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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2561) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ศูนย์รังสิต/ วิทยาลัยสหวิทยาการ 
 

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย       : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Data Science and Innovation 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล)  
ชื่อย่อ  วท.บ. (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) 
ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Data Science and Innovation)  

   ชื่อย่อ B.Sc. (Data Science and Innovation) 

3. วิชาเอก  
ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ   

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศึกษา 4 ปี  
5.2 ประเภทของหลักสูตร  

  หลักสูตรประเภทปฏิบัติการ 
5.3 ภาษาที่ใช้  

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย  
5.4 การรับเข้าศึกษา  

  รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสหวิทยาการ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
บริษัท อ-ีซี.โอ.พี. (ประเทศไทย) จ ากัด และ บริษัท กสิกร แล็ป จ ากัด 

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรใหม่ ก าหนดเปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการนโยบายวิชาการ   

โดยการเวียนเอกสารขอความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 
- ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 30 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2561 
- ได้รับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  

ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 28 เดือน กันยายน  พ.ศ. 2563 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา 2563 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) 
8.2. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 
8.3. วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) 
8.4. นักวิเคราะห์สถิติ (Statistic Analyst) 
8.5. ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analyst) 
8.6. นักออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architect) 
8.7. นักวิเคราะห์ส าหรับอุตสาหกรรมประกันภัย (Actuarial scientist) 
8.8. เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Digital forensic scientist) 
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9. ชื่อ  นามสกลุ  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล าดั
บที ่

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
1. 310050095

4XXX 
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

ดร. รัชฎา  
         คงคะจันทร์ 

ปร.ด. 
 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 

วิศวกรรมไฟฟ้า
และ
คอมพิวเตอร ์
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ์
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
 
สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย 
 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

2548 
 
 

2534 
 

2532 

2. 110140168
8XXX 

อาจารย ์ ดร. ศรณัย์  
           กุลยานนท์ 

Ph.D. 
 

M.Sc. 
 

B.Sc. 

Computer 
Science  
Computer 
Science 
Computer 
Science 

Purdue University, IN, 
USA 
Purdue University, IN, 
USA 
University of 
Edinburgh, UK 

2561 
 

2559 
 

2556 

3. 310150197
2XXX 

อาจารย ์ สมเกียรติ  
         โกศลสมบตั ิ

วท.ม. 
. 

บธ.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์
การจัดการ 
วิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 
สถาบันเทคโนโลยีอโยธยา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2554 
 

2554 
2539 

4. 310090210
2XXX 

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคอุตสาหกรรม 
บริษัท อี-ซี.โอ.พี. 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ไชยณัฐ  
           จามรมาน 

M.Sc. 
 

M.Sc. 
 

B.Eng. 

Computer 
Science 
Actuarial 
Science 
วิศวกรรม
โทรคมนาคม 

Northeastern 
University, USA. 
Boston University, USA. 
สถาบันเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2541 
 

2539 
 

2534 

5. 310200031
4XXX 

ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคอุตสาหกรรม 
บริษัท กสิกร แล็ป 
จ ากัด 

ทัดพงศ์  
      พงศ์ถาวรกมล 

Ph.D. 
 
 

M.S. 
 
 

วศ.บ. 

Computer 
Science 
 
Computer 
Science 
 
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

University of Illinois at 
Urbana-Champaign, 
USA. 
University of Illinois at 
Urbana-Champaign, 
USA. 
มหาวิทยาลยัเกษตร 
ศาสตร ์

2553 
 
 

2549 
 
 

2546 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
ในศตวรรษท่ี 21 โลกมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด ท าให้มีการผลิต 

ข้อมูลข่าวสารในปริมาณมหาศาลในทุกวินาที เช่น ข้อมูลจากสื่อสังคม (social media) หรือ ข้อมูลจากอุปกรณ์
เซ็นเซอร์ต่าง ๆ ท าให้เราก้าวสู่ยุคข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)  และทุกภาคส่วนมีความตื่นตัวอย่างมากในการน า
ข้อมูลเหล่านั้นมาประมวลผลเพ่ือสร้างสารสนเทศ (Information) ส าหรับประกอบการตัดสินใจ เพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ดังจะเห็นได้จากการที่หลายประเทศได้ประกาศให้  การ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
วิเคราะห์ Big Data เป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติไปแล้ว ส าหรับประเทศไทย ได้ก าหนดนโยบายประเทศไทย 4.0 ขึ้น
เพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคั่ง (Engines of Growth) ด้วย 3 กลไกหลักได้แก ่ 
  (1) กลไกการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม  
  (2) กลไกการขับเคลื่อนด้วยการสร้างการมีส่วนร่วม และ  
  (3) กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

โดยโมเดลประเทศไทย 4.0 นี้น าไปสู่การท าแผนพัฒนาต่าง ๆ ของประเทศ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่งได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล คือ “ยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ “การพัฒนาจึงเน้นในเรื่อง
การเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ ประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน” และ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม ไทย 4.0 ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579) จัดท าภายใต้วิสัยทัศน์ “มุ่งสู่อุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาและเชื่อมโยงกับ
เศรษฐกิจโลก” โดยส่ งเสริมให้ผู้ ประกอบการขับเคลื่ อนธุ รกิจด้วยนวัตกรรม  ( Innovation driven 
Entrepreneurship) นอกจากนี้ยังได้มีแผนเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับอุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) 
ซึ่งประกอบด้วย อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 

นอกจากนี้ แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมปี พ.ศ. 2559 ได้มุ่งเน้นในการพัฒนา
ก าลังคนทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และมีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม โครงการเมืองอัจฉริยะ 
(Smart city) ถือเป็นโครงการที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมต้องการให้เกิดขึ้นในประเทศไทยด้วย
เป้าหมายที่จะพัฒนาคนให้กลาย เป็นพลังขับเคลื่อนดิจิทัลที่ส าคัญของประเทศ 
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันประเทศไทยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมและมีการยอมรับวัฒนธรรมของต่างชาติมาก
ขึ้น  อีกทั้งสถานการณ์ทางสังคม จะมีความขัดแย้งทั้งในระดับองค์กรและสังคมทั่วไป ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
นั้นล้วนเกิดจากการแย่งชิงทรัพยากร นอกจากนี้ความขัดแย้งยังมีความเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะ ซึ่งเกิด
จากความพยายามที่จะพัฒนารัฐให้มีความเจริญและทันสมัย แต่สิ่งที่ได้มา คือ ผลกระทบสะท้อนกลับมายัง
สังคม สิ่งแวดล้อม ประชากร 

จากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมตามที่กล่าวมา มีผลท าให้ฝ่าย
วางแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์แห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การพัฒนาคนทั้งความรู้คู่คุณธรรม ความมีพลังสามัคคี เอ้ืออาทร และจิต
สาธารณะ การพัฒนาการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ในด้านการเรียนการ
สอนควรมีการปรับหลักสูตรที่เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีคุณลักษณะที่มีทั้งความรู้คู่
คุณธรรม มีพลังสามัคคี มีความเอ้ืออาทร มีจิตสาธารณะ และรู้จักใช้การด ารงชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร จะเน้นกระบวนการสอนให้ผู้เรียน 
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ท าให้หลักสูตรการศึกษาจะต้องมีการ

พัฒนา เพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตบัณฑิตให้ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคม เทคโนโลยี และ
เศรษฐกิจ หลักสูตรที่มุ่งเน้นบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญเพียงสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งคงไม่เพียงพอต่ อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวจ าเป็นที่จะต้องมีหลักสูตรที่มีการบูรณาการองค์ความรู้จากหลากหลายสาขาเพ่ือให้เกิด
องค์ความรู้ใหม่ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ และมีศักยภาพ สามารถด ารงตนให้อยู่ได้ในยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ  

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูลเป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ความสามารถ และ ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างนวัตกรรมจากข้อมูล โดยหลักสูตรวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมข้อมูลประกอบด้วย 3 มิติ หลัก ๆ ได้แก่ 

1)  มิติด้านความรู้พ้ืนฐาน ซึ่งจะประกอบด้วย คณิตศาสตร์ สถิติ และ คอมพิวเตอร์  
2)  มิติด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งจะเน้นกระบวนการน าข้อมูลมาช่วยในการแก้ปัญหา  
3)  มิติด้านธุรกิจ และการสร้างนวัตกรรม 
นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูลยังมีลักษณะ project-based learning 

กล่าวคือ หลักสูตรมุ่งเน้นให้นักศึกษามีการน าองค์ความรู้ไปใช้ในการแก้ปัญหาจริงจากภาคธุรกิจ 
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
ด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มี วิสัยทัศน์  ที่ จะเป็นสถาบันชั้นน าของเอเชียที่ ได้

มาตรฐานสากล ในการผลิตบัณฑิต การสร้างองค์ความรู้และแก้ปัญหาของประเทศ โดยยึดมั่นคุณธรรมและ
ประโยชน์ของประชาชน และมีพันธกิจที่จะให้มหาวิทยาลัยเป็นสถานศึกษาและวิจัย  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอนและการวิจัย ให้การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ส่งเสริม และพัฒนาประชาธิปไตย ศีลธรรม ศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูลมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย  โดยสามารถผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ ความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและการประยุกต์  
เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ได้อย่างกว้างขวาง ทันสมัยตามยุคโลกาภิวัตน์   สามารถ
สร้างสรรค์ผลงานวิจัย และนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  มีการน าความรู้เพ่ือให้บริการ
แก่สังคม รวมถึงมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตส านึกสาธารณะ สามารถอยู่ร่วมกับคนใน
สังคมได้เป็นอย่างด ี

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
รายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป  แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนที ่1:  เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียน  
  จ านวน 21 หน่วยกิต ดังต่อไปนี้  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต  
  (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
หมวดสังคมศาสตร์ 
มธ.100    พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา 3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement 
มธ.101 โลก อาเซียน และไทย 3 (3-0-6) 
TU101 Thailand, ASEAN, and the World 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 
TU109 Innovation and Entrepreneurial Mindset 

หมวดมนุษยศาสตร์ 
มธ.102    ทักษะชีวิตทางสังคม 3 (3-0-6) 
TU102  Social Life Skills 
มธ.108    การพัฒนาและจัดการตนเอง 3 (3-0-6) 
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TU108  Self Development and Management 

หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน 3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability 
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา 3 (3-0-6) 
TU107 Digital Skill and Problem Solving 

หมวดภาษา 
มธ.050   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6)  
TU050 English Skill Development                            ไม่นับหน่วยกิต                              
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร 3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication 
ส่วนที ่2:  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆ ตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ ก าหนด  
 จ านวน 9 หน่วยกิตดังนี ้ 
มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (3-0-6) 
TU131 Man and Physical Science 
สษ.217 การฟังและการพูดด้านวิชาการ 3 (3-0-6) 
EL217 Speaking and Listening for Academic Purposes 
วข.100 วิทยาศาสตร์ข้อมูลส าหรับชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
DSI100 Data Science for Everyday Life 
 

13.2   รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น 
 วข.100 วิทยาศาสตร์ข้อมูลส าหรับชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
 DSI100 Data Science for Everyday Life 
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13.3    การบริหารจัดการหลักสูตร 
 ส าหรับรายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนนั้น อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะประสานงานผ่านวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นที่เปิดสอน 

 

รายวิชา หน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชา 
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา 
มธ.101  โลก อาเซียน และไทย 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ 
มธ.105  ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
มธ.106  ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร 
มธ.107  ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา 
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ 
มธ.131  มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ 

กองบริหารงานวิชาการ  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

สษ.217 การฟังและการพูดด้านวิชาการ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ดท.310 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 
ดท.311 การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 
ดท.312 การเงินและบัญชี 
ดท.313 กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดท.314 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูลที่มีความรู้

ความสามารถทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ซ่ึงหลักสูตรจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน 
(Work Integrated Learning) ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่เป็นพันธมิตรกับหลักสูตร โดยบูรณาการศาสตร์
ความรู้ ทั้ง 4 ศาสตร์วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมธุรกิจ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ที่ประกอบด้วย การออกแบบ วางแผน  วิเคราะห์ สรุปผล และ การน าเสนอ ส าหรับใช้
พยากรณ์และตัดสินใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ตามสภาพความเป็นจริงเพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาองค์กร พร้อม
ทั้งมีทักษะทางสังคมที่ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาระบบงานต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนา
ประเทศได้อย่างกว้าง  รวมถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม ที่สอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
และตอบสนองต่อการพัฒนาของประเทศ 

 
1.2 ความส าคัญ 

ผลจากการพัฒนาด้านดิจิทัล ท าให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือภาคธุรกิจ ได้รับประโยชน์จาก
การเข้าถึงข้อมูลและการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน แต่อย่างไรก็ดีเมื่อองค์กรสามารถเข้าถึงประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้เหมือนกัน ข้อมูลจะเป็นหนึ่งในทรัพยากรเพียงไม่กี่อย่างที่แต่ละองค์กรมีไม่เหมือนกันและ
สามารถที่จะสร้างความแตกต่าง และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้กับองค์กรเหล่านั้นได้  

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันหลายประเทศและในหลาย ๆ องค์กรยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่ เรียกว่า  นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ data scientist ซึ่งเป็นผู้มี
ความสามารถในการน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความได้เปรียบในการสร้างความแตกต่างให้กับ
องค์กร และเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูล 
และมีความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่จ าเป็นในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ด้านสถิติ และการพัฒนาอัลกอริทึมขั้นสูง เพ่ือสร้างรายงานสรุปเหตุการณ์ ค้นหาสาเหตุของปัญหา การสร้าง
แบบจ าลองเพ่ือท านายเหตุการณ์ รวมทั้งเสนอแผนการจัดการที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นรากฐานขับเคลื่อนการ
ตัดสินใจ  

จากการศึกษาของ  KDDNuggets  พบว่าทั่วโลกมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสู งถึง 
1,000,000 ต าแหน่งในปี ค.ศ. 2018 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในหน่วยงานเหล่านี้จ าเป็นต้องมีความสามารถ
หลายด้านทั้ง คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ รวมถึงทักษะประสบการณ์ในการเข้าใจระบบงานของ
หน่วยงานที่จะใช้ข้อมูล ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่มีความตั้งใจในการผลิตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
แต่ก็ยังคงจ ากัดอยู่ไม่กี่มหาวิทยาลัย  และส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนานักเรียนที่จบมัธยมเพ่ือมาศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีและหลักสูตรหนึ่งก็สามารถผลิตได้ในจ านวนที่จ ากัดรวมกันแล้วไม่เกินปีละ  100 คน 
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นที่ต้องจัดเตรียมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
เพ่ือตอบรับความต้องการจากภาครัฐและเอกชน และขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยมีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต และมีแนวคิดที่ไม่จ ากัดเพียงพัฒนานักเรียนที่เพ่ิงจบมัธยมศึกษาเท่านั้น  แต่จะเปิดโอกาสให้
ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถที่จะเลือกเรียน ผ่านการเรียนแบบ Module-based ที่มีความสมบูรณ์ในตัว โดยใช้
เวลาการเรียนโดยเร็วที่สุดเพียง Module ละประมาณ 4 เดือน โดยไม่ต้องรอการศึกษาระดับปริญญาตรีถึง 4 
ปี ก็สามารถที่จะมีทักษะที่เพียงพอในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล  โดยสามารถ
เรียนผ่านช่องทางออนไลน์หรือ MOOC ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่  ทุกเวลาที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือข้อจ ากัดอ่ืน ๆ ของผู้เรียนเอง 

 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.3.1  เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่เป็นผู้ที่มีทักษะ (ท้ังด้าน Soft Skills 
และ Technical Skills) และมีความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล และการน าข้อมูลมาใช้เพ่ือแก้ปัญหา และ
สร้างสรรสิ่งใหม่ให้ธุรกิจ สังคม และประเทศ 

1.3.2 เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาแนวคิดในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล 
1.3.3 เพ่ือผลิตบุคลากรที่พร้อมปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมจริงได้ โดยมีการร่วมมืออย่าง

ใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม 
1.3.4  เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) ในเรื่อง

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบ 5 ปี 

การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้

สอดคล้องต่อความต้องการ
ภาคอุตสาหกรรม 

- แต่งตั้งให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับ
หลักสูตรเป็นกรรมการร่างและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

- เชิญผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภาคอุตสาหกรรมเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

- จัดประชุม/สัมมนาวิชาการ เพ่ือ
รับฟังข้อเสนอแนะจากภายนอก 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการร่าง/
ปรับปรุงหลักสูตร 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 
- รายงานผลการประชุมสัมมนา 
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การพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะ

ทางสังคมที่ดี และมีความรู้
พ้ืนฐานที่เพียงพอในการ
เรียนชั้นปีถัดไป 

-  จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา
ได้เรียนวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาทักษะ
ทางสังคมตั้งแต่ในปีการศึกษาที่ 
1 

-  จัดอบรมท่ีเกี่ยวกับการเพิ่มทักษะ
การเรียนรู้และเข้าสังคมเพ่ิมเติม
ให้นักศึกษา 

- จัดค่ายเตรียมความพร้อมด้าน
คณิตศาสตร์ สถิติและ
คอมพิวเตอร์ในภาคฤดูร้อนของปี
การศึกษาท่ี  

- จัดตารางเรียนในส่วนวิชาศึกษา
ทั่วไป ทั้งหมดในปีการศึกษาที่ 1 
เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับ
ทักษะทางสังคมที่จ าเป็น 

- โครงการจัดอบรมเพ่ิมทักษะ 

- โครงการจัดค่ายเตรียมความ
พร้อม 

3.  พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ มี
ค ว า ม คิ ด ส ร้ า ง ส ร ร ค์  
ส า ม า ร ถ ป ร ะ ยุ ก ต์ อ ง ค์
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
และนวัตกรรมข้อมูล เ พ่ือ
แก้ปัญหาและพัฒนาองค์กร 

- ส่งเสริมให้นักศึกษาประยุกต์ใช้
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
นวัตกรรมข้อมูลเพื่อแก้ปัญหา
และพัฒนาองค์กร โดยก าหนดให้
มีรายวิชาจ านวน 20 วิชาที่มี
จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ และ มี
วิชาโครงงานในทุกหมวดวิชา 

– เค้าโครงการเรียนการสอนวิชา ที่
มีจ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ 

– เค้าโครงการเรียนการสอนวิชา 
โครงงานในแต่ละหมวดวิชา 

– การรายงานผลการประเมินวิชามี
จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ และ
โครงงานในแต่ละหมวดวิชา 

4. พัฒนาการจัดการเรียนการ
ส อ น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ข อ ง
วิทยาการและเทคโนโลยี
และสถานการณ์การพัฒนา 

– สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การสอนให้ท างานวิจัยบริการ
วิชาการด้านเทคโนโลยี 

– เผยแพร่ผลงานวิจัยของบุคลากร
ด้านการเรียนการสอน 

- ปริมาณงานวิจัยและบริการ
วิชาการต่ออาจารย์ในหลักสูตร 

- ปริมาณผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

5. จัดการศึกษาแบบบูรณาการ
กับการท างาน (Work 
Integrated Learning) 
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

- ประชุมร่วมมือกบั
ภาคอุตสาหกรรม 

– พานักศึกษาดูงาน  

-   ติดตามประเมินผลการเรียนรู้
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม 

- รายงานผลการประชุมความ
ร่วมมือ 

- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  

หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่  3 ในรายวิชา วข.380 ฝึกปฏิบัติงานทาง
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล  โดยใช้เวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 สัปดาห์ แต่ให้เพ่ิมชั่วโมง
การศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับภาคปกติ 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          วัน – เวลาราชการปกติ 
        ภาคการศึกษาที่ 1    เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
   ภาคการศึกษาที่ 2   เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
   ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14 ดังนี้ 
(1) ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(2) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด 

หรือการศึกษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา 
(3) ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่จะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
(4) ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง 

“การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้น
อุดมศึกษาของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนด าเนินการตามการมอบหมายของมหาวิทยาลัย หรือ
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ตามข้อตกลง หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัย และออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัย” 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
       จากการศึกษานักศึกษาแรกเข้า จากหลักสูตรอ่ืน ๆ พบว่ามีปัญหาทีส่ าคัญมีอยู่ 3 ประการ คือ  

2.3.1.  เป็นคนกลุ่ม Generation Z ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง ไม่ใส่ใจคนรอบข้าง ไม่มีความอดทน 
ขาดทักษะในการสื่อสารกับบุคคลอ่ืน 

2.3.2 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีครูและผู้ปกครองดูแลอย่างใกล้ชิดมาเป็น
ระบบที่นักศึกษาต้องดูแลรับผิดชอบตนเอง  

2.3.2. ปัญหาเรื่องการบริหารเวลา/การแบ่งเวลาไม่เหมาะสมท าให้ไม่มีเวลาทบทวนบทเรียน จึงท า
ให้นักศึกษามีผลการเรียนในช่วงปีแรกท่ีค่อนข้างต่ า 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต  เทคนิคการเรียนใน   

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 
2.4.2 มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษา ท าหน้าที่ดูแล และให้ค าปรึกษา 
2.4.3 จัดให้มีการพบปะระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ อย่างน้อยปี

การศึกษาละหนึ่งครั้ง 
2.4.4 มีระบบการติดตามผลการเรียนโดยอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมการแนะน าการเรียน 
2.4.5 มีระบบให้ค าแนะน าและทบทวนความรู้แก่นักศึกษาโดยอาจารย์ผู้สอน  
2.4.6 มีการสอดแทรกความรู้และการฝึกทักษะทางสังคมที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตอย่างมี

คุณภาพ เช่น ทักษะการสื่อสารกับบุคคลอื่น การพัฒนาบุคลิกภาพ และมุมมองการชีวิต 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
  ในแต่ละปีการศึกษาจะรับนักศึกษาปีละ 50 คน  
 

นักศึกษาแต่ละชั้นปี จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

 2561 2562 2563 2564 2565 

ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4   - - - 50 50 
รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 50 50 
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2.6 งบประมาณตามแผน 
รายการ จ านวน (บาท) 

ค่าใช้จ่ายคงที่ 

1.  หมวดเงินเดือน 

2.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

3 หมวดค่าสาธารณูปโภค 

4. หมวดค่าครุภัณฑ์ 

5.  หมวดเงินอุดหนุน 

6.  หมวดสวัสดิการ 

7. หมวดรายจ่ายอื่น 

 540,000.00  

 3,087,300.00  

 15,600.00  

 -    

 200,000.00  

 57,000.00  

 50,000.00  

ค่าใช้จ่ายผันแปร 

1.  หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 

2.  หมวดเงินอุดหนุน 

 40,000.00  

 1,787,500.00  

รวม  5,777,400.00 

   
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา  115 ,548 บาทต่อปี  โดยบริหารจัดการเป็นโครงการภาคพิเศษใช้

งบประมาณของโครงการภาคพิเศษ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 
 

2.7 ระบบการจัดการศึกษา 
   แบบชั้นเรียน  
   แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
   แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
2.8.1 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วย

การศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2561 ข้อ 25 และข้อ 31-33 

2.8.2 หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคัมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 25-26 และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนรายวิชาข้ามสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2560 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

 3.1  หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร  127  หน่วยกิต  
ระยะเวลศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา
การศึกษา ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 8 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน  
16 ภาคการศึกษาปกต ิ

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต โดยศึกษา
รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังนี้  

  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต โดยศึกษา

รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อก าหนดของหลักสูตรดังนี้  
1. วิชาศึกษาท่ัวไป       30 หน่วยกิต 
2. วิชาเฉพาะ                   84 หน่วยกิต 

2.1 วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 24 หน่วยกิต 
2.2 วิชาบังคับในสาขา     45 หน่วยกิต 
2.3 วิชาเลือกในสาขา     15      หน่วยกิต 

3. ฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล           1 หน่วยกิต 
4. วิชาสหกิจศึกษา       6 หน่วยกิต 

      5. วิชาเลือกเสรี         6 หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
3.1.3.1  รหัสวชิา 

รายวิชาในหลักสูตรประกอบด้วย  
อักษรย่อ 3 ตัว และเลขรหัส 3 ตัว โดยมีความหมายดังนี้  
อักษรย่อ ดท/DX  หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล 

ของวิทยาลัยนวัตกรรม  
อักษรย่อ วข/DSI หมายถึง อักษรย่อของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล  

ของวิทยาลัยสหวิทยาการ 
  ตัวเลขมีความหมาย ดังนี้ 

เลขหลักหน่วย หมายถึง ล าดับรายวิชาตั้งแต่ 0-9 

เลขหลักสิบ หมายถึง หมวดวิชาต่าง ๆ ที่ปรากฏในหลักสูตร 
0  หมายถึง หมวดวิชาที่เก่ียวข้องกับ พ้ืนฐานการค านวณ / พ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ 
1 หมายถึง หมวดวิชาที่เก่ียวข้องกับ ธุรกิจ และนวัตกรรม ของสาขาวิชานวัตกรรมและ 
  การแปรรูปทางดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม 
2 หมายถึง หมวดวิชาที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการข้อมูล ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

 นวัตกรรมข้อมูล วิทยาลัยสหวิทยาการ และ เกี่ยวข้องกับการแปร 
 รูปทางดิจิทัล ของสาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล วิทยาลัย

นวัตกรรม 
3 หมายถึง หมวดวิชาที่เก่ียวข้องกับ การวิเคราะห์เชิงลึกด้านประกันภัย 
4 หมายถึง หมวดวิชาที่เก่ียวข้องกับ ปัญญาประดิษฐ์ 
5 หมายถึง หมวดวิชาที่เก่ียวข้องกับ การพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล 
6 หมายถึง หมวดวิชาที่เก่ียวข้องกับ ฝึกงาน / สหกิจศึกษา 

  เลขหลักร้อย หมายถึง ชั้นปีในหลักสูตรที่มีการเปิดสอน 

1 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 1 
2 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 2 
3 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 3  
4 หมายถึง รายวิชาที่จัดสอนในหลักสูตรชั้นปีที่ 4 
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3.1.3.2 รายวิชาและข้อก าหนดของหลักสูตร 

1.  วิชาศึกษาทั่วไป             30  หน่วยกิต  
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
  
 ส่วนที่ 1:  เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจ านวน 21 

หน่วยกิต ดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต  
                    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

หมวดสังคมศาสตร์ บังคับ 2 วิชา 6 หน่วยกิต 
มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา  3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement 
และ 

  มธ.101     โลก อาเซียน และไทย       3 (3-0-6) 
TU101  Thailand, ASEAN, and the World 
หรือ 
มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ  3 (3-0-6) 
TU109  Innovation and Entrepreneurial Mindset 

หมวดมนุษยศาสตร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม  3 (3-0-6) 
TU102  Social Life Skills 
หรือ 
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง  3 (3-0-6) 
TU108  Self Development and Management 

หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับเลือก 1 วิชา 3 หน่วยกิต 
มธ.103 ชีวิตกับความยั่งยืน  3 (3-0-6) 
TU103 Life and Sustainability 
หรือ 
มธ.107 ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา  3 (3-0-6) 
TU107 Digital Skill and Problem Solving 

หมวดภาษา บังคับ 3 วิชา 9 หน่วยกิต 
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มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 
TU050 English Skill Development ไม่นับหน่วยกิต 
(ส าหรับผู้ที่มีพ้ืนฐานความรู้ยังไม่ถึง มธ.105) 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ  3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication 

  
ส่วนที ่2:  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ ก าหนด จ านวน 9  

  หน่วยกิตดังนี้  
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
         (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

มธ.131    มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ  3 (3-0-6) 
TU131 Man and Physical Science 
สษ.217 การฟังและการพูดด้านวิชาการ  3 (3-0-6) 
EL217 Speaking and Listening for Academic Purposes 

 วข.100     วิทยาศาสตร์ข้อมูลส าหรับชีวิตประจ าวัน 3 (3-0-6) 
DSI100 Data Science for Everyday Life 

 
2.  วิชาเฉพาะ                    ไม่น้อยกว่า 84       หน่วยกิต 

2.1   วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 24 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ข้อมูล จ านวน 24 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 หมวดวิชาคอมพิวเตอร์และสถิติพื้นฐาน (Fundamental of Computing and Statistics) 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
                      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วข.200  การเขียนโปรแกรมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล 3 (0-6-3) 
DSI200  Data Analytics Programming 
วข.201 การจัดการฐานข้อมูล 3 (0-6-3) 
DSI201 Database Management  
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วข.202 การพัฒนาซอฟท์แวร์ขั้นสมบูรณ์ 3 (0-6-3) 
DSI202 Full Stack Software Development  
วข.203 การแก้ปัญหาภายใต้ความไม่แน่นอน 3 (3-0-6) 
DSI203 Problem solving under uncertainty  
วข.204  การคิดเชิงความน่าจะเป็น 3 (3-0-6) 
DSI204 Probability thinking  
วข.205 พีชคณิตเชิงเส้นพ้ืนฐานส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 3 (3-0-6) 
DSI205 Basics of Linear algebra for data analytics 
 
หมวดวิชาคอมพิวเตอร์และสถิติขั้นสูง (Advanced of Computing and Statistics) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วข.206 การจัดการข้อมูลสื่อประสม 3 (0-6-3) 
DSI206 Multimedia Representation Management  
วข.207 การหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น 3 (3-0-6) 
DSI207 Introduction to Optimization 

2.2  วิชาบังคับในสาขา 45   หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวม 45 หน่วยกิต จากหมวดวิชาดังต่อไปนี้  

หมวดวิชาธุรกิจและนวัตกรรม (Business and Innovation) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

ดท.310 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 
DX310 Innovation and Entrepreneurship 
ดท.311 การตลาดเชิงสร้างสรรค์ 3 (3-0-6) 
DX311 Innovative Marketing 
ดท.312 การเงินและบัญชี 3 (3-0-6) 
DX312 Accounting and Finance 
ดท.313 กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (3-0-6) 
DX313 Business and Information Technology Laws 
ดท.314 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 
DX314 Strategic Management 
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หมวดวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Technologies) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วข.210 เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ือผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 
DSI210 Technology and Innovation for Entrepreneur 
วข.211 การตลาดในยุคของวิทยาศาสตร์ข้อมูล 3 (3-0-6) 
DSI211 Marketing in Data Science Era 
วข.212 การเงินและการบัญชีในยุคดิจิทัล 3 (3-0-6) 
DSI212 Finance and Accounting in Digital Era 
วข.213 กฎหมายกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนวัตกรรม 3 (3-0-6) 
DSI213 Data Science and Innovation Laws 
วข.214 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) 
DSI214 Information Technology and Data Innovation for Strategic Management 

หมวดวิชาการวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ (Business Analytics) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วข.310 การส ารวจและการเตรียมข้อมูล 3 (0-6-3) 
DSI310 Data Exploration and Preprocessing 
วข.311 อัลกอริทึมของวิทยาศาสตร์ข้อมูล 3 (2-2-5) 
DSI311 Data Science Algorithms 
วข.312 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3 (3-0-6) 
DSI312 Business Intelligence Business Intelligence 
วข.313 การวิเคราะห์การตลาด 3 (2-2-5) 
DSI313 Marketing Analytics 
วข.314 โครงงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับธุรกิจ 3 (0-6-3) 
DSI314 Business Analytics Capstone Project 

 

หมวดวิชาการจัดการข้อมูล (Data Management) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
            (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วข.320 สถาปัตยกรรมการจัดการข้อมูล 3 (3-0-6) 
DSI320 Data Architecture 
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วข.321 โครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ส าหรับการประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ 3 (0-6-3) 
DSI321 Big Data Infrastructure 
วข.322 ธรรมาภิบาลข้อมูล 3 (3-0-6) 
DSI322 Data Governance 
วข.323 แพลตฟอร์มส าหรับธรรมาภิบาลข้อมูล 3 (2-2-5) 
DSI323 Data Governance Platform 

วข.324 โครงงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล 3 (0-6-3) 
DSI324 Practical Data Governance Project 

 
2.3  วิชาเลือกในสาขา      ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวม 1 หมวดวิชา (15 หน่วยกิต) โดยเลือกเรียนจ านวน     1 

หมวดวิชาจาก 5 หมวดวิชาดังนี้  

หมวดวิชา การวิเคราะห์เชิงลึกด้านประกันภัย (Actuarial Analytics) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
            (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วข.430 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงลึกด้านประกันภัย 3 (3-0-6) 
DSI430 Introduction to Actuarial Analytics 
วข.431 ข้อมูลและการวิเคราะห์ทางด้านประกันภัย 3 (3-0-6) 
DSI431 Data and Analysis in Insurance 
วข.432 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกส าหรับการจัดการความเสี่ยง 3 (2-2-5) 
DSI432 Data Analytics for Risk Management  
วข.433 ตัวแบบเชิงประยุกต์ด้านประกันภัย 3 (0-6-3) 
DSI433 Practical Models in Insurance  
วข.434 โครงงานด้านเทคโนโลยีการประกันภัย 3 (0-6-3) 
DSI434 Practical Actuarial Technology Project  

 

หมวดวิชา ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
            (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วข.440 ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง 3 (3-0-6) 

DSI440 Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning 
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วข.441 โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก 3 (3-0-6) 

DSI441 Artificial Neural Network and Deep Learning 

วข.442 ระบบฐานความรู้ 3 (3-0-6) 

DSI442 Knowledge-based System 

วข.443 การท าเหมืองสื่อประสม 3 (0-6-3) 

DSI443 Multimedia Mining 

วข.444 โครงงานด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 3 (0-6-3) 

DSI444 Practical Artificial Intelligent Technology Project 

หมวดวิชา การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensic) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
            (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วข.450 การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล 3 (3-0-6) 
DSI450 Digital Forensic 
วข.451 อาชญากรรมไซเบอร์ 3 (3-0-6) 
DSI451 Cybercrime 
วข.452 เทคโนโลยีความปลอดภัยพ้ืนฐานส าหรับเน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์ 3 (3-0-6) 
DSI452 Fundamental Security for Network and Server 
วข.453 การจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ 3 (0-6-3) 
DSI453 Cyber Security Management 
วข.454 โครงงานจ าลองการพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล 3 (0-6-3) 
DSI454 Digital Forensic Simulation Project 
หมวดวิชาการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลส าหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Digital 

Transformation for New S-Curve Industry)  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
                     (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วข.460 กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล 3 (3-0-6) 
DSI460 Information Technology for Digital Transformation Strategy 
วข.461 วิทยาศาสตร์ข้อมูลกับการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล 3 (3-0-6) 
DSI461 Data Science and Digital Transformation Evolution 
วข.462 ผู้น าในยุควิทยาศาสตร์ข้อมูลและนวัตกรรม 3 (3-0-6) 
DSI462 Leadership in Data Science and Innovation Era 
วข.463 แบบจ าลองข้อมูลในยุคดิจิทัล 3 (0-6-3) 
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DSI463 Data Model in Digital Era 
วข.464 โครงงานเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล 3 (0-6-3) 
DSI464 Data Management Technology Project for Digital Transformation 
หมวดวิชา สารสนเทศศาสตร์สุขภาพ (Health Informatics) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
                     (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วข.470 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ 3 (3-0-6) 
DSI470 Health Information Technology Infrastructure 
วข.471 เวชระเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
DSI471 Electronic Health Record 
วข.472 การจ าแนกโรคระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
DSI472 International Classification of Diseases 
วข.473 การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ 3 (0-6-3) 
DSI473 Health Data Analysis 
วข.474 โครงงานคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านสารสนเทศสุขภาพ 3 (0-6-3) 
DSI474 Computer Application Project in Health Informatics 

3.  ฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)      1  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
                     (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วข.380 ฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล   1 (0-3-0) 
DSI380  Data Science and Innovation Internship 

4.  วิชาสหกิจศึกษา               6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
                     (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วข.480  สหกิจศึกษา        6 (0-18-0) 
DSI480  Co-operative Education 

5.  วิชาเลือกเสรี          6  หน่วยกิต 
       นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี 
จ านวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
ปีการศึกษาท่ี 1 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 
มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
มธ.100  พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา 
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง 
มธ.104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมี
 วิจารณญาณ 
วข.100  วิทยาศาสตร์ข้อมูลส าหรับ 
 ชีวิตประจ าวัน 
วข.200 การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์
ข้อมูล 
มธ.107  ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา 

- 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
3 

มธ.105  ทักษะการสื่อสารด้วย
 ภาษาอังกฤษ 
มธ.106  ความคิดสร้างสรรค์และการ
 สื่อสาร 
วข.201 การจัดการฐานข้อมูล  
วข.202 การพัฒนาซอฟท์แวร์ขั้นสมบรูณ ์
วข.204 การคิดเชิงความน่าจะเป็น 
วข.205 พีชคณิตเชิงเส้นพ้ืนฐานส าหรบั
การ วิเคราะห์ข้อมูล 

3 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 

รวม                   18  หน่วยกิต รวม                    18 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 2 

ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 
มธ.101  โลก อาเซียน และไทย 
มธ.131  มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ 
วข.203 การแก้ปัญหาภายใต้ความไม่แน่นอน 
วข.206 การจัดการข้อมูลสื่อประสม 
ดท.312 การเงินและบัญช ี
ดท.313 กฎหมายธรุกิจและเทคโนโลย ี
 สารสนเทศ 
สษ.217 การฟังและการพูดด้านวิชาการ 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 

วข.207 การหาค่าเหมาะทีสุ่ดเบื้องต้น 
ดท.310 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ 
ดท.311 การตลาดเชิงสร้างสรรค ์
ดท.314 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
XX.XXX วิชาเลือกเสร ี
XX.XXX วิชาเลือกเสร ี

3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม                    21  หน่วยกิต รวม                  18 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 3 

ภาคเรียนที ่1  หน่วยกิต ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 
วข.310 การส ารวจและการเตรยีมข้อมูล 
วข.311 อัลกอริทึมของวิทยาศาสตร์ข้อมลู 
วข.312 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
วข.313 การวิเคราะห์การตลาด 
วข.314 โครงงานด้านการวเิคราะห์ข้อมลู
 ส าหรับธรุกิจ 

3 
3 
3 
3 
3 

วข.320 สถาปัตยกรรมการจดัการข้อมูล  
วข.321 โครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับ 
 การประมวลข้อมลูขนาดใหญ่  
วข.322 ธรรมาภิบาลข้อมลู 
วข.323 แพลตฟอร์มส าหรับธรรมาภิบาล
ข้อมูล 
วข.324 โครงงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล 

3 
3 
 
3 
3 
3 

รวม                   15  หน่วยกิต รวม                     15 หน่วยกิต 
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ปีการศึกษาท่ี 3 

ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต 
วข.380 ฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรแ์ละนวตักรรมข้อมูล 1 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 4 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 
เลือกเรยีนรายวิชาจาก โมดลู 
- การวิเคราะห์เชิงลึกด้านประกันภัย  
  (Actuarial Analytics) 
- ปัญญาประดิษฐ์  
  (Artificial Intelligence) 
- การตรวจพิพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล 
  (Digital Forensic) 
- การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทลัส าหรับ 
  อุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
  (Digital Transformation for New S-Curve 
Industry) 
- สารสนเทศศาสตรส์ุขภาพ 
   (Health Informatics) 

15 
 

วข.480 สหกิจศึกษา 6 
 

รวม                   15  หน่วย
กิต 

รวม                  6  หน่วย
กิต 

3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
1) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1  
หมวดสังคมศาสตร์ 

มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา       3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement 
 ปลูกฝังจิตส านึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะ
พลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง  ๆ ดูงานเป็นต้น 
โดยนักศึกษาจะต้องจัดท าโครงการรณรงค์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ 
 Instillation of social conscience and awareness of one’ s role and duties as a good 
global citizen.  This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of various 
case studies and field study outings.  Students are required to organize a campaign to raise 
awareness or bring about change in an area of their interest. 
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มธ.101 โลก อาเซียน และไทย 3 (3-0-6) 
TU101  Thailand, ASEAN, and the World 
 ศึกษาปรากฏการณ์ท่ีสาคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์
หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่ สัมพันธ์กันทั้ง
โลก มีจิตสานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้
กว้างขวางขึ้น  
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in Thailand 
in terms of their political, economic and sociocultural dimensions.  This is done through 
approaches, theories and principles of social science research via discussion and raising 
examples of situations or people of interest.    The purpose of this is to create a perspective 
of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a global 
mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader worldview. 

มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิดผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) 
TU109  Innovation and Entrepreneurial Mindset 
 การประเมินความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ การคิดและการวางแผนแบบผู้ประกอบการ การ 
ตัดสินใจและการพัฒนาธุรกิจ การสื่อสารเชิงธุรกิจและการสร้างแรงจูงใจอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้าง 
คุณค่าร่วมเพื่อสังคม  
 Risk assessment and creating new opportunities. Thinking and planning as an 
entrepreneur. Decision making and entrepreneurial venture development. Business 
communication for delivering concept or initiative in an efficient, effective and compelling 
manner. Social shared value creation 

หมวดมนุษยศาสตร์ 

มธ.102 ทักษะชีวิตทางสังคม        3 (3-0-6) 
TU102 Social Life Skills 
 การดุแลสุขภาพตนเองแบบองค์รวม ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม  และจิตวิญญาณ ซึ่งเป็น
ทักษะส าคัญที่จะช่วยให้ประสบความส าเร็จและใช้ชีวิตในสังคมอย่างเป็นสุข ด้วยการพัฒนาความสามารถใน
การดูแลสุขภาพทางกายการจัดการความเครียด การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการ
ปรับตัวเมื่อเผชิญกับปัญหาทางด้านจิตใจ อารมณ์ และสังคม การเข้าใจความหมายของสุนทรียศาสตร์ การ
ได้รับประสบการณ์และความซาบซึ้งในความสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์ ในแขนงต่าง  ๆ ทั้งทัศนศิลป์ 
ดนตรี ศิลปะการแสดง และสถาปัตยกรรม 
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 Holistic health care, addressing the physical, emotional, social, and spiritual needs, 
which is considered.  Important skills for success in leading a happy life in society.  Students 
learn to develop their ability in physical health care to manage stress, build emotional security, 
understand themselves and adapt to psychological, emotional and social problems. Students 
also learn to understand the meaning of aesthetics, experiencing and appreciating the 
relationship between art and humanity in different fields, namely visual arts, music, performing 
arts and architecture. 

มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง       3 (3-0-6) 
TU108 Self-Development and Management 
 การจัดการและการปรับเข้ากับชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยท่ามกลางความหลากหลายและเสรีภาพ การ 
พัฒนาทักษะทางสังคมและความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าใจตนเองและการวางแผนอนาคต การพัฒนาการ 
เรียนรู้ตลอดชีวิต และการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างสงบสุขและเคารพซึ่งกันและกัน 
 Coping with and adaptation to university life. Development of social skill and 
emotional intelligence. Self understanding and planning for the future. Personality and social 
etiquette. Learning to live harmoniously and respectfully with others and the society. 

หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

มธ.103   ชีวิตกับความย่ังยืน 3 (3-0-6) 
TU103   Life and Sustainability 

 การด าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของ
ธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและ
การแปรเปลี่ยน ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน 

 This course provides an introduction to the importance of life- cycle systems 
perspectives in understanding major challenges and solutions to achieving more sustainable 
societies in this changing world.  Students will learn about the relationship between mankind 
and the environment in the context of energy and resource use, consumption and 
development, and environmental constraints.  Furthermore, an examination of social conflict 
and change from the life- cycle perspective will be used to develop an understanding of 
potential solution pathways for sustainable lifestyle modifications.  
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มธ.107   ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา       3 (3-0-6) 
TU107   Digital Skill and Problem Solving 

 ทักษะการคิดเชิงค านวณเพ่ือการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของ
สารสนเทศ การกลั่นกรองและจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การ
สื่อสารออนไลน์อย่างมืออาชีพ 

 Basic computational thinking skill for solving problems and developing new social 
and economic opportunities. Efficient access and search for information. Information reliability 
evaluation. Filtering and managing information. Ethical digital usage and professional online 
communication.   

หมวดภาษา 

มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                         3 (3-0-6) 
TU 050 English Skill Development                                                          ไม่นับหน่วยกิต 
 ฝึกทักษะภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น ได้แก่ การฟัง  การพูด การอ่าน การเขียน เชิงบูรณาการ 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับต่อไป 
 Practice basic skills for listening, speaking, reading, and writing in English through 
an integrated method. Students will acquire a basis to continue to study English at a higher 
level. 

มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ     3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
 พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณผ่านการตั้งค าถาม การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการ
ประเมินค่า พัฒนาทักษะการอ่านเพื่อจับสาระส าคัญ  เข้าใจจุดมุ่งหมาย ทัศนคติ สมมติฐาน หลักฐานสนับสนุน 
การใช้เหตุผลที่น าไปสู่ข้อสรุปของงานเขียน พัฒนาทักษะการเขียนแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและการ
เขียนเชิงวิชาการ รู้จักถ่ายทอดความคิด และเชื่อมโยงข้อมูลเข้ากับมุมมองของตนเอง รวมถึงสามารถอ้างอิง
หลักฐานและข้อมูลมาใช้ในการสร้างสรรค์งานเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Development of critical thinking through questioning, analytical, synthetic and 
evaluation skills.  Students learn how to read without necessarily accepting all the information 
presented in the text, but rather consider the content in depth, taking into account the 
objectives, perspectives, assumptions, bias and supporting evidence, as well as logic or 
strategies leading to the author’ s conclusion.  The purpose is to apply these methods to 
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students’ own persuasive writing based on information researched from various sources, using 
effective presentation techniques. 

มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ      3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English 
 พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษโดยมุ่งเน้นความสามารถในการสนทนาเพ่ือ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการอ่าน เพ่ือท าความเข้าใจเนื้อหาวิชาการในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาชีพ
ของนักศึกษา 
 Development of English listening, speaking, reading and writing skills, focusing on the 
ability to hold a conversation in exchanging opinions, as well as reading comprehension of 
academic texts from various disciplines related to students’ field of study. 

มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร      3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication 
 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยมีการคิดเชิงวิพากษ์เป็นองค์ประกอบส าคัญ และการสื่อสาร
ความคิดดังกล่าวให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเหมาะสมตามบริบทสังคม วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม ทั้งในระดับ
บุคคล องค์กร และสังคม  
 Creative thought processes, with critical thinking as an important part, as well as 
communication of these thoughts that lead to suitable results in social, cultural and 
environmental contexts, at personal, organizational and social levels. 

วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 

มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (3-0-6) 
TU131 Man and Physical Science 
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือจะสามารถน าวิธีการนี้ไปใช้แสวงหาความรู้ต่าง ๆ ในยุคแห่งข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงใช้แก้ปัญหาในการท างานในชีวิตประจ าวัน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
กายภาพ โดยเน้นท าความเข้าใจเนื้อหาในส่วนที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์
ให้ดีขึ้นเช่น ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร เทคโนโลยีการแพทย์ และศึกษา
ความรู้ทางเคมีเพ่ือเข้าใจและเลือกใช้สารเคมีที่มีรอบตัว นอกจากนั้น จะศึกษา  ความรู้ พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์กายภาพ เพ่ือช่วยให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ 
ด้วย 
 To examine scientific methods and how to seek knowledge in an age of 
information, including their use in solving problems in everyday work.  
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 To understand the concepts, theories, and rules of the physical sciences focusing on 
the content that can be applied to enhance the quality of life.   For example, the study of 
physics in relation to communication technology, medical technology, and the study of 
chemistry to improve one’ s understanding of the right elements for use.  In addition, a study 
of the basic knowledge of physical science to understand the natural phenomenon as showed 
in the news media. 

สษ.217 การฟังและการพูดด้านวิชาการ       3 (3-0-6) 
EL217 Speaking and Listening for Academic Purposes 
 วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้นักศึกษาฝึกทักษะการพูดเพ่ือการสื่อสารและการฟังที่มีเนื้อหาเป็น
ลักษณะเชิงวิชาการจากสถานการณ์ที่หลากหลาย และมีจุดประสงค์เชิงวิชาการที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้ง
ศึกษาเทคนิคและกลวิธีการพูดในที่สาธารณะ ตลอดจนการพูดเพ่ือรายงานหน้าชั้น และการแสดงความคิดเห็น
ในกลุ่มผู้เรียน และในด้านการฟังจะศึกษาและฝึกฟังจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การฟังการบรรยายการ
สัมมนาและการฟังข่าว  
 This course aims to provide students with extensive practice in English oral 
communication and listening skills for an academic environment.  Students will practice 
communication in various settings and for a wide range of academic purposes.  Techniques 
and strategies for speaking in public will be provided along with opportunities for presenting 
presentations and participating in group discussions. As part of the course, students will listen 
to materials from a variety of sources such as lectures, seminars and news reports. 

วข.100  วิทยาศาสตร์ข้อมูลส าหรับชีวิตประจ าวัน      3 (3-0-6) 
DSI100   Data Science for Everyday Life 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล ความส าคัญและที่มาของวิทยาศาสตร์ข้อมูล  ผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์ข้อมูลกับชีวิตประจ าวัน ภาพรวมของการบูรณาการความรู้ การเชื่อมโยงของศาสตร์ต่าง ๆ 
เข้าด้วยกัน กระบวนการในการประยุกต์การใช้งานโดยใช้หลักของวิทยาศาสตร์ข้อมูล ประกอบด้วย การน าเข้า
ข้อมูล การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ การแสดงภาพข้อมูล ประสิทธิภาพของวิทยาศาสตร์ข้อมูลต่อ
การพัฒนาองค์กร 

Introduction to data science, importance and history of data science, the overview of 
knowledge integration and how they are related. How data science is affected us in everyday 
life. Steps in applying data science in real works including: Data acquisition, data preparation, 
data analysis and visualization. Efficiency of data science in organization improvement.  
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2) วิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 

วข.200  การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล      3 (0-6-3) 
DSI200  Data Analytics Programming 
 การเขียนโปรแกรม Python และการใช้โมดูลที่จ าเป็นส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่การน าเข้า
ข้อมูลจนถึงการเข้าใจเข้ามูลและส่งข้อมูลต่อให้ผู้ใช้ โดยผู้ศึกษาที่ผ่านวิชานี้ควรมีความสามารถในการเขียน
โปรแกรมพ้ืนฐาน โครงสร้างข้อมูล พ้ืนฐานการควบคุมข้ันตอนวิธีประมวลผล การสร้างและใช้งานโมดูล การ
น าเข้าข้อมูลจากไฟล์และฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน การจัดการข้อมูล องค์ประกอบการสร้าง
แผนภูมิ และการส่งข้อมูลต่อให้ผู้ใช้ 
 Python programming and essential modules for data analytics from data loading to 
knowledge extraction and understanding. Students are able to use programming languages 
and understand data structure, algorithms for data ingression, data analytics, data 
manipulation and visualization 

วข.201 การจัดการฐานข้อมูล        3 (0-6-3) 
DSI201  Database Management 
 ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล โดยกล่าวถึงเทคโนโลยีฐานข้อมูลในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้
งาน ข้อดีข้อเสียของแต่ละเทคโนโลยี ผู้ศึกษาผ่านวิชานี้ควรมีความสามารถในการ ติดตั้งฐานข้อมูล การ
ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และ NoSQL การเขียนอ่านแก้ไขและลบข้อมูลผ่าน
ภาษาสอบถาม การดูแลฐานข้อมูล การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึนกับฐานข้อมูล และการขยายปริมาณบรรจุของ
ฐานข้อมูล  
 Database management technology and applications, the course reviews state-of-the 
art of database technologies and also covers data design and deployment both relational 
database and NoSQL, query languages, system maintenance, failure analysis and system 
scalability. 

วข.202  การพัฒนาซอฟท์แวร์ขั้นสมบูรณ์      3 (0-6-3) 
DSI202  Full Stack Software Development 
 การพัฒนาซอฟท์แวร์จากการเก็บความต้องการจนถึงการดูแลรักษาระบบ เพ่ือให้สามารถจัดเก็บ
ข้อมูลเพ่ือท าการวิเคราะห์ขั้นสูง โดยศึกษาท่ีผ่านวิชานี้ควรมีความสามารถทั้งด้านการจัดการและความเชียว
ชาญทางด้านเทคนิค โดยสามารถจัดการโครงการได้เพ่ือตอบรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (agile 
management) และการเข้าใจหน้าที่ของสมาชิกในทีมพัฒนาโปรแกรม ส่วนความเชียวชาญด้านเทคนิควิชานี้
เน้นการพัฒนาระบบแอพพลิเคชันที่มีการเขียนโปรแกรมทั้งฝั่งเครื่องให้บริการและรับบริการ (back-end and 
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front-end) การเปิดส่วนต่อประสานโปรแกรมให้ระบบรับบริการ และมาตราฐานความปลอดภัยในการรับส่ง
ข้อมูล 
 Software Development process from requirement analysis to system maintenance 
for data gathering and advanced analytics. Students equip with team management skills, 
emphasizing on agile management and teamwork environment, technical knowledge for 
application development both front-end and back-end, data transfer with API and data 
security. 

วข.203 การแก้ปัญหาภายใต้ความไม่แน่นอน      3 (3-0-6) 
DSI203 Problem solving under uncertainty      
 การวิเคราะห์สิ่งทีเก่ียวของกับปัญหา การวิเคราะห์เป้าหมาย การวิเคราะห์เชิงสาเหตุ การวิเคราะห์
ทางเลือก พ้ืนฐานของการตัดสินใจภายใต้ความไม่แน่นอน 
 Actor analysis, goal analysis, causal analysis, alternative analysis, fundamental of decision 
making under uncertainty. 

