิชา
GE2810101

ชื่อวิชา
โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century)

หน่วยกิต
2(2-0-4)

GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
(Self Development for Careers)
ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)

2(2-0-4)

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health)

2(2-0-4)

GE2810103
GE2810104
GE2810105

2(2-0-4)

2(2-0-4)

กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
รหัสวิชา
GE2820101

ชื่อวิชา
ปกิณกคณิตศาสตร์ (Miscellaneous Mathematics)

หน่วยกิต
2(2-0-4)

GE2820102

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต (Science for Living)

2(2-0-4)
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รหัสวิชา
GE2820103

ชื่อวิชา
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
(Material and Application in Daily Life)

 หมวดวิชาเฉพาะ
 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ

94
17

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต
2(2-0-4)
ประกอบด้วย
ประกอบด้วย



รหัสวิชา
ST2021101

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ดิสครีต (Discrete Mathematics)

หน่วยกิต
3(3-0-6)

ST2023318

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (Introduction to Data Science)

3(3-0-6)

ST2031103

แคลคูลัส 1 (Calculus 1)

3(3-0-6)

ST2031112

หลักสถิติ (Principles of Statistics)

3(3-0-6)

ST2051111

ฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics)

3(3-0-6)

ST2051112

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป (General Physics Laboratory)

1(0-2-1)

BA2001401

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
(Preparation for Cooperative Education)

1(0-2-1)

 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา
BA2082101
BA2082102
BA2082103
BA2082104
BA2082205
BA2082206
BA2082207

62

หน่วยกิต ประกอบด้วย

ชื่อวิชา
อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
(Algorithm and Programming for Data Analytics)
พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
(Introduction to Business Data Analytics)
โครงสร้างข้อมูลและการจัดการข้อมูล
(Data Structure and Data Management)
หลักการจัดการสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
(Principles of Management for Data Analytics)
หลักการตลาดสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
(Principles of Marketing for Data Analytics)
การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
(Critical Thinking and Business Problem Solving)
คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยี
(Mathematics for Technology)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

18

รหัสวิชา
BA2082208
BA2082209
BA2082310
BA2082311
BA2082312
BA2082313
BA2082314
BA2082315
BA2082316
BA2082317
BA2082318
BA2082419
BA2082420
BA2082421
BA2082422

ชื่อวิชา
โมเดลการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
(Business Decision Models)
การจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูล
(Database Management and Data Warehouse)
การสื่อสารข้อมูลและปฏิบัติการเครือข่าย
(Data Communication and Network Operations)
การบัญชีสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
(Accounting for Data Analytics)
แนวคิดเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการข้อมูล
(Practical Approach to Data Science)
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
(Business Strategical Data Analytics)
การเงินธุรกิจสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
(Business Finance for Data Analytics)
กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล
(Statistical Graphics and Data Visualization)
สัมมนาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
(Seminar in Business Data Analytics)
เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ
(Business Data Mining Techniques)
การเตรียมโครงงานวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจ
(Business Data Research Pre-Project)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
(Marketing Data Analytics)
โครงงานวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจ
(Business Data Research Project)
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data Analytics)
การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและอัจฉริยภาพทางธุรกิจ
(Business Data Analytics and Business Intelligence)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(1-4-4)
3(0-6-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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 กลุ่มวิชาชีพเลือก 15 หน่วยกิต กาหนดให้ศึกษาดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
BA2083401 สหกิจศึกษาทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
6(0-40-0)
(Cooperative Education for Business Data Analytics)
ในกรณี ไม่ ส ามารถลงทะเบี ย นวิช าสหกิ จศึ กษาทางการวิเคราะห์ ข้อ มูล เชิ งธุรกิ จ ซึ่งเป็ น ไปตาม
ข้ อ บั งคั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ว่า ด้ ว ยการจั ด สหกิ จ ศึ ก ษ าและการฝึ ก งานวิช าชี พ
พ.ศ. 2553 หรือมติของคณะกรรมการประจาหลักสูตร ให้เลือกลงทะเบียนวิชาการฝึกงานทาง การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงธุรกิจ
BA2083402 การฝึกงานทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
3(0-40-0)
(Internship for Business Data Analytics)
และเลือกศึกษาให้ครบ 15 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
BA2083203 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
(Python Language Programming)
BA2083204 การทาเหมืองข้อความและการวิเคราะห์
(Text Mining and Analytics)
BA2083205 การคัดกรองและแปลงข้อมูล
(Data Wrangling)
BA2083206 การเรียนรู้ของเครื่อง
(Machine Learning)
BA2083307 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
(Marketing Information Technology)
BA2083308 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูล
(Creativity and Innovation in Data Analytics)
BA2083309 แหล่งข้อมูลและการออกแบบทางธุรกิจ
(Data Sources and Business Design)
BA2083310 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางธุรกิจ
(Internet of Things for Business)
BA2083311 การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
(Data Analytics for Customer Relationship Management)
BA2083312 การตลาดดิจิทัล
(Digital Marketing)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
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รหัสวิชา
ชื่อวิชา
BA2083313 ภาษาจาวาสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Java for Big Data Analytics)
BA2083314 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
(PRACTICAL NoSQL DATABASE)
BA2083315 การพัฒนาเว็บไซต์สาหรับธุรกิจ
(Business Website Development)
BA2083316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
(Analysis and Business Information System Design)
BA2083317 โปรแกรมภาษาซี
(C programming)
BA2083318 คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว
(Computer Graphics and Animation)
BA2083319 โปรแกรมสานักงานขั้นสูง
(Advanced Office Programs)

หน่วยกิต
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปีที่
GE2201101
GE2500101
ST2023318
ST2031112
BA2082101
BA2082205
BA2082310

ปีที่
GE2201102
GE2500xxx
ST2051111
ST2051112
BA2082102

1 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ภาษาอังกฤษ 1
3
3
0
6
พลศึกษา
1
0
2
1
วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
3
3
0
6
หลักสถิติ
3
3
0
6
อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม
3
2
2
5
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ห ลั ก ก า ร ต ล า ด ส า ห รั บ ก า ร
3
3
0
6
วิเคราะห์ข้อมูล
การสื่ อ สารข้อ มู ล และปฏิ บั ติก าร
3
1
4
4
เครือข่าย
รวม
19
15
8
34
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 23

1 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ภาษาอังกฤษ 2
3
3
0
6
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
1
0
2
1
ฟิสิกส์ทั่วไป
3
3
0
6
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1
0
2
1
พื้ น ฐานการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง
3
3
0
6
ธุรกิจ
BA2082103 โครงสร้ า งข้ อ มู ล และการจั ด การ
3
2
2
5
ข้อมูล
BA208XXXX วิชาชีพเลือก 1
3
x
x
x
BA208XXXX วิชาชีพเลือก 2
3
x
x
x
รวม
20
x
x
x
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
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ปีที่
GE2200XXX
GE28XXXXX
ST2021101
ST2031103
BA2082206
BA2082104

ปีที่
GE2200XXX
GE28XXXXX
GE2XXXXXX
BA2082207
BA2082208
BA2082209

2 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
3
x
x
x
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
x
x
x
คณิตศาสตร์ดิสครีต
3
3
0
6
แคลคูลัส 1
3
3
0
6
การคิ ดเชิ งวิ พ ากษ์ และการแก้ ไข
3
2
2
5
ปัญหาทางธุรกิจ
ห ลั ก การจั ด การส าห รั บ การ
3
3
0
6
วิเคราะห์ข้อมูล
รวม
18
x
x
x
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
2 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
3
x
x
x
กลุ่มวิชาบูรณาการ
2
x
x
x
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
3
x
x
x
มนุษยศาสตร์
คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยี
3
3
0
6
โมเดลการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
3
2
2
5
ก า ร จั ด ก า ร ฐ า น ข้ อ มู ล แ ล ะ
3
2
2
5
คลังข้อมูล
รวม
17
x
x
x
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
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ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
GE21XXXX กลุ่มวิชาภาษาไทย
3
x
x
x
BA2082311 การบัญชีสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
3
3
0
6
BA2082312 แนวคิดเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการ
3
3
0
6
ข้อมูล
BA2082314 การเงิน ธุรกิจ ส าหรับ การวิเคราะห์
3
3
0
6
ข้อมูล
BA208xxxx วิชาชีพเลือก
3
x
x
x
xxxx
เลือกเสรี 1
3
x
x
x
รวม
18
x
x
x
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
GE2XXXXX ก ลุ่ ม วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
3
x
x
x
วิทยาศาสตร์
BA2082313 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
3
1
4
4
BA2082315 กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพ
3
2
2
5
นิทัศน์จากข้อมูล
BA2082419 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
3
1
4
4
BA2082316 สัมมนาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
1
0
2
1
BA2082317 เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ
3
2
2
5
BA2082318 การเตรีย มโครงงานวิจั ย ข้อมู ล เชิ ง
1
0
2
1
ธุรกิจ
รวม
17
x
x
x
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
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ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
GE28XXXX กลุ่มวิชาบูรณาการ
2
x
x
x
BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1
0
2
1
BA2082420 โครงงานวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจ
3
0
6
3
BA2082421 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3
2
2
5
BA2082422 การวิเคราะห์ ข้อมูล ทางธุรกิจ และ
3
2
2
5
อัจฉริยภาพทางธุรกิจ
xxxx
เลือกเสรี 2
3
x
x
x
รวม
15
x
x
x
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
BA2083401 สหกิจศึกษาทางการวิเคราะห์ข้อมูล
6
0
40
0
เชิงธุรกิจ
รวม
6
0
40
0
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40
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แผนการเรียนภาคสมทบ
ปีที่
GE2201101
GE2500101
ST2023318
ST2031112
BA2082101
BA2082205

ปีที่
GE2201102
GE2500xxx
ST2051111
ST2051112
BA2082102

1 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
ภาษาอังกฤษ 1
3
3
0
6
พลศึกษา
1
0
2
1
วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
3
3
0
6
หลักสถิติ
3
3
0
6
อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม
3
2
2
5
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
ห ลั ก ก า ร ต ล า ด ส า ห รั บ ก า ร
3
3
0
6
วิเคราะห์ข้อมูล
รวม
16
14
4
30
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 18

1 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษ 2
3
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
1
ฟิสิกส์ทั่วไป
3
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1
พื้ น ฐานการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง
3
ธุรกิจ
BA208XXXX วิชาชีพเลือก 1
3
รวม
14

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
6
0
2
1
3
0
6
0
2
1
3
0
6
x
x

x
x

x
x

ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
BA2082310 การสื่ อ สารข้อ มู ล และปฏิ บั ติก าร
3
1
4
4
เครือข่าย
BA2082103 โครงสร้ า งข้ อ มู ล และการจั ด การ
3
2
2
5
ข้อมูล
BA208XXXX วิชาชีพเลือก 2
3
x
x
x
รวม
9
x
x
x
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
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ปีที่
GE2200XXX
GE28XXXXX
ST2021101
ST2031103
BA2082206

2 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
3
x
x
x
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
x
x
x
คณิตศาสตร์ดิสครีต
3
3
0
6
แคลคูลัส 1
3
3
0
6
การคิ ดเชิ งวิ พ ากษ์ และการแก้ ไข
3
2
2
5
ปัญหาทางธุรกิจ
รวม
15
x
x
x
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

ปีที่
GE2200XXX
GE28XXXXX
GE2XXXXXX

2 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
3
x
x
x
กลุ่มวิชาบูรณาการ
2
x
x
x
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
3
x
x
x
มนุษยศาสตร์
คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยี
3
3
0
6
โมเดลการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
3
2
2
5
รวม
14
x
x
x
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx

BA2082207
BA2082208

ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
BA2082104 ห ลั ก ก ารจั ด ก ารส าห รั บ ก าร
3
3
0
6
วิเคราะห์ข้อมูล
BA2082209 ก า ร จั ด ก า ร ฐ า น ข้ อ มู ล แ ล ะ
3
2
2
5
คลังข้อมูล
รวม
6
5
2
11
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 7
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ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
GE21XXXX กลุ่มวิชาภาษาไทย
3
x
x
x
BA2082311 การบัญชีสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
3
3
0
6
BA2082312 แนวคิดเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการ
3
3
0
6
ข้อมูล
BA2082314 การเงิน ธุรกิจ ส าหรับ การวิเคราะห์
3
3
0
6
ข้อมูล
BA208xxxx วิชาชีพเลือก
3
x
x
x
รวม
15
x
x
x
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
GE2XXXXX ก ลุ่ ม วิ ช า ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
3
x
x
x
วิทยาศาสตร์
BA2082313 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
3
1
4
4
BA2082315 กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพ
3
2
2
5
นิทัศน์จากข้อมูล
BA2082316 สัมมนาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
1
0
2
1
BA2082317 เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ
3
2
2
5
BA2082318 การเตรีย มโครงงานวิจั ย ข้อมู ล เชิ ง
1
0
2
1
ธุรกิจ
รวม
14
x
x
x
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
BA2082419 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
3
1
4
4
xxxx
เลือกเสรี 1
3
x
x
x
รวม
6
x
x
11
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
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ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
GE28XXXX กลุม่ วิชาบูรณาการ
2
x
x
x
BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1
0
2
1
BA2082420 โครงงานวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจ
3
0
6
3
BA2082421 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3
2
2
5
BA2082422 การวิเคราะห์ ข้อมูล ทางธุรกิจ และ
3
2
2
5
อัจฉริยภาพทางธุรกิจ
xxxx
เลือกเสรี 2
3
x
x
x
รวม
15
x
x
x
ชั่วโมง / สัปดาห์ = xx
ปีที่ 4 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
BA2083401 สหกิจศึกษาทางการวิเคราะห์ข้อมูล
6
0
40
0
เชิงธุรกิจ
รวม
6
0
40
0
ชั่วโมง / สัปดาห์ = 40
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แผนการเรียนสมทบ (เทียบโอน)
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
หน่วยกิต
ST2023318 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
3
ST2031112 หลักสถิติ
3
BA2082419 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
3
BA2082101 อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรม
3
สาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
BA2082102 พื้ น ฐานการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เชิ ง
3
ธุรกิจ
BA2083314 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
1
รวม
16