วข.204  การคิดเชิงความน่าจะเป็น       3 (3-0-6) 
DSI204  Probability thinking 
 การสรุปข้อมูล และสถิติเชิงพรรณนา, โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเบื้องต้น ความน่าจะเป็น การแจก
แจง ค่าคาดหมาย ความแปรปรวน ความแปรปรวนร่วมเก่ียว ทฤษฎีแนวโน้มเข้าสู่ศูนย์กลาง สถิติอนุมาน
เบื้องต้น 
 Data summaries and descriptive statistics, introduction to a statistical computer 
package, probability, distributions, expectation, variance, covariance, central limit theorem, 
introduction to statistical inference. 

วข.205 พีชคณิตเชิงเส้นพื้นฐานส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล    3 (3-0-6) 
DSI205 Basics of Linear algebra for data analytics 
 เวกเตอร์ เมทริกซ์ การด าเนินการของเมทริกซ์ เทนเซอร์ การแยกเมทริกซ์ ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะ 
วิธีแยกค่าแบบเดี่ยว การประยุกต์ทางการวิเคราะห์ข้อมูล  
 Vectors, matrices, matrix operations, tensors, matrix decompositions, eigenvalue, 
eigenvector, singular value decomposition, applications in data analytics. 

วข.206  การจัดการข้อมูลสื่อประสม       3 (0-6-3) 
DSI206  Multimedia Representation Management 
 การจัดการข้อมูลหลากหลายที่ไม่อยู่ในรูปแบบตาราง โดยประกอบด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล
ประเภทต่าง เช่น ข้อมูลภาพ วิดีโอ เสียง ไฟล์เอกสาร ข้อมูลแผนที่ และข้อมูลสัญญาการอุปกรณ์วัด ผู้ศึกษาที่
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ผ่านวิชานี้ควรมีความสามารถในการจัดการข้อมูลที่หลากหลายตามเทคโนโลยีปัจจุบัน ทั้งด้านการจัดเก็บ การ
ประมวลผล การรักษาข้อมูล และการรับส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
 Multimedia management technologies to handle various type of data; image, video, 
audio, document, geographical data and data from sensors. Students are able to store, 
process, maintain and transfer data through computing network. 

วข.207  การหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น       3 (3-0-6) 
DSI207  Introduction to Optimization 
 ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบคอนเวกซ์ ขั้นตอนวิธีหาค่าเหมาะสมที่สุด การลดสิ่งรบกวน การแทน 
การเรียนรู้ การถดถอยด้วยข้อมูลจ านวนน้อย แบบจ าลองที่มีอันดับต่ า 
 Convex optimization problem, optimization algorithms, denoising, learning 
representations, sparse regression, low-rank models. 

2.2 วิชาบังคับในสาขา 
2.2.1 หมวดวิชาธุรกิจและนวัตกรรม (Business and Innovation Module) 

ดท.310 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ       3 (3-0-6) 
DX310 Innovation and Entrepreneurship    
 สมรรถนะทางนวัตกรรม กลยุทธ์การสร้างสมรรถนะทางนวัตกรรม อุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรม 
ความพร้อมทางนวัตกรรม การบริหารการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของนวัตกรรม โครงสร้างองค์กร 
วัฒนธรรม และลักษณะผู้น าที่น าไปสู่นวัตกรรม การรักษาไว้ซึ่งนวัตกรรม แนวคิดพ้ืนฐานของเครื่องมือที่ใช้ใน
การประเมินโอกาส และพัฒนาองค์กรใหม่ และแนวทางการใช้แนวคิดนี้ในการประยุกต์กับโอกาสและ
สถานการณ์ของธุรกิจจริง พัฒนาและสามารถสื่อสารแนวคิดธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 Innovation Capability. Strategy for building innovation capacity. Barriers to innovation.  
Innovation Readiness. Manage Organization Change resulting from Innovation. Organization 
structure, cultures, and leadership for innovation. Sustaining Innovation. Fundamental 
concepts and analytical tools that help assess opportunities and develop entrepreneurial 
ventures, and how these concepts and tools may be applied to real world business situations 
and opportunities. Develop, define and clearly communicate a new business concept or 
initiative in an efficient, effective and compelling manner. 

ดท.311  การตลาดเชิงสร้างสรรค์       3 (3-0-6) 
DX311 Innovative Marketing  
 การใช้หลักการตลาด ที่เน้นถึงการใช้นวัตกรรมในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า คู่แข่ง พันธมิตร และ
สภาพแวดล้อม การวางแผนการตลาดที่ด าเนินการตั้งแต่การออกแบบแนวความคิด การก าหนด สินค้า ราคา 
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การส่งเสริมการขาย และการกระจายความคิด สินค้า และบริการ โดยศึกษาความต้องการของผู้บริโภค 
ประเมินสภาพแวดล้อมของการแข่งขัน เลือกกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสม และพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด 
 Marketing is an organizational philosophy and a set of guiding principles for interfacing 
with customers, competitors, collaborators, and the environment. Marketing entails planning 
and executing a conception, product, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and 
services. It starts with identifying and measuring consumer needs and wants, assessing the 
competitive environment, selecting the most appropriate customer targets and developing a 
marketing strategy and implementation program for an offering that satisfies consumers’ 
needs. 

ดท.312  การเงินและบัญชี        3 (3-0-6) 
DX312 Accounting and Finance 
 หลักการส าคัญของบัญชีการเงิน การวิเคราะห์รายงานทางการเงิน การประเมินประโยชน์ทางการเงิน 
การตัดสินใจลงทุน การเปรียบเทียบการลงทุนของโครงการ 
 Key principles of financial accounting. Analysis of financial statement.  Evaluation of 
financial benefits.  Investment decision.  Comparison of capital investment project. 

ดท.313 กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ      3 (3-0-6) 
DX313 Business and Information Technology Laws 
 หลักการที่ส าคัญของกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายวาด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกบคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ปัญหาการใช้บังคับกฎหมายปัจจุบันในสังคมยุคเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบทุน การระดมทุนของบริษัทโดยการออกหลักทรัพย์ 
 Fundamental of Laws on Business and Information Technology such as Laws on 
Electronic Transaction, Computer-Related Crime Bills. Impact of Information technology on 
Intellectual Property. Problems on Enforcing Current Laws in Digital Society. Capital System. 
Raising Capital though Securities. 

ดท.314 การจัดการเชิงกลยุทธ์        3 (3-0-6) 
DX314 Strategic Management 
 ศึกษาแนวคิดการวางแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ์ ความแตกต่างของการวางแผนและการบริหาร
ทั่วไป องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การก าหนดเป้าหมายของธุรกิจ กระบวนการและเทคนิคการ
วางแผน การวางนโยบายธุรกิจ โครงสร้างสภาพแวดล้อมการแข่งขัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอก กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม 
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 Strategic Management and Planning Concepts.Differences between planning and 
general management. Strategic Planning Components.Business Objectives Formulation.  
Techniques and Process in Strategic Planning.Business Policy Formulation.Competitive 
Environment.  Environment Analysis.  Business Strategy.  Monitoring and Evaluation. 
2.2.2 หมวดวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Technologies) 

วข.210 เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ      3 (3-0-6) 
DSI210 Technology and Innovation for Entrepreneur    
 ความเป็นมาของนวัตกรรม, แนวคิดและวิธีคิดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรม, การสร้างแรงบันดาลใจของ
ผู้ประกอบการเพ่ือให้เกิดแนวคิดด้านนวัตกรรม, การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับงานนวัตกรรมของ
ผู้ประกอบการ, การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ประกอบการและการแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทางเพ่ือท าให้เกิด
ความมั่นคงยั่งยืน 
 History of innovation, concept and thinking method for innovation technology, 
inspiration finding for innovative entrepreneurs, application of information technology for 
innovations, and evaluation of entrepreneurship and problem solving for sustainability. 

วข.211  การตลาดในยุคของวิทยาศาสตร์ข้อมูล      3 (3-0-6) 
DSI211 Marketing in Data Science Era  
 แนวคิดหลักการตลาดในยุคดั้งเดิม และการวิวัฒนาการด้านการตลาด, การตลาดในยุคของ
วิทยาศาสตร์ข้อมูล, ความสัมพันธ์ระหว่างหลักการตลาดและวิทยาศาสตร์ข้อมูล, การบริหารข้อมูลขนาดใหญ่
เพ่ือประยุกต์กับหลักการตลาดในโลกปัจจุบัน, การใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน
การตลาด 
 Concept of conventional marketing techniques and marketing evolution, marketing 
in data science era, relationship between marketing concepts and data science, big data 
management for marketing application, and data science tools for data-driven marketing. 

วข.212  การเงินและการบัญชีในยุคดิจิทัล      3 (3-0-6) 
DSI212 Finance and Accounting in Digital Era 
 หลักการและทฤษฎีด้านการบริหารการเงินและการบัญชี, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการน า
ระบบงานด้านดิจทัล เพ่ือการบริหารด้านการเงินและการบัญชี, ตัวอย่างและ Case study ของส านักงาน
องค์กรต่าง ๆ รวมถึงการน า AI มาช่วยงานด้านการเงินและการบัญชีในโลกปัจจุบัน 
 Theory and principles of financial management and accounting, application of 
information technology and digital systems in finance and accounting, and contemporary 
examples and case studies of AI application in finance and accounting. 
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วข.213 กฎหมายกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนวัตกรรม     3 (3-0-6) 
DSI213 Data Science and Innovation Laws 
 หลักการของกฎหมายและพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ
นวัตกรรม เช่น พระราชบัญญัติการกระท าความผิดทางคอมพิวเตอร์, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ, แผนการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น แผนของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 Principles of laws, codes, and statutes in data science and innovation, e.g., cybercrime 
act, national economic and social development plan, master plan for information technology 
in Thailand; and action plans of different departments, e.g., strategic plan of the Bank of 
Thailand. 

วข.214 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลกับการจัดการเชิงกลยุทธ์  3 (3-0-6) 
DSI214 Information Technology and Data Innovation for Strategic Management 
 เรียนรู้ถึงหลักการการจัดการเชิงกลยุทธ์ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูล เรียนรู้ถึง 
case studies ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ แนวความคิดเพ่ือประยุกต์การพัฒนาการท างานใน
เชิงกลยุทธ์เพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ อีกท้ังให้น าความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาเป็นเครื่องมือใน
การจัดการ 
 Understanding in strategic management for information technology and data 
innovation; national and overseas case studies; concepts for application in strategic 
development process and evaluations, and data science insights as management tools. 

2.2.3 หมวดวิชาการวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ (Business Analytics Module) 

วข.310 การส ารวจและการเตรียมข้อมูล       3 (0-6-3) 
DSI310 Data Exploration and Preprocessing 

การส ารวจข้อมูล การตรวจสอบคุณสมบัติของข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพ่ือ
การวิเคราะห์ ได้แก่ การท าความสะอาดข้อมูล การสกัดข้อมูล และการเลือกตัวแปร  

Data Exploration Investigation the properties of data and Visualizing data pre-
proposing the data that include data cleaning feature extraction and feature selection. 

วข.311 อัลกอริทึมของวิทยาศาสตร์ข้อมูล      3 (2-2-5) 
DSI311 Data Science Algorithms 

อัลกอริทึมท่ีใช้ในการจัดแยกข้อมูล สมการถดถอย การแบ่งกลุ่มข้อมูล การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงล าดับ 
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Algorithms for classification, regression, clustering, association analysis and 
sequential data analysis. 

วข.312 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ        3 (3-0-6) 
DSI312 Business Intelligence 

กระบวนการการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การออกแบบตัวชี้วัดด้านสมรรถภาพของ
ธุรกิจ การสกัด เปลี่ยนแปลง และการบันทึกข้อมูล การแสดงผลข้อมูล และการออกแบบแดชบอร์ด 

Data Integration from various sources. Key Performance Indicator Design. Data 
Extraction, Transformation, and Loading.  Data Visualization and Dashboard Design. 

วข.313 การวิเคราะห์การตลาด        3 (2-2-5) 
DSI313 Marketing Analytics 

แนะน าเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลูกค้าและการตลาด การแบ่งกลุ่มตลาด การวัดความพึงพอใจ 
คุณค่าของลูกค้า การตัดสินใจการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์และหาจุดเหมาะสมของราคา การโฆษณา 
การขาย 

Introduction to Marketing Analytics and Customer Analysis.  Market Segmentation. 
Preference measurement. Customer Lifetime Value. New Product Decisions. Pricing Analytics 
and Optimization. Advertising. Sales Promotions. 

วข.314 โครงการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับธุรกิจ     3 (0-6-3) 
DSI314 Business Analytics Capstone Project 

การประยุกต์เทคโนโลยีร่วมสมัยที่เกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ การเตรียมข้อมูล และการท าเหมืองข้อมูล 
ส าหรับกรณีศึกษาทางธุรกิจ เริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ การด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสกัดความรู้จากแหล่งข้อมูล และการน าเสนอผลการด าเนินงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

Apply state of the art business intelligence, data preparation and data mining 
techniques to a specific case study and dataset.  Starting with a business objective and data, 
work through all stages of an appropriate methodology to extract knowledge from the data 
in accordance with the business objectives, and present the results to stakeholders. 

2.2.4 หมวดวิชาการจัดการข้อมูล (Data Management Module) 

วข.320 สถาปัตยกรรมการจัดการข้อมูล       3 (3-0-6) 
DSI320 Data Architecture 

การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการจัดการข้อมูลและการประเมินศักยภาพข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร การออกแบบแผนการรวบรวมข้อมูลสู่ส่วนกลาง มาตราฐานความปลอดภัย และการเก็บรักษา
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ข้อมูล เพ่ือสร้างสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลส าหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงข้ อมูลที่จ า
เป็นได้ทันเวลา  

Designing blueprints for data management systems and assessing a potential data 
sources ( internal and external) , architects design a plan to integrate, centralize, protect and 
maintain data.  Creating availability for employees to access critical information in the right 
place, at the right time. 

วข.321 โครงสร้างพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ส าหรับการประมวลข้อมูลขนาดใหญ่  3 (0-6-3) 
DSI321 Big Data Infrastructure 

เทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้ศึกษาผ่านวิชานี้
ควรสามารถติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูล การพัฒนา การทดสอบ และดูแลรักษาสถาปัตยกรรม ได้แก่ เครือข่าย
ฐานข้อมูลกระจายและระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการประมวลแบบต่อเนื่องส าหรับนักวิเคราะห์
ข้อมูลให้สามารถดึงข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก 

Computing Infrastructure of big data analytics. Student should be able to implement 
massive reservoirs for big data and develop, test and maintain architectures such as distributed 
databases cluster and large- scale data processing systems for continuous pipelines process 
for data analyst can pull relevant datasets for deep analyses. 

วข.322 ธรรมาภิบาลข้อมูล        3 (3-0-6) 
DSI322 Data Governance 
 ศึกษาเกี่ยวกับ นิยาม แนวคิด หลักการ และภาพรวม การจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูล ให้กับองค์กร 
ศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญของโครงการทั้งองค์กร และจัดท าแผนงานเพ่ือด าเนินการโครงการให้มีธรรมาภิ
บาล ได้อย่างส าเร็จ  
 Concepts, principles, and overview of data governance disciplines, the essential 
components of an enterprise-wide program, and outlines a roadmap to execute a successful 
data governance program. 

วข.323 แพลตฟอร์มของธรรมาภิบาลข้อมูล      3 (2-2-5) 
DSI323 Data Governance Platform 
 การใช้ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการตัดสินใจ โดยกล่าวถึงการบริหารจัดการโดยใช้
ข้อมูล จากการตั้งเป้าหมายขององค์กร การเข้าถึงฐานข้อมูลเชิงลึกเพ่ือรวบรวมข้อมูลปัจจุบันขององค์กรทั้ง
ข้อมูลภายในและภายนอกเพ่ือสรุปแผนด าเนินการและนโยบาย การพัฒนาคุณค่าข้อเป้าหมายโดยขับเคลื่อน
โดยฐานข้อมูลความต้องการของประชาชนหรือลูกค้า การจัดการด าเนินการโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขณะด าเนินโครงการ การประเมินผลโครงการเพ่ือปรับกลยุทธ์ให้ตอบสนองตามความต้องการของตลาดที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
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 Applying big data analytics tool for decision making.  Organizing data to represent 
important keys to achieve organization missions, accessing deep data source to collect 
vulnerable data from internal and external sources to filter out unnecessary information and 
focusing on critical plans and policies. Developing value statements from people or customer 
needs driven by large amount of data.  Methods to collecting data during project for final 
evaluation to be able to adapt strategies in constantly changing market demand. 

วข.324 โครงงานด้านธรรมาภิบาลขอ้มูล       3 (0-6-3) 
DSI324 Practical Data Governance Project 
 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เทคนิคและความเชี่ยวชาญในการจัดการข้อมูลให้กับองค์กรขนาดใหญ่ ฝึก
ปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมาภิบาล โดยใช้กรณีศึกษาขององค์กร โดยสนใจการน าเอาความชาญฉลาดมาใช้ 
 Applying technology, techniques and skills to govern data for enterprise.  Practices 
using a case study of Data Governance in an Intelligence initiative. 

2.3 วิชาเลือกในสาขา 
2.3.1 หมวดวิชาการวิเคราะห์เชิงลึกด้านประกันภัย (Actuarial Analytics Module) 

วข.430 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงลึกด้านประกันภัย   3 (3-0-6) 
DSI430  Introduction to Actuarial Analytics 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัย ประเภทของการประกันภัย ลักษณะของสัญญาและเงื่อนไข
ของกรมธรรม์ประกันภัย การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย ผลิตภัณฑ์และบริการด้านประกันภัย 
หลักพ้ืนฐานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ประเภทของการวิเคราะห์เชิงลึก เทคนิคการใช้อัลกอริทึม ตัวอย่าง
การใช้งานในอุตสาหกรรมประกันภัย 
 Basic principles of insurance; types of insurance; insurance policy contracts and 
provisions; risk management and insurance; products and services; basic principles of data 
analytics; types of analytics; algorithmic techniques; industry use cases. 

วข.431 ข้อมูลและการวิเคราะห์ทางด้านประกันภัย     3 (3-0-6) 
DSI431 Data and Analysis in Insurance 
 การแก้ปัญหาโดยอ้างอิงจากข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาการประกันภัย การเรียนรู้เชิงสถิติ 
ตัวแบบเชิงสถิติต่าง ๆ ประเด็นเกี่ยวกับวิชาชีพและการจัดการความเสี่ยง ประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมและการ
ควบคุมบังคับ การแสดงภาพข้อมูลและการรายงาน 
 Data as a resource for problem solving; actuarial data analysis; statistical learning; 
statistical models; professional and risk management issues; ethical and regulatory issues; 
visualizing data and reporting. 
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วข.432 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกส าหรับการจัดการความเสี่ยง    3 (2-2-5) 
DSI432 Data Analytics for Risk Management 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การวัด
เสี่ยง การสร้างตัวแบบความเสี่ยง การบรรเทาความเสี่ยง เครื่องมือจัดการความเสี่ยงและซอฟแวร์ส าเร็จรูป 
การดูแลความเสี่ยงและการสื่อสารความเสี่ยง 
 Introduction to risk management; the risk environment; risk identification; risk 
measurement and modelling; risk mitigation; risk management tools and software; risk 
monitoring and communication. 

วข.433 ตัวแบบเชิงประยุกต์ด้านประกันภัย      3 (0-6-3) 
DSI433 Practical Models in Insurance 
 หลักพ้ืนฐานของตัวแบบทางวิทยาการประกันภัย ตัวแบบส าหรับวิเคราะห์การเข้ารับบริการและการ
ยกเลิกการใช้บริการ มูลค่าของผู้ใช้บริการ การแบ่งประเภทผู้ใช้บริการ การตรวจจับการฉ้อโอง การสร้างตัว
แบบส าหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติ ตัวแบบส าหรับการก าหนดราคาและการรับประกันภัย การวิเคราะห์การเอา
ประกัน 
 Principles of actuarial modelling; models for customer acquisition and churn, 
customer lifetime value –  profitability, customer segmentation, fraud detection, catastrophe 
events modeling, actuarial pricing and underwriting, claims analytics. 

วข.434 โครงงานด้านเทคโนโลยีการประกันภัย      3 (0-6-3) 
DSI434 Practical Actuarial Technology Project 
 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เทคนิคและความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ด้าน
ประกันภัยหรือแก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยใช้ข้อมูลจริงหรือข้อมูลจ าลอง จากนั้นน าเสนอผลงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยโครงงานจะด าเนินการร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ หรือสถาบันการศึกษาพันธมิตร 
 Applying technology, techniques and skills to create usable actuarial products or 
solve real-world problems with available or simulated data; presenting the solutions to the 
stakeholders; the project will be conducted with industry, government, or academic partners. 

2.3.2 หมวดวิชาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Module) 

วข.440 ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง   3 (3-0-6) 
DSI440 Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning   
 นิยามของปัญญาประดิษฐ์ การแทนปริภูมิการค้นหา กลยุทธ์ในการค้นหา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ของเครื่อง วิธีการวัดประสิทธิภาพ การเรียนแบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การคัดเลือก
แบบจ าลองการเรียนรู้ และ การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องในวิทยาศาสตร์ข้อมูลในปัจจุบัน 
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Definition of Artificial Intelligence, Representation and state space search, search 
Strategies, introduction to machine learning, performance measure, supervised learning, 
unsupervised learning, and model selection, recent applications of machine learning in data 
science. 

วข.441 โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก     3 (3-0-6) 
DSI441 Artificial Neural Network and Deep Learning 
ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโครงข่ายประสาทเทียม เทคนิคต่าง ๆที่ใช้ในการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาทเทียม 
นิยามของการเรียนรู้เชิงลึก ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้เชิงลึก ศึกษาวิธีการสร้างโครงข่ายประสาทเทียมทั้งแบบเชิง
ตื้นและเชิงลึก และการประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกในวิทยาศาสตร์ข้อมูลในปัจจุบัน 
 Neural networks basics, neural networks learning techniques, deep learning definition, 
deep learning algorithms, learn to build a shallow and a deep neural network, recent 
applications of deep learning in data science. 

วข.442 ระบบฐานความรู้        3 (3-0-6) 
DSI442 Knowledge-based System 
 หลักการและมุมมองต่าง ๆในการแทนความรู้ ได้แก่ ตรรกศาสตร์พริดิเคท และ ตรรกศาสตร์
คลุมเครือ การได้มาซึ่งองค์ความรู้ การก าหนดปัญหา การให้เหตุผลภายใต้ความไม่แน่นอน การให้เหตุผลเชิง
สถิติ ได้แก่ ทฤษฎีของเบย์ โครงข่ายของเบย์ และ ทฤษฎีดัมพ์สเตอร์-เชฟเฟอร์ และการสร้างระบบฐานความรู้ 
 Knowledge representations approaches and issues ( i.e.  predicate logic, fuzzy logic,) , 
knowledge acquisition, the frame problem, symbolic reasoning under uncertainty, statistical 
reasoning ( i. e.  Bays Theorem, Bayesian networks, Dumpster- Shafer theory) , building 
knowledge-based systems. 

วข.443 การท าเหมืองสื่อประสม        3 (0-6-3) 
DSI443 Multimedia Mining 
 นิยามและคุณลักษณะของสื่อประสม แบบจ าลองในการแทนสื่อประสม การสกัดคุณลักษณะ การ
ประมวลผลสื่อประสมโดยใช้หลักการเรียนรู้ของเครื่อง การออกแบบและการพัฒนาระบบอย่างง่ายส าหรับงาน
ด้านธุรกิจ การศึกษา การแพทย์ การท่องเที่ยว และศิลปะวัฒนธรรม 
 Definition and characteristics of multimedia data, multimedia representation models, 
feature extraction, multimedia processing based on machine learning approaches, design and 
implement simple systems applied for business, education, medical, travel, art and culture. 
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วข.444 โครงงานด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์      3 (0-6-3) 
DSI444 Practical Artificial Intelligent Technology Project  
 ประยุกต์ใช้หลักการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึก ระบบ
ฐานความรู้ และ การท าเหมืองสื่อประสม ในการออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลชาญฉลาด ส าหรับ
แก้ไขปัญหาขององค์กร และน าเสนอระบบให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 Apply artificial intelligence concepts, including machine learning, deep learning, 
knowledge-based system and multimedia mining to design and implement an intelligent data 
analytic system for solving the organization problems and present the systems to 
stakeholders. 
 
2.3.3 หมวดวิชาการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensic Module) 

วข.450 การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล     3 (3-0-6) 
DSI450 Digital Forensic   
 กระบวนการรวบรวม, การเก็บรักษา, การวิเคราะห์, และ การรายงานและน าเสนอผลการตรวจ
พิสูจน์พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เครื่องมือที่ใช้ในการกู้ข้อมูลจากในฮาร์ดดิสก์ การเก็บข้อมูลจาก
แรม การน า log data มาวิเคราะห์  
 Process of acquiring, preserving, analyzing, and reporting and presenting the results 
of digital testimony, Data recovery tools, Data collection from Ram, Log data analysis. 

วข.451 อาชญากรรมไซเบอร์        3 (3-0-6) 
DSI451 Cybercrime  
 กฎหมาย พระราชบัญญัติ ที่ เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ กรณีศึกษาอาชญากรรมไซเบอร์ การโจมตีระบบเครือข่าย การเจาะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การ
โจมตีด้วยข้อมูลข่าวสาร ไวรัสคอมพิวเตอร์ ผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมไซเบอร์  
 Cybercrime related law and act of Thailand and aboard, Cybercrime case study, 
Cyberattacks, Computer Hacking, Information warfare, computer virus, Impact of Cybercrime. 

วข.452 เทคโนโลยีความปลอดภัยพื้นฐานส าหรับเน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์   3 (3-0-6) 
DSI452 Fundamental Security for Network and Server  
 การออกแบบระบบเครือข่าย การเลือกใช้และติดตั้งเครื่องแม่ข่าย การติดตั้ง firewall การดูแลความ
ปลอดภัยเบื้องต้นให้กับเน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์ เครื่องมือรักษาความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย การ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
 Fundamental of network design, select and install computer server, firewall 
installation, basic security for network and server, security standard, basic problem solving. 
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วข.453 การจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์      3 (0-6-3) 
DSI453 Cyber Security Management 
 การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล การบริหารความเสี่ยง , การการประเมินความเสี่ยง 
(Vulnerability Assessment)  และ การทดสอบการรุก (Penetration Testing)   การจัดท า  Critical 
Hardening / Patch และ Fixing , การวางนโนบายทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ การลงมือปฏิบัติงาน
เพ่ือความเป็นเลิศ (Best Practice Implementation) การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย, การตรวจสอบความมั่นคงของระบบทั้งภายในและภายนอก ( Internal และ external audit) และ
การประเมินซ้ า (Re-assessment) และ Re-hardening, การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย 
 Cyber security management, Risk management, Vulnerability Assessment Penetration 
Testing, Critical Hardening /  Patch and Fixing, Information Security policy, Best practice 
implementation, Internal and external audit, Re-assessment and re-hardening, Cyber security 
awareness. 

วข.454 โครงการจ าลองการพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล    3 (0-6-3) 
DSI454 Digital Forensic Simulation Project  
 การจ าลองเหตุการณ์ก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และการวางแผนและปฏิบัติการเก็บหลักฐาน
พยาน ตามกระบวนการที่ถูกต้อง ท าการวิเคราะห์ และน าเสนอผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน เพ่ือยืนยัน
ตัวผู้กระท าผิด 
 Simulating computer crime and acquiring information and evidences according to the 
correct process, analyzing and reporting the results of testimony to reveal the criminals. 

2.3.4 หมวด วิชาการ เปลี่ ยนผ่ านองค์ กรสู่ ดิ จิ ทั ลส าหรับ อุตสาหกรรมแห่ งอนาคต ( Digital 
Transformation for New S-Curve Industry) 

วข.460 กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล   3 (3-0-6) 
DSI460 Information Technology for Digital Transformation Strategy 
 เรียนรู้หลักการและปัจจัยด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล ตลอดถึง
นโยบายของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 Understanding principles and factors in information technology for digital 
transformation, and policies for government and private sectors. 
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วข.461 วิทยาศาสตร์ข้อมูลกับการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล    3 (3-0-6) 
DSI461 Data Science and Digital Transformation Evolution 
 หลักการท างานของเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล, ผลกระทบและผลประโยชน์ในการ
การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล, วัตถุประสงค์ที่ส าคัญกับการท างานที่แท้จริงในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล 
รวมถึงการสร้างเครื่องมือในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล 
 Principles of digital transformation technology, effects and benefits of digital 
transformation, main objectives of digital transformation, and tool building for digital 
transformation. 

วข.462 ผู้น าในยุควิทยาศาสตร์ข้อมูลและนวัตกรรม     3 (3-0-6) 
DSI462 Leadership in Data Science and Innovation Era  
 การเป็นผู้น าในยุควิทยาศาสตร์ข้อมูลและนวัตกรรม ความเป็นผู้น าคิดต่าง และเรียนรู้อย่างมี
หลักการ อีกท้ังสร้างความร่วมมืออย่างมีระบบ 
 Leadership in data science and innovation era, leadership for unprecedented times, 
principles of learning, and systematic coordination. 

วข.463 แบบจ าลองข้อมูลในยุคดิจิทัล       3 (0-6-3) 
DSI463 Data Model in Digital Era  
 เรียนรู้การสร้างแบบจ าลอง ประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีข้อมูลเข้ากับภาคธุรกิจ โดยน าเสนอเป็น
แพลตฟอร์มขององค์กรหรือแพลตฟอร์มของสตาร์ทอัพ เพ่ือช่วยในการมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้มากขึ้น 
กว้างขึ้น ส าหรับปรับปรุงหรือเปลี่ยนผ่านรูปแบบของภาคธุรกิจสู่ดิจิทัล 
 Understanding in model learning, application of data technology in business, in-depth 
understanding of business through platforms for organizations and startups for improvement 
and transformation of corporate sector. 

วข.464 โครงงานเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล  3 (0-6-3) 
DSI464 Data Management Technology Project for Digital Transformation 
 การน าเสนอผลการคิด วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาต้นแบบในด้านการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล 
โดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ข้อมูล รวมถึงการน าเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อองค์กร 
 Thinking process, analysis, designing, prototyping, and presentation of digital 
transformation, tools in information technology and data science, and introducing new 
innovations to organizations. 
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2.3.5 หมวดวิชาสารสนเทศศาสตร์สุขภาพ (Health Informatics) 

วข.470 โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ    3 (3-0-6) 
DSI470 Health Information Technology Infrastructure 
 ความรู้ทั่วไปด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ด้านสุขภาพ  อินเทอร์เน็ต  บริการอินเทอร์เน็ต และ
การสื่อสารโทรคมนาคม, สถาปัตยกรรมไคลแอนท์-เซิร์ฟเวอร์, URL และชื่อโดเมน, เทคโนโลยีแบบผลักดัน, 
การออกแบบเว็บไซต์ด้านการแพทย์, จอภาพแสดงผลทางการแพทย์, ระบบการดูแลสุขภาพบนมือถือ 
 Overview of the computer architecture for health, internet, the World Wide Web, 
web browsers and telecommunications, client- server architecture, URLs and domain names, 
push technology, medical websites design, medical display monitors, and healthcare mobile 
system. 

วข.471 เวชระเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 3 (3-0-6) 
DSI471 Electronic Health Record 
 ชนิดของสารสนเทศด้านคลินิก ตัวอักษร โครงสร้างข้อมูล ภาพ และเสียง ค าศัพท์ด้านคลินิก การ
สร้างสารสนเทศด้านคลินิก วิธีการเก็บและค้นคืนสารสนเทศ ระบบแผนก ระบบองค์กร ปัญหากฎระเบียบของ
เวชระเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 The types of information used in clinical care; text, structured data, images and 
sounds, clinical vocabularies, generated clinical information.  Methods for information storage 
and retrieval; departmental systems, organizational systems, regulatory problems of EHRs. 

วข.472 การจ าแนกโรคระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
DSI472 International Classification of Diseases  
 บทน าสู่การจ าแนกโรค, หนังสือไอซีดี, ฝึกปฏิบัติการให้รหัสการตั้งครรภ์, คลอดบุตร ภาวะหลัง
คลอด, ทารกแรกเกิด, ความพิการแต่ก าเนิด, โรคติดเชื้อ, การบาดเจ็บและสาเหตุภายนอกการบาดเจ็บ, เนื้อ
งอก, โรคตามระบบอวัยวะ, อาการและอาการแสดง, ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและบริการสุขภาพ , กฎ
การให้รหัสการป่วย, กฎการให้รหัสการตาย, แนวทางปฏิบัติมาตรฐานการให้รหัส, การวิเคราะห์และท าสถิติ
ข้อมูลรหัสไอซีด ี
 Introduction to classification of diseases, ICD books, coding practices for pregnancy, 
childbirth and puerperium, perinatal and congenital conditions, infectious diseases, injuries 
and external causes of injuries, neoplasms, specific organs diseases, signs and symptoms, 
factors influencing health status and health services, morbidity coding rules, mortality coding 
rules, standard coding guidelines, analysis and statistics ICD coding data. 
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วข.473 การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ       3 (0-6-3) 
DSI473 Health Data Analysis  
 ทักษะพ้ืนฐานสาหรับการเข้าถึง การจัดการ และการวิเคราะห์เชิงค านวณของชุดข้อมูลสุขภาพ 
วิธีการด าเนินการและปรับแต่งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีการทางสถิติ ทักษะการน า
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลสุขภาพ 
 The basic skills for access, manipulate, and computational analysis of health data 
sets, and how to perform, and customize data analysis using computer programs; statistical 
methods; skills to apply computer software to health data. 

วข.474 โครงงานคอมพิวเตอร์ประยุกต์ด้านสารสนเทศสุขภาพ 3 (0-6-3) 
DSI474 Computer Application Project in Health Informatics 
 วิธีการทางคอมพิวเตอร์และโปรแกรมประยุกต์ด้านสารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ การใช้โปรแกรม
ชนิดต่าง ๆ ในการจัดการข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูล และการจัดท าเหมือง
ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 Application of computational methodologies and programs in pharmaceutical and 
health informatics; the application of these programs in data management, searching, analysis, 
presentation, and mining in health sciences. 

3).  ฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล  (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)      1  หน่วยกิต 

วข.380 ฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล    1 (0-3-0) 
DSI380 Data Science and Innovation Internship 
 ฝึกปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐ องค์กรธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล โดย
ต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง มีการประเมินผลโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และหน่วยงานที่
รับเข้าฝึกงาน ผลของการศึกษามี สองระดับคือ ผ่าน (S) และ ไม่ผ่าน (U) 
 Practice in government or business organizations that are involved in data science and 
innovation at least 240  hours.  The student will be evaluated by curriculum supervisor and 
interned organization. Satisfied (S) and Unsatisfied (U) are assessed for one credit 
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4).  วิชาสหกิจศึกษา              6  หน่วยกิต 

วข.480 สหกิจศึกษา            6 (0-18-0) 
DSI480 Co-operative Education 

การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง  นักศึกษาจะต้องจัดท ารายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และน าเสนอผลงานต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว วัดผลด้วยระดับ  S   หรือ  U 

The minimum practical work experience will consist of 16  weeks in a workplace in 
which the work is related to the major field of study of students.  Each student is required to 
submit an individual report of his/ her work study placement education and to give a 
presentation to academic advisors at the end of the course.  The evaluation is S or U. 
 
5).  วิชาเลือกเสรี          6  หน่วยกิต 
       นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี จ านวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
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3.2 ชื่อ  สกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

ล าดับที ่ เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

สถาบัน ปี 
1. 3100500954XXX ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ รัชฎา คงคะจันทร ์ ปร.ด. 

 
วท.ม. 

วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร ์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

2548 
 

2534 
    วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร ์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 2532 

2. 1-1014-0168x-xx-x อาจารย ์ ศรัณย์ กลุยานนท์ Ph.D. 
M.Sc. 
B.Sc. 

Computer Science  
Computer Science 
Computer Science 

Purdue University, IN, USA 
Purdue University, IN, USA 
University of Edinburgh, UK 

2561 
2559 
2556 

3. 3101501972XXX อาจารย ์ สมเกียรติ โกศลสมบัต ิ วท.ม. 
บธ.ม. 
วท.บ. 

วิทยาการคอมพิวเตอร ์
การจัดการ 
วิทยาการคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
สถาบันเทคโนโลยีอโยธยา 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2554 
2554 
2539 

4. 3100902102XXX ผู้ทรงคุณวุฒิจากาคอุตสาหกรรม 
บริษัท อ-ีซี.โอ.พี. (ประเทศไทย) 
จ ากัด 

ไชยณัฐ จามรมาน M.Sc. 
 

M.Sc. 

Computer Science 
 
Actuarial Science 

Northeastern University, 
USA. 
Boston University, USA. 

2541 
 

2539 
    B.Eng. วิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2534 

5. 3102000314XXX ผู้ทรงคุณวุฒิจากาคอุตสาหกรรม 
บริษัท กสิกร แล็ป จ ากัด  

ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล Ph.D. 
 

M.S. 
 

วศ.บ. 

Computer Science 
 
Computer Science 
 
วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

University of Illinois at 
Urbana-Champaign, USA. 
University of Illinois at 
Urbana-Champaign, USA. 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

2553 
 

2549 
 

2546 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  หลักสูตรบังคับให้มีการฝึกงานในหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชน  โดยให้หน่วยงานที่รับ
นักศึกษาเข้าฝึกงานเป็นผู้ประเมินผลปฏิบัติงานของนักศึกษา และนักศึกษาต้องส่งเอกสารรายงานการฝึกงาน
พร้อมรายงานด้วยปากเปล่าต่อที่ประชุม 

 4.2 ช่วงเวลา 
  วข.380 ฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3 

 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
       วข.380 ฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล   ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษาที่ 3  
เป็นการฝึกปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐ องค์กรธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล โดย
ต้องปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
 
5. องค์ประกอบเกี่ยวกับสหกิจศึกษา 
 5.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ 
     เพ่ือให้นักศึกษาเพ่ิมพูนประสบการณ์ในการท างานมากข้ึน หลักสูตรบังคับให้มีสหกิจศึกษารวม
 หน่วยงานภายนอก โดยมีคาดหวังดังนี้ 

- นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปปฏิบัติงานจริง 
- นักศึกษามีทักษะการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
- นักศึกษาสามารถปรับตัวให้เข้ากับหน่วยงาน 
- นักศึกษามีความกล้าในการแสดงความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

 5.2 ช่วงเวลา 
  วข.480 สหกิจศึกษา ภาคศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาที่ 4 

 5.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  วข.480 สหกิจศึกษา ภาคศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาที่ 4  

เป็นการปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการด าเนินงาน
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง          
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หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา โดยมีเป้าหมายในการสร้างบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถ
ทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพียงพอที่จะน าไปประกอบอาชีพ และมุ่งสร้างบัณฑิตท่ีมี 6 ลักษณะส าคัญส าหรับการ
เป็นผู้น าที่จะประสบความส าเร็จในศตวรรษที่ 21 ตามแนวคิดของ GREATS 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
G (Global Mindset): ทันโลก 
ทันสังคม เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในมิติต่าง ๆ 

- สอดแทรกความรู้และเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม ่ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
เนื้อหาการเรียนการสอน เพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ในโลกยุคปัจจุบัน 
- จัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลจากระบบ
สารสนเทศและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ พร้อมทั้งน ามาวิเคราะห์และน าเสนอ
ในชั้นเรียน 
- สนับสนุนการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้สื่อการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ เช่น สไลด ์หรือ เอกสารประกอบการสอน เป็นต้น 
- มีวิชาโครงงานเพ่ือฝึกการเรียนรู้ และกระบวนวิจัยด้วยตนเอง   

R (Responsibility): มีส านึก
รับผิดชอบอย่างยั่งยืน ต่อตนเอง 
บุคคลรอบข้าง สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

- สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการเรียนการสอนทุกรายวิชา เช่น 
การตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบ เป็นต้น 
- จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น กิจกรรม
พัฒนาสาขาวิชาฯ รวมทั้งสิ่งของที่เป็นส่วนกลางหรือสิ่งของสาธารณะ 
เพ่ือให้นักศึกษามีจิตส านึกสาธารณะ 
- ก าหนดกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลาเข้า
เรียนอย่างสม่ าเสมอ 
- การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้นักศึกษามีความ
กล้าในการแสดงความคิดเห็น 

E (Eloquence): สามารถ
สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ และทรง
พลัง มีทักษะสุนทรียะสนทนา 

- สนับสนุนให้มีกิจกรรมระหว่างการเรียนการสอนที่ต้องใช้ทักษะใน
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ เช่น การน าเสนอหน้าชั้นเรียน การน าเสนอ
ผ่านสื่อการน าเสนอที่สร้างสรรค์ สนับสนุนให้มีการใช้สื่อที่สร้างสรรค์
ประกอบการน าเสนอโครงงาน เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดทักษะ
ทางการสื่อสารที่มีคุณภาพและมีทักษะสุนทรียะสนทนา 
- สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม/สัมมนา เพ่ือที่นักศึกษาจะได้
ฝึกน าเสนอผลงาน 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
A (Aesthetic Appreciation):  ซาบซึ้ง
ในความงาม คุณค่าของศิลปะ ดนตรี 
สถาปัตยกรรม 

- สนับสนุนให้มีการน าสื่อต่าง ๆ ตลอดจนศิลปะ 
ดนตรี หรือ สถาปัตยกรรมที่มีความงดงามเข้ามาใช้ประกอบ
ในการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษามีความสนใจ
และซาบซึ้งในคุณค่าความงามต่าง ๆ  
- สนับสนุนให้นักศึกษาใช้สื่อต่าง ๆ ตลอดจนศิลปะ 
ดนตรี หรือ สถาปัตยกรรมที่มีความงดงามเข้ามาช่วยในการ
ท ากิจกรรมหรือการน าเสนอต่าง ๆ ในแต่ละรายวิชา 
- จัดโครงการนักศึกษาใกล้ชิดศิลปะวัฒนธรรม เพ่ือให้
นกัศึกษาซาบซึ้งในความงาม คุณค่าของศิลปะ 

T (Team Leader): ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได้ทั้งในบทบาทผู้น า และบทบาททีม 

- สนับสนุนให้มีการท ากิจกรรมกลุ่ม เพ่ือผลักดันให้
เกิดทักษะการท างานเป็นทีมและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ได ้พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการท างานในหลาย ๆ ต าแหน่งใน
ทีมเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในบทบาทของผู้น าและบทบาท
ของผู้ตาม 
-   ให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม และมี
หัวหน้ากลุ่มในการท ารายงานตลอดจนให้ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การน าเสนอรายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้าง
ภาวะผู้น าและการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 

S (Spirit of Thammasat): มีจิต
วิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ ความ
เชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย สิทธิ
เสรีภาพ ยอมรับในความเห็นที่แตกต่างและ
ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม 

- สอดแทรกจิตวิญญาณความเป็นธรรมศาสตร์ และการ
ยอมรับในความเห็นของผู้อื่นผ่านการเรียนการสอนหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา
การเรียนการสอน หรือ การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
น าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในสังคม
หรือธุรกิจต่าง ๆ 
- ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของทาง
มหาวิทยาลัย 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาศึกษาทั่วไป   

 1. คุณธรรม จริยธรรม 

 (1.1) ผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีความเป็นธรรม 
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(4) มีวินัย 
(5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
(6) มีจิตอาสา 

 (1.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) เรียนจากบทบาทสมมติและกรณีตัวอย่างที่ครอบคลุมประเด็นปัญหาด้านคุณธรรม 
 จริยธรรม 
(2) บรรยายและอภิปราย โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในรายวิชา 
(3) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเป็นรายบุคคล 
(4) มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าเป็นกลุ่ม 
(5) จัดโครงการพัฒนาแนวคิดด้านจิตอาสา 
(6) ก าหนดชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา 

 (1.3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) การประเมินแบ่งออกเป็น 3 ระยะ  โดยนักศึกษาประเมินตนเอง เพ่ือน อาจารย์ 

- ก่อนเรียน 
- ระหว่างเรียน 
- หลังการเรียน/กิจกรรม 

(2) ประเมินโดยการสะท้อนความคิดเห็นของตนเองและผู้อ่ืน 
(3) ประเมินโดยใช้แบบประเมิน 
(4) นักศึกษาท าบันทึกประสบการณ์จากการเรียนในชั้นเรียน และประสบการณ์จากสังคม 
(5) การมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเองก่อนเรียน ระหว่างเรียน  
(6) ประเมินจากภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 
(7) การตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตามก าหนดระยะเวลา  
(8) ประเมินโดยใช้การสังเกต 
(9) ประเมินการมีส่วนร่วมและการพัฒนาตนเอง 
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 2. ความรู้ 
 (2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถน าความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเเหมาะสม 
(4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม 

(2.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การบรรยาย/อภิปรายในการให้ความรู้ในทฤษฎีความรู้ 
(2) การสอนแบบบูรณาการความรู้ของศาสตร์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
(3) การสอนโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษา 
(4) การท าแผนที่ความคิด 
(5) ให้มีการคิดวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/คิดวิธีแก้ปัญหา 
(6) เน้นการสอน การเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(7) การท ารายงาน/โครงงาน 
(8) การระดมสมองเพ่ือการเรียนรู้ ตลอดจนการน าไปประยุกต์ใช้ 
(9) การศึกษาด้วยตนเองเก่ียวกับความสัมพันธ์ของศาสตร์ต่าง ๆ 

 (2.3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) การท ารายงานและการน าเสนองาน 
(2) การประเมินผลสัมฤทธิ์โดยการสอบ 
(3) การท ารายงาน/การค้นคว้า 
(4) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
(5) แบบฝึกหัด 
(6) การอภิปรายประเด็นต่าง ๆ ใช้ชั้นเรียน 
(7) ประเมินจากรายงานของผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาไปฝึกงาน และสหกิจศึกษา 

3. ทักษะทางปัญญา 
 (3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผล  การ 
 ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก 
(4) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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 (3.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) การสอนที่เน้นผู้เรียน โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(2) กระตุ้นให้ผู้เรียนสรุปความรู้จากความคิดท่ีได้เรียน 
(3) การระดมสมอง 
(4) จัดกิจกรรรมการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้ฝึกวิเคราะห์ 
(5) การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นหลัก 
(6) กระบวนการเรียนการสอนแบบให้สัมผัสปัญหา (problem- based learning) 
(7) ลงมือปฏิบัติในการแก้ปัญหาด้วยการให้ท าโครงงาน (project-based learning) 
(8)  จัดกิจกรรมส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
(9) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 (3.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) การประเมินการคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 
(2) การจัดระบบความคิด 
(3) การน าเสนอรายงาน 
(4) การวิเคราะห์กรณีศึกษา 
(5) โครงงาน/ผลงาน 
(6) การทดสอบ/การสอบเกี่ยวกับระบบความคิด ความเชื่อมโยง และเหตุผล 
(7) การมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหาและการเสนอแนวทาง 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 (4.1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่าง 
(2) มีความเป็นผู้น าและกล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
(3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความ 
 อดทน 
(5) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีความเป็นพลเมืองดี 

 (4.2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
  ความรับผิดชอบ 

(1) การมอบหมายงานให้ท างาน/โครงงานกลุ่ม 
(2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ 
(3) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในเรื่องภาวะผู้น า 
(4) การสอนแบบกลุ่มร่วมมือ 
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(5) การบรรยาย/การอภิปราย ยกตัวอย่างผลกระทบในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ 
(6) สอนและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเคารพสิทธิของผู้อ่ืน ความแตกต่างของบุคคล เคารพ  
 หลักความเสมอภาค การเคารพกติกา 

 (4.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
  รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากการสังเกต พฤติกรรม 
(2) ประเมินความสามารถในการแสดงออกในบทบาทภาวะผู้น า และผู้ตามในในบทบาท   
 ภาวะผู้น า และผู้ตามในสถานการณ์ต่าง ๆ 
(3) นักศึกษาประเมินตนเอง 
(4) ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน 
(5) ประเมินจากรายงานผลการฝึกปฏิบัติงาน และสหกิจศึกษา 

 5. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (5.1)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
   สารสนเทศ 

(1) มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการ  สื่อสาร 
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) มีทักษะในการคิดค านวณ 
(4) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ 
 ข้อมูล 

 (5.2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
  สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) บรรยาย /อภิปราย 
(2) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
(3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(4) การน าเสนอ/รายงานหน้าชั้นเรียน 
(5) การน าเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่หลากหลาย 
(6) การฝึกฝนเทคนิค และทักษะด้านการคิดค านวณ จากการยกตัวอย่าง 
(7) การก าหนดสถานการณ์จ าลองในการท าโครงการ 
(8) การใช้กรณีศึกษาเชิงคณิตศาสตร์ สถิติ เก็บรวบรวมข้อมูล และการน าเสนอข้อมูล 
(9) การท าวิจัย 
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 (5.3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) การประเมินผลงาน/โครงการที่ได้รับมอบหมาย 
(2) การประเมินทักษะการสื่อสาร การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
(3) การน าเสนองาน /ทักษะความเข้าใจ 
(4) การประเมินผลสัมฤทธิ์ในการสอบ 
(5) การท ารายงาน/โครงงาน 
 

2.2 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของวิชาเฉพาะ 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 
 (1.1)  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  (1.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
(1) หลักสูตรก าหนดให้มีการสอดแทรกการน าประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายในวิชาที่ 
 เกี่ยวข้อง 
(2) มีการแนะน าการปฏิบัติตนที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม และจริยธรรม  
(3) สอดแทรกให้นักศึกษารู้จักการท างานทุกงานที่ได้รับมอบหมายอย่างซื่อสัตย์ สุจริตและ 
 ตรงต่อเวลา     
(4) ยกประเด็นตัวอย่างปัญหาของสังคมที่จ าเป็นต้องมีกฎระเบียบในการอยู่ร่วมกัน 

 (1.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
(1) มีการประเมินจากผลงานที่มอบหมายให้ของนักศึกษาท าโดยการค้นคว้าด้วยตนเอง 
(2) มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอ่ืน ๆ ในเรื่องการอ้างอิงผลงานทางวิชาการที่และ 
 ข้อมูลที่ถูกต้อง      

 2. ความรู้ 
  (2.1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของวิชาทั้งหลักการที่เป็นทฤษฎีและการ 
 ปฏิบัติอย่างถ่องแท้   
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ และทักษะ ที่เหมาะสมกับการ 
 แก้ไขปัญหา 
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  (2.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) เน้นการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาในบทเรียนโดยการ 
 ซักถามในห้องเรียน 
(2) ให้นักศึกษารู้จักการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
(3) ในบางรายวิชามีการจัดการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลักการและทฤษฎีต่าง ๆเพ่ือให้ 
 เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้                    

  (2.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์จากการเรียน และปฏิบัติของนักศึกษาในวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 

(1) สอบกลางภาคและปลายภาค 
(2) รายงานผลการศึกษา 
(3) การน าเสนอผลงาน 
(4) การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา   

3. ทักษะทางปัญญา 
  (3.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถน าความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกี่ยวข้องทาง 

 วิชาการและวิชาชีพได้  

(2) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบและใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจใน 

 สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

  (3.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) เน้นการสอนที่มีการให้นักศึกษามีการแสดงความคิดเห็นในบทเรียน มีการตั้งค าถามเพ่ือ 

 กระตุ้นให้นักศึกษาวิเคราะห์หาค าตอบโดยใช้หลักการต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามา 

(2) ให้นักศึกษาฝึกฝนท าแบบฝึกหัดเพื่อให้เกิดทักษะในการใช้แนวคิดหลักการทาง 

 คณิตศาสตร์การจัดการ 

(3) ให้นักศึกษาได้แสดงวิธีการของตนเองในการคิดหาค าตอบของปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

 การจัดการโดยใช้ประมวลจากความรู้ที่ศึกษาในชั้นเรียน 

  (3.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) การอภิปรายแสดงความคิดเห็นในบทเรียนโดยประเมินจากค าถามค าตอบที่นักศึกษาตั้ง 

 ค าถามและตอบค าถามในชั้นเรียน 

(2) การสอบวัดความสามารถในการคิดแก้ไขปัญหาตามล าดับขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์ 

 ข้อมูล 
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(3) การประเมินจากการอภิปรายเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย  

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (4.1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

(2) สามารถประเมินและปรับปรุงตนเอง ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

   (4.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

(1) แบ่งความรับผิดชอบในการท างานกลุ่ม  

(2) ให้นักศึกษาประเมินผลงานของตนเองและให้มีการอภิปรายร่วมกันเพื่อแสดงความ 

 คิดเห็นในด้านการพัฒนาการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ 

   (4.3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 

  รับผิดชอบ 

(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในกิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าร่วมกัน 

(2) ประเมินจากข้อสรุปในการอภิปรายกลุ่ม 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (5.1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

   สารสนเทศ 

(1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี  เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่าง 

 เหมาะสม 

(2) สามารถน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี  และโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารกับ 

 บุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

 (5.2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ 

  สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    

(1) ให้นักศึกษาฝึกวิเคราะห์ปัญหาจริง โดยน ามาเชื่อมโยงกับหลักการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

 เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาตามหลักการด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

(2) มอบหมายงานเพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและน าเสนองานที่ท า 

 โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
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 (5.3)  กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ

  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากงานที่น าเสนอที่มีการใช้แนวคิดตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลมา 

 แก้ปัญหา 

(2) ประเมินจากกิจกรรมและผลงานต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
     Mapping) 

 3.1 วิชาศึกษาทั่วไป 

 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้   

       1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีความเป็นธรรม 

(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

(4) มีวินัย 

(5) มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

(6) มีจิตอาสา 

       2.   ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้อย่างกว้างขวางในหลักการและทฤษฎีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

(2) สามารถวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

(3) สามารถน าความรู้ หลักการ ทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเเหมาะสม 

(4) สามารถบูรณาการความรู้และศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

       3.    ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถค้นคว้าข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาและผลการ 

 ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีความคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความคิดในเชิงบวก 

(4) มีความใฝ่รู้ ติดตามการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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      4.   ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนและยอมรับความแตกต่าง 

(2) มีความเป็นผู้น าและกล้าท า กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

(3) มีความรับผิดชอบในงาน ในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

(4) มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีความสามารถในการปรับตัว การควบคุมอารมณ์และความอดทน 

(5) ใช้สิทธิเสรีภาพโดยไม่กระทบผู้อื่น และมีความเป็นพลเมืองดี 

      5.   ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีความรู้ทักษะในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

(2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสามารถประยุกต์ใช้ในการสื่อสาร ได้อย่าง 

 มีประสิทธิภาพ 

(3) มีทักษะในการคิดค านวณ 

(4) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) วิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก         ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
ส่วนที่ 1  

   - หมวดสังคมศาสตร์  
      มธ.100   พลเมืองกับการลงมือ
แก้ปัญหา                        

      มธ.101   ไทย อาเซียน และ โลก                        
      มธ.109 นวัตกรรมกับกระบวนคิด
ผู้ประกอบการ                        

  - หมวดมนุษยศาสตร์  

      มธ.102   ทักษะชีวิตทางสังคม                        
      มธ. 108 การพัฒนาและจัดการตนเอง                        
  - หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  

      มธ.107   ทักษะดิจิทัลกับการ
แก้ปัญหา 

                       

      มธ.103  ชีวิตกับความยั่งยืน                        
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 
  - หมวดภาษา  
     มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                        
     มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมี
วิจารณญาณ                        

     มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษ                        

     มธ.106 ความคิดสรา้งสรรค์และการ
สื่อสาร                         

ส่วนที่ 2  

      มธ.131   มนุษย์กับวิทยาศาสตร์
กายภาพ                        

     สษ.217 การฟังและการพูดดา้นวิชาการ                        
     วข.100 วิทยาศาสตร์ข้อมูลส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 
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3.2 วิชาเฉพาะ 
     ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้   
 1.  คุณธรรม จริยธรรม   

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(3) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 2. ความรู้  
(1) มีความรู้และความเข้าใจในเนื้อหาสาระหลักของวิชาทั้งหลักการที่เป็นทฤษฎีและการปฏิบัติอย่าง
 ถ่องแท ้  
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ รวมทั้งประยุกต์ความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

 3. ทักษะทางปัญญา   
(1) สามารถน าความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่เกี่ยวข้องทางวิชาการ 
 และวิชาชีพได้  
(2) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบและใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ 
 ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

 4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
(1) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(2) สามารถประเมินและปรับปรุงตนเอง ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

 

 5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(1) สามารถวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี  เพ่ือน ามาใช้ในการแก้ปัญหาทางการจัดการได้อย่าง 
 เหมาะสม 
(2) สามารถน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยี  และโดยใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารกับบุคคลต่าง ๆ  
 ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา       (Curriculum Mapping) วิชาเฉพาะ 
  ความรับผิดชอบหลัก        ○  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 

วิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมลู 

วข.200 การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ข้อมลู            

วข.201 การจัดการฐานข้อมูล            

วข.202 การพัฒนาซอฟท์แวร์ขั้นสมบูรณ ์            

วข.203 การแก้ปัญหาภายใต้ความไม่แน่นอน            

วข.204 การคิดเชิงความน่าจะเปน็            

วข.205 พีชคณิตเชิงเส้นพ้ืนฐานส าหรับการวเิคราะห์ข้อมูล            

วข.206 การจัดการข้อมูลสื่อประสม        ○    

วข.207 การหาค่าเหมาะทีสุ่ดเบื้องต้น            
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วิชาบังคับ 

ดท.210 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ            
ดท.211 การตลาดเชิงสร้างสรรค ์            
ดท.212 การเงินและบัญช ี            
ดท.213 กฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ            
ดท.214 การจัดการเชิงกลยุทธ์            
วข.210 เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ            
วข.211 การตลาดในยุคของวิทยาศาสตร์ข้อมูล            
วข.212 การเงินและการบัญชีในยคุดิจิทัล            
วข.213 กฎหมายกับวิทยาศาสตรข์้อมูลและนวัตกรรม            
วข.214 เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลกับการจดัการเชิงกลยุทธ์            
วข.310 การส ารวจและการเตรยีมข้อมูล            
วข.311  อัลกอริทึมของวิทยาศาสตร์ข้อมูล            

วข.312  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ            

วข.313 การวิเคราะห์การตลาด            

วข.314  โครงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับธรุกิจ            
วข.320  สถาปัตยกรรมการจัดการข้อมูล                    

วข.321  โครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ส าหรับการประมวล
ข้อมูลขนาดใหญ ่
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วข.322  ธรรมภิบาลข้อมลู            
วข.323 แพลตฟอร์มของธรรมภิบาลข้อมูล            
วข.324 โครงงานด้านธรรมภบิาลข้อมูล            
วข.380 ฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล            
วข.480 สหกิจศึกษา            
วิชาเลือก 

วข.430 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงลึกด้าน
ประกันภัย            

วข.431 ข้อมูลและการวิเคราะห์ทางด้านประกันภัย            

วข.432 การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงลึกส าหรับการจัดการความ
เสี่ยง            

วข.433 ตัวแบบเชิงประยุกต์ด้านประกันภัย            

วข.434 โครงงานด้านเทคโนโลยีการประกันภัย            
วข.440 ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับปญัญาประดิษฐ์และการ

เรียนรู้ของเครื่อง 
           

วข.441 โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก            
วข.442 ระบบฐานความรู ้            
วข.443 การท าเหมืองสื่อประสม 
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รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

วข.444 โครงงานด้านเทคโนโลยีปญัญาประดิษฐ ์            
วข.450 การตรวจพิสูจน์พยานหลกัฐานทางดิจิทัล            

วข.451 อาชญากรรมไซเบอร ์            

วข.452 เทคโนโลยีความปลอดภัยพื้นฐานส าหรับเน็ตเวริ์ค
และเซริ์ฟเวอร ์            

วข.453 การจัดการความปลอดภยัทางไซเบอร ์            

วข.454 โครงงานจ าลองการพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทลั            
วข.460 กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล            

วข.461 วิทยาศาสตร์ข้อมูลกับการเปลีย่นผ่านองค์กรสู่ดิจิทลั            

วข.462 ผู้น าในยุควิทยาศาสตร์ข้อมูลและนวัตกรรม            
วข.463 แบบจ าลองข้อมูลในยุคดจิิทัล            

วข.464 โครงงานเทคโนโลยีการจดัการข้อมลูในการเปลี่ยน
ผ่านองค์กรสูด่ิจิทัล 

           

วข.470 โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ            

วข.471 เวชระเบียนทางอิเล็กทรอนิกส ์            

วข.472 การจ าแนกโรคระหว่างประเทศ            

วข.473 การวิเคราะห์ข้อมลูสุขภาพ            

วข.474 โครงงานคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางด้านสารสนเทศ
ทางสุขภาพ 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
1.1 การวัดผลให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  
 พ.ศ. 2561  ข้อ 35-48  
1.2 การวัดผลการศึกษาแบ่งเป็น 8 ระดับ  มีชื่อและค่าระดับต่อหนึ่งหน่วยกิตดังต่อไปนี้ 

 

ระดับ A B+ B C+ C D+ D F 
ค่าระดับ 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.00 

 

1.3 การวัดผลรายวิชา วข. 380 ฝกึปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ข้อมลู และ วข.480 สหกิจศึกษา วัดผล 
การศึกษาเป็น 2 ระดับ คือ ระดับใช้ได้ (S) และระดับยังใช้ไม่ได้ (U) โดยหน่วยกิตท่ีได้จะไม่น ามา
ค านวณค่าระดับเฉลี่ย 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย และน าไปด าเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาท าโดยให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับ 
รายวิชาแล้วอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จะท าการ
พิจารณาผลการประเมินและผลการเรียนในแต่ละรายวิชา เพ่ือที่จะท าการปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป ซึ่งการทวนสอบในแต่ละรายวิชานั้นใช้การทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ งานที่มอบหมาย รายงาน การค้นคว้า และผลการสอบโครงงาน ส่วน
รายวิชาฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล และ สหกิจศึกษานั้น ใช้การทวนสอบจาก
รายงานการประเมินจากหัวหน้าหน่วยงานที่นักศึกษาไปปฏิบัติงาน 

2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรท าโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา 
 ด าเนินการสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

  

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  สามารถท าได้โดยมีการด าเนินการทวนสอบมาตรฐาน ดังนี้ 

2.2.1 ส ารวจข้อมูลความพึงพอใจต่อคุณภาพของหลักสูตรจากบัณฑิต 
2.2.2 ส ารวจข้อมูลจ านวนบัณฑิตที่ได้งานท า 
2.2.3 ส ารวจข้อมูลความพึงพอใจต่อความสามารถของบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต และน าผลจาก 
 การส ารวจที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
- ต้องได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างหลักสูตร และมีหน่วยกิตสะสมไม่ต่ ากว่า 127  
หน่วยกิต โดยต้องใช้ระยะเวลาการศึกษา ตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 8 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่
เกิน  16 ภาคการศึกษาปกติ 

- ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)  
- ต้องได้ค่าระดับ ใช้ได ้(S) ในรายวิชา วข.380 ฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล และ   

วข.480 สหกิจศึกษา 
- ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขอ่ืน ๆ ทีว่ิทยาลัยสหวิทยาการและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก าหนด 
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หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1) มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของ 
 อาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ จรรณยาบรรณวิชาชีพครู รวมถึงสิทธิผลประโยชน์ของอาจารย์ พร้อมทั้ง 

1.1 มีการแนะน าให้อาจารย์ใหม่รับทราบบทบาท ความรับผิดชอบต่อการเรียนการสอนในรายวิชา 
 ที่ได้รับมอบหมาย 
1.2 มีการมอบเอกสาร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร  คู่มืออาจารย์  กฎระเบียบต่าง ๆของ 
 มหาวิทยาลัย 

2) สาขาวิชาก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษากับอาจารย์ใหม่ 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัด และ การประเมินผล 

1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้โดยเข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาการสอน อบรมการวัดและ 
การประเมินผล อบรมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา 
และการประชุมวิชาการเสนอผลงานทั้งในและต่างประเทศ 

2) การจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอน 
3) ส่งเสริมให้อาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนการสอน 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
1) การให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการทางวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวกับความรู้และคุณธรรม 
2) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ และให้มี 
 ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ 
3) มีการกระตุ้นอาจารย์ให้ท าผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 
4) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม เพ่ิมพูนทักษะการท าผลงานทางวิชาการ 
5) สาขาวิชาฯ จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าผลงานทางวิชาการ 
6) ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของสาขาวิชา ฯ และของคณะ  
7) ส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาและการประชุมวิชาการเพ่ือน าเสนอ 
 ผลงานทั้งในและต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ 
8) มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งจากต่างประเทศ และในประเทศ เพ่ือมาบรรยายพิเศษ ซึ่งสามารถ 
 น าไปสู่ความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต 
9) ส่งเสริมให้อาจารย์ร่วมท างานวิจัยกับภาอเอกชน 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1. การก ากับมาตรฐาน    

1.1 มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เป็นผู้ก ากับดูแลและให้ค าแนะน าการบริหารหลักสูตรด้าน 

ต่าง ๆ วางแผนการจัดการเรียนการสอน  จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์และนักศึกษา วัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอนรายวิชาในหลักสูตร  ตลอดจนให้แนวปฏิบัติแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดยมีการติดตามและรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งกระท าทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 

1.2 อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจ า หรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร ในกรณีของอาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 
ปี 

1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่จัดท ารายงานประกันคุณภาพ 

ภายในระดับหลักสูตร ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งกระท าทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

 

2. บัณฑิต 

มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่  
1)  ด้านคุณธรรมจริยธรรม   
2)  ด้านความรู้  
3)  ด้านทักษะทางปัญญา   
4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ  
5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

มีการส ารวจการมีงานท าของบัณฑิต  โดยที่ร้อยละของบัณฑิตท่ีมีงานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
มีการส ารวจระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต โดยที่ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0   
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3. นักศึกษา  
3.1 การรับนักศึกษา  
 หลักสูตรมีนโยบายการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายของวิทยาลัยฯ และ
มหาวิทยาลัย กล่าวคือ มีความโปร่งใส เพ่ือรับผู้สนใจเข้าศึกษาที่มีความมุ่งม่ัน มีความสามารถ มีพ้ืน
ความรู้ที่ดีและมีแนวโน้มที่จะส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  ผู้อ านวยการโครงการฯ 
และประธานหลักสูตร รับผิดชอบดูแลการด าเนินการการรับสมัครให้เป็นไปตามนโยบายของวิทยาลัยฯ  
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) หลักสูตรก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  ดังนี้ 
- เป็นผู้ส า เร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  กลุ่มการเรียน

วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 
- คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ข้อ 14  
(2) ในแต่ละปีการศึกษาหลักสูตรจะแจ้งจ านวนการรับเข้าโดยผ่านฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสห

วิทยาการ ให้คณะกรรมการบริหารและพัฒนาวิทยาลัยฯ เพ่ือจัดท าแผนจ านวนการรับเข้าและ
ทบทวนจ านวนรับเข้า โดยพิจารณาจากจ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา พร้อมก าหนด
จ านวนรับเข้าในโครงการรับเข้าต่าง ๆ   

(3) วิธีการรับเข้าเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 หลักสูตรฯ จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้นักศึกษา ดังนี้ 

(1) จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้นักศึกษาทราบระบบการเรียนการสอน การใช้ชีวิต 
ในมหาวิทยาลัย และแนะน าหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องในมหาวิทยาลัย 

(2) จัดโครงการเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยจัดการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
สถิติและ การเขียนโปรแกรม เพ่ือปรับพ้ืนฐานความรู้ให้กับนักศึกษาด้วย 

(3) จัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษา โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาทั้งทางด้าน 
วิชาการ เช่น การลงทะเบียนเรียน การเลือกรายวิชาที่จะศึกษา และติดตามผลการเรียนของ
นักศึกษา โดยหลักสูตรบังคับให้อาจารย์ที่ปรึกษามีชั่วโมงประจ าห้องพักไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษายังมีหน้าที่ให้ค าแนะน าการด าเนินชีวิตใน
 มหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  

(4) จัดให้นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพ่ือแนะน าการเรียนใน 
มหาวิทยาลัย และการเตรียมตัวก่อนการเรียน 

(5) จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะทางสังคมด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต 
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(6) จัดกิจกรรมพบผู้ปกครอง เพ่ือให้ผู้ปกครองได้รับทราบเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน 
 ทุนการศึกษา สิทธิประโยชน์ทางด้านการรักษาพยาบาล รวมทั้งกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ 
 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตลอดจนเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับ
 หลักสูตร 

3.3 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
  หลักสูตรฯ และสาขาวิชาฯ มีการควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาดังนี้ 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
 ทางด้านวิชาการและการด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา 
(2) อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการ และฝ่ายการนักศึกษา ดูแล ติดตาม พร้อมทั้งให้
 ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและการด าเนินชีวิตแก่นักศึกษา   เช่น  

- จัดกิจกรรมสัปดาห์พบอาจารย์ที่ปรึกษาระหว่างภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2      
- ก าหนดวันเวลาที่สามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในแต่ละภาคเรียน 
- ใช้สื่อทางสังคม เช่น เฟซบุค เว็บไซต์ และ ไลน์ ในการติดต่อและสื่อสารเพ่ือแจ้งข่าว

ให้กับนักศึกษา 
(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าผลการเรียนของนักศึกษาที่ติดสถานภาพ Warning 1 
 Warning 2  และ Probation  เข้าท่ีประชุมในทุกภาคการศึกษาเพ่ือหาทางแก้ไขหรือ
 ช่วยเหลือนักศึกษา และเรียกนักศึกษามาพบเพ่ือสอบถามปัญหาและหาวิธีการแก้ไข วาง
 แผนการเรียน นอกจากนี้แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยดูแลนักศึกษาท่ีติดสถานะเป็นพิเศษ  
(4) จัดให้มีการพบกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร กับนักศึกษาก่อนนักศึกษาลงทะเบียน
 เรียนในทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้ข้อมูลนักศึกษาเกี่ยวกับรายวิชาเลือกที่จะเปิด รวมทั้งเปิด
 โอกาสให้นักศึกษาปรึกษาปัญหาต่าง ๆ    

3.4 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา  
(1) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ.2547 หมวดที ่4 
(2) หลักสูตรฯ ได้เปิดช่องทางในการร้องเรียนโดยให้นักศึกษาร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

- อีเมลถึงอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
- การเสนอความคิดเห็น ขณะประชุมระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 

4. อาจารย ์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ก าหนดนโยบายเพื่อบริหารและพัฒนาอาจารย์วิเคราะห์อัตราก าลัง 

พร้อมทั้งวางแผนระยะยาว เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับหลักสูตร   
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4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและฝ่ายบริหาร วิทยาลัยสหวิทยาการ วางแผนอัตราก าลัง  
(2) การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่ 
 จะต้องมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และมหาวิทยาลัยก าหนด 
(3) อาจารย์ใหม่จะต้องผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการ ที่วิทยาลัยฯ แต่งตั้ง 
 เพ่ือให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร ตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 

4.2 การบริหารอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่ในการวางแผนบริหาร ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสูตร แผนการจัดการบริหารความเสี่ยง และแจ้งให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบถึงข้อก าหนด
ภาระงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ด าเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ
เมื่อสิ้นปีการศึกษา ประเมินแผนโดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานตามแผน ว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคที่ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และน าผลการประเมินอาจารย์ประจ าหลักสูตรมา
ปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษาถัดไป 

4.3 การส่งเสริมและพัฒนาการอาจารย์ 
หลักสูตรฯ จัดท าแผนงบประมาณเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรทั้งทางด้าน วิชาการและด้านอ่ืน ๆ ดังนี้ 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทางวิชาการ เช่น การเข้าร่วมประชุม/

อบรม/สัมมนา ทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาฯ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(2) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาตนเอง โดยสาขาวิชาฯ ได้จัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ 

ในสาขาวิชาฯ ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมสัมมนา/อบรม/ประชุมวิชาการ ทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและมีโอกาส รับทราบความก้าวหน้าทาง
วิชาการ ตลอดจนมีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้  ประสบการณ ์และความร่วมมือกับ
นักวิจัยอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนางานวิจัยและการท าวิจัยร่วมกันในอนาคต 

(3) หลักสูตรฯ มีการสนับสนุนสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านการเรียนการสอน เช่น จัดหา
 โปรแกรมส าเร็จรูปทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

(4) หลักสูตรฯ มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในการขอต าแหน่งทางวิชาการท้ังอาจารย์และ 
 เจ้าหน้าที่ 

 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
  หลักสูตรวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนวัตกรรม ได้มีการออกแบบหลักสูตร สาระรายวิชาใน หลักสูตรให้มี
ความสอดคล้องตามกรอบ TQF  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
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5.1 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 
หลักสูตรมีกลไกและกระบวนการในการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย ได้มาตรฐานสากลและ

ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยหลักสูตรมีการด าเนินการดังนี้ 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
 บัณฑิต ความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้สอนใน มคอ.5  
 และผลประเมินจากนักศึกษา โดยค านึงถึงความทันสมัยตามสภาวการณ์ปัจจุบันและ
 กรอบมาตรฐาน TQF 
(2) มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ 5 ปี หรือตามความเหมาะสมเพ่ือให้หลักสูตรตอบสนองความ
 ต้องการของสังคม 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรฯ  มีระบบการก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถ 

ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและความเหมาะสมในการบริหารการ
จัดการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

(1) หลักสูตรฯ มีการจัดท าบัญชีรายชื่ออาจารย์ทั้งในมหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญภายนอก  ที่มี 
 ความรู้ความสามารถในแต่ละรายวิชา  
(2) อาจารย์ประจ าหลักสูตรวบรวมวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ภาคการศึกษาและแจ้งขอความ
 อนุเคราะห์ผู้สอนจากบัญชีรายชื่อ (ตามข้อ 1) 
(3) ประชุมกรรมการจัดตารางบริหารการสอนของหลักสูตรฯ เพ่ือร่วมกันพิจารณาการ
 ก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชา  
(4) น าเรื่องเข้าประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรฯ   ถ้ามีข้อท้วงติง ก็มีการปรับเปลี่ยนให้
 เหมาะสม 
(5) ด าเนินการจัดการเรียนการสอน  

5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(1) หลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
 คุณวุฒิทั้ง 5 ด้านตามมคอ.2 ทุกรายวิชา ตามเกณฑ์การวัดผลของแต่ละรายวิชา  นอกจากนี้ยัง 

มีกระบวนการประเมินผลการสอนออนไลน์ที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัยโดย นั ก ศึ ก ษ า เ ป็ น ผู้
ประเมิน  เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน  

(2) หลักสูตรฯ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบรายวิชา ระบุขั้นตอนและช่วงเวลาที่ชัดเจนเพ่ือท าการ
 ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาพร้อมทั้งระบุวิธีการประเมินผลเกณฑ์การประเมินผล ไว้ใน  
 มคอ.3 ทุกรายวิชา 
(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าข้อเสนอแนะจาก มคอ.5 ของแต่ละวิชามาพิจารณา
 ร่วมกันในที่ประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ให้นักศึกษามี
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 สมบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
 ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและด้าน
 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.4 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา    
ภายหลังการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาด้วยแบบประเมินต่าง ๆ และข้อสอบ อาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนร่วมกันตรวจสอบการให้การให้ผลคะแนนจากข้อสอบและงานที่
ได้รับมอบหมาย ตลอดจนพิจารณาคะแนนและจัดท าล าดับขั้นของคะแนน  

หลักสูตรฯ ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบทุกรายวิชาส่งผลการศึกษาให้คณะกรรมการตรวจสอบการ
วัดผลรายวิชาประจ าหลักสูตร ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบการวัดผลและประมวลผลอีกครั้ง  หาก
คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตหรือข้อทักท้วง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนจะ
พิจารณาหรือชี้แจงข้อมูลหรือทบทวนคะแนนแล้วน าเสนอต่อคณะกรรรมการฯ ต่อไป           

นอกจากนี้หลักสูตรฯ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  ที่
ก าหนดใน มคอ.3 โดยไม่น้อยกว่า 25% ของรายวิชาที่เปิดสอน 

  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 หลักสูตรฯ มีระบบการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้  

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ส ารวจความพร้อม/ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ทั้งนี้
ตลอดปีการศึกษาอาจารย์สามารถเสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  เช่นโปรแกรม
ส าเร็จรูปที่จ าเป็น หนังสือ/ต าราต่างประเทศประกอบการเรียนการสอน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียน ห้องพักนักศึกษาและห้องพักอาจารย์ได้ตามต้องการ  

(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และวางแผนในการจัดหาทรัพยากรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีความจ าเป็นให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการ 

(3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะดูแลให้มีการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
(4) ส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 
1 

ปีท่ี 
2 

ปีท่ี 
3 

ปีท่ี 
4 

ปีท่ี 
5 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร      

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา       

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอน
ในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.
7 ปีที่แล้ว   

     

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน      

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี      

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการสอน และทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0      
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 หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1   การประเมินกลยุทธ์การสอน    
  1.1.1   การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
  1.1.2   การสอบถามจากนักศึกษา 
  1.1.3   การทดสอบกลางภาคและปลายภาค จะสามารถชี้ได้ว่านักศึกษามีความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้ 
    สอนไปหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
  1.1.4   การทดสอบย่อยเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักศึกษาในเนื้อหาที่สอนไป 
  1.1.5   การประเมินจากรายงาน การบ้าน หรือโครงงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 
  1.1.6   ประเมินการเรียนรู้จากกิจกรรมหรือแบบฝึกหัดที่ฝึกท าในห้องเรียน 
     1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน   

1.2.1   ให้นักศึกษาประเมินการสอนของอาจารย์ในแต่ละด้าน เช่น วิธีการสอน การตรงต่อเวลา การ 
ชี้แจง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ เนื้อหาของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้
สื่อการสอน เป็นต้น 

  1.2.2   ประเมินโดยตัวอาจารย์เอง   
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

2.1. มีกระบวนการในการได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม  
2.2. มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร และมีการก าหนดวิธีการประเมินหลักสูตรอย่างชัดเจน 
2.3. ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  
2.4. ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ จากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 
2.5. ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต 
2.6. มีการประเมินหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง        

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 เป็นไปตามการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ของ สป.อว. 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง   

4.1. มีการน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4.2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอกรรมการบริหารหลักสูตร 
4.3. ก าหนดกรอบเวลาในการทบทวนการประเมินผลเพ่ือวางแผนปรับปรุงโดยอาจก าหนดเป็นปฏิทิน 
 ทบทวนผลการประเมินในด้านต่าง ๆ 
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Consultant/Trainer 

ACIS Professional Center 
Company Limited, Bangkok, 
Thailand 

พ.ศ. 2554-2557 

Systems Engineer Citrix Systems Asia Pacific พ.ศ. 2548 – 2544 
Senior Systems Engineer (Pre 
and Post-sales support) 

Hitachi Data Systems, 
Thailand 

พ.ศ. 2545 – 2548 

Project Manager IT ONE  พ.ศ. 2545 
Senior Systems Engineer SIS Distributions Thailand พ.ศ. 2544 – 2545 
Systems Engineer Kuwait Petroleum Thailand พ.ศ. 2542-2543 
Telecommunication 
Engineering Department 
Manager 

NEC Systems Integration and 
Construction Thailand 

พ.ศ. 2534 – 2537  
 



83 - 
 

ความเชี่ยวชาญ Training received 

 Circuit switch network design and implementation, NEC Japan 

 Packet switch network design and implementation, NEC Japan 

 Programming language: Assembly, Fortran, C, C++, Lisp, Prolog , 
HTML, SQL. 