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
6
3
0
6
1
4
4
2
2
5
3

0

6

0
12

2
8

1
28

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 20
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
ST2021101 คณิตศาสตร์ดิสครีต
3
ST2051111 ฟิสิกส์ทั่วไป
3
ST2051112 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1
BA2082206 การคิ ด เชิ ง วิ พ ากษ์ แ ละการแก้ ไ ข
3
ปัญหาทางธุรกิจ
BA2082208 โมเดลการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
3
BA2083205 การคัดกรองและแปลงข้อมูล
3
รวม
16

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
6
3
0
6
0
2
1
2
2
5
2
2
12

2
2
8

5
5
28

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 20
ปีที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 3
หน่วยกิต
ST2031103 แคลคูลัส 1
3
BA2082312 แนวคิดเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการ
3
ข้อมูล
BA2083206 การเรียนรู้ของเครื่อง
3
รวม
9

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
6
3
0
6

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 10

2
8

2
2

5
16
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ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1
BA2082207 คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยี
BA2083203 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
BA2083309 แหล่งข้อมูลและการออกแบบทาง
ธุรกิจ
BA2083310 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางธุรกิจ
BA2083311 การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์
รวม

หน่วยกิต
3
3
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
3
0
6
2
2
5
2
2
5

3
3

1
1

4
4

4
4

15

9

12

24

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 21
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
หน่วยกิต
BA2082313 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
3
BA2082315 กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพ
3
นิทัศน์จากข้อมูล
BA2082316 สัมมนาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
1
BA2082317 เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลเชิง
3
ธุรกิจ
BA2082420 โครงงานวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจ
3
รวม
13

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
1
4
4
2
2
5
0
2

2
2

1
5

0
5

6
16

3
18

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 21
ปีที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 3
BA2082421 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
BA2082422 การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและ
อัจฉริยภาพทางธุรกิจ
BA2083308 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
ในการวิเคราะห์ข้อมูล
รวม

หน่วยกิต
3
3

ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง
2
2
5
2
2
5

3

3

0

6

9

7

4

16

ชั่วโมง / สัปดาห์ = 11
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3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ชั้นปีที่
รายละเอียด
1
นักศึกษาสามารถวิเคราะห์ ข้อมูลโดยใช้ความรู้ ทางคณิ ตศาสตร์และสถิติเบื้องต้น และ
สามารถเขียนโปรแกรมตามที่กาหนดได้
2
นักศึกษาสามารถเลือกใช้อัลกอริทึมแบบต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล และมีทักษะในการ
บริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่
3
นักศึกษาสามารถเลือกใช้ซอฟต์แวร์ และ/หรือเขียนโปรแกรมในการสร้างกราฟิกเชิงสถิติ
การสร้างภาพนิทัศน์ และมีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลหลากหลายประเภททั้งข้อมูลที่เป็น
ตัวเลข ข้อความ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้
4
นักศึกษาสามารถใช้วิธีการทางสถิติและ/หรืออัลกอริทึมแบบต่างๆ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล
ตามลักษณะของข้อมูลได้อย่างเหมาะสมได้ด้วยตนเอง และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข
ข้อความภาพและภาพดิจิทัลได้ และสามารถเขียนโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลและ/หรือใช้
ซอฟต์แวร์สาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล และมีการนาองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมา
ประยุกต์ได้ด้วยตนเอง

32

3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษาไทย
GE2100101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
และการเขียนประเภทต่าง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทต่าง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles
of business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การน าเสนอ ทั ก ษะการรั บ และการส่ ง สาร การพู ด เพื่ อ
การนาเสนอ การอ่านและการนาเสนอข้อมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนาเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation
GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วรรณคดีไทย ความหมายและความสาคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะห์และ
การประเมินค่าวรรณคดี ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับวิถีไทย
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Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การเขี ย น การเขี ย นหนั ง สื อ ราชการ การเขี ย นรายงาน
การประชุม การเขียนสารและคากล่าวในโอกาสต่างๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณา
และประชาสัมพันธ์
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary, advertisements and public relations
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ
GE2201101
ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ ส านวนและโครงสร้ า งภาษาระดั บ พื้ น ฐาน การทั ก ทาย การแนะน าตั ว
การบรรยายบุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณ์
ในอดีต และการบรรยายแผนการและการพยากรณ์ในอนาคต
Basic English usage of expressions and structures: greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places;
describing past events; describing future plans and predictions
GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ ภ าษาระดั บ สู งขึ้ น เพื่ อ ใช้ ภ าษาให้ ถู ก ต้ อ งตามสถานการณ์ ต่ างๆ ได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจาวันและการเตือน การกาหนดเงื่อนไข ข่าวสาร
ข้อมูล การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison;
instructions and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
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GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับคาศัพท์และสานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสาคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การให้นิยาม การจาแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ
ป้าย ประกาศและฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and workrelated expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details;
instructions and process description; cause and effect relationship
GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ น าไปใช้ ในอาชี พ ต่ า ง ๆ การพบปะผู้ ค นในสถาน
ประกอบการ การใช้โทรศัพท์เพื่อติดต่องานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนาเสนอผลประกอบการ
การบอกคุ ณ สมบั ติ ข องสิ น ค้ า และบริ ก าร การระบุ เป้ า หมายและการตั ด สิ น ใจท าธุ ร กิ จ การต่ อ ว่ า และ
การแก้ปัญหาข้อร้องทุกข์ การตรวจสอบความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ความเข้าใจวัฒ นธรรมในอาชีพ
ต่าง ๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about
company performance; describing products and services; identifying goals and making
business decision; making and dealing with complaints; checking progress on work;
understanding culture in careers culture
GE2200103

การอ่านภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การใช้ พ จนานุ ก รม การเดาความหมายของค าศั พ ท์ จ ากปริบ ท องค์ ป ระกอบและ
โครงสร้างของประโยค องค์ประกอบที่ช่วยในการอ่าน ทักษะการอ่านจับใจความ และเทคนิคการอ่าน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas and
reading techniques
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GE2200104

การฟังภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวัน การฟังบทสนทนา การฟัง
ระดับย่อหน้า การฟังบทความและตอบคาถาม ทักษะการฟังเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟัง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and
listening techniques
GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Conversation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสนทนาภาษาอั งกฤษตามสถานการณ์ ต่ างๆ ในชี วิ ต ประจ าวั น ให้ ถู ก ต้ อ งตาม
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การทักทายและแนะนาตัว การให้คาแนะนา การสนทนาทางโทรศัพท์ การบอก
ที่ตั้งและทิศทาง การขอร้องและการเสนอให้ การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions;
requests and offers; thanking and apologizing
GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ทักษะภาษาจีนเบื้องต้น ระบบพินอิน ประโยคและไวยากรณ์ การสนทนาและ การอ่าน
ข้อความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคาถามเป็นภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns
and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and
answering questions
GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : GE2200106 ภาษาจีนพืน้ ฐาน
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)
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คาศัพท์และสานวนภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจาวัน การสนทนาโต้ตอบ การเขียนจดหมาย
โต้ตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
GE2300101
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม่ โครงสร้างสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและ
กระแส โลกาภิวัตน์ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หน้าที่พลเมือง ประชาธิปไตย
และการมีส่วนร่วมทางการเมือง ปัญหาสังคมและการแก้ไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political development;
civics; democracy and participation in politics; social problems and solutions
GE2300102

มนุษยสัมพันธ์
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์ แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ์ มนุษยสัมพันธ์ในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนา
กับมนุษยสัมพันธ์
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation
and human relations in organizations; communication and human relations; human relations
in Thai culture; religious principles and human relations
GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ
การออกแบบวิจัย วิธีการสุ่มตัวอย่างและการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย การตีความและ
การนาเสนอข้อมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย

37

Introduction to research; objectives and types of research; research
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and
presentation; research report writing
GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสร้างแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคล
กลยุทธ์การบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสร้างผลผลิตและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics
GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปด้ านสั งคมเศรษฐกิ จ วิ วัฒ นาการของระบบเศรษฐกิ จ และกลไกราคา
สถาบันทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศต่างๆ
General knowledge of economic society; development of economic
system and pricing, economic institution; social and economic development; economic
cooperation at various levels
GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จัดการที่ดีและความเสี่ยงสาหรับองค์การสมัยใหม่ ปัญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒ นาในสังคมไทยและ
สังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืน สั งคมสีเขียวและนิเวศวิทยา การประยุกต์ห ลั ก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดาริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic
development; good governance and risk management for modern organization; problems,
impact, and crises of development in Thai and global societies; technology and innovation
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for sustainable development; green society and ecology; application of sufficiency economy
philosophy and the Royal projects
GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้ องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิช าชี พ การคุ้ ม ครองแรงงาน แรงงานสั ม พั น ธ์ จรรยาบรรณวิช าชี พ สิ ท ธิม นุ ษ ยชน จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions; Labor
Protection; relationlabor professional ethics; human-right; ethics and social responsibility
GE2300108

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณ์และความหลากหลาย แนวคิด
การก่อตั้ง ปฏิญ ญา กฎบัตรและที่ป ระชุมสุ ดยอดอาเซียน ความร่วมมือในการพัฒ นาและเสาหลักอาเซียน
ความสาคัญของการอยู่ร่วมกันในภูมิภาค การบูรณาการทางานร่วมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development
cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration for a
sustainable future
GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปัญหาความขัดแย้งและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems,
conflict and violence in family, community, nation and among countries; non-violence
conflict resolution
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GE2400101

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู้ ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และ
การคัดเลือก สารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด การสืบค้นและการใช้เครื่องมือ
ทักษะการค้นคว้า การอ้างอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; library’s information-resources storage systems; information resources searching
and tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ พื้ น ฐานทางจิ ต วิ ท ยา พั น ธุ ก รรม สิ่ ง แวดล้ อ มและพั ฒ นาการของมนุ ษ ย์
สรีรวิทยาที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้และการจูงใจ เชาวน์ปัญญาและความฉลาด
ทางอารมณ์ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; environment and human development;
influence of physiology on human behaviors; perception, learning and motivation;
intelligence and emotional quotient; personality adjustment and mental health; social
behavior
GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมข้าว ภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government;
beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
Personality Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)
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ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรู้เกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธ์กับบุคลิกภาพและ
การพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ์
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment;
human relation and personality; perfect personality development
GE2400105

พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและองค์ประกอบพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ การพัฒนาการทางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในองค์การสมัยใหม่ สุขภาพจิต
และการเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; selfdevelopment; transformational leadership; learning; work development; self-adjustment;
human relations in modern organization and communication; mental health and happy life
enhancement
GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมข้อมูล รตีความและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้
จากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative
research; research ethics; research design; study procedures and data collection field data
interpretation and analysis; and report writing
GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกาหนดวัตถุประสงค์ การออกแบบโครงการพัฒนา การสร้าง
บรรยากาศการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ การบริหารโครงการ

41

Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project
administration
GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : –
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย์ ศาสตร์ว่าด้วยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการพัฒนา
สมาธิจิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกต์ใช้สมาธิในชีวิตประจาวัน
General knowledge of human; science of mind development; meditation
and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in daily life
กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
GE2500101
พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกายดัชนีมวลกาย
รูปแบบของการจัดการแข่งขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล และ
การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass
index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises
for health
GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ย วกับลี ลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลี ลาศ รูปแบบของลี ลาศ
ฝึกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะต่าง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of
social dance; practice of social dance
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GE2500103

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภททีม การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาและการจัดการแข่งขัน
กีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management
of team sports; sports injuries and first aid
GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝึกทักษะการเล่นกีฬาประเภทบุคคล การสร้าง
เสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การแข่งขันกีฬาและ การจัดการ
แข่งขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports;
building physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition
and competition management of individual sports; sports injuries and first aid
GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ นั น ทนาการ ความหมายและความส าคั ญ ประเภทของ
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ ฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อ การ
ฝึกอบรม เกมส์นันทนาการ การอยู่ค่ายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
types of recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational
activities for training courses; recreational games; camping and appropriate recreational
activities
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์
GE2600101
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ตรรกศาสตร์ เบื้ องต้น เมตริก ซ์และตั วก าหนด กฎการนั บ การเรียงสั บ เปลี่ ยนและ
การจัดหมู่ ความน่าจะเป็นเบื้องต้น ทฤษฎีบททวินาม ลาดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules,
permutation and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and
series
GE2600102

สถิติเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ สถิ ติ ตั ว แปรสุ่ ม การสุ่ ม ตั ว อย่ า ง การประมาณค่ า และ

การทดสอบสมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation;
hypothesis testing
GE2600103

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละและการประยุกต์
พื้นที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผ่อนชาระ ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินได้ เลขดัชนี ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
และการให้เหตุผล และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage
and applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and
income tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
GE2700101
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Science in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)
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ความรู้เบื้ องต้น เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์กับปรากฏการณ์
ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟ้าและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจาวัน
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย์
Introduction to science and technology; science and natural
phenomenon; energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity;
chemical substances in everyday life; evolution and human genome
GE2700102

สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ มลพิ ษสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
การจัดการสิ่งแวดล้อม
Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution;
environmental impact assessment and environment management
กลุ่มวิชาบูรณาการ
GE2801101

ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
4(4-0-8)
Creative and Communication Skills
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารและการประกอบสร้างความจริง การสื่อสารเพื่อการพัฒ นา เครื่องมือใน
กระบวนการสร้างสรรค์ ทักษะการเล่าเรื่อง และงานสื่อสารสร้างสรรค์ส่วนบุคคล
Communication and the construction of reality; communication for
development; creative process and tools; narrative skills and individual project
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านสังคมศาสตร์
GE2810101
โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
World in 21st Century
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โลกาภิวัฒน์และความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา
ความเป็นพลเมืองโลก สังคมสร้างสรรค์ การพัฒนาที่ยั่ งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้และทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21
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Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning society
and 21st century skills
GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะ
ที่จาเป็นสาหรับการทางาน ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ
และความคิดสร้างสรรค์สาหรับการเข้าสู่อาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on graduates;
necessary skills and characteristics to work; transformational leadership; personality;
teamwork; entrepreneurship and creative thinking to careers
GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต การเรี ย นรู้ เพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงตนเอง การคิ ด เชิ ง บวก
การใคร่ครวญด้วยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรู้ตลอดชีวิต ชีวิตและการแก้ปัญหา
Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical
reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
GE2810104

การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : หลักการของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกาลังกาย ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทาง
กาย การเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพทางกายที่ เกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด้ ว ยตนเอง
การบริโภคอาหาร การควบคุมน้าหนัก การพักผ่อนด้วยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬา
กับการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption;
weight control; leisure and recreation activities; the application of sports science and
exercise for health
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GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความหมายและความสาคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองให้มีสุขปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners;
self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and
nutrition; the promotion of mental health
กลุ่มวิชาบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์
GE2820101
ปกิณกคณิตศาสตร์
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป์ คณิตพยากรณ์ คณิตกับ
การลงทุน คณิตกับสุขภาพ
Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical
art; mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
GE2820102

วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสาอาง ไฟฟ้ าและความปลอดภัย เทคโนโลยี สุขภาพ

และความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;
health and beauty
GE2820103

วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความรู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ วั ส ดุ งานบรรจุ ภั ณ ฑ์ อ าหาร วั ส ดุ ย านยนต์ วัส ดุ ท าง
การแพทย์ วัสดุสาหรับเครื่องนุ่งห่ม วัสดุในงานก่อสร้าง วัสดุสาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
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Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material for
electric appliance
กลุม่ วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ST2021101
คณิตศาสตร์ดิสครีต
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เซต ตรรกศาสตร์ แ ละการพิ สู จ น์ ทฤษฎี จ านวน การนั บ และความน่ า จะเป็ น
ความสัมพันธ์ กราฟ ต้นไม้
Set; logic and methods of proof; number theory; counting and
probability relation; graphs; trees
ST2023318

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Data Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิทยาการข้อมูล เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ การบรรยายและสรุปข้อมูล
การวิเคราะห์และนาเสนอข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล โมเดลเชิงเส้นและไม่เป็นเชิงเส้น การสร้างแบบจาลองเพื่ อ
พยากรณ์ เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
Data science; techniques for quantitative data analysis; describing and
summarizing data; analyzing and visualizing data; clustering; linear and non-linear models;
predictive modeling; Big Data technologies
ST2031103

แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฟังก์ชัน ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และการประยุกต์ การปริพันธ์ เทคนิค
การหาปริพันธ์ ปริพันธ์จากัดเขตและการประยุกต์
Functions, limits and continuity; differentiation and applications;
integrations; techniques of integration; definite integral and application
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ST2031112

หลักสถิติ
3(3-0-6)
Principle of Statistics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การแจกแจงความน่ าจะเป็ น ของตั ว แปรสุ่ ม การสุ่ ม ตั ว อย่ างและการแจกแจงของ
ตัวอย่าง สุ่ม การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลจาแนกประเภท การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์ความถดถอยและสหสัมพันธ์
Probability distribution of random variables; random sampling and
distribution of random samples; estimation; hypothesis testing; categorical data analysis;
analysis of variance; regression and correlation analysis
ST2051111

ฟิสิกส์ทั่วไป
3(3-0-6)
General Physics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กลศาสตร์ การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร์ ของไหล สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง

เสียง ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mechanics; vibrations and waves; thermodynamics; fluids; electric field;
magnetic field; light; sound; modern physics
ST2051112

ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
1(0-2-1)
General Physics Laboratory
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ST2051111 ฟิสิกส์ทั่วไป
กลศาสตร์ การสั่นและคลื่น อุณหพลศาสตร์ ของไหล สนามไฟฟ้า สนามแม่เหล็ก แสง

เสียง ฟิสิกส์ยุคใหม่
Mechanics; vibrations and waves; thermodynamics; fluids; electric field;
magnetic field; light; sound; modern physics
BA2001401

การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
1(0-2-1)
Preparation for Cooperative Education
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน
อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพ และความปลอดภัย
การเขียนรายงานและการนาเสนองาน

49

Cooperative education process; selecting establishments and job applications;
job Interviews; personality development; labor law and professional ethics; quality system
and safety; report writing and presentation delivery
กลุ่มวิชาชีพบังคับ
BA2082101

อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
3(2-2-5)
Algorithm and Programming for Data Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การพั ฒ นาอั ล กอริ ทึ ม การวิ เคราะห์ อั ล กอริ ทึ ม การเขี ย นโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
ชนิดของข้อมูล คาสั่งเงื่อนไข พอยท์เตอร์ การกาหนดฟังก์ชัน คลาส อ็อบเจกต์
Algorithm development; algorithm analysis; computer programming;
data types; conditional statements; pointers; defining functions; class; object
BA2082102

พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
3(3-0-6)
Introduction to Business Data Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคโนโลยี ส าหรั บ การรวบรวมข้ อ มู ล การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
การวิเคราะห์ ข้อมูลแบบพื้นฐาน การวิเคราะห์แบบพยากรณ์ การวิเคราะห์แบบให้ คาแนะนา การวิเคราะห์
ข้อมูลที่สนับสนุนการตัดสินใจ พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์
Technologies for data collection; data storage; data analysis; descriptive
analytics; predictive analytics; prescriptive analytics; analytics for decision support;
information technology fundamentals; ethics and cyber society
BA2082103

โครงสร้างข้อมูลและการจัดการข้อมูล
3(2-2-5)
Data Structure and Data Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โครงสร้างข้อมูล อัล กอริทึมของการดาเนินการบนโครงสร้างข้อมู ล ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับฐานข้อมูลแบบเอสคิวแอล ชนิดของฐานข้อมูลแบบเอสคิวแอล แบบจาลองข้อมูลของฐานข้อมูลแบบ
เอสคิวแอล
Data structures; algorithms of their operations; basic SQL for
databases; SQL database types; SQL data model
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BA2082104

หลักการจัดการสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
3(3-0-6)
Principles of Management for Data Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิวัฒนาการทางการจัดการ สภาพแวดล้อมองค์การ การวางแผน การจัด การองค์การ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การชี้นา การควบคุม การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการองค์กร
Development in management; organizational environment; planning; organizing;
human resources management; leading; controlling; data analysis for organization management
BA2082205

หลักการตลาดสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
3(3-0-6)
Principles of Marketing for Data Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ความสาคัญของการตลาด หน้าที่ทางการตลาด พฤติกรรมการซื้อ การกาหนดกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาด การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในกิจกรรมทางการตลาด จริยธรรมทางการตลาด
และกรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนทางการตลาด
Importance of marketing; marketing function; buying behavior; defining
marketing mix strategy; application of new technology to marketing activities; marketing
ethical and case studies; data analysis for marketing planning
BA2082206

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Critical Thinking and Business Problem Solving
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การคิด อย่า งมีว ิจ ารณญาณ การประเมิน และตัด สิน ใจเกี ่ย วกับ สถานการณ์
การตัดสินใจร่วมกับผู้อื่น ขั้นตอนของกระบวนการแก้ปัญหา ฝึกปฏิบัติตามกระบวนการของการคิดอย่างมี
วิจารณญาณ
Critical thinking; judgment and decision-making on situations; decision
making with others; effective problem-solving process; practice in critical thinking process
BA2082207

คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Mathematics for Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ระบบเลขฐานที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ การแปลงเลขฐาน วิธีการเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
ทฤษฎีเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น และลอจิกเกต ระบบสมการเชิ งเส้น เมตริกซ์

51

Computer number system; number conversion; data representation in
computer; set theory; introduction to logic and logic gate; system of linear equations;
matrices
BA2082208

โมเดลการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Decision Models
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : โปรแกรมประยุกต์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ ธุรกิจอัจฉริยะ ระบบคลังข้อมูล
กฏความสัมพันธ์ ระบบสมการเชิงเส้น การจัดกลุ่ม การเขียนโปรแกรมด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์ การพยากรณ์
แบบจาลองเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง
Applications to support decision-making for business operations;
business intelligence; data warehouse; relationship rule; system of linear equations; grouping;
mathematical programming; forecasting; discrete event model
BA2082209

การจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูล
3(2-2-5)
Database Management and Data Warehouse
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล ความปลอดภัยของข้อมูล
สถาปัตยกรรมคลังข้อมูล การออกแบบและพัฒนาคลังข้อมูล ฐานข้อมูลของ NoSQL
Database analysis and design; database management; data security; data
warehouse architecture; data warehouse design and development; NoSQL database
BA2082310

การสื่อสารข้อมูลและปฏิบัติการเครือข่าย
3(1-4-4)
Data Communication and Network Operations
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารข้อมูล การส่งผ่านข้อมูล ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย การจัดสรรไอพี
แอดเดรส IPV4, IPV6 ความน่าเชื่อถือของเครือข่าย การใช้โปรแกรมประยุกต์ออกแบบและจาลองเครือข่าย
ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Data communications; transmission of data; problems of network; IP
address allocation IPV4, IPV6; network reliability; use of network design and simulation
applications; cloud computing
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BA2082311

การบัญชีสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
3(3-0-6)
Accounting for Data Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ข้อมูลทั่วไปทางการบัญชี กระบวนการจัดทาบัญชีของธุรกิจบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรม
ธุรกิจอุตสาหกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลทางการบัญชี
General information for accounting; accounting processes for service
business; commercial business; manufacturing business; accounting data analysis
BA2082312

แนวคิดเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการข้อมูล
3(3-0-6)
Practical Approach to Data Science
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : วิทยาการข้อมูล เบื้องต้น การนามาประยุกต์ใช้ท างธุรกิจ การจัดการข้อมูล วิธีการ
จาลอง วิธีการเรียนรู้เบย์ โครงข่ายประสาทเทียม การถดถอยเชิงเส้น การถดถอยโลจิสติก การประยุกต์นาไปใช้
ทางธุรกิจ
Introduction to data science; business applications; data management;
simulation method; native bayes; support vector machine; artificial neural network; linear
regression; logistic regression; business applications
BA2082313

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
3(1-4-4)
Business Strategical Data Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน การกาหนด
กลยุทธ์ การนากลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ การประเมินและควบคุมกลยุทธ์ การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
External environmental analysis; internal environmental analysis;
strategic formulation; strategic implementation; strategic evaluation and control; business
strategical management
BA2082314

การเงินธุรกิจสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
Business Finance for Data Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(3-0-6)
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ข้อมู ล ทางการเงิน การวิเคราะห์ อัตราส่ ว นทางการเงิน การพยากรณ์ และวางแผน
ทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน งบจ่ายลงทุน โครงสร้างทางการเงินและการจัดหาเงินทุน มูลค่าของ
เงินตามเวลา การเงินระหว่างประเทศ
Financial information; financial ratio analysis; financial forecasting and
planning; working capital management; capital budgeting; financial structure and financing;
time value of money; international finance
BA2082315

กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล
3(2-2-5)
Statistical Graphics and Data Visualization
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การคิด เชิงสถิติ การสร้างกราฟิก ทางสถิติแ ละภาพนิทัศ น์จากข้อ มูล การรับ รู้ท าง
ทัศนะของมนุษย์ การสร้างภาพนิทัศน์กราฟิก การสร้างภาพนิทัศน์จากสารสนเทศที่ได้จากการวิเคราะห์
Statistical thinking; creating statistical graphics and visualization from
data; human perception; graphics visualization; visualization from information analysis
BA2082316

สัมมนาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
1(0-2-1)
Seminar in Business Data Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อภิปรายผลในประเด็นเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การศึกษาดูงานนอกสถานที่
Discuss the implications of business analytics; exchange experiences;
including study visit to the field
BA2082317

เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Data Mining Techniques
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการทาเหมืองข้อมูล เทคนิคการทาเหมืองข้อมูล การทานาย การวิเคราะห์
กฎความสัมพันธ์ การทาเหมืองข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประยุกต์การทาเหมืองข้อมูลสาหรับธุรกิจ
Data mining process; data mining techniques; prediction; relationship
rule analysis; data mining on the internet; application of data mining for business
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BA2082318

การเตรียมโครงงานวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจ
1(0-2-1)
Business Data Research Pre-Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ฝึกให้นักศึกษาทาการค้นคว้า วิเคราะห์และประมวลผลความรู้ทางคอมพิวเตอร์เพื่อ
เป็นพื้นฐานในการจัดทาโครงงานทางการวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจ
Practice for researching; analysis and processing computer knowledge as
basis for business data research project
BA2082419

การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
3(1-4-4)
Marketing Data Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : พฤติกรรมผู้บริโภค กระบวนการตัดสินใจซื้อ ปัจจัยด้านจิตวิทยาของผู้บริโภค ปัจจัย
ด้านสังคมและวัฒนธรรมของผู้บริโภค การรวบรวมข้อมูลโดยใข้เทคโนโลยีดิจิทัล การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของข้อมูลด้วยโปรแกรมทางการตลาด
Consumer behavior; process of purchase decision making;
psychological factors of consumer; social and culture factors of consumer; digital
technology for data collection; data relationship analytics with marketing programs
BA2082420

โครงงานวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจ
3(0-6-3)
Business Data Research Project
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : กระบวนการวิ จั ย การศึ กษาความเป็ น ไปได้ การทบทวนวรรณกรรม การเลื อ กใช้
เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมข้อมูลเขิงธุรกิจ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือในการวิเคราะห์
การวิเคราะห์ข้อมูลและการให้เหตุผลโดยเปรียบเทียบ การเขียนรายงานการวิจัย
Research processes; research feasibility study; literature review; selection
for business data analytical techniques; data preparation; selection of tools or software for
business data analytical techniques; data analytics and reasoned analogy; research report
writing
BA2082421

การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(2-2-5)
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ลั กษณะของข้อมูล ขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกระจาย โมเดลและ
เทคโนโลยี ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ฐานข้ อ มู ล แบบ NoSQL การเรีย นรู้ข องเครื่อ ง การแสดงผลข้ อ มู ล ด้ ว ยภาพ
การออกแบบรายงานหลายมิติ หัวข้อสาคัญปัจจุบันและกรณีศึกษา
Characteristics of big data; distributed computing; big data modeling and
technology; NoSQL database; machine learning; data visualization; dashboard design; current
topics and case studies
BA2082422

การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและอัจฉริยภาพทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Data Analytics and Business Intelligence
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การปฏิรูปการทาธุรกิจ การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการสารสนเทศเชิงบูรณา
เทคนิคและแอพพลิเคชั่นสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ การพยากรณ์ธุรกิจ
Business transformation; business data analytics; integrated information
management; business analytics techniques and applications; business forecasting
กลุ่มวิชาชีพเลือก
BA2083401

สหกิจศึกษาทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
6(0-40-0)
Cooperative Education for Business Data Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติงานจริงด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เสมือนพนักงานของหน่วยงานตาม
ลักษณะงานในตาแหน่งงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ จัดทารายงานการปฏิบัติงาน
หรือรายงานการทาโครงงานภายใต้การดูแลของพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ
Practice working in business data analytics as an actual employee
according to the position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the
work report or project report under the supervision of the supervisor and teacher
BA2083402

การฝึกงานทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
3(0-40-0)
Internship for Business Data Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : BA2001401 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การฝึ กปฏิบั ติงานในองค์กร หรือสถานประกอบการ ในลั กษณะงานที่เกี่ยวข้องกับ
การวิเคราะห์ข้อมูลเขิงธุรกิจ โดยมีจานวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และจัดทารายงานสรุปผลการฝึกงาน
เมื่อสิ้นสุดการฝึกงาน
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Internship in an organization or company relating to business data
analytics for at least eight weeks; writing an internship report by the end of internship
BA2083203

การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
3(2-2-5)
Python Language Programming
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ชนิดข้อมูล การไหลของการควบคุม ฟังค์ชันและโครงสร้างควบคุม การจัดการข้อมูลตัว
แปร การจัดการแฟ้มข้อมูล การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุดัวยภาษาโปรแกรมไพธอน
Data types; control flows; functions and control structures; variable
management; file management; object-oriented programming with Python
BA2083204

การทาเหมืองข้อความและการวิเคราะห์
3(2-2-5)
Text Mining and Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : เทคนิคสาหรับการทาเหมืองข้อความ วิเคราะห์ข้อความ การเตรียมข้อความสาหรับ
การทาเหมืองข้อมูล การค้นหารูปแบบ การสกัดองค์ความรู้ การใช้วิธีการทางสถิติสาหรับข้อความ
Techniques for text mining; analyzing text data; text data pre-processing
for text mining; pattern discovery; extraction of useful knowledge; statistical approach for
text mining
BA2083205

การคัดกรองและแปลงข้อมูล
3(2-2-5)
Data Wrangling
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การคัดกรองข้อมูล การอ่านไฟล์ ข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน การจัดหาและการเก็บ
ชุดข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูล การสารวจและการวิเคราะห์ข้อมูล การนาเสนอ
Data screening; reading data files in different formats; supply and storage
of data sets; formatting information; survey and analysis; presentation
BA2083206

การเรียนรู้ของเครื่อง
Machine Learning
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : -

3(2-2-5)
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การเรียนรู้ของเครื่อง การรู้จาแบบรูปเชิงสถิติ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบ
ไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมกาลัง การทาเหมืองข้อมูล การสร้างอัลกอริทึม การประยุกต์การเรียนรู้ของ
เครื่องเพื่อนาไปใช้งานเชิงธุรกิจ
Machine learning; statistical modeling; supervised learning; unsupervised
learning reinforcement learning; data mining; algorithm creation; application of machine
learning to business applications
BA2083307

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
3(2-2-5)
Marketing Information Technology
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื่อสารบนโลกดิจิทัล ลักษณะของประชากรและสังคมออนไลน์ เครื่องมือที่ใช้ใน
การสื่อสาร การวางแผนกลยุทธ์ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
Online communication; online demographic and community; tools used
in communication; strategy planning; using marketing information technology
BA2083308

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการวิเคราะห์ข้อมูล
3(3-0-6)
Creativity and Innovation in Data Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : แบบจาลองต่างๆ วิธีการจัดการความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ วัฒนธรรม
ขององค์กรและความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
Various models; creativity management approach; creativity process;
organisational culture and creativity; creativity promotion approach
BA2083309

แหล่งข้อมูลและการออกแบบทางธุรกิจ
3(2-2-5)
Data Sources and Business Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ปฏิบัติการศึกษาองค์กรและข้อมูลสาหรับองค์กรต่างๆ เพื่อให้สามารถเข้าใจการใช้และ
การจัดการข้อมูลในองค์กร การเข้าถึงแหล่งข้อมูล การออกแบบทางธุรกิจ การจัดทารายงาน การนาเสนอและ
การอภิปรายกลุ่ม
Practicing of studying organization and organizational data to understand
data usage and management; access to data resource; business design; report writing;
presentation and group discussion
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BA2083310

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางธุรกิจ
3(1-4-4)
Internet of Things for Business
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : อิ น เทอร์ เน็ ต ของสรรพสิ่ งทางธุ รกิ จ สถาปั ต ยกรรมของอิ น เทอร์ เน็ ต ของสรรพสิ่ ง
วิวัฒนาการของอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
การเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูลสาหรับอุปกรณ์อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Internet of things for business; architecture of internet of things;
evolution of devices of internet of things; data analytics for internet of things; data storage
and database management for internet of things
BA2083311

การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์
3(1-4-4)
Data Analytics for Customer Relationship Management
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การจัด การลูก ค้าสัมพัน ธ์ กระบวนการจัด การลูก ค้าสัมพัน ธ์ ระบบฐานข้อ มูล ของ
การจัด การลูก ค้า สัม พัน ธ์ การจัด การความสัม พัน ธ์ล ูก ค้า เชิง วิเ คราะห์แ ละการน าไปประยุก ต์ใ ช้
การประเมินผลการดาเนินงานที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
Customer
relationship
management;customer
relationship
management processes; database of customer relationship management process;
analytical customer relationship management and applications; customer-centric
performance assessment
BA2083312

การตลาดดิจิทัล
3(1-4-4)
Digital Marketing
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การสื ่อสารทางการตลาด การตลาดออนไลน์ สื ่อสังคมออนไลน์ เครื่อ งมือสาหรับ
ช่องทางการตลาดดิจิทัล กลยุทธ์โฆษณาออนไลน์ แคมเปญการตลาดบนสื่อออนไลน์ การวัดประสิทธิภ าพ
ของโฆษณาออนไลน์
Marketing communications; online marketing; online social media;
tools for digital marketing channels; online advertisising strategies; social media marketing
campaigns (SMM); online advertising performance measurement
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BA2083313

ภาษาจาวาสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
3(2-2-5)
Java for Big Data Analytics
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: แนวคิดเชิงวัตถุ การวิเคราะห์ และออกแบบระบบด้วยยูเอ็มแอล ภาษาในการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรม เทคนิคการทางานเกี่ยวกับภาพ การติดต่อฐานข้อมูล MySQL การสร้าง
ฐานข้อมูลด้วย MySQL Workbench การเชื่อมต่อฐานข้อมูลด้วย JDBC Driver การออกแบบอินโฟกราฟิก
Object-oriented concepts; system analysis and design with UML; object
oriented programming language; programming; image processing techniques; MySQL database
interface; creating database with MySQL workbench; database connection with JDBC driver;
infographics design
BA2083314

ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
1(0-2-1)
PRACTICAL NoSQL DATABASE
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: ระบบฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอลเบื้องต้น ความแตกต่างของระบบฐานข้อมูลแบบเอส
คิวแอลและโนเอสคิวแอล ข้อดีและข้อเสียของฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล ชนิดและโครงสร้างฐานข้อมูลแบบ
โนเอสคิวแอล แบบคีย์แวลู่ แบบเอกสาร แบบคอลัมน์ และแบบกราฟ ข้อมูลแบบเรดิส มองโกลดีบี คาสแซนด
ร้ า เฮชเบส และนี โ อโฟร์ เจ ภาษาเจสั น ไวยากรณ์ ข องเจสั น ชนิ ด ข้ อ มู ล ของเจสั น การใช้ ภ าษาเจสั น กั บ
ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล
Basic NoSQL database system; differences between SQL and NoSQL
database system; advantages and disadvantages of NoSQL database system; types of NoSQL
system database system; JSON language; JSON syntax; JSON data types; JSON and NoSQL
database
BA2083315

การพัฒนาเว็บไซต์สาหรับธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Website Development
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : การออกแบบเว็บ ไซต์ ในงานธุรกิ จ ส่ ว นติ ด ต่ อ กับ ผู้ ใช้ แม่แ บบเอกสาร การพั ฒ นา
เว็บไซต์แบบไดนามิค บริการเว็บบนระบบอิเนเตอร์เน็ต การเชื่อมต่อฐานข้อมูล
Website design in business applications; User Interface, document
interface and templates; dynamic website development; web services on the Internet;
database connection
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BA2083316

การวิเคราะห์และออกแบบสารสนเทศทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Analysis and Business Information System Design
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : การจัดการฐานข้อมูล
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : องค์ประกอบของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ วัฎจักรการพัฒนาระบบงาน การ
วิเคราะห์ความต้องการ แผนภาพแสดงแบบจาลอง เอกสารความต้องการ การออกแบบ การนาเสนอผลการ
วิเคราะห์และออกแบบ
System components; development methods; system development life
cycle (SDLC); requirements analysis; data flow diagram (DFD) and E-R diagram; requirement
documents; system design; system design and analysis presentation
BA2083317

โปรแกรมภาษาซี
3(2-2-5)
C programming
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ชนิดของข้อมูล การคานวณในภาษาซี การรับข้อมูล การแสดงผลข้อมู ล คาสั่งเงื่อนไข
คาสั่งทาซ้า อาร์เรย์ ตัวแปรและพอยท์เตอร์ การกาหนดฟังก์ชันและการใช้งาน การเขียนโปรแกรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
Data types; computing in C programming language; inputting data;
displaying data; conditional and looping statments; array; variables and pointers; defining and
using functions; effective programming in C programming language
BA2083318

คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและภาพเคลื่อนไหว
3(2-2-5)
Computer Graphics and Animation
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:การออกแบบกราฟิ ก ซอฟต์ แ วร์ ด้ า นกราฟิ ก หลั ก การและปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ
ภาพเคลื่ อ นไหว หลั ก การสร้ า งภาพเคลื่ อ นไหว การจั ด การไฟล์ ภ าพเคลื่ อ นไหว การน าเสนอผลงาน
การประยุกต์ใช้งานภาพเคลื่อนไหวในงานธุรกิจ
Graphics design; graphics software; principles and practice of animation;
animation creating principle; animation file management; animation creation program
selecting; presentation; animation apply in business
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BA2083319

โปรแกรมสานักงานขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Office Programs
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่:หลั ก การ และเทคนิ ค การใช้ โ ปรแกรมส านั ก งานขั้ น สู ง ในงานธุ ร กิ จ แนวทาง
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสานักงานขั้นสูง เทคนิคการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานโปรแกรมสานักงานขั้นสูง
เครื่ องมือ การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้งานโปรแกรมส านักงานขั้น สูง การใช้ฟัง ก์ชั่น การใช้มาโคร การใช้
โปรแกรมเสริม
Principles and techniques to use advanced office applications in
business; advanced office application guidelines; advanced office program optimization
techniques; tools; efficiency increasement using advanced office program; function using;
macro using; using extra program
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลำดับ
ที่
1

2

3

4

5

ชื่อ-นำมสกุล
เลขประจำตัว
ประชำชน
นายเกียรติศักดิ์
ลาภพาณิชยกุล
x-xxxx-xxxxx-xx-x
นายพรคิด อั้นขาว
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายสุวิช ฝอยฝน
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายธนธัส ทัพมงคล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายธนกร ชุ้นตระกูล
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตำแหน่ง
วิชำกำร

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ/วิชำเอก

อาจารย์

วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์

วท.บ.
วท.ม.
วศ.บ.

วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์

วท.ม.

สถิติประยุกต์

บธ.บ.

ระบบสารสนเทศ

Ph.D.

Accounting

บธ.ม.
บธ.บ.
บธ.ม.
บช.บ.

การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี
การบัญชี

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์

จำกสถำบัน
กำรศึกษำ
พ.ศ….
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2551
มหาวิทยาลัยนเรศวร ,2546
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2549
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2541
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2534
University of Northumbria
at New castle, UK , 2008
มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2537
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2532
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2553
มหาวิทยาลัยสยาม, 2543

ภำระกำรสอนต่อสัปดำห์
แต่ละปีกำรศึกษำ
2562

2563

2564

2565

9

12

17

17

9

12

17

17

9

12

17

17

3

6

6

6

3

6

6

6

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลำดับ
ที่
1

ชื่อ-นำมสกุล
เลขประจำตัว
ประชำชน

ตำแหน่ง
วิชำกำร

นางสาวสุจิรา ไชยกุสินธุ์ อาจารย์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

คุณวุฒิ
D.I.T.
วท.ม.
วท.บ.

สำขำวิชำ/วิชำเอก
Doctor of
Information
Technology
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์

จำกสถำบัน
กำรศึกษำ
พ.ศ….
Edith Cowan University,
2011
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์, 2544
มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2539

ภำระกำรสอนต่อสัปดำห์
แต่ละปีกำรศึกษำ
2562 2563 2564 2565
9

12

17

17

63
ลาดับ
ที่
2

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นางสาวรัตนาวลี ไม้สัก
x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

อาจารย์

D.I.T

บธ.บ.

Doctor of
Information
technology
เทคโนโลยีการจัดการ
ระบบสารสนเทศ
การตลาด

บธ.ด.

การตลาด

ศศ.ม.
บธ.บ.

การบริหารองค์การ
การตลาด-การโฆษณา

Ph.D.

Leadereship and
Orgnizational
Management
Management
การบริหารรัฐกิจ
ครุศาสตร์

วทม.

3

4

นางสาวณัฐชา ธารงโชติ อาจารย์
x-xxxx-xxxxx-xx-x

นายชัยเสฎฐ์ พรหมศรี
x-xxxx-xxxxx-xx-x

อาจารย์

M.A.
ศศ.บ.
ค.บ.

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ….
Edith Cowan University,
2011

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565
9

12

17

17

3

6

6

6

3

6

6

6

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2540
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย,
2553
มหาวิทยาลัยเกริก, 2545
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล,
2542
Lynn University, 2015

Bellevue University, 2002
มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2543
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541

3.2.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
ที่

1

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจาตัว
ประชาชน
นายปริญญ์
เสถียรปกิรณกรณ์

x-xxxx-xxxxx-xx-x

2

นางสาววิรัญญา
ก่อเกษมสุข

x-xxxx-xxxxx-xx-x

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

Service &
Support
Director
บริษัท Capital
Trust Group
Limited (CTG)
Insurance
industry
Director บริษัท
Capital Trust
Group
Limited (CTG)

ศศ.บ.

ภาษาฝรั่งเศส

จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ….
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565
3

3

3

3

3

3

3

3

2545

ศ.ม.
ศศ.บ.

เศรษฐศาสตร์
มหาบัณฑิต
ภาษารัสเซีย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,

2551
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,

2547
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกงาน)
จากความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ในงานอาชีพจริงก่อนจบการศึกษา จึงกาหนดให้นักศึกษา
เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์สหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์สหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
(2) มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
(3) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์สุจริต เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัว
เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
(4) กล้าแสดงออก และสามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปประยุกต์ใช้
ได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ตลอดระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ต้องเป็นการบูรณาการความรู้วิชาชีพเพื่อการแก้ปัญหาหรื อ
ประยุกต์ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรม ภายใต้คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผู้ร่วมโครงงาน
จานวนไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน กาหนดให้มีการศึกษา ทดลอง/เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและทารายงานตาม
แบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งรายงานและหรือผลงานตามเวลาที่กาหนด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาโครงงานทางด้านคอมพิวเตอร์ โดยเลือกหัวข้อ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
การออกแบบและพัฒนา การออกแบบเครื่องมือหรือซอฟต์แวร์สาหรับหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นั ก ศึ ก ษาสามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ มี ก ารใช้ เครื่อ งมื อ ในการวิ เคราะห์ ระบบงาน ภาษาที่
เหมาะสมกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ ตลอดจนจัดทารายงานตามมาตรฐานที่สาขาวิชากาหนด ซึ่งเป็นสากลและ
ได้รับการยอมรับ รวมถึงการพัฒนาทักษะการนาเสนองานต่อคณะกรรมการประจาสาขาวิชา
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 และภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต
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5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาต้องผ่านวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทาเค้าโครงเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ดาเนินการตามแผน
ในเค้าโครงที่ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาต้องนาเสนอผลการดาเนินการโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแต่งตั้ง รูปแบบและเกณฑ์การประเมินเป็นตามที่คณะกรรมการกาหนดตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. เป็นผู้มีทักษะด้านสารสนเทศ และใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิต
2. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
3. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อวิชาชีพ

4. เป็นผู้มีภาวะผู้นา และสามารถทางาน
เป็นทีม

5. เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตนเอง
ตามกรอบและวิธีการที่อาจารย์ประจาวิชามอบหมายเช่นการใช้
ฐานข้ อ มู ล งานวิจั ย ตลอดจนช่ อ งทางการสื บ ค้ น ที่ เป็ น ปั จ จั ย
เกื้อกูลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- มีการสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพในรายวิชาต่างๆ
- เสริมสร้างบุคลิกภาพ การแสดงออก และการตัดสินใจที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยให้นักศึกษานาเสนอผลงานในรายวิชา
ต่างๆ
- ส่งเสริมให้มีการอภิปรายทางวิชาการอย่างเหมาะสม
- กาหนดให้วิชาโครงการศึกษาหัวข้อพิเศษ ซึ่งเป็นวิชาในลักษณะ
โครงการที่นักศึกษาจะต้องทางานเป็นกลุ่ม อย่างน้อย 2 คน ซึ่ง
จะต้องดาเนินการร่วมกันในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจโดยใช้
เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ และการนาเสนอผลงานต่อกรรมการ
ประจาสาขาวิชา
- กาหนดกิจกรรมในวิชาสัมมนาให้นักศึกษา ทางานเป็นกลุ่ม โดย
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ประจาวิชา และประเมินผล
โดยอาจารย์ประจาสาขาวิชา
- มี ก ระบวนการสร้ า งวิ นั ย ในแต่ ล ะรายวิ ช าที่ จ ะเน้ น ความ
รับผิ ดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย โดยงานจะต้องมีคุณ ภาพ
และเสร็จสิ้นตรงตามเวลาที่กาหนด

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้า
ชั้น เรี ย นให้ ตรงเวลา ตลอดจนการแต่ งกายที่ เป็ น ไปตามระเบี ยบของมหาวิท ยาลั ย นัก ศึกษาต้อ งมี ความ
รับผิดชอบโดยการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นา
กลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่ทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น
นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัด
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนดเวลาที่
มอบหมายและการเข้าร่วมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ประเมินจากการกระทาทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ด้านความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงธุรกิจ
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการศึกษาดูงาน
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หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่างๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
(4) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซบั ซ้อนและเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบู ร ณาการความรู้ เพื่ อ การศึ ก ษาปั ญ หาที่ ซั บ ซ้ อ นและเสนอแนะแนวทาง
การแก้ปัญหา
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ (เช่นถ้าเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมิ น ตามสภาพจริ ง จากผลงาน และการปฏิ บั ติ ข องนั ก ศึ ก ษา เช่ น การประเมิ น จาก
การนาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
2.4.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใช้ พั ฒ นาการเรี ย นรู้ ทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
ใช้การสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้องประสานกับ
ผู้อื่นข้ามหลั กสูตร หรือต้องค้น คว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความ
คาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุ ท ธ์ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน และสังเกต
จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง และ
สถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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(1) ประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฏี การเลื อ กใช้ เครื่อ งมื อ ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือ
ต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ด้านทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่มี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆ ให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงโดยใช้ความรู้จากวิชา
ต่างๆ ที่ได้ศึกษามา การวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สร้างทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผู้เชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเข้าประกวดทักษะด้านการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทาโครงงาน
(6) การฝึกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวด
ที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่
ผลการเรียนรู้ บางเรื่องก็ได้ ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรู้ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์
ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถนาเสนอแนวความคิดอย่างสร้างสรรค์
(3) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการ
นาเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
               
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
               
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารธุรกิจ
               
ภาษาไทยเพื่อการนาเสนอ
               
วรรณคดีไทย
               
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
 


  
ภาษาอังกฤษ 1
 
 
 
  
ภาษาอังกฤษ 2
  
   
      
ภาษาอังกฤษเทคนิค
 
 
   
   
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
 
 
 
  
การอ่านภาษาอังกฤษ
 


  
การฟังภาษาอังกฤษ
 
 
 
  
การสนทนาภาษาอังกฤษ
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
  
 


ภาษาจีนพื้นฐาน
  
 
 
 
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
  
 
    
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
               
มนุษยสัมพันธ์
               
ระเบียบวิธีวิจยั
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม                
               
สังคมกับเศรษฐกิจ
               
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
               
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
  
 
  
 
อาเซียนศึกษา
  
 
       
สันติศึกษา
 
 
 

การรู้สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า

74

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108
GE2500101
GE2810102
GE2500103
GE2500104
GE2500105
GE2600101

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
               
จิตวิทยาทั่วไป
            
ไทยศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
               
การพัฒนาบุคลิกภาพ
               
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
               
การวิจัยเชิงคุณภาพ
               
การพัฒนาและประเมินโครงการ
               
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
               
พลศึกษา
               
ลีลาศ
               
กีฬาประเภททีม
               
กีฬาประเภทบุคคล
               
นันทนาการ
               
คณิตศาสตร์พื้นฐาน
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ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102
GE2801101
GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
GE2820101
GE2820102
GE2820103

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ทักษะ
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
คุณธรรม จริยธรรม
ความรู้
ระหว่างบุคคล
ปัญญา
รายวิชา
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4
สถิติเบื้องต้น
               
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
               
               
วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
               
สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
     
       
ทักษะสร้างสรรค์และการสื่อสาร
               
โลกในศตวรรษที่ 21
               
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
               
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
               
การออกกาลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
               
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
               
ปกิณกคณิตศาสตร์
               
วิทยาศาสตร์กับการดารงชีวิต
 
 
   
วัสดุและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน   
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ของสังคม
(2) มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริตและมีจิตสาธารณะ
(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
ความรู้
(1) เข้าใจองค์ความรู้ในสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ
(2) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขาวิช าการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงธุรกิจ
(3) สามารถนาผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านวิชาการและวิชาชีพ
ทักษะทางปัญญา
(1) คิดอย่างมีระบบบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริง
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห์ปัญหา
(3) สามารถบูรณาการความรู้เพื่อการศึกษาปัญหาที่ซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางการ
แก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) แสดงภาวะผู้นาและผู้ตามได้อย่างเหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบต่อผลของการกระทาและการนาเสนอ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เข้าใจหลักเบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติ
(2) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาปัญหาและการนาเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนาเสนอข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
(4) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนดได้
(2) สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกต์การปฏิบัติงานเพื่อการแก้ปัญหาในสภาพจริงได้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

BA2082102
BA2082103
BA2082104
BA2082205

คณิตศาสตร์ดิสครีต
วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น
แคลคูลัส 1
หลักสถิติ
ฟิสิกส์ทั่วไป
ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมสาหรับการ
วิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
โครงสร้างข้อมูลและการจัดการข้อมูล
หลักการจัดการสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
หลักการตลาดสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล

2

3

1

2 3








































































    
    