 Cisco router, NetOne  Bangkok Thailand 

 Veritas solutions, Veritas USA 

 Tru64 Unix, Compaq Bangkok 

 Backup-recovery solutions, Quantum ATL Malaysia  

 Data center and DR site information replication system design, EMC 
Singapore 

 SAN architecture and design, HDS Singapore 

 Computer security, Microsoft Thailand  

 Access control: secured by design, Cirtrix Singapore 

 Application access security, Citrix Singapore 

 Server and desktop virtualization: How to design, Citrix Singapore 

 SSO design and implementation, Citrix Singapore 

 Application firewall and Intrusion protection systems 
implementation, Citrix Singapore 

 CISSP review seminar, ACIS Professionals Bangkok Thailand 

 IPv6 security, NAV6 Malaysia 

 CoBiT 5 foundation and implementation, ITprenuer 

 SOC design 

 Data loss prevention  

 Enterprise security Assessment 
PROFESSIONAL CERTIFICATIONS 

 CISSP, ISC2 (Information Security) 

 CISA, ISACA (IT auditor) 

 CBCI, The BCI (Business Continuity) 

 ISO27001 (Lead Auditor) 
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5. ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล  
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคอุตสาหกรรม บริษัท กสิกร แล็ป จ ากัด 

 
ต าแหน่งงาน องค์กร ช่วงเวลา 

Principal Visionary Architect KASIKORN BUSINESS 
TECHNOLOGY GROUP (KBTG) 
Bangkok, Thailand 

พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน 

Senior Visionary Architect KASIKORN BUSINESS 
TECHNOLOGY GROUP (KBTG) 
Bangkok, Thailand 

ก.พ. 2560 - ต.ค. 2560 

Technical Account Manager GOOGLE INC. Bangkok, Thailand ต.ค. 2559 - ธ.ค. 2559 
Senior Software Engineer GOOGLE INC. Mountain View, CA มิ.ย. 2557 - ก.ย. 2559  
Software Engineer GOOGLE INC. Mountain View, CA พ.ค. 2554 - พ.ค. 2557 
Financial Software 
Developer 

BLOOMBERG L.P. New York City, 
NY 

ต.ค. 2553 - เม.ย. 2554 
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ภาคผนวก 2  การออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูลให้เป็นหลักสูตรแบบพหุวิทยาการ  
(Multidisciplinary) และ ใช้ศาสตร์การสอนโดยใช้โครงงาน (Project-based Pedagogy) 

 
หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล เป็นหลักสูตรประเภทพหุวิทยาการ  
(Multidisciplinary) ที่บูรณาการความรู้จากศาสตร์หลัก ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ และ นวัตกรรมทางธุรกิจ มาใช้ในการเรียนการสอน โดยโครงสร้างหลักสูตรจะมีลักษณะเป็น 
หมวดวิชา (Module) ประกอบด้วย หมวดวิชาบังคับจ านวน 5 หมวด และ หมวดวิชาเลือก จ านวน 4 หมวด 

หมวดวิชาบังคับ ประกอบด้วย 
1. หมวดวิชาคอมพิวเตอร์และสถิติพื้นฐาน  (Fundamental of Computing and Statistics) มี

เป้าหมายคือการให้ความรู้พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
2. หมวดวิชาคอมพิวเตอร์และสถิติขั้นสูง (Advanced of Computing and Statistics) มีเป้าหมายคือ

การให้ความรู้เชิงลึกด้านการค านวณท่ีจ าเป็นต่อการท างานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
3. หมวดวิชาธุรกิจและนวัตกรรม (Business and Innovation) มีเป้าหมายคือการให้นักศึกษามีความ

เข้าใจพื้นฐานด้านธุรกิจ เพราะเนื่องจากการจะแก้ปัญหาจริงจากภาคธุรกิจได้นั้น จะต้องมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินการธุรกิจด้วย และปัจจุบันการแข่งขันทางธุรกิจจะมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม 
ดังนั้นในหมวดวิชานี้จะมีวิชาด้านนวัตกรรมด้วย เช่น วิชานวัตกรรมและผู้ประกอบการ วิชาการตลาด
เชิงนวัตกรรม 

4. หมวดวิชาการวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ (Business Analytics) มีลักษณะการเรียนที่เน้นให้นักศึกษา
สามารถบูรณาการความรู้จาก 3 หมวดวิชาแรก ในการแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจโดย
อาศัยข้อมูล ตัวอย่างเช่นในวิชาการวิเคราะห์การตลาด (Marketing Analytics) จะศึกษาเพ่ือตอบ
ค าถามด้านการตลาดว่า “ใครคือกลุ่มลูกค้าของบริษัท” ซึ่งการจะแก้ปัญหานี้โดยอาศัยวิทยาศาสตร์
ข้อมูล จะต้องใช้ความรู้หมวดวิชาที่ 3 เกี่ยวกับการตลาด การจัดการความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) 
ร่วมกับความรู้ในหมวดวิชาที่ 1 และ 2 เพ่ือน าข้อมูลลูกค้าและข้อมูลทางธุรกิจมาวิเคราะห์เพ่ือหากลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมาย เป็นต้น 

5. หมวดวิชาการจัดการข้อมูล (Data Management) เป็นการเรียนที่ประกอบด้วยสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการข้อมูลซึ่งทรัพยากรอันมีค่าในยุคปัจจุบัน ตัวอย่างวิชาในหมวดวิชานี้เช่น  

- วิชาสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architecture) ศึกษาข้อมูลใน 3 มิติ ได้แก่ มิติเชิงแนวคิด
เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (เกี่ยวข้องกับหมวดวิชาที่ 3) มิติเชิงตรรกะซึ่งแสดงความสัมพันธ์ข้อมูล 
(เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ในหมวดวิชาที่ 1) และมิติเชิงกายภาพ (เกี่ยวข้องกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ในหมวดวิชาที่ 1 และ 2) 
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หมวดวิชาเลือก ประกอบด้วย 
1. หมวดวิชาการวิเคราะห์เชิงลึกด้านประกันภัย (Actuarial Analytics) เน้นการประยุกต์วิทยาศาสตร์

ข้อมูลในด้านประกันภัย  
2. หมวดวิชาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เน้นทั้งทฤษฎีและการประยุกต์ด้าน

ปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งรายวิชาในหมวดวิชานี้จะเป็นการบูรณาการความรู้ด้าน คณิตศาสตร์ สถิติ และ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างเช่นในรายวิชาโครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก จะอาศัย
ความรู้ด้านพีชคณิตเชิงเส้น การหาค่าเหมาะสมที่สุด สถิติ และ อัลกอริทึม 

3. หมวดวิชาการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensic) เน้นศึกษาเกี่ยวกับภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ 

4. หมวดวิชาการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลส าหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Digital Transformation 
for New S-Curve Industry) เน้นการน าข้อมูลและเทคโนโลยี ไปปรับใช้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพในองค์กร ตัวอย่างรายวิชาที่มีลักษณะพหุวิทยาการ 

- วิชาการตัดสินใจด้วยข้อมูล (Data-driven decision making) ศึกษาวิธีการน าข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัญหามาประมวลผลโดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล แล้วน าเสนอผลใน
รูปแบบที่เข้าใจได้ง่ายและเหมาะสมต่อการตัดสินใจ ซึ่งจะเป็นการบูรณาการความรู้ทั้งด้าน
ธุรกิจ การค านวณ และ ศิลปะ (การแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย) 

- วิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลกับการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล (Data Science and Digital 
Transformation Evolution) เป็นการศึกษาวิธีการปรับปรุงการด าเนินงานขององค์กรให้มี
ประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๆ  

นอกจากนี้ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูลยังมีลักษณะ project-based learning กล่าวคือ ใน
ทุกหมวดวิชา (ยกเว้น หมวดวิชาที่ 1 และ 2) จะมีรายวิชาโครงงานเพ่ือให้นักศึกษาได้น าองค์ความรู้ไปใช้ในการ
แก้ปัญหาจริงจากภาคธุรกิจ 

 
ตารางที่แสดงข้างล่างนี้ เป็นรายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) และเรียนรู้
โดยใช้โครงงารเป็นฐาน (Project-based Learning) 
 

รายวิชา 
ศาสตร์ความรู้ 

โครงงาน คณิตฯ สถิติ คอมฯ ธุรกิจ 
วข.311  อัลกอริทึมของวิทยาศาสตร์ข้อมูล / / /     
วข.312  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ / / / /   
วข.313 การวิเคราะห์การตลาด   / / /   
วข.314  โครงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับธุรกิจ   / / / / 
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รายวิชา 
ศาสตร์ความรู้ 

โครงงาน คณิตฯ สถิติ คอมฯ ธุรกิจ 
วข.320  สถาปัตยกรรมการจัดการข้อมูล         /   / /   
วข.321  โครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
ประมวลข้อมูลขนาดใหญ่ 

/   / /   

วข.322  ธรรมภิบาลข้อมูล / / / /   

วข.323 แพลตฟอร์มของธรรมภิบาลข้อมูล     / /   
วข.324 โครงงานด้านธรรมภิบาลข้อมูล / / / / / 
วข.430 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงลึก
ด้านประกันภัย 

  /   /   

วข.431 ข้อมูลและการวิเคราะห์ทางด้านประกันภัย / / / /   
วข.432 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกส าหรับการจัดการ
ความเสี่ยง 

/ / / /   

วข.433 ตัวแบบเชิงประยุกต์ด้านประกันภัย   /   /   
วข.434 โครงงานด้านเทคโนโลยีการประกันภัย / / / / / 
วข.440 ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และ
การเรียนรู้ของเครื่อง 

/ / /     

วข.441 โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก / / /     
วข.442 ระบบฐานความรู้ /   /     
วข.443 การท าเหมืองสื่อประสม / / /     
วข.444 โครงงานด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ / / / / / 
วข.450 การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล / / / /   
วข.451 อาชญากรรมไซเบอร์   / /   
วข.452 เทคโนโลยีความปลอดภัยพื้นฐานส าหรับ
เน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์ 

  / /   

วข.453 การจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์   / /   

วข.454 โครงงานจ าลองการพิสูจน์พยานหลักฐานทาง
ดิจิทัล 

 / / / / 

วข.460 กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเปลี่ยน
ผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล 

    / /   

วข.461 วิทยาศาสตร์ข้อมูลกับการเปลี่ยนผ่านองค์กร
สู่ดิจิทัล 

    / /   
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รายวิชา 
ศาสตร์ความรู้ 

โครงงาน คณิตฯ สถิติ คอมฯ ธุรกิจ 
วข.462 ผู้น าในยุควิทยาศาสตร์ข้อมูลและนวัตกรรม     / /   

วข.463 แบบจ าลองข้อมูลในยุคดิจิทัล / / / /   

วข.464 โครงงานเทคโนโลยีการจัดการข้อมูลในการ
เปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล 

/ / / / / 

 

 

 
รูปที่ ผ2-1 แสดงถึงความเชื่อมโยงของศาสตร์ต่าง ๆ ที่น ามาบูรณาการ และสัดส่วนของรายวิชาที่เป็นพหุ

วิทยาการต่อจ านวนรายวิชาทั้งหมด 
 
ในรูปที่ ผ2-1 แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงศาสตร์ต่าง ๆ ได้แก่ สีน้ าเงินคณิตศาสตร์ สีแดงคอมพิวเตอร์ สีเขียว
สถิติ และ สีเหลืองนวัตกรรมธุรกิจ โดยมีการเชื่อมโยงทั้งหมด และบางส่วน ทางขวามือของภาพแสดงถึงศาสตร์
ที่น ามาบูรณาการ และจ านวนวิชาที่น ามาเชื่อมโยง เมื่อน ามาค านวณร้อยละของวิชาที่เป็นพหุวิทยาการจ านวน 
29 วิชา ต่อ จ านวนวิชาทั้งหมดในหลักสูตร 56 วิชา เท่ากับ 51.79 
 





























 

ข้อบงัคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

ว่าด้วยการศกึษาระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. ๒๕๖๑  

...................................... 

โดยทีเ่ป็นการสมควรปรับปรุงขอ้บังคับมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรว์า่การศึกษาระดับปริญญาตร ี
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 

๒๕๕๘ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เห็นชอบใหอ้อกขอ้บังคับไวด้ังนี้  

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีพ.ศ. ....” 

ข้อ ๒ ขอ้บงัคับนี้ใหใ้ชบ้ังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับนักศึกษาซ่ึงขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๑  

เป็นต้นไป 

ข้อ ๔ ในขอ้บงัคับนี้ 

“มหาวทิยาลัย” หมายความวา่ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์

“สภามหาวทิยาลัย” หมายความวา่ สภามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 

“อธกิารบด”ี หมายความวา่ อธิการบดีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ 

“คณะ” ให้หมายความรวมถึงวิทยาลัย สถาบัน หรือส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนของ

มหาวทิยาลัยที่จัดการศึกษาระดับปรญิญาตรี 

“คณบดี” ให้หมายความรวมถึงผู้อํานวยการสถาบัน หรือหัวหน้าส่วนงานที่เรียกชื่อ

อยา่งอื่นที่จัดการศกึษาระดับปรญิญาตร ี

“คณะกรรมการประจําคณะ” ให้หมายความรวมถึงคณะกรรมการประจําวิทยาลัย 

สถาบัน หรอืส่วนงานที่เรยีกชื่ออยา่งอื่นที่จัดการศกึษาระดับปรญิญาตร ี

“หลักสูตร” หมายความวา่ หลักสูตรการศกึษาระดับปรญิญาตรขีองมหาวทิยาลัย และ

ใหห้มายความรวมถงึหลักสูตรการศกึษาระดับปรญิญาตรคีวบปรญิญาโทในส่วนที่เป็นการศึกษาระดับ

ปรญิญาตรด้ีวย  



๒ 

 

“ภาคการศึกษา” หมายความว่า ภาคการศกึษาในระบบทวิภาค หรือในระบบไตรภาค 

แตไ่มร่วมภาคฤดูรอ้น 

“สถาบันอุดมศกึษาอ่ืน” หมายความวา่ มหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ได้รับ

การจัดตัง้ตามกฎหมายของไทยหรอืเป็นมหาวทิยาลัยหรอืสถาบันอุดมศกึษาของตา่งประเทศ  

“ข้อกําหนดหลักสูตร” หมายความว่า ข้อกําหนดที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 

ในการศึกษาของหลักสูตรตามที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวทิยาลัย 

“นายทะเบยีน” หมายความวา่ ผู้อํานวยการสํานักงานทะเบยีนนักศึกษา 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอํานาจออกประกาศของ

มหาวทิยาลัยเพื่อปฏบิัตติามขอ้บังคับนี้ได ้ 

หมวด ๑ 

ระบบการจัดการศึกษา และอาจารยท์ี่ปรกึษา 

------------------------- 

ข้อ ๖ มหาวทิยาลัยจัดการศึกษาดว้ยหลักการประสานงานด้านวชิาการระหวา่งคณะ คณะใด

มหีน้าที่จัดการศกึษาในวชิาการด้านใดให้จัดการศึกษาในวิชาการด้านนั้นแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ทุกคณะ เวน้แตก่รณทีี่มเีหตุผลอันสมควรและได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลัย 

ข้อ ๗ การจัดการศึกษาของมหาวทิยาลัยม ี๓ ระบบ ดังน้ี   

(๑) ระบบทวิภาคเป็นการจัดการศึกษาที่หน่ึงปีการศึกษามีสองภาคการศึกษาคือ  

ภาคการศกึษาที่ ๑ และภาคการศึกษาที่ ๒ และอาจมภีาคฤดูรอ้นตอ่จากภาคการศกึษาที่ ๒ ด้วยก็ได้ 

(๒) ระบบไตรภาคเป็นการจัดการศึกษาที่หนึ่งปีการศึกษามีสามภาคการศึกษาคือ  

ภาคการศกึษาที ่๑ ภาคการศกึษาที่ ๒ และภาคการศึกษาที่ ๓ 

การจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งอาจออกแบบวิธีการเรียนการสอนโดยแบ่งช่วง

การศึกษาตามหัวข้อการศึกษาที่มีปริมาณการเรียนรู้เทียบเท่าระบบทวิภาคหรือระบบไตรภาคแล้วแต่

กรณ ี 

หลักสูตรการศึกษาใดจะจัดการศึกษาในระบบตามวรรคหนึ่งให้เป็นอํานาจของ 

สภามหาวทิยาลัยเป็นผูพ้จิารณาอนุมัต ิ

ข้อ ๘ ระบบทวิภาคในภาคการศึกษาให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ และใน 

ภาคฤดูรอ้นใหม้รีะยะเวลาไม่น้อยกว่าหกสัปดาห์ แต่ให้เพิ่มช่ัวโมงการศึกษาในแต่ละรายวิชาให้เท่ากับ

ภาคการศกึษา 

ระบบไตรภาคในภาคการศึกษาให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองสัปดาห์และไม่เกิน  

14 สัปดาห์ 



๓ 

 

ในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนอาจใช้ระยะเวลาศึกษาแตกต่างจากวรรคหน่ึงหรือวรรคสองก็ได้ 

แตต้่องมปีรมิาณการศึกษาต่อหนึ่งหน่วยกติไมน้่อยกวา่ที่กําหนดไวใ้นขอ้ 9 

ข้อ ๙ หน่วยกิตของรายวิชาในหลักสูตรให้คํานวณตามปริมาณการศึกษา โดยหน่ึงหนว่ยกิต

เทา่กับปรมิาณการศกึษาดังตอ่ไปน้ี 

(ก) ระบบทวภิาค หรอืระบบหนว่ยการศึกษาที่แบง่ภาคการศึกษาตามระบบทวภิาค 

(๑) ในรายวิชาภาคทฤษฎีให้มีเวลาการบรรยายหรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อย

กวา่หนึ่งช่ัวโมงตอ่สัปดาห ์หรอืไมน่อ้ยกวา่สบิหา้ช่ัวโมงต่อภาคการศกึษา 

(๒) ในรายวิชาภาคปฏิบัติให้มีเวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่าสองช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์ หรอืไมน่อ้ยกวา่สามสบิช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษา 

(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามให้มีเวลาฝึกไม่น้อยกว่าสามช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์ หรอืไมน่อ้ยกวา่สี่สิบหา้ช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษา  

(๔) การทําโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ใหม้เีวลา

ทําโครงงาน หรือกิจกรรมไม่น้อยกว่าสามช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่าส่ีสิบห้าช่ัวโมงต่อภาค

การศกึษา  

(ข) ระบบไตรภาค หรอืระบบหน่วยการศกึษาที่แบง่ภาคการศกึษาตามระบบไตรภาค 

(๑) ในรายวชิาภาคทฤษฎใีหม้ีเวลาการบรรยาย หรือการอภิปรายปัญหาไม่น้อย

กวา่หนึ่งช่ัวโมงตอ่สัปดาห ์หรอืไมน่อ้ยกวา่สบิสองช่ัวโมงต่อภาคการศกึษา 

(๒) ในรายวิชาภาคปฏิบัติให้มีเวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่าสองช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์หรอืไมน่อ้ยกวา่ยีสิ่บส่ีช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษา 

(๓) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามให้มีเวลาฝึกไม่น้อยกว่าสามช่ัวโมงต่อ

สัปดาห ์ หรอืไมน่อ้ยกวา่สามสบิหกช่ัวโมงตอ่ภาคการศึกษา  

(๔) การทําโครงงานหรอืกจิกรรมการเรยีนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ใหม้เีวลา

ทําโครงงานหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่าสามช่ัวโมงต่อสัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่าสามสิบหกช่ัวโมงต่อภาค

การศกึษา 

ขอ้ ๑๐ การกําหนดจํานวนหนว่ยกิตรวมของหลักสูตร ใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑดั์งต่อไปนี้ 

(๑) หลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) ระบบทวิภาคต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบหน่วยกิต 

หรอืระบบไตรภาคตอ้งไมน่อ้ยกวา่หน่ึงรอ้ยหา้สิบหนว่ยกิต 

(๒) หลักสูตรปรญิญาตร ี(หกป)ี ระบบทวภิาคตอ้งไมน้่อยกว่าหน่ึงร้อยแปดสิบหน่วยกิต 

หรอืระบบไตรภาคตอ้งไมน่อ้ยกวา่สองรอ้ยยี่สบิหา้หนว่ยกิต 

ข้อ ๑๑ ระยะเวลาที่ใช้ศึกษาต้องไม่เกินเวลาที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตร แต่ทั้งน้ี  

ในขอ้กําหนดหลักสูตรต้องกําหนดไวไ้มเ่กินระยะเวลาดังต่อไปนี้  



๔ 

 

(๑) หลักสูตรปรญิญาตร ี(สี่ป)ี ใหใ้ชเ้วลาศกึษาไดไ้มเ่กนิแปดปกีารศกึษา  

(๒) หลักสูตรปรญิญาตร ี(หกป)ี ใหใ้ชเ้วลาการศึกษาได้ไมเ่กินสบิสองปกีารศกึษา 

นักศกึษาที่ใชเ้วลาศึกษาเกินกว่ากําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน

นักศกึษา  

ข้อ ๑๒ คณะต้องกําหนดให้นักศึกษามีอาจารย์ที่ปรึกษาประจําตัวนักศึกษา เพื่อทําหน้าที่

แนะนํา ให้คําปรึกษา ให้ความเห็นชอบ หรืออนุญาตในการวางแผนการเรียน การลงทะเบียนเรียน  

การเพิ่มและการถอนรายวิชาของนักศึกษา การย้ายหลักสูตร การลาพักการศึกษา การลาออก และ

การดําเนนิการอื่นเพื่อดูแลความประพฤติและการติดตามผลการเรยีนของนักศึกษา 

หมวด ๒ 

การรับเขา้ศกึษา  

------------------------- 

ข้อ ๑๓ การรับเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลัยอาจมไีดด้ังตอ่ไปน้ี 

(๑) การรับเข้าโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นดําเนินการตามการมอบหมาย 

ของมหาวทิยาลัยหรอืตามขอ้ตกลง ทั้งน้ี ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาที่กําหนด

ไวใ้นขอ้กําหนดหลักสูตร 

(๒) การรับเข้าโดยการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก 

เขา้ศึกษาที่กําหนดไวใ้นขอ้กําหนดหลักสูตร 

หลักเกณฑ์และวิธีการรับเข้าตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่อธิการบดีโดยความเห็นชอบ

ของสภามหาวทิยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศมหาวทิยาลัย 

 ข้อ ๑๔ นักศึกษามหาวทิยาลัยตอ้งมคุีณสมบัตทิั่วไปและไมม่ลัีกษณะตอ้งหา้ม ดังนี้ 

(๑) สาํเร็จการศึกษาไมต่่ํากวา่ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่ 

(๒) ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษา 

ในมหาวทิยาลัยเปดิ หรอืการศกึษาหลักสูตรทางไกล (Online) ที่ได้รับปรญิญา 

(๓) ไมเ่ป็นผู้ปว่ยหรอือยูใ่นสภาวะที่จะเป็นอุปสรรครา้ยแรงตอ่การศึกษา 

(๔) ไมเ่ป็นผู้ประพฤตผิิดศีลธรรมอันดีหรอืมพีฤติกรรมเสื่อมเสยีอยา่งรา้ยแรง 

นอกจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามวรรคหนึ่ง ผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตร

การศกึษาใด ต้องมคุีณสมบัติเฉพาะตามขอ้กําหนดหลักสูตรที่เข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัย

วา่ดว้ยการรับเขา้ศึกษาด้วย 

 

 

 



๕ 

 

หมวด ๓ 

การขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษา 

------------------------- 

ข้อ ๑๕ ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษา ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา เว้นแต่กรณีมีเหตุผลความจําเป็น 

อธกิารบดีอาจอนุญาตผ่อนผันการขึ้นทะเบยีนได ้แต่ตอ้งไมเ่กนิภาคการศึกษาที่ ๑ ของปกีารศึกษาแรก   

ผู้ที่ผ่านการรับเข้าศึกษาโดยใช้วุฒิการศึกษาจากต่างประเทศต้องยื่นใบสําคัญแสดงวุฒิ

การศกึษาต่อคณะในวันขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษาด้วย แตห่ากยังไมส่ามารถนําส่งได ้อธิการบดีอาจผ่อน

ผันใหนํ้ามาสง่ในภายหลัง แตต่อ้งไมเ่กนิภาคการศึกษาที่ ๑ ของปกีารศึกษาแรก หากพน้กําหนดเวลาที่

ผอ่นผันใหแ้ลว้ยังไมอ่าจนําสง่ไดใ้หเ้พกิถอนการขึ้นทะเบยีนการเป็นนักศึกษา 

ข้อ ๑๖ หากมีการตรวจพบว่าผู้ซ่ึงได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือมีลักษณะ

ต้องห้ามตามข้อ ๑๔  หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ ให้นายทะเบียน

เสนอตอ่อธกิารบดเีพกิถอนการขึ้นทะเบยีนการเป็นนักศึกษาผูน้ัน้  

หากมีกรณีตามวรรคหน่ึงปรากฏขึ้นเมื่อผู้กระทําผิดได้สําเร็จการศึกษาไปแล้ว ให้อธิการบดี

เสนอตอ่สภามหาวทิยาลัยเพกิถอนปรญิญาบัตรของผูน้ัน้   

หมวด ๔  

ฐานะชัน้ป ี 

------------------------- 

ข้อ ๑๗ การเทียบฐานะชั้นปีของนักศึกษา ให้พิจารณาจากจํานวนหน่วยกิตที่สอบได้ หรือ

ไดรั้บเทยีบโอน ตามหลักเกณฑด์ังตอ่ไปน้ี  

(๑) ชั้นปีหนึ่ง นับตั้งแต่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาและสอบได้หรือได้รับเทียบโอน 

ไมถึ่งหนึ่งในส่ีของจํานวนหน่วยกติรวมของขอ้กําหนดหลักสูตร   

(๒) ชั้นปีสอง สอบได้หรือได้รับเทียบโอนต้ังแต่หนึ่งในส่ีแต่ไม่ถึงหนึ่งในสอง 

ของจํานวนหน่วยกติรวมของขอ้กําหนดหลักสูตร   

(๓) ชั้นปีสาม สอบได้หรือได้รับเทียบโอนตั้งแต่หนึ่งในสองแต่ไม่ถึงสามในส่ี 

ของจํานวนหน่วยกติรวมของขอ้กําหนดหลักสูตร   

(๔) ชั้นปีสี่ สอบได้หรือได้รับเทียบโอนไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจํานวนหน่วยกิต 

รวมของขอ้กําหนดหลักสูตร 

 

 

 



๖ 

 

หมวด ๕ 

การลงทะเบยีนเรยีน 

------------------------- 

ข้อ ๑๘ เพื่อคุณภาพของการจัดการศึกษา คณบดีอาจกําหนดเงื่อนไข หรือจํากัดจํานวน

นักศกึษาที่จะลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาใดก็ไดโ้ดยทําเป็นประกาศคณะ 

การประกาศเปดิวชิาเพิ่ม หรอืปดิรายวชิาใดที่มนัีกศึกษาลงทะเบยีนแล้วจะต้องกระทําภายใน

เจ็ดวันนับแตว่ันเปดิภาคการศกึษา หรอืสี่วันนับแต่วันเปดิภาคฤดูรอ้น 

ข้อ ๑๙ การลงทะเบียนเรียนให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และกําหนดการ 

ทีอ่ธกิารบดกํีาหนด โดยออกเป็นประกาศมหาวทิยาลัย 

หากนักศึกษามีหน้ีสินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย จะต้องชําระให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะมีสิทธิ

ลงทะเบยีนเรยีนได ้เวน้แตจ่ะได้รับอนุมัติจากอธกิารบดี 

ภายหลังจากนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว นักศึกษาต้องดําเนินการตรวจสอบผลการ

ลงทะเบยีนของตนเองดว้ยภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาไม่ทันกําหนดการตามวรรคหน่ึง นักศึกษาอาจขอ

ลงทะเบียนล่าช้าได้ แต่ทั้งน้ี ต้องดําเนินการภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศกึษาน้ัน หรือสามวัน

นับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อนนั้น และต้องชําระเบี้ยปรับการลงทะเบียนเรียนล่าช้าเป็นรายวันในอัตราตาม

ประกาศมหาวทิยาลัยวา่ดว้ยอัตราคา่ธรรมเนยีมการศกึษา  

ข้อ ๒๐ ในภาคการศึกษาของระบบทวิภาคหรือระบบไตรภาค นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน 

ไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิต แต่ไม่เกินย่ีสิบสองหน่วยกิต  และในภาคฤดูร้อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ 

ไมเ่กนิหกหนว่ยกิต 

นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนมากกว่าจํานวนตามวรรคหนึ่งได้โดยได้รับอนุมัติจากคณบดี 

ในกรณดีังตอ่ไปนี้ 

(๑) เป็นนักศึกษาที่มฐีานะชัน้ป ี๔  

(๒) สําหรับการศึกษาภาคฤดูร้อนนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนเกินกว่า ๖หน่วยกิต 

แตไ่มเ่กนิ ๙ หนว่ยกิตได ้เฉพาะกรณเีป็นนักศึกษาทีค่าดวา่จะสําเร็จการศึกษาในปกีารศกึษานัน้  

นักศกึษาอาจลงทะเบยีนเรยีนรายวชิานอ้ยกวา่จํานวนตามวรรคหนึ่งได ้ในกรณดีังตอ่ไปน้ี 

(๑) ศึกษาจนเหลือจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาตามหลักสูตรน้อยกว่าจํานวน 

ตามวรรคหน่ึง 

(๒) เจ็บปว่ยหรอืประสบอุบัติเหตุรา้ยแรงจนจําเป็นตอ้งใชเ้วลาเพื่อการรักษาพยาบาล

หรอืฟื้นฟูรา่งกาย โดยได้รับอนุมัติจากคณบด ี 

 



๗ 

 

การนับจํานวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนสูงสุดตามวรรคหน่ึง ให้รวมถึงรายวิชาเสริม

หลักสูตรพื้นฐานที่มหาวทิยาลัยกําหนดใหศ้กึษาโดยไมน่ับหนว่ยกิต รายวชิาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน

เพื่อเสริมความรู้โดยไม่วัดผลการศึกษา และรายวิชาที่ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัยอื่นที่ได้รับอนุมัติ 

ตามขอ้ 25  

การนับจํานวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเรียนตามวรรคหนึ่งมิให้นับจํานวนหน่วยกิตของ

รายวชิาที่นักศกึษาได้รับการยกเวน้โดยผ่านการทดสอบ การวัดผล หรอืการเทยีบโอนรายวชิา  

ข้อ ๒๑ ในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรที่ศึกษา

อยู่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียน เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณบดีในกรณี

ดังตอ่ไปน้ี  

(๑) ไดศึ้กษารายวชิาเอกหรอืรายวชิาเฉพาะของหลักสตูรครบแล้ว  

(๒) ได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของหลักสูตรที่ ศึกษาทุกรายวิชาในภาคการศึกษา 

ทีล่งทะเบยีนเรยีนน้ันแล้ว  

(๓) นักศกึษาขอลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาของหลักสูตรที่จะยา้ยเขา้ไปศกึษา 

(๔) นักศกึษามสีถานภาพทางวชิาการอยูใ่นการเตือนครัง้ที่ ๒ หรอืภาวะรอพนิิจ 

ข้อ ๒๒ ห้ามมิให้นักศึกษาที่ได้อักษร D ขึ้นไป หรือได้อักษร S ในรายวิชาใดลงทะเบยีนเรียน

ในรายวชิานัน้อกี เวน้แต่ขอ้กําหนดหลักสูตรกําหนดไวเ้ป็นอย่างอื่น  

ข้อ ๒๓ นักศึกษาได้อักษร F หรือ U ในรายวิชาที่เป็นรายวิชาบังคับของหลักสูตร  

ใหล้งทะเบยีนเรยีนรายวชิานัน้ซ้ําอกีจนกวา่จะได้อักษร D ขึ้นไป หรอื S  

นักศกึษาที่ไดอั้กษร F หรอื U ในรายวชิาเลอืกของหลักสูตร ใหล้งทะเบียนเรียนรายวิชาน้ันซํ้า

อกีจนกว่าจะได้อักษร D ขึ้นไป หรือ S  หรืออาจลงทะเบียนเรียนในรายวิชาอื่นที่เป็นรายวชิาเลือกของ

หลักสูตรแทนก็ได้ 

ข้อ ๒๔  นักศึกษาผู้ใดไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด และไม่ได้ขอลาพักการศึกษา

ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาน้ัน ให้ถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจาก

ทะเบยีนนักศึกษา 

ข้อ ๒๕  ในกรณีที่ มหาวิทยาลัยมี ข้อตกลงในโครงการแลกเปลี่ ยนนักศึกษากับ

สถาบันอุดมศกึษาอื่น หรอืนักศึกษามีข้อตกลงเพื่อรับทุนจากส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงาน

ภาคประชาชน หรือองค์กรที่ไม่แสวงหากําไรอื่น หรือนักศึกษามีความประสงค์จะไปศึกษากับ

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน อธิการบดีโดยข้อเสนอของคณบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาไปลงทะเบียนเรียน 

ในรายวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนเปิดสอนโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของ

นักศกึษาผูน้ั้นก็ได ้



๘ 

 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีข้อตกลงในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น หรือมีข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยหรือหน่วยอื่นที่มีวัตถุประสงค์ให้มหาวิทยาลัยหรือ

คณะรับบุคคลเข้าศึกษาในรายวิชาของมหาวิทยาลัยหรือคณะ อธิการบดีอาจอนุมัติให้ผู้ซึ่งมิได้เป็น

นักศกึษาของมหาวทิยาลัยลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาของมหาวทิยาลัยก็ได้ 

ผู้ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของมหาวิทยาลัยตามวรรคหนึ่ง ตอ้งชําระค่าธรรมเนยีมในอัตรา

ตามประกาศมหาวทิยาลัยวา่ด้วยอัตราค่าธรรมเนยีมการศกึษา  

ข้อ 27 ใหอ้ธกิารบดมีอีํานาจพจิารณาเรื่องการลงทะเบยีนเรยีน ซึ่งเกินกวา่เงื่อนไขที่กําหนด

ไวใ้นขอ้บังคับนี้ เฉพาะกรณทีี่มเีหตุอันเน่ืองมาจากการจัดการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลัย 

หมวด ๖ 

การเพิ่มและการถอนรายวชิา 

------------------------- 

ข้อ ๒8 การขอเพิ่มรายวิชาภายหลังจากที่ได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้กระทําได้ภายในสิบสี่วัน

นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปิดภาคฤดูร้อน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผล 

อันสมควรคณบดีอาจอนุมัติให้เพิ่มรายวิชาเมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ต้องไม่เกินสิบส่ีวันก่อน

วันปดิภาคการศกึษาหรอืภาคฤดูรอ้นแล้วแตก่รณ ีทัง้น้ี ตอ้งมเีวลาเรยีนครบตามที่กําหนดไวใ้นขอ้ ๔3 

การขอเพิ่มรายวิชาตามวรรคหนึ่งต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอน 

ในรายวชิานัน้กอ่น 

ข้อ ๒9 การขอถอนรายวชิาที่ไดล้งทะเบยีนเรยีนไวแ้ล้วใหก้ระทําไดใ้นกรณดีังตอ่ไปน้ี 

(๑) การขอถอนภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษา หรือภายในเจ็ดวันนับแต่ 

วันเปดิภาคฤดูรอ้น เพื่อการนี้ใหล้บรายวชิานัน้ออก 

(๒) การขอถอนเมื่อพ้นกําหนดเวลาตาม (๑)  แต่ไม่ เกินสิบสัปดาห์แรกของ 

ภาคการศกึษาหรอืสี่สัปดาหแ์รกของภาคฤดูรอ้น เพื่อการน้ีใหบ้ันทกึอักษร W สําหรับรายวชิาน้ัน 

(๓) การขอถอนเมื่อพ้นกําหนดเวลาตาม (๒) แต่ไม่เกินสิบส่ีวันก่อนปิดภาคการศึกษา

หรอืภาคฤดูรอ้น ทัง้นี้ จะกระทําไดเ้มื่อมเีหตุผลความจําเป็น โดยได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ

คณบด ีเพื่อการนี้ใหบ้ันทกึอักษร W สําหรับรายวชิาน้ัน 

การขอถอนจนเหลอืรายวชิาที่ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษานัน้นอ้ยกวา่จํานวนเก้าหน่วยกิต     

จะกระทํามไิด ้เวน้แต่มเีหตุผลความจําเป็นและได้รับอนุมัตจิากคณบดี ทัง้นี้ ใหน้ับหน่วยกติของรายวิชา

ที่ลงทะเบยีนเรยีนในมหาวทิยาลัยอื่นที่ได้รับอนุมัติตามขอ้ 25 รวมเขา้ในหน่วยกติดังกลา่วด้วย   

ข้อ 30 ให้อธิการบดีมีอํานาจพิจารณาเรื่องการเพิ่มและถอนรายวิชาซ่ึงเกินกว่าเงื่อนไขที่

กําหนดไวใ้นขอ้บังคับนี้ เฉพาะกรณทีี่มเีหตุอันเนื่องมาจากการจัดการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลัย 

 



๙ 

 

หมวด ๗ 

การเทยีบโอนรายวชิาและหนว่ยกติ และการเทยีบโอนความรู ้

------------------------- 

ข้อ 31 นักศกึษาที่ศกึษาในมหาวทิยาลัยหรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่น อาจขอเทียบโอนรายวิชา

และหน่วยกิตที่มีเนื้อหาของรายวิชาเทียบเท่าและมีเกณฑ์การประเมินผลหรือวัดผลได้มาตรฐาน

เทยีบเทา่กับรายวชิาในหลักสูตรที่ศกึษาอยู่ไดต้ามหลักเกณฑดั์งต่อไปนี้  

(๑) ตอ้งมเีวลาศกึษาอยูใ่นมหาวทิยาลัยไมน่อ้ยกวา่หน่ึงปกีารศกึษา  

(๒) ใหเ้ทยีบโอนไดไ้มเ่กินกึง่หนึ่งของจํานวนหนว่ยกติรวมทัง้หลักสูตร  

(๓) รายวิชาที่จะขอเทียบโอน ต้องมใิช่รายวิชาในหลักสูตรที่นักศึกษาผู้นัน้ถูกถอนชื่อ 

จากทะเบยีนนักศึกษา 

(๔) รายวชิาที่จะขอเทยีบโอนต้องศกึษามาแลว้ไมเ่กินห้าปีนับจากปีที่ลงทะเบียนเรียน

จนถงึวันที่ขอเทยีบโอนรายวชิาและหน่วยกติ  

(๕) รายวชิาที่จะขอเทยีบโอนต้องมผีลการศึกษาระดับ C ขึ้นไป หรือเทียบเท่า ยกเว้น

กรณีของนักศึกษาซึ่งไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ในโครงการความร่วมมือผลิต

บัณฑิตร่วมกัน หรือโครงการแลกเปล่ียนทางวิชาการให้เทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตตาม 

ผลการศกึษาที่ได ้ 

นอกจากหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 

อาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการเทียบโอนรายวิชาและหน่วยกิตที่แตกต่าง 

จากความในวรรคหนึ่งก็ได้ โดยทําเป็นประกาศคณะ และรายงานใหอ้ธิการบดีเพื่อทราบ  

ข้อ ๓2 ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ 

การเทยีบโอนรายวชิาและหน่วยกติตามหมวดนี้  

ขอ้ ๓3 ใหบ้ันทกึผลการศกึษาในรายวชิาที่ได้รับการอนุมัติให้เทียบโอนรายวิชาและหนว่ยกิต 

ดังตอ่ไปน้ี 

(๑) สําหรับกรณีนักศึกษาที่ไปศึกษาตามโครงการความร่วมมือผลิตบัณฑิตร่วมกัน หรือ

โครงการแลกเปล่ียนทางวิชาการ หรือไปศึกษาด้วยตนเองโดยได้รับอนุมัติจากอธิการบดี ให้บันทึกผล

การศึกษาตามที่ได้ หรือในรายวิชาที่มีผลการศึกษาได้อักษร C ขึ้นไปอาจบันทึกอักษร ACC ก็ได้  

ตามหลักเกณฑท์ี่คณบดโีดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะกําหนดโดยทําเป็นประกาศคณะ  

(๒) สําหรับกรณนัีกศึกษาอ่ืนนอกจาก (๑) ใหบ้ันทกึอักษร ACC  

 

 



๑๐ 

 

ข้อ ๓4 การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษา

ตามอัธยาศัย อาจทําได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ประจําคณะกําหนดโดยทําเป็นประกาศคณะ และใหบ้ันทกึอักษร ACC ในรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบ

โอนความรูน้ั้น 

คณะอาจดําเนนิการตามวรรคหนึ่งโดยจัดใหม้กีารทดสอบขอ้เขยีนหรอืสอบภาคปฏบิัติก็ได ้

หมวด ๘  

อักษรแสดงผลการศึกษา 
------------------------- 

ข้อ ๓5 ผลการศกึษาของแตล่ะรายวชิา แบง่ออกเป็นสองประเภทดงันี้  

(๑) ผลการศึกษารายวิชาที่มีค่าระดับและนํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย มีอักษร 

ความหมาย และคา่ระดับดังนี้  

อักษร ความหมาย ความหมายภาษาอังกฤษ ค่าระดับ 
A ผลการประเมนิขัน้ชัน้เลิศ Excellent 4.0 
B+ ผลการประเมนิขัน้ดีมาก Very Good 3.5 
B ผลการประเมนิขัน้ดี Good 3.0 
C+ ผลการประเมนิขัน้ดีพอใช้ Almost Good 2.5 
C ผลการประเมนิขัน้พอใช้ Fair 2.0 
D+ ผลการประเมนิขัน้ค่อนขา้งออ่น Almost Fair 1.5 
D ผลการประเมนิขัน้ออ่น Poor 1.0 
F ผลการประเมนิขัน้ตก Failed 0 

(๒) ผลการศึกษาที่ไม่มีค่าระดับและไม่นํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ย มีอักษรและ
ความหมาย ดังนี้  

อักษร ความหมาย  ความหมายภาษาอังกฤษ 
S ใชไ้ด้ Satisfactory 
U ใชไ้มไ่ด ้ Unsatisfactory 
ACC ได้รับยกเว้นรายวิชาโดยผ่านการ

ทดสอบเทียบความรู้หรือใช้ผล
การสอบในรายวิชาที่นับหน่วยกิต 
หรือได้รับการเทียบโอนรายวิชา
และหนว่ยกิต 
 
 
 

Accreditation 



๑๑ 

 

อักษร ความหมาย  ความหมายภาษาอังกฤษ 
EXE 
 

ได้รับยกเว้นรายวิชาโดยผ่านการ
ทดสอบเทียบความรู้หรือใช้ผล
การสอบ ในร ายวิ ช า ที่ ไ ม่ นั บ 
หนว่ยกิต 

Exempted 

I การวัดผลไมส่มบูรณ ์ Incomplete 
W การถอนรายวชิาโดยไดรั้บอนุมัต ิ Withdraw 
AUD การศกึษาโดยไมว่ัดผลการศกึษา Audit 

ข้อ ๓6 อักษร S หรอื U ใหใ้ชไ้ดใ้นรายวชิาของหลักสูตรที่กําหนดให้มีผลการศึกษาเป็นระดับใช้ได ้

หรอืระดับใชไ้มไ่ด ้ 

ผลการศกึษาระดับใชไ้ด ้ใหใ้ชอ้ักษร S และระดับใชไ้มไ่ด้ใหใ้ชอ้ักษร U  

ข้อ ๓7 อักษร ACC หรือ EXE ให้ใช้ในรายวิชาที่ให้นักศึกษาสามารถนําผลการทดสอบเทียบ

ความรูห้รอืคะแนนการทดสอบอื่นมาใชแ้ทนการศกึษาในรายวชิาน้ันได้ 

อักษร ACC ใหใ้ชใ้นรายวชิาที่นํามานับหน่วยกติ 

อักษร EXE ใหใ้ชใ้นรายวชิาที่ไมนํ่ามานับหนว่ยกิต 

ข้อ ๓8 อักษร  I ให้ใช้กับรายวิชาที่การวัดผลการศึกษายังไม่สมบูรณ์ และเป็นการบันทึกไว ้

เป็นการช่ัวคราว 

นักศกึษาที่ไดอั้กษร I ในรายวชิาใด ใหดํ้าเนินการวัดผลในรายวิชานั้นให้แล้วเสร็จภายในแปดสิบวัน

นับแต่วันปิดภาคการศึกษา แต่หากไม่สามารถดําเนินการวัดผลได้ทัน อาจารย์ ผู้สอนอาจกําหนด 

ผลการศกึษาของนักศกึษาผูน้ั้นจากคะแนนสอบหรอืคะแนนการวัดผลการศกึษาโดยวิธีการอ่ืนเทา่ที่นักศึกษา 

ผูน้ั้นมอียูก็่ได ้

เมื่อพ้นเก้าสิบวันนับแต่วันปิดภาคการศึกษา หากยังไม่มีการดําเนินการตามวรรคสองให้บันทึก

อักษร W  

ขอ้ ๓9 อักษร W ใหใ้ชไ้ด้ในกรณดัีงต่อไปนี้ 

(๑) ในรายวชิาที่นักศึกษาไดอ้ักษร I และอาจารย์ผูส้อนยังไมไ่ดกํ้าหนดผลการศึกษาภายใน

เกา้สบิวันนับแต่วันปดิภาคการศกึษา 

(๒) ในรายวชิาทีน่ักศึกษาขาดสอบโดยมเีหตุผลอันสมควร และได้รับอนุมัติจากคณบดีหรือ

อธกิารบดแีลว้แตก่รณ ี

(๓) ได้รับอนุมัติใหถ้อนรายวชิาตามขอ้ ๒9 (๒) และ 29 (๓)  

(๔) ไดรั้บอนุมัติใหล้าพักการศกึษาตามขอ้ 50 (๒) และ 50 (๓) 



๑๒ 

 

   ในกรณีตาม (๒) นักศึกษาต้องยื่นคําร้องขออนุมัติต่อคณบดีผ่านอาจารย์ผู้สอนและอาจารย ์

ที่ปรึกษา ภายในสิบวันนับแต่วันสอบแต่หากยื่นคําร้องเมื่อพ้นกําหนดเวลาดังกล่าว หากคณบดีเห็นว่า 

มเีหตุผลอันสมควรใหร้ายงานเสนออธิการบดีเพื่อพจิารณาอนุมัติ 

ข้อ 40 อักษร AUD กระทําได้ในรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อการเสริมความรู ้

โดยไม่ต้องมีการวัดผล และมีเวลาเรียนในรายวิชาน้ันตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๔3 หรือตามข้อกําหนด

ของหลักสูตรและรายวชิา  

นักศึกษาที่ประสงค์จะลงทะเบียนเพื่อเสริมความรู้ต้องได้รับคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ

ได้รับอนุญาตจากผู้สอน และชําระค่าธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

การศกึษา 

เมื่อลงทะเบยีนเรยีนในรายวชิาเพื่อการเสรมิความรูโ้ดยไมต้่องมกีารวัดผลแล้ว จะขอเปล่ียนแปลง

เป็นการลงทะเบยีนเรยีนเพือ่วัดผลการศึกษาได้ภายในสบิสี่วันนับแตว่ันเปดิภาคการศกึษาหรอืเจ็ดวันนับแต่

วันเปดิภาคฤดูรอ้นโดยตอ้งได้รับอนุมัติจากคณบดี เมื่อพน้กําหนดเวลานี้แล้วกระทํามไิด ้

ห้ามมิให้ลงทะเบียนเรียนเพื่อวัดผลการศึกษาในรายวิชาที่ได้อักษร AUD แล้วซ้ําอีก เว้นแต่กรณี
การยา้ยหลักสูตรและรายวชิาน้ันเป็นรายวชิาที่กําหนดไวใ้นหลักสูตรที่ยา้ยเขา้ 

ข้อ 41 การนับจํานวนหน่วยกิตสะสมให้นับเฉพาะหน่วยกิตของรายวิชาที่นักศึกษาได้ระดับ 

ตัง้แต่ D ขึ้นไป ระดับใชไ้ด้ (S) หรอืระดับ ACC เทา่น้ัน 

ในกรณีที่นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาใดซํ้าหรือแทนกันตามข้อกําหนดหลักสูตร ให้นับจํานวน 

หนว่ยกติของรายวชิาน้ันได้เพยีงครัง้เดยีว 

หมวด ๙ 

การวัดผลการศึกษา และการคํานวณค่าเฉล่ียสะสม 

      ------------------------- 

ข้อ ๔2 มหาวทิยาลัยจะจัดใหม้กีารวัดผลการศึกษาสําหรับรายวชิาที่นักศึกษาลงทะเบยีนเรยีนไว้

ในภาคการศึกษาหรอืภาคฤดูรอ้น 

การวัดผลการศึกษาอาจกระทําได้ระหว่างภาค ด้วยวิธีรายงานจากหนังสือที่กําหนดให้อ่าน  

งานที่แบง่กันทําเป็นหมูค่ณะ การทดสอบระหวา่งภาค การเขยีนสารนพินธ์ประจํารายวชิาหรืออ่ืน ๆ และเมื่อ

สิ้นภาคจะมกีารสอบไลส่ําหรับแต่ละรายวชิาที่ศึกษาในภาคนัน้ 

รายวชิาใดที่ไมม่กีารสอบไล่เมื่อส้ินภาค คณบดจีะประกาศใหท้ราบ 

ในบางกรณี มหาวิทยาลัยอาจใช้วิธีทดสอบเทียบความรู้แทนการวัดผลการศึกษาตามความ 

ในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ ๔3 นักศึกษาที่มีเวลาเรียนตลอดภาคการศึกษาในรายวิชาใดไม่ถึงร้อยละเจ็ดสิบของเวลาเรียน 

ในรายวชิาน้ันทัง้หมดหรอืตามที่กําหนดไวใ้นรายวิชาหรือข้อกําหนดหลักสูตร ไม่มีสิทธิเขา้สอบไล่ในรายวิชานั้น 



๑๓ 

 

เว้นแต่มีเหตุผลความจําเป็นอันมิใช่ความผิดของนักศึกษาผู้นั้น คณบดีอาจอนุญาตให้เข้าสอบไล่ได้เป็น 

กรณพีเิศษ 

การนับเวลาเรียนตามวรรคหนึ่งให้นับการเรียนในรายวิชานั้นทั้งการเรียนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ 

การฝกึงาน การฝึกภาคสนาม และการทําโครงงาน 

ข้อ ๔4 ให้คํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสําหรับภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อนเมื่อสิ้นภาค  

โดยคํานวณตามวธิกีารดังตอ่ไปน้ี  

(๑) ใหน้ําคา่ระดับคะแนนของรายวชิาที่ไดคู้ณดว้ยจํานวนหนว่ยกิตของรายวชิานัน้ 

(๒) ใหน้ําผลการคํานวณตาม (๑) ของทุกรายวชิามารวมกัน 

(๓) ให้นําผลการคํานวณตาม (๒) มาหารด้วยจํานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียน 

ในภาคนัน้  

(๔) ผลการคํานวณตาม (๓) เป็นคะแนนเฉลี่ยสําหรับภาคนัน้  

ข้อ ๔5 การคํานวณระดับคะแนนเฉล่ียสะสมใหคํ้านวณตามวธิกีารดังต่อไปนี้ 

(๑) ใหน้ําคา่ระดับคะแนนของรายวิชาที่ได้คูณดว้ยจํานวนหนว่ยกติของรายวิชาที่ลงทะเบยีนไว้

ทัง้หมดทุกภาคการศึกษา  

(๒) ใหน้ําผลการคํานวณตาม (๑) ของทุกรายวชิามารวมกัน 

(๓) ใหน้ําผลการคํานวณตาม (๒) มาหารด้วยจํานวนหน่วยกิตทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนไว้

ทุกภาคการศกึษาและภาคฤดูรอ้น 

(๔) ผลการคํานวณตาม (๓) เป็นคะแนนเฉลี่ยสะสม  

ข้อ ๔6 ในการคํานวณตามข้อ ๔4 (๔) หรือข้อ ๔5 (๔) หากได้ทศนิยมตําแหน่งที่สามเป็นจํานวน

ตัง้แต่หา้ขึ้นไปใหป้ัดเศษขึ้นไป  

หมวด ๑๐ 

สถานภาพทางวชิาการ 

------------------------- 

ข้อ ๔7 สถานภาพทางวิชาการของนักศึกษาให้พิจารณาจากผลการคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม

ของนักศกึษา เมื่อส้ินภาคการศกึษาที่เรยีน ดังนี้  

(๑) นักศกึษาที่มคีะแนนเฉล่ียสะสม ๒.๐๐ ขึ้นไปมสีถานภาพทางวชิาการปกต ิ (Normal) 

(๒) นักศึกษาที่มีคะแนนเฉล่ียสะสมตํ่ากว่า ๒.๐๐ มีสถานภาพทางวิชาการเตือนครั้งที่ ๑ 

(Warning ๑) เว้นแต่กรณีเป็นภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา ให้มีสถานภาพทางวิชาการเตือนพิเศษ 

(Warning)  



๑๔ 

 

(๓) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการเตือนพิเศษในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา 

ตาม (๒) และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๑.๕๐ ในภาคการศึกษาถัดมา ต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน

นักศกึษา (Dismissed) 

(๔) นักศึกษาซ่ึงอยู่ในสถานภาพทางวิชาการเตือนพิเศษ หรือเตือนครั้งที่ ๑ ตาม (๒)  

ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา และมีคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดมา ให้มีสถานภาพ

ทางวชิาการ เตือนครัง้ที่ ๒ (Warning ๒) 