 
    











        
        


  
        

คุณธรรม
จริยธรรม

ความรู้
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ST2021101
ST2023318
ST2031103
ST2031112
ST2051111
ST2051112
BA2001401
BA2082101

1

ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะ
เชิงตัวเลข
ความสัมพันธ์
ทักษะทาง
ระหว่างบุคคล การสือ่ สารและ
ทักษะพิสัย
ปัญญา
การใช้เทคโนโลยี
และความ
สารสนเทศ
รับผิดชอบ
1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ
คณิตศาสตร์สาหรับเทคโนโลยี
โมเดลการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
การจัดการฐานข้อมูลและคลังข้อมูล
การสื่อสารข้อมูลและปฏิบัติการเครือข่าย
การบัญชีสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
แนวคิดเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ธุรกิจ
การเงินธุรกิจสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
กราฟิกเชิงสถิติและการสร้างภาพนิทัศน์จาก
ข้อมูล
BA2082316 สัมมนาการวิเคราะห์ข้อมูลเขิงธุรกิจ

ความรู้

1

2

3






























ทักษะทาง
ปัญญา

1

2

3

1

2

3










  












































 





 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3











         










ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะพิสัย
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
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BA2082206
BA2082207
BA2082208
BA2082209
BA2082310
BA2082311
BA2082312
BA2082313
BA2082314
BA2082315

คุณธรรม
จริยธรรม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

BA2083401
BA2083402
BA2083203
BA2083204

เทคนิคการทาเหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ
การเตรียมโครงงานวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด
โครงงานวิจัยข้อมูลเชิงธุรกิจ
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและอัจฉริยภาพทาง
ธุรกิจ
สหกิจศึกษาทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
การฝึกงานทางการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ
การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอน
การทาเหมืองข้อความและการวิเคราะห์

ความรู้

1

2

3

1

2














































ทักษะทาง
ปัญญา

3

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3

ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะพิสัย
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 1 2 3
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BA2082317
BA2082318
BA2082419
BA2082420
BA2082421
BA2082422

คุณธรรม
จริยธรรม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม

1
BA2083205
BA2083206
BA2083307
BA2083308

BA2083312
BA2083313
BA2083314

3

1

2

ทักษะทาง
ปัญญา

3

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสือ่ สารและ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4

ทักษะพิสัย
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BA2083309
BA2083310
BA2083311

การคัดกรองและแปลงข้อมูล
การเรียนรู้ของเครื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการ
วิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งข้อมูลและการออกแบบทางธุรกิจ
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งทางธุรกิจ
การวิเคราะห์ข้อมูลสาหรับการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์
การตลาดดิจิทัล
ภาษจาวาสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล

2

ความรู้
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

คุณธรรม
จริยธรรม

1

3

1

2

ทักษะทาง
ปัญญา

3

1

2

3

ทักษะ
ทักษะการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคล การสือ่ สารและ
และความ
การใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
1 2 3 1 2 3 4

ทักษะพิสัย

1

          
          

    
    

          
          
          

     
     
    

2

3
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BA2083315 การพัฒนาเว็บไซต์สาหรับธุรกิจ
BA2083316 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทาง
ธุรกิจ
BA2083317 โปรแกรมภาษาซี
BA2083318 คอมพิวเตอร์กราฟิกและภาพเคลื่อนไหว
BA2083319 โปรแกรมสานักงานขั้นสูง

2

ความรู้
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาดาเนินการโดยอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
โดยมี กระบวนการทวนสอบตามที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 หมวด 7 ข้อที่ 4 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) และเมื่อสิ้นสุด
การเรีย นการสอน อาจารย์ผู้ สอนแต่ล ะรายวิชาจัดทารายงานประเมินผลการทวนสอบรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพร้อมระบุปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะใน มคอ. 5 หมวด 3 ข้อที่ 7 และ มคอ. 6 (ถ้า
มี)
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับหลักสูตร ดาเนินการโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จัดทาการทวนสอบอย่างน้อย 25% ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา จัดทารายงานการ
ประชุมการทวนสอบและสรุปผลใน มคอ. 7
2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดประชุมเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนหลักสูตร ก่อน
เปิ ด ภาคการศึกษา และจั ดประชุ มหลั งปิ ดภาคการศึ กษา เพื่อติ ดตามและทบทวนผลการด าเนิ น งานของ
หลักสูตร
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและมี
ผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และ
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะนาแนวการเป็นครูให้กับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริ มประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเป็นอันดับแรก การสนับสนุนด้านการศึกษา
ต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/
หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 ให้ความรู้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายใหม่ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์วิ ชาชีพด้านการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงธุรกิจกับองค์การ ทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งระดับชาติ และนานาชาติ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
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(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นและจูงใจอาจารย์ให้พัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนา
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
ในการบริหารหลักสู ตร ให้ มีคณะกรรมการประจาหลั กสูตร ประกอบด้วยรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและวิจัยเป็นประธานกรรมการ หัวหน้าสาขาวิชา และอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นกรรมการ
ทาหน้าที่
1. จัดให้มีการทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ทุกรายวิชา
2. จัดทาทาเนียบผู้สอนทั้งอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ
3. กากับและติดตามการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
4. จัดให้มีการทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5 และ มคอ. 6) และรายงาน
ผล
การดาเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7)
5. กากับและติดตามการนาผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
6. พิจารณาแก้ปัญหาต่างๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอต่อคณบดี
2. บัณฑิต
มีการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การเปิดและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี มีการศึกษาความพึงพอใจของ
ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต และนายจ้ า ง (ทุ ก ๆ ปี ก ารศึ ก ษา) ตลอดจนมี ก ารติ ด ตามการพั ฒ นาอาชี พ และ
ความก้าวหน้าในการทางานของบัณฑิต เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ได้จัดทาแผนการรับนักศึกษาตาม มคอ. 2 โดย
ผ่ า นกระบวนการคั ด เลื อ ก ทั้ งระบบโควตาและระบบรั บ ตรง ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ข อง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
นักศึกษาจะมีการปฐมนิเทศในภาพรวมแล้ว สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ได้
ดาเนิ น การปฐมนิ เทศนั กศึกษาใหม่เพื่ อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านคุณ ธรรมและจริยธรรม
ความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกัน การมีระเบียบวินัย ด้านวิชาการการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ใหม่ หลักสูตรสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ ได้ดาเนินการพิจารณาการเตรียมความพร้อม
ปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ ปรับพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และปรับพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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3.3 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา
สาขาวิชาการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงธุรกิจ มีเป้าหมายให้นักศึกษามีโอกาสพัฒ นาความรู้
ความสามารถ และเรียนได้อย่างมีความสุข ลดอัตราการตกออกกลางคัน และสามารถเรียนได้สาเร็จ
ตามเวลา จึงจัดให้มีระบบการดูแลและให้คาปรึกษานักศึกษา มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่
นักศึกษาทุกคน โดยนั กศึกษาที่มีปั ญ หาในการเรียนสามารถปรึกษา กับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้ คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้ารับการ
ปรึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้อย่างมีระบบ การให้ข้อมูลย้อนกลับจากผลการศึกษาและการ
ประเมินด้านต่างๆ เพื่อให้ นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเอง
3.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณีนักศึกษามีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบ ในการสอบตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในรายวิชานั้นได้
นักศึกษามีข้อร้องเรียนในเรื่องอื่นๆ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาดาเนินการแก้ไข
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิ การศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ธุ ร กิ จ หรื อ สาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ หรื อ สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ สาขาวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการ
เรียน การสอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตรและได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สาหรับอาจารย์พิเศษถือว่ามีความสาคัญมาก เพราะจะเป็นผู้ถ่ายทอดประสบการณ์ตรง
จากการฏิบัติมาให้กับนักศึกษา ดังนั้นทางสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ จึงกาหนดนโยบาย
ว่าจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรมาบรรยาย โดยที่อาจารย์พิเศษหรือวิทยากรจะต้อง
เป็นผู้มีประสบการณ์ตรง
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต
ทางการการวิเคราะห์ ข้ อ มู ล เชิ งธุ ร กิ จ ด้ ว ยเทคโนโลยี ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในเชิ งวิช าชี พ ควบคู่ กั บ
จริ ย ธรรม ที่ พ ร้ อ มเผชิ ญ การแข่ ง ขั น ในเวที อ าเซี ย นและระดั บ สากล ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถและทักษะในวิชาชีพเพื่อผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญให้กับภาคธุรกิจ เพื่อ
พัฒนาสังคมและประเทศชาติ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ พร้อมด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมและ
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เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงธุร กิจ คณะบริห ารธุรกิจ ด าเนิ น การจัด ทาหลั กสู ตรตามที่ส านักงานส่ งเสริมวิช าการและงาน
ทะเบี ยน (สวท.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้กาหนดให้คณะกรรมการ สารวจ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ตลาดแรงงาน และให้สอดคล้องตามความก้าวหน้าทางวิชาการ
5.2 สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ จัดทาฐานข้อมูลการสอนของอาจารย์สาขาวิชา
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกาหนดผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ตามความ
ถนัดและประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนตลอดจนผลการประเมินการสอนรายบุคคล
5.3 การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ. 3 และมคอ. 4 และการจัดการเรียน
การสอน
การบริหารหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
คณะบริห ารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี และเงิน รายได้เพื่อ จัดซื้ อตารา สื่ อการเรียนการสอน โสตทัศนู ปกรณ์ และวัส ดุครุภั ณ ฑ์
คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้
เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีความพร้อมด้านหนังสือ
ตาราเรียนเฉพาะทาง และมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องปฏิบัติการ ERP
ห้ อง Smart Classroom ห้ อง Self-Access ห้ องปฏิบัติการคอมพิว เตอร์ ซอฟต์แวร์ส าหรับ เขียน
โปรแกรม (Python) เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และความทันสมัยก้าวทันภาคธุรกิจ
มี ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งพอเพี ย ง และมี ห้ อ งสมุ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง มี เอกสารสิ่ ง พิ ม พ์ และ
สื่อการศึกษาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจอย่างพอเพียง
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มีการประสานงานกับห้องสมุด ในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการให้
อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา จะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่นๆ ที่
จาเป็ น และประสานงานกับ ฝ่ายวิช าการ และวิจัย คณะบริห ารธุรกิจในการจัดหาซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมสาหรับใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มเติมนั้น สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจจะ
ดาเนินการประสานเพื่อของบประมาณในส่วนนี้ในปีงบประมาณ 2563
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6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุน 1. จัดให้มีห้องประจาสาขา
การเรียนการสอนและกิจกรรม 2. จัดให้ห้องสมุดคณะ/พื้นที่ใน
การเรียนรู้ให้เพียงพอ โดย มี
การให้บริการหนังสือ วารสาร
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติงานของ เกี่ยวกับสาขา
บุคลากรพื้นที่ในการให้
3. จัดพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการ
คาปรึกษาห้องสมุดคณะ/พื้นที่ เรียนรู้ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์
ในการให้บริการหนังสือตารา เว็บไซต์ มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา ทางวิชาการการให้คาปรึกษา
มีเทคโนโลยีสื่อการสอน
4. จัดสรรเทคโนโลยีเพื่อการ
เพียงพอ
สนับสนุนเรียนการสอน เช่น
คอมพิวเตอร์อินเตอร์เน็ท
สื่อดิจิตอล โปรเจคเตอร์

7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

การประเมินผล
1. มีห้องประจาสาขา
2. มีห้องสมุดคณะ/พื้นที่ใน
การให้บริการหนังสือ วารสาร
เกี่ยวกับสาขา
3. มีพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้
เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์เว็บไซต์
มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการการ
ให้คาปรึกษา
4. มีเทคโนโลยีเพื่อการ
สนับสนุนเรียนการสอน เช่น
คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท
สื่อดิจิตอล โปรเจคเตอร์ ยังขาด
ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่จาเป็น
สาหรับใช้ในการเรียนการสอน
สาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ธุรกิจ

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
X
X
X
X
X
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
X
X
X
X
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่ผ่านมา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
X
X
X
X
X
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
X
X
X
X
X
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
X
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
หมายเหตุ :
X
มีการดาเนินกิจกรรม
–
ไม่มีการดาเนินกิจกรรม
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1) การประชุมร่วมของอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคาแนะนา
รวมทั้งข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้กลยุทธ์การสอน
2) การสอบถามจากนั กศึ กษาถึ งประสิ ท ธิ ผ ลของการเรี ยนรู้ จากวิ ธี การที่ ใช้ โดยใช้
แบบสอบถาม หรือการสนทนากับกลุ่มนักศึกษาระหว่างภาคการศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน และประเมิน
จากการเรียนรู้ของนักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมิน จากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ และบัณฑิตที่
จบตามหลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผู้สาเร็จ
การศึกษา
2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพของ
บัณฑิต
2.3 ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดาเนินการหลักสูตรและการเยี่ยม
ชม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ
7 โดยคณะกรรมการประเมินที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
4.1 รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต
และผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทา
หลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ภาคผนวก ข ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าด้วยการเทียบโอน
ผลการเรียน
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจา
หลักสูตร
ภาคผนวก ง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ภาคผนวก จ คณะกรรมการจัดทาหลักสูตร
หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. ๒๕๖๐
.................................................................
โดยที่ เห็ น สมควรปรับ ปรุ งหลั กเกณฑ์ เกี่ ยวกับ การจัด การศึ กษาระดับ ปริญ ญาตรีให้
เป็ น ไปอย่ าง
มีคุณ ภาพได้มาตรฐาน และสอดคล้ องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๙/
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐
(๒) ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๓) ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗
(๔) ข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลพระนคร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๔ ในข้อบังคับนี้
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
“คณบดี” หมายความว่า คณบดี ผู้อานวยการวิทยาลัย หรือหั วหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่อ อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะในมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย
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“กรรมการคณะ” หมายความว่า คณะกรรมการประจาคณะ
“สาขาวิชา” หมายความว่า สาขาวิชาต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนในคณะ
“หัวหน้าสาขาวิชา” หมายความว่า หัวหน้าสาขาวิชาที่รับผิดชอบงานของสาขาวิชาใน
คณะ
“อาจารย์ ที่ ป รึ กษา” หมายความว่า อาจารย์ ป ระจาในคณะซึ่ งคณบดี แ ต่ งตั้ งและ
มอบหมายให้ทาหน้าที่แนะนา ให้คาปรึกษาด้านการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติ ตลอดจน
รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา
“อาจารย์ผู้สอน” หมายความว่า อาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่รับผิดชอบสอน
รายวิชาในระดับปริญญาตรี
“แผนการเรียน” หมายความว่า แผนการจัดการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตรซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาที่กาหนด การจัดแผนการ
เรียนจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการคณะ
“ค่าจัดการศึกษา” หมายความว่า ค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนและค่าสนับสนุน
การจัดการศึกษาแบบเหมาจ่าย
ข้อ ๕ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้ มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้
ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
การใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้ นาเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาวิชาการ
หมวด ๑
ระบบการศึกษา
ข้อ ๖ ปีการศึกษาให้เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายนของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันที่ ๓๑
พฤษภาคมของปีถัดไป
ข้อ ๗ ระบบการศึกษา
(๑) มหาวิทยาลัย จัดการศึกษาโดยการกากับดูแลคณะและสาขาวิชาต่างๆ คณะใด
หรือสาขาวิชาใดมีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรใด ให้จัดการศึกษาในหลักสูตรนั้นแก่นักศึกษาทุกคนทั้ง
มหาวิทยาลัย
(๒) การศึกษาในมหาวิทยาลัยใช้ระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบ่งเวลา
ศึกษาในปีการศึกษาหนึ่งๆ ออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเป็นภาคการศึกษาบังคับ คือ
(ก) ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester) ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปเป็น
เวลา ๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
(ข) ภาคการศึกษาที่สอง (Second Semester) ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป
เป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย
กาหนดวันเปิดภาคการศึกษาให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลั ยอาจ
เปิ ดภาคการศึกษาฤดูร้อน (Summer Session) ซึ่งเป็นภาคการศึกษาที่ไม่บังคับ ใช้เวลาศึกษา ๘
สัปดาห์ รวมทั้งเวลาสาหรับการสอบด้วย โดยให้เพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาค
การศึกษาปกติ
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(๓) สาขาวิ ช าต่ า งๆ จั ด สอนรายวิ ช าที่ อ ยู่ ในความรั บ ผิ ด ชอบตามข้ อ ก าหนดของ
หลักสูตร รายวิชาหนึ่งๆ กาหนดปริมาณการศึกษาเป็นจานวนหน่วยกิตและสอนรายวิชานั้นๆ ใน
เวลาหนึ่งภาคการศึกษา
(๔) หน่วยกิต หมายถึง หน่วยที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษา ในแต่ละรายวิชาจะมี
จานวน
หน่วยกิตกาหนดไว้ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(ก) ภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปั ญหา ไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง ต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ข) ภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ค) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(ง) การทาโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดซึ่งได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาทา
โครงการหรือกิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิต
(๕) รายวิชาหนึ่ งๆ ประกอบด้วย รหั สวิช า ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี จานวนชั่วโมงปฏิบัติ จานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา และคาอธิบายรายวิชาที่จะสอนในรายวิชา
นั้นๆ
(๖) รายละเอียดของจานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาซึ่งนับจากวันที่เปิด
ภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ มีดังนี้
(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา (ภาคสมทบ)
(ข) หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต
ใช้ เวลาศึ ก ษาไม่ เกิ น ๑๐ ปี ก ารศึ ก ษาส าหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลา และไม่ เกิ น ๑๕ ปี
การศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา (ภาคสมทบ)
(ค) หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วย
กิต
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาสาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิ น ๖ ปี
การศึกษาสาหรับ การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา (ภาคสมทบ)
หมวด ๒
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๘ ลักษณะและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยจะต้องมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
(๒) เป็ น ผู้ ไม่ มี โรคติ ด ต่ อ ร้ า ยแรง โรคที่ สั ง คมรั ง เกี ย จหรื อ โรคที่ จ ะเป็ น อุ ป สรรคต่ อ
การศึกษา
(๓) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง
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ข้อ ๙ การคัดเลือกผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ให้เป็นไปตามประกาศการคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆไป
หมวด ๓
การขึ้นทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน
ข้อ ๑๐ การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
(๑) ผู้ได้รับการคัดเลือกจะมีสภาพเป็นนักศึกษา ต่อเมื่อได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๒) การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาต้องดาเนินการด้วยตนเอง พร้อมทั้งชาระเงินค่าจัด
การศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามวัน เวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) นั กศึ กษาต้ อ งมี บั ต รประจาตัว นั ก ศึ กษาของมหาวิท ยาลั ย ซึ่ งออกให้ โดยส านั ก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(๔) นักศึกษาจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา ตามที่คณะแต่งตั้ง
ข้อ ๑๑ การลงทะเบียนเรียนรายวิชา
(๑) มหาวิ ท ยาลั ย จะจั ด ให้ มี ก ารลงทะเบี ย นเรี ย นในรายวิ ช าต่ า งๆ ในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้เสร็จก่อนการเปิดภาคการศึกษานั้นๆ
(๒) ในกรณีมีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจากัด
จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได้
(๓) การงดการเรี ย นการสอนรายวิ ช าใดที่ มี นั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นไปบ้ างแล้ ว
จะต้องกระทาภายใน ๒ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์แรกนับ
จากวันเปิดภาคการศึกษา ฤดูร้อน
ข้อ ๑๒ การลงทะเบียนเรียน ให้กระทาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่า ๙ หน่วยกิต
และไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๙
หน่วยกิต
(๒) การลงทะเบียนเรียนเกินกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๒ (๑) จะกระทาได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตจากคณบดี แต่ต้องไม่เกิน ๒๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพียงภาค
การศึกษาเดียว หากมีความจาเป็ น ต้องลงทะเบียนเรียนเกิน ๒๕ หน่ว ยกิต ให้ เสนออธิการบดี
พิจารณาเป็นรายๆ ไป จานวน หน่วยกิตสูงสุดนี้ไม่รวมถึงรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต (AU)
(๓) การลงทะเบี ย นเรี ย นน้ อยกว่า ๙ หน่ ว ยกิ ต ในภาคการศึ ก ษาปกติ จะกระท าได้
เฉพาะกรณีเจ็บป่วยหรือมีเหตุอื่นๆที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและได้รับอนุญาตจากคณบดี เว้นแต่
เป็นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึก
ภาคสนาม หรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา
(๔) นักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่างๆ ตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกาหนดพร้อมทั้งชาระเงินค่าจัดการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษาและหนี้สิน
ต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๕) นักศึกษาที่ได้รับระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ ( I) ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จ ะสาเร็จ
การศึกษาและไม่สามารถขอเปลี่ยนระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ได้ทันในภาคการศึกษานั้น จะต้องขอ
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รักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อขอเปลี่ยนระดับ
คะแนนไม่สมบูรณ์ ในภาคการศึกษาถัดไป
(๖) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่ างๆ ต้องได้รับ อนุญ าตจากอาจารย์ที่ป รึกษาและ
หัวหน้าสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
(๗) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผู้ใดลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม(ค่าปรับ) ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด หากเกินกว่า ๒ สัปดาห์
นับจากวันที่มหาวิทยาลัยกาหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ นักศึกษา
ต้องลาพักการศึกษาและชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดเท่านั้น
(๘) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผู้ใดไม่ลงทะเบียนเรียน ไม่ขอลาพักการศึกษา
ภายใน ๒ สั ปดาห์ นั บจากวันเปิ ดภาคการศึกษา มหาวิทยาลั ยจะถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้ นออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๙) สาหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนและชาระเงินตาม
กาหนดในประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม(ค่าปรับ) หากลงทะเบียน
เรียนและชาระเงินช้ากว่ากาหนดเกิน ๑ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาค เป็นอันหมดสิทธิเข้าศึกษาในภาค
การศึกษาฤดูร้อนนั้น
(๑๐) ให้ อ ธิ ก ารบดี มี อ านาจอนุ มั ติ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาผู้ ใดที่ ถู ก ถอนชื่ อ ออกจากทะเบี ย น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข้อ ๑๒ (๘) กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ ในกรณีมีเหตุอันสมควร โดย
ให้ถือระยะเวลาที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นระยะเวลาการลาพักการศึกษา ทั้งนี้ต้อง
ไม่พ้นกาหนดเวลา ๑ ปี นับจากวันที่นักศึกษาผู้นั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเช่นนี้
นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียมเสมือนเป็นผู้ลาพักการศึกษารวมทั้งค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ค้างชาระ
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๑๑) การขอถอนคื น เงิน ค่ า ธรรมเนี ย มการลงทะเบี ย นเรีย นรายวิช า ให้ เป็ น ไปตาม
ระเบียบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๓ การขอเพิ่มและถอนรายวิชาให้ดาเนินการดังนี้
(๑) การขอเพิ่มรายวิชาต้องกระทาภายใน ๒ สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาฤดูร้อน
(๒) การขอถอนรายวิชา ให้มีผลดังนี้
(ก) การขอถอนรายวิชาภายใน ๔ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือ
ภายใน ๒ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่ขอถอนจะไม่ปรากฏในระเบียน
(ข) การขอถอนรายวิชาหลังจาก ๔ สัปดาห์แรก แต่ยังอยู่ภายในระยะเวลา ๑๒
สัป ดาห์ นั บ จากวั น เปิ ดภาคการศึกษาปกติ หรือหลั ง ๒ สั ปดาห์ แต่ยังอยู่ภ ายในระยะเวลา ๖
สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาที่ขอถอน
(ค) การขอถอนรายวิ ช าเมื่ อ พ้ น ระยะเวลา ๑๒ สั ป ดาห์ นั บ จากวั น เปิ ด ภาค
การศึกษาปกติ หรือเมื่อพ้นระยะเวลา ๖ สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับ
คะแนน F หรือ U ในรายวิชาที่ขอถอน
(๓) การขอเพิ่มหรือขอถอนรายวิชา ต้องไม่ขัดต่อการลงทะเบียนเรียนใน ข้อ ๑๒ (๑)
และ (๒)
ข้อ ๑๔ การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต (AU)
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(๑) การศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิตนี้ เมื่อนักศึกษาได้มีเวลาศึกษาครบร้อยละ ๘๐ ของ

เวลาศึกษา หากอาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้นพิจารณาแล้วเห็นว่านักศึกษาตั้งใจศึกษาและมีความรู้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินผล ให้บันทึกระดับคะแนน AU ไว้ในระเบียน แต่ถ้านักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบร้อย
ละ ๘๐ ของเวลาศึกษาให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกระดับคะแนน W ไว้ในระเบียน
(๒) หน่วยกิตของวิชาที่ศึกษาโดยไม่นับหน่วยกิต จะไม่นับรวมเข้าเป็นหน่วยกิตสะสม
และหน่วยกิตรวมของหลักสูตร
(๓) นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไม่นับหน่วยกิตแล้ว นักศึกษาผู้
นั้นอาจลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้าอีกเพื่อเป็นการนับหน่วยกิตในภายหลังได้
(๔) มหาวิทยาลัยอนุมัติให้บุคคลภายนอก ที่ไม่ใช่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าศึกษา
บางรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตได้ โดยบุคคลนั้นต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้ทางการศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย ว่า
ด้ ว ยการนั้ น ๆ เช่ น เดี ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และต้ อ งช าระเงิ น ค่ า ธรรมเนี ย มตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้ อ ๑๕ การเที ย บโอนรายวิ ช า ให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดในข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
หมวด ๔
การลาของนักศึกษา
ข้อ ๑๖ การลาพักการศึกษา
(๑) นักศึกษาอาจยื่นคาร้องต่อคณบดีเพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาต่อเนื่องได้ไม่เกิน
๒ ภาคการศึกษาปกติ ดังกรณีต่อไปนี้
(ก) ถูกเกณฑ์หรือระดมเข้ารับราชการทหารประจาการ
(ข) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
(ค) ป่วยต้องพักรักษาตัวตามคาสั่งแพทย์ เป็นเวลานานเกินกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
เวลาศึกษา ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย์
(ง) มีความจาเป็นส่วนตัว โดยนักศึกษาผู้นั้นได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่
น้อยกว่า ๑ ภาคการศึกษาปกติ
(๒) เมื่ อนั ก ศึ ก ษามี เหตุ สุ ด วิ สั ย จ าเป็ น ต้ อ งลาพั ก การศึ ก ษา ให้ ยื่ น ค าร้อ งต่ อ คณบดี
โดยเร็วที่สุด
(๓) ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกว่า ๒ ภาคการศึกษาปกติ
ติดต่อกันหรือในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับ
อนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษ
(๔) นักศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษาแล้ว เมื่อจะกลับเข้าศึกษา ต้องยื่นคา
ร้องขอกลับเข้าศึกษาต่อคณบดีก่อนกาหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์
(๕) การลาพักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา จะมีผลดังต่อไปนี้
(ก) ถ้ า วั น ที่ ล าพั ก การศึ ก ษาอยู่ ในระหว่ าง ๒ สั ป ดาห์ แ รกนั บ จากวั น เปิ ด ภาค
การศึกษาปกติ หรือสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน
เรียนทั้งหมดจะไม่ปรากฏในระเบียน
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(ข) ถ้ า วั น ที่ ล าพั ก การศึ ก ษาพ้ น ก าหนด ๒ สั ป ดาห์ แ รกแต่ ยั ง อยู่ ภ ายใน ๑๒

สัปดาห์นับจากวันเปิดภาคการศึกษาปกติ หรือพ้นกาหนดสัปดาห์แรกแต่ยังอยู่ภายใน ๖ สัปดาห์นับ
จากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้บันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ไว้ในระเบียนของภาคการศึกษานั้น
(ค) ถ้ าวัน ที่ ล าพั กการศึ กษาพ้ น ก าหนด ๑๒ สั ป ดาห์ แ รกนั บ จากวั น เปิ ดภาค
การศึกษาปกติ หรือพ้นกาหนด ๖ สัปดาห์แรกนับจากวันเปิดภาคการศึกษาฤดูร้อนแล้ว ให้บัน ทึก
ระดับคะแนน F หรือ U ไว้ในระเบียนทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ
เว้นแต่กรณีที่นักศึกษาเจ็บป่วยหรือมีเหตุสุดวิสัยโดยมี หลักฐานเชื่อถือได้ เมื่อนักศึกษาได้รับอนุญาต
ให้ลาพัก ให้บันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชา ที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
(๖) ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้ลาพักการศึกษา หรือมีคาสั่งมหาวิทยาลัยให้ลา
พักการศึกษาเนื่องจากถูกลงโทษด้วยกรณีใด ๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัย
ว่าด้วยการนั้น ภายหลังการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนทั้งหมด
ในภาคการศึกษานั้นเป็นโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าจัดการศึกษาให้ แต่นักศึกษาไม่ต้อง
ชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย
(๗) นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าพั ก การศึ ก ษา หรื อ มี ค าสั่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ให้ ล าพั ก
การศึกษาเนื่องจากถูกลงโทษด้วยกรณีใดๆ ตามข้อบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยว่า
ด้วยการนั้น ก่อนการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด นักศึกษาต้องชาระค่าธรรมเนียม เพื่อรักษา
สภาพการเป็นนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจาก
ทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๘) การลาพักการศึกษาไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือการกลับเข้าศึกษาใหม่หรือการถูกให้พัก
การศึกษาแล้วแต่กรณี ไม่เป็นเหตุให้สภาพการเป็นนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกว่าสองเท่าของ
แผนการเรียนตามหลักสูตรนับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเว้นภาคการศึกษา
ฤดูร้อน
ข้อ ๑๗ การลาป่วย
(๑) การลาป่วยแยกออกเป็น ๒ ประเภทดังนี้
(ก) การลาป่ วยก่ อนสอบ หมายถึ ง นั ก ศึ ก ษาป่ ว ยก่ อนสิ้ น ภาคการศึ ก ษานั้ น ๆ
และยังคงป่วยอยู่จนกระทั่งถึงวันสอบ ซึ่งทาให้ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
(ข) การลาป่วยระหว่างการสอบ หมายถึง นักศึกษาได้ศึกษาจนครบระยะเวลาที่
กาหนดในภาคการศึกษาแล้ว แต่เกิดป่วยจนไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได้
(๒) การลาป่วยตาม (๑) นั้น นักศึกษาต้องยื่นคาร้องต่อคณบดีภายใน ๑ สัปดาห์นับ
จากวันที่นักศึกษาเริ่มป่วย พร้อมด้วยใบรับรองแพทย์
หมวด ๕
การวัดและประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๑๘ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย จั ด ท าประกาศก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารวัด และประเมิ น ผล
การศึกษา
เพื่ อ คณะใช้ เป็ น เกณฑ์ ในการจั ด การวัด ผลและประเมิ น ผลการศึก ษาส าหรับ รายวิ ช าที่ นั ก ศึ ก ษา
ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา โดยการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้กาหนดเป็นระดับ
คะแนน (Grade) ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิตและผลการศึกษา
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หมวด ๖
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๑๙ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังต่อไปนี้
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๘
(๔) ได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษา
(๕) ถูกลงโทษให้ออกหรือไล่ออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
(๖) มหาวิทยาลัยประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจาก
(ก) มีเวลาศึกษาน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย
(ข) ไม่ลงทะเบียนเรียน และหรือไม่ชาระเงินค่าจัดการศึกษา หรือค่าธรรมเนียม
การศึกษาในกาหนดเวลาที่กาหนดตามข้อ ๑๒ (๘)
(๗) พ้นสภาพเนื่องจากผลการศึกษา ตามเกณฑ์ดังนี้
(ก) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๒๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสม
ระหว่าง ๑ ถึง ๒๒ หน่วยกิต
(ข) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๕๐ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสม
ระหว่าง ๒๓ ถึง ๖๐ หน่วยกิต
(ค) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๗๕ เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหน่วยกิตสะสม
ตั้งแต่ ๖๑ หน่วยกิต ขึ้นไป
นักศึกษาที่ศึกษาและผ่านการประเมินผลทุกรายวิชาตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและได้
ค่า คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๑.๙๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ซึ่งผลการศึกษาไม่เพียงพอที่จะรับการ
เสนอชื่อเพื่อรับปริญญา ให้นักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้าในรายวิชาที่ได้ระดับคะแนนต่ากว่า A
หรือลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นในหลักสูตรเพื่อปรับค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ภายในกาหนด
๓ ภาคการศึกษา รวมภาคการศึกษาฤดูร้อน แต่ไม่เกินระยะ เวลาการศึกษาตามข้อ ๗ (๖)
นักศึกษาผู้ใดที่พ้น สภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากผลการศึกษาในภาค
การศึกษาใด ให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคต่อมาเป็นโมฆะ และไม่มีผลใดๆ
(๘) ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามข้อ ๗ (๖)
หมวด ๗
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๒๐ การสาเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) นั กศึกษาต้องลงทะเบี ยนเรียนครบทุ กรายวิช าในทุ กหมวดวิช าที่ กาหนดไว้ใน
หลักสูตรและมีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษา ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า
๒.๐๐ และผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสู ตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ในกรณีที่นักศึ กษา
ลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานหรือรายวิชาที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีลักษณะเป็นการศึกษาค้นคว้าหรือ
ทดลอง มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ วิ ช าชี พ ประกอบการท ารายงานในลั ก ษณะภาคนิ พ นธ์ ต ามคู่ มื อ ที่
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มหาวิทยาลัยกาหนด เมื่อผ่านการประเมินผลการศึกษาแล้ว นักศึกษาต้องส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
จานวนหนึ่งเล่มพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลต่อสาขาวิชา จึงจะสาเร็จการศึกษา
(๒) กรณี นั กศึกษาตามข้อ ๑๙ (๗) วรรค ๒ ที่ไม่ประสงค์รับปริญญาตามหลักสูตร
ปริญญาตรีที่ศึกษา ให้นารายวิชาที่มีผลการศึกษาผ่านตามเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาและเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญ ญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๔๕ หน่วยกิตและหมวดวิชา
เลือกเสรี ไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้สาเร็จการศึกษาในระดับ
อนุปริญญาของหลักสูตรนั้น
หมวด ๘
การขอรับปริญญาและการอนุมัติปริญญา
ข้อ ๒๑ นักศึกษาที่มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษา และเป็นผู้ที่
ไม่ อ ยู่ ในระหว่ า งการด าเนิ น การทางวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย มี สิ ท ธิ ข อรั บ ปริ ญ ญาหรื อ
อนุปริญญา ดังนี้
(๑) การขอรับปริญญา ต้องเป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๐ (๑)
(๒) การขอรับอนุปริญญา ต้องเป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามข้อ ๒๐ (๒)
ข้อ ๒๒ การขอรับปริญญา
นักศึกษาตามข้อ ๒๑ จะต้องทาหนังสื อตามแบบที่มหาวิทยาลั ยกาหนดยื่นต่อคณะ
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาฤดู
ร้ อ นที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษา เพื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เสนอขออนุ มั ติ ป ริ ญ ญาหรื อ อนุ ป ริ ญ ญาต่ อ สภา
มหาวิทยาลัย
การทาหนังสือตามวรรคก่อน จะต้องกระทาทุกภาคการศึกษาจนกว่านักศึกษาจะสาเร็จ
การศึกษา ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้นๆ
นักศึกษาผู้ ใดมิได้ยื่ น หนั งสื อดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่ อขออนุมัติ
ปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ
นักศึกษาตามข้อ ๒๑ ที่มิได้ยื่นหนังสือดังกล่าว จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขอ
อนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ และจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมการรักษา
สภาพการเป็ น นั กศึกษาตามอัตราที่ มหาวิทยาลัยกาหนดทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่
นักศึกษาทาหนังสือยื่นเพื่อขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา
ข้อ ๒๓ การเสนอรายชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญา
(๑) เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได้รับ
ปริญญาหรืออนุปริญญาตามหลักสูตรและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัย
(๒) นักศึกษาตามข้อ ๒๒ ที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา
จะต้องช าระเงิน ค่าขึ้น ทะเบี ยนบั ณ ฑิต ตามประกาศมหาวิทยาลั ย และช าระหนี้ สิ นที่มี ทั้งหมดต่ อ
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๔ การอนุมัติปริญญา
สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาทุกภาคการศึกษา อนุมัติ
ปริญญาเกียรตินิยม และอนุมัติเหรียญเกียรตินิยมในภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษา
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หมวด ๙
ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม
ข้อ ๒๕ ผู้สาเร็จการศึกษาที่จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญ ญาเกียรตินิยมจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(๑) ลงทะเบี ย นเรี ยนรายวิช าในหลั กสู ตรของมหาวิทยาลั ยไม่ต่ากว่า ๗๒ หน่ วยกิต
สาหรับ
หลักสูตร ๒-๓ ปีการศึกษา หรือไม่ต่ากว่า ๑๒๐ หน่วยกิต สาหรับหลักสูตร ๔ ปีการศึกษา หรือ ไม่ต่า
กว่า ๑๕๐ หน่วยกิต สาหรับหลักสูตร ๕ ปีการศึกษา
(๒) ส าเร็ จ การศึ ก ษาภายในระยะเวลาที่ ห ลั ก สู ต รก าหนด ทั้ งนี้ ไม่ นั บ ระยะเวลาที่
นักศึกษา ขอลา
พักการศึกษาตามข้อบังคับนี้
(๓) ต้องไม่มีระดับคะแนนต่ากว่า C และระดับคะแนน U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
(๔) ปริญ ญาเกี ย รติ นิ ย มอัน ดั บ ๑ ให้ เสนอรายชื่ อผู้ ส าเร็จ การศึ กษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนตาม (๑) (๒) และ (๓) และมีค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๗๕
(๕) ปริญ ญาเกี ย รติ นิ ย มอัน ดั บ ๒ ให้ เสนอรายชื่ อผู้ ส าเร็จ การศึ กษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนตาม (๑) (๒)และ(๓) และค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๓.๕๐
ข้อ ๒๖ การให้เกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน
(๑) ให้ มหาวิทยาลัยจัดให้มีเหรียญเกียรตินิยมแก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษา
ดีเด่น โดยแยกเป็นคณะ
(๒) เกียรตินิยมเหรียญทองให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑
ที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละคณะ
(๓) เกียรตินิยมเหรียญเงินให้แก่ผู้สาเร็จการศึกษาที่ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมเป็นที่สอง
และจะต้องได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแต่ละคณะ ในกรณีผู้สาเร็จการศึกษาได้ค่า
คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด แต่ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแต่ละคณะ ให้เกียรตินิยมเหรียญ
เงิน
การเสนอชื่ อ เพื่ อ รั บ เหรี ย ญเกี ย รติ นิ ย ม ให้ ส านั ก ส่ งเสริ ม วิช าการและงานทะเบี ย น
ดาเนิ น การ
ปี ก ารศึ กษาละหนึ่ งครั้ง และให้ อ ธิก ารบดี น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ยเพื่ อ
พิจ ารณาอนุ มัติในคราวเดีย วกัน กับ ที่เสนอขออนุมัติป ริญ ญาประจาภาคการศึกษาสุ ดท้ ายของปี
การศึกษา
ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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