(๕) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการเตือนครั้งที่ ๒ ตาม (๔) ในภาคการศึกษา 

ที่ผ่านมา และมีคะแนนเฉล่ียสะสมต่ํากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดมา ให้มีสถานภาพทางวิชาการ 

ภาวะรอพนิจิ (Probation) 

(๖) นักศึกษาซึ่งอยู่ในสถานภาพทางวิชาการภาวะรอพินิจ ตาม (๕) ในภาคการศึกษา 

ที่ผ่านมา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตํ่ากว่า ๒.๐๐ ในภาคการศึกษาถัดมา ต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน

นักศกึษา (Dismissed) 

 ในกรณีที่นักศึกษาสอบได้รายวิชาครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตรแล้ว 

มีคะแนนเฉล่ียสะสม ๑.๘๐ ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ และต้องถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ตาม (๖) 

อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้นั้นศึกษาต่อในหลักสูตรเดิม หรือย้ายหลักสูตร แต่นักศึกษาต้องศึกษา 

ให้ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมถึง ๒.๐๐ ภายในสามภาคการศึกษา และต้องศึกษาให้สําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาตามขอ้ ๑๑ นับแต่วันขึ้นทะเบยีนเป็นนักศึกษา 

 ข้อ ๔8 ภายใต้บังคับแห่งข้อ 47 การย้ายหลักสูตรระหว่างคณะหรือภายในคณะ หรือการลาพัก

การศกึษาไมม่ผีลทําใหก้ารเตอืนและภาวะรอพนิิจเปล่ียนแปลง 

หมวด ๑๑ 

การลาพักการศึกษา 

------------------------- 

ข้อ ๔9 นักศกึษาอาจขอลาพักการศึกษาได ้ในกรณดัีงต่อไปนี้ 

(๑) ถูกเกณฑห์รอืระดมพลเขา้รับราชการทหารกองประจําการ 

(๒) ไดรั้บทุนเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม หรอืปฏบิัตงิานเพิม่พูนความรูค้วามสามารถ 

(๓) เ จ็บป่วยหรือประสบอุบั ติ เหตุร้ายแรงจนจํา เป็นต้องพักการศึกษาเพื่ อ 

การรักษาพยาบาลหรอืฟื้นฟูรา่งกายตามใบรับรองแพทย ์

(๔) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนมาแล้วเกินกว่าสองภาคการศึกษามีความประสงค์ 

จะขอพักการศกึษาโดยมเีหตุผลอันสมควรและไดรั้บอนุมัตจิากคณบด ี

(๕) นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนไม่ถึงสองภาคการศึกษามีความประสงค์จะขอพัก

การศกึษาโดยมเีหตุผลอันสมควรและได้รับอนุมัติจากอธิการบดี 



๑๕ 

 

การลาพักการศึกษาตามวรรคหน่ึง ให้นักศึกษายื่นคําร้องต่อคณบดี และให้คณบดีเป็น 

ผู้พิจารณาอนุมัติ เว้นแต่กรณีตาม (๕) และการลาพักการศึกษาเกินกว่าสองภาคการศึกษาติดต่อกัน

ต้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี ทั้งนี้ กรณีนักศึกษาไม่ลงทะเบียนเรียนให้ยื่นคําร้องต่อคณบดี

ภายในสามสบิวันนับแต่เปดิภาคการศึกษา 

ข้อ 50 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว ได้ รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษา  

ใหด้ําเนนิการดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักภายในสิบสี่วันแรกของภาคการศึกษาหรือภายใน 

เจ็ดวันแรกของภาคฤดูรอ้น ใหล้บรายวชิาที่ไดล้งทะเบยีนเรยีนไวแ้ลว้ออก 

(๒) ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักเมื่อพ้นกําหนดเวลาตาม (๑) แต่ยังไม่เกินสิบสัปดาห์

แรกของภาคการศึกษาหรือส่ีสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน ให้บันทึกอักษร W สําหรับรายวิชา 

ที่ได้ลงทะเบยีนเรยีนไว ้

(๓) ในกรณีที่นักศึกษาขอลาพักเมื่อพ้นกําหนดเวลา ตาม (๒) แต่ก่อนวันปิดภาค

การศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน จะกระทําได้เมื่อมีเหตุผลอันสมควร และต้องไดร้ับอนุมัติจากอธิการบดี 

ใหบ้ันทกึอักษร W สําหรับรายวชิาที่ได้ลงทะเบยีนเรยีนไว ้

ข้อ 51 นักศกึษาที่ลาพักการศกึษากอ่นการลงทะเบยีนเรยีนหรอืการลาพักการศึกษาก่อนวัน

เปิดภาคการศึกษาจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสถานภาพ ตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย

อัตราค่าธรรมเนยีมการศกึษา  

ข้อ 52 คณะจะต้องแจง้รายชื่อนักศกึษาที่ไดรั้บอนุมัตใิหล้าพักใหส้ํานักงานทะเบยีนนักศึกษา

ทราบโดยเร็วที่สุด 

ข้อ 53 ใหน้ับรวมเวลาในระหวา่งการลาพักการศกึษา เป็นระยะเวลาศึกษาตามขอ้ ๑๑ ดว้ย  

หมวด ๑๒ 

การถูกลงโทษใหพ้ักการศกึษา 

------------------------- 

ข้อ 54 นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยให้พักการศึกษาในระหว่างภาคการศึกษา ให้ลบ

รายวชิาที่นักศกึษาผูน้ั้นลงทะเบยีนเรียนในภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาออก และให้บันทึกคําว่า

ถูกสั่งพักการศกึษา (Suspended) และเปลี่ยนเป็นลาพักการศึกษา (Leave) เมื่อสําเร็จการศกึษา 

นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยใหพ้ักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไปต้องชําระค่าธรรมเนียม

การรักษาสถานภาพ ในภาคการศกึษาที่ถูกลงโทษนัน้ด้วย 

ข้อ 55 คณะจะต้องแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ถูกส่ังให้พักการศึกษาให้สํานักงานทะเบียน

นักศกึษาทราบโดยเร็วที่สุด 



๑๖ 

 

ข้อ ๕6 ให้นับรวมเวลาในระหว่างที่ถูกลงโทษให้พักการศึกษาเป็นระยะเวลาศึกษาตาม 

ขอ้ ๑๑ ดว้ย 

หมวด ๑๓ 

การลาออก 

------------------------- 

ข้อ ๕7 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาออกให้มีความเห็นจากผู้ปกครอง และให้ยื่นคําร้องที่ได้รับ

คําปรกึษาจากอาจารยท์ี่ปรกึษาแลว้ต่อคณบด ี 

เมื่อคณบดอีนุมัตแิล้วใหม้ผีลนับแต่วันที่นักศึกษายื่นคํารอ้งตามวรรคหนึ่ง 

ข้อ ๕8 เมื่อการลาออกมีผลแล้ว ให้บันทึกอักษร W ในรายวิชาที่ยังไม่มีการประกาศผล

การศกึษา 

หมวด ๑๔ 

การยา้ยหลักสูตร 

------------------------ 

ข้อ ๕9 การย้ายหลักสูตรภายในคณะหรือย้ายระหว่างคณะ มีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ดังตอ่ไปน้ี 

(๑) นักศึกษาต้องศึกษาในหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าสองภาคการศึกษา ทั้งน้ี  

ไมน่ับภาคการศึกษาที่ลาพัก หรอืถูกลงโทษทางวนัิยใหพ้ักการศกึษา 

(๒) สอบผ่านรายวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรเดิม หรือหลักสูตรที่จะย้ายเข้า  

โดยต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ีย ๒.๐๐ ขึ้นไป หรือตามหลักเกณฑ์การย้ายหลักสูตรที่คณะกําหนด โดย 

ทําเป็นประกาศคณะ 

(๓) มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาก่อนการย้ายหลักสูตร ๒.๐๐ ขึ้นไป 

หรอืตามหลักเกณฑก์ารยา้ยหลักสูตรที่คณะกําหนด โดยทําเป็นประกาศคณะ 

(๔) ตอ้งปฏบิัตติามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขของหลักสูตรที่จะยา้ยเขา้ 

ข้อ 60 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ายหลักสูตรให้ยื่นคําร้องขอย้ายหลักสูตรพร้อมแสดง

เหตุผลความจําเป็นต่อคณะที่ประสงค์จะย้ายเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ัน ไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนการ

ลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาที่ประสงคจ์ะย้ายเขา้ในหลักสูตรนัน้  

ให้คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะของหลักสูตรที่จะย้ายเข้า 

พจิารณาอนุมัตกิารยา้ยหลักสูตรของนักศึกษา  

ในกรณีหลักสูตรที่ย้ายเข้าใช้ระบบการวัดผลแตกต่างกันกับหลักสูตรที่ย้ายออก ก่อนที่จะ

พจิารณาอนุมัตใิหน้ักศกึษายา้ยหลักสูตร ใหแ้ปลงคะแนนของรายวชิาของหลักสูตรที่ยา้ยออก ใหเ้ป็นไป



๑๗ 

 

ตามหลักเกณฑ์การวัดผลของหลักสูตรที่จะย้ายเข้า เพื่อประกอบการพิจารณาสถานภาพทางวชิาการ

ของนักศกึษา  

ข้อ 61  นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ย้ายหลักสูตร ต้องศึกษาให้สําเร็จการศึกษาภายใน

ระยะเวลาตามขอ้ ๑๑ นับแต่วันที่ได้เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลัย 

ข้อ 62 ให้นํารายวิชาของหลักสูตรที่ย้ายออกมาคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมกับ

รายวชิาของหลักสูตรที่ยา้ยเขา้  

หมวด ๑๕ 

การสําเร็จการศึกษา และการอนุมัตอินุปรญิญาหรอืปรญิญา 

------------------------- 

ข้อ 63 นักศกึษาจะสําเร็จการศึกษาไดดั้งตอ่ไปนี้ 

(๑) หลักสูตรปรญิญาตร ี(สี่ปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนเจ็ดภาคการศึกษาในระบบ

ทวภิาค หรอืไมก่่อนสบิภาคการศึกษาในระบบไตรภาค 

(๒) หลักสูตรปริญญาตรี (หกปี) สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนเก้าภาคการศึกษา 

ในระบบทวภิาค หรอืไมก่อ่นสบิสามภาคการศึกษาในระบบไตรภาค 

(3) หลักสูตรอนุปริญญาจะสําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อนห้าภาคการศึกษาในระบบ

ทวภิาค หรอืเจ็ดภาคการศกึษาในระบบไตรภาค 

ระยะเวลาตามวรรคหน่ึงไม่ให้ใช้บังคับกับหลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโทหรือ

หลักสูตรที่มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ทั้งนี้ ให้กําหนดไว้ในข้อกําหนดหลักสูตร และ

นักศกึษาซึ่งไดรั้บการเทยีบโอนรายวชิาและหน่วยกติตามขอ้บังคับนี้ 

ข้อ 64 นักศึกษาซึ่งจะได้รับอนุปริญญาหรือปริญญาจากมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ 

ดังตอ่ไปน้ี 

(๑) ศึกษาจนครบเงื่อนไขการสําเร็จการศึกษาตามข้อกําหนดหลักสูตร และได้ระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมไมน่อ้ยกวา่ ๒.๐๐  

(๒) ผา่นการทดสอบความรูแ้ละทักษะอื่นตามทีม่หาวทิยาลัยกําหนด 

(๓) เป็นผู้มีความประพฤติดีเหมาะสมกับศักด์ิศรีแห่งอนุปริญญาหรือปริญญาของ

มหาวทิยาลัย 

(๔) ไมม่ภีาระหน้ีสนิกับมหาวทิยาลัย  

 

 

 

 



๑๘ 

 

หมวด ๑๖ 

การได้รับปรญิญาเกยีรตินยิม 

------------------------- 

ข้อ ๖5 ปรญิญาเกียรตนิิยมมสีองระดับ ดงันี้ 

(๑) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับหน่ึง ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามหมวดนี้ และศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึ้นไป โดยทุกรายวิชาต้องได้ 

ไมต่่ํากวา่อักษร C  

(๒) ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ให้แก่นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ตอ้งหา้มตามหมวดนี้ ในกรณอียา่งหนึ่งอย่างใด ดังนี้  

(๒.๑) ศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๕๐ ขึ้นไปแต่มีรายวิชาที่ได้ต่ํากว่า

อักษร C และมรีะดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวชิาเฉพาะไมน้่อยกวา่ ๒.๐๐  

(๒.๒) ศึกษาได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ๓.๒๕ ขึ้นไป โดยทุกรายวิชาในหมวด

วชิาเฉพาะต้องไดไ้มต่่ํากวา่อักษร C  

นอกจากหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ

อาจกําหนดหลักเกณฑเ์ฉพาะของหลักสูตรโดยออกเป็นประกาศคณะ แต่ต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อ 65 

และขอ้ 66 

ข้อ ๖6 นักศึกษาที่จะมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ตอ้งหา้มดังต่อไปนี้ 

(๑) นักศึกษาที่ศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (สี่ปี) มีเวลาศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 

ไมเ่กินสี่ปกีารศกึษา และนักศึกษาที่ศกึษาหลักสูตรปรญิญาตร ี(หกป)ี มีเวลาศึกษาจนสําเร็จการศึกษา

ไมเ่กินหกปกีารศกึษา 

(๒) มีรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอนมาหรือได้รับการยกเว้นไม่เกินกว่าร้อยละ

ยี่สิบหา้ของจํานวนหนว่ยกติรวมที่กําหนดไวใ้นหลักสูตร 

(๓) ไมเ่คยลงทะเบยีนเรยีนซ้ําในรายวชิาหนึ่งวชิาใด 

(๔) ไมเ่คยศึกษาไดอ้ักษร F หรอื U ในรายวชิาหนึ่งวชิาใด 

(๕) ไมเ่คยได้รับการลงโทษทางวนัิยนักศกึษาถงึขัน้ทําทัณฑบ์นขึ้นไป 

การนับเวลาตาม (๑) ไม่ให้นับรวมเวลาในภาคการศึกษาที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพัก

การศึกษา หรือให้ไปศึกษาหรือปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ตามโครงการของมหาวิทยาลัย หรือ

โครงการของหน่วยงานอื่นที่คณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะหรืออธิการบดี 

ใหค้วามเห็นชอบ แตท่ัง้น้ี การไปศึกษาหรอืปฏบิัตงิานน้ันต้องมรีะยะเวลาไมเ่กนิหน่ึงปกีารศกึษา 

 



๑๙ 

 

หมวด ๑๗ 

การเสนอชื่อและการอนุมัติอนุปรญิญาหรอืปรญิญา 

------------------------- 

ข้อ ๖7 ใหนั้กศกึษาซึ่งคาดวา่จะสําเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคที่ลงทะเบียนเรียนทําหนังสือยื่น

ตอ่มหาวทิยาลัยภายในสบิสีว่ันนับแตว่ันเปดิภาคการศกึษา หรอืภายในเจ็ดวันนับแต่วันเปดิภาคฤดูร้อน 

เพื่อขอสําเร็จการศึกษาและใหม้หาวทิยาลัยพจิารณาอนุมติัอนุปรญิญาหรอืปรญิญาเมื่อสิ้นภาค  

ข้อ ๖8 ให้นายทะเบียนตรวจสอบและจัดทํารายชื่อนักศึกษาซึ่งศึกษาครบรายวิชาตาม

หลักสูตรและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะตอ้งห้ามตามข้อ 64 หรือ ๖6 แล้วแต่กรณี ที่ได้ยื่นหนังสือ

ตามขอ้ ๖7 ไว ้ตอ่สภามหาวทิยาลัยเพื่อพจิารณาอนุมัตปิรญิญาเกียรตนิิยม ปรญิญา หรอือนุปรญิญา 

แลว้แต่กรณใีนสาขาวชิาที่ศกึษาสําเร็จตามหลักสูตร  

หมวด ๑๘ 

คา่ธรรมเนยีมและการขอคืนคา่ธรรมเนยีม 

------------------------- 

ข้อ ๖9 นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง ค่าบริการ และเบี้ยปรับ ตามประกาศ

มหาวทิยาลัยวา่ดว้ยอัตราคา่ธรรมเนยีมการศึกษา  

ข้อ 70 มหาวทิยาลัยอาจคนืคา่ธรรมเนียมที่นักศกึษาชําระใหแ้กม่หาวทิยาลัยไวแ้ลว้ ในกรณี

และอัตราดังตอ่ไปน้ี 

(๑) นักศึกษาลาออกหรือลาพักการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ให้มีสิทธิขอคืน

ไดเ้ต็มจํานวนที่ชําระไว ้

(๒) นักศึกษาลาออกหรอืลาพกัการศกึษา ภายในสบิสีว่ันนับแตว่ันเปดิภาคการศึกษา  

ใหม้สิีทธขิอคนืไดก้ึ่งหนึ่ง   

(๓) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเพราะมหาวิทยาลัยปิดรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียน

เรยีนไว ้ใหม้สีทิธขิอคนืค่าธรรมเนียมรายวิชาและค่าธรรมเนียมการใช้อุปกรณก์ารศึกษาในรายวิชานั้น

ได้เต็มจํานวน เว้นแต่กรณีเป็นการชําระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายไม่อาจขอคืนค่าธรรมเนียมใน

รายวชิาที่ปดิได้  

(๔) นักศึกษาขอถอนรายวชิาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้ภายในสิบสี่วันนับแต่วันเปิดภาค

การศกึษา หรอืเจ็ดวันนับแต่วันเปดิภาคฤดูรอ้น ใหม้สีทิธขิอคืนค่าธรรมเนยีมรายวชิาและค่าธรรมเนียม

การใชอุ้ปกรณก์ารศึกษาในรายวชิาน้ันได้กึ่งหน่ึง เวน้แต่กรณีเป็นการชําระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่าย

ไมอ่าจขอคืนค่าธรรมเนียมในรายวชิาที่ถอนได้  



๒๐ 

 

(๕) นักศึกษาที่ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาให้พักการศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป 

แต่ได้ลงทะเบียนเรียนและชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในภาคการศึกษาที่ถูกลงโทษไว้แล้ว ให้มีสิทธิขอ

คนืไดเ้ต็มจํานวนที่ชําระไว ้

นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอคืนเงินค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่งต้องยื่นคําร้องต่อคณะ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาหรือภาคฤดูร้อน หากพ้นกําหนดเวลานั้น ให้ถือว่า 

สละสทิธ ิ

หมวด ๑๙ 

การพน้สภาพนักศึกษาและการขอกลับเขา้ศึกษา 

------------------------- 

ข้อ 71 นักศึกษาตอ้งพน้สภาพนักศกึษา ในกรณดัีงต่อไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาและไดรั้บอนุปรญิญาและปรญิญา  

(๒) ขาดคุณสมบัตหิรอืมลัีกษณะตอ้งหา้ม ตามขอ้ ๑๔ 

(๓) ถูกถอนชื่อออกจากทะเบยีนนักศึกษา 

(๔) พน้กําหนดเวลาศึกษาตามขอ้บงัคับนี้หรอืตามขอ้กําหนดหลักสูตร  

(๕) ลาออกจากการเป็นนักศกึษา 

(๖) ถูกลงโทษทางวนิัยนักศึกษาอยา่งรา้ยแรงถงึขัน้ไล่ออกจากการเป็นนักศึกษา 

(๗) ตาย 

ข้อ 72 นักศึกษาซึ่งพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะถูกถอนชื่อตาม ข้อ ๒๔ ไปแล้วไม่เกิน

กว่าสองปีนับแต่วันที่มหาวิทยาลัยประกาศให้ถอนชื่อ อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้นั้นกลับเข้า

ศกึษาในหลักสูตรเดิมได้  

ในกรณทีี่นักศึกษาไดรั้บอนุมัตใิหก้ลับเขา้ศกึษาตามวรรคหน่ึง ใหถ้อืวา่ในระหว่างที่ถูกถอนชื่อ

ออกจากทะเบียนนักศึกษาเป็นช่วงเวลาลาพักการศึกษา เพื่อการนี้ ให้นักศึกษาดําเนินการชําระ

ค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพและค่าธรรมเนียมอื่นสําหรับภาคการศึกษาที่ถือเป็นการลาพัก

การศกึษาน้ันดว้ย 

ข้อ 73 นักศึกษาซ่ึงพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเพราะลาออกจากการเป็นนักศึกษาไปแล้ว 

ไม่เกินหน่ึงภาคการศึกษานับแต่วันลาออก  อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาผู้นั้นกลับเข้าศึกษา 

ในหลักสูตรเดิมได้  

ใหน้ําความในขอ้ 72 วรรคสองมาใชกั้บกรณตีามวรรคหน่ึงโดยอนุโลม 

ข้อ 74 ให้นับรวมเวลาในช่วงเวลาลาพักการศึกษาตามข้อ 72 และข้อ 73 เป็นระยะเวลา

ศกึษาตามขอ้ ๑๑ ดว้ย 

 











 

 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสําหรับการศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ 

      

 โดยที่ เป็นการสมควรปรับป รุงหลักเกณฑ์การสอบภาษาต่า งประ เทศสํ าห รับการศึกษาในระดับ                   
บัณฑิตศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งข้ึน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘                 
ประกอบกับ ข้อ ๒๓.๒ ข้อ ๒๓.๔.๒ และข้อ ๒๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อธิการบดีออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศ สําหรับ
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันทีป่ระกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการสอบภาษาต่างประเทศสําหรับการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๓๙  
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้
 “คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน และส่วนงานทีเ่รียกชื่ออย่างอ่ืนที่จัดการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
 ข้อ ๕ ให้นักศึกษาระดับปริญญาโทในกรณีดังต่อไปนี้  เป็นผู้ที่สอบภาษาต่างประเทศ ได้ค่าระดับ P                   
(ผ่าน) ในหลักสูตรระดับปริญญาโท ตามข้อ ๒๓.๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๑) ศึกษาและสอบจนได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ในรายวิชา มธ.๐๐๕ ภาษาอังกฤษ ๑ และ มธ.๐๐๖  
ภาษาอังกฤษ ๒ 

(๒) มีคะแนนหรือระดับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี ้
  ๒.๑ TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) 
   หรือ TU-GET ๕๕๐ คะแนนข้ึนไป 
  ๒.๒ TOEFL (Computer-based)  ๒๑๓ คะแนนข้ึนไป 
  ๒.๓ TOEFL (Internet-based) ๗๙ คะแนนข้ึนไป 
  ๒.๔ IELTS  ระดับ ๖.๕ ข้ึนไป 
  ๒.๕ TOEIC ๗๕๐ คะแนนข้ึนไป ร่วมกับการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้ภาษาต่างประเทศโดย                   
ชาวตา่งประเทศ ตามที่คณะกรรมการประจําคณะหรือวิทยาลัยกําหนดโดยออกเป็นประกาศคณะหรือวิทยาลัย 



 

� 

 ข้อ ๖ คณะกรรมการประจําหลักสูตรอาจกําหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาโทได้รับยกเว้นไม่ต้องสอบ
ภาษาต่างประเทศเพื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทตามข้อ ๒๓.๒ วรรคสอง ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                    
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้ในกรณีดังต่อไปนี ้

(๑) เคยศึกษาในรายวิชา มธ.๐๐๕ ภาษาอังกฤษ ๑ และ มธ.๐๐๖ ภาษาอังกฤษ ๒ จนได้ค่าระดับ P                  
(ผ่าน) ในขณะที่เป็นนักศึกษาปริญญาโทของมหาวิทยาลัย ก่อนสมัครเข้ารับการศึกษา แต่ทั้งนี้ ผลการศึกษาดังกล่าว            
ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่สอบผ่านจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

(๒) มีคะแนนหรือระดับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ตามข้อ ๕ (๒) มาก่อนสมัครเข้ารับการศึกษา แต่
ทั้งนี้ ผลการทดสอบความรู้ดังกล่าวต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันทีท่ดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเข้าศึกษา 

หากมีกรณีการได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศเพื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ให้ถือ               
ว่านักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นสอบภาษาต่างประเทศได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ตั้งแต่ภาคแรกของการศึกษา 
 ข้อ ๗ ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีคะแนนหรือระดับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษดังต่อไปนี้               
เป็นผู้ที่สอบภาษาต่างประเทศ ได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ตามข้อ ๒๓.๔.๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๑) TOEFL (Paper-based) หรือ TOEFL-ITP (Institutional Testing Program) 
 หรือ TU-GET ๕๕๐ คะแนนข้ึนไป 
 (๒) TOEFL (Computer-based)  ๒๑๓ คะแนนข้ึนไป 
  (๓) TOEFL (Internet-based) ๗๙ คะแนนข้ึนไป 
 (๔) IELTS ระดับ ๖.๕ ข้ึนไป 
 คณะกรรมการประจําหลักสูตรอาจกําหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่มีคะแนนหรือระดับการทดสอบ 
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศตามวรรคหนึ่งก่อนเข้าศึกษาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ทดสอบจนถึงวันที่สอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาให้ได้รับการยกเว้น ไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศเพื่อสําเร็จการศึกษา 

หากมีกรณีการได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศเพื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ให้                            
ถือว่านักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นการสอบภาษาต่างประเทศได้ค่าระดับ P (ผ่าน) ตั้งแต่ภาคแรกของการศึกษา 
 ข้อ ๘ ให้คณะรวบรวมรายชื่อผู้สอบภาษาต่างประเทศผ่านตามระเบียบนี้พร้อมผลคะแนนการสอบหรือเอกสาร
หลักฐานอ่ืนที่เก่ียวข้องให้แก่สํานักงานทะเบียนนกัศึกษา และให้สํานักงานทะเบียนนักศึกษาบันทึกไว้ในระเบียนการศึกษา 
 
 ประกาศ ณ วันที ่         เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
  

 (ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด  เลิศไพฑูรย)์ 
  อธิการบด ี
 



 
 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
วาดวย  วินัยนักศึกษา   

พ.ศ.  2547 
------------------- 

 
โดยท่ีเห็นเปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย วินัยนักศึกษา  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  18 (2)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พ.ศ.  2531  
สภามหาวิทยาลัยจึงตราขอบังคับไว  ดังตอไปน้ี 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

ขอ 1  ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวย  วนัิยนักศึกษา  
พ.ศ.  2547” 

ขอ 2  ขอบังคับนี้ใหใชตั้งแตวันถดัจากวนัประกาศเปนตนไป 
ขอ 3  ภายใตบังคับขอ  5  ใหยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวย  วินัย 

นักศึกษา  พ.ศ.  2516 
บรรดาขอความในขอบังคับ  ระเบียบ  คําส่ัง  หรือประกาศอ่ืนใดท่ีมกีลาวไวใน 

ขอบังคับนี้  หรือท่ีขอบังคับนี้กลาวไวเปนอยางอื่น  หรือท่ีขัดแยงกับความในขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับ 
น้ีแทน 

ขอ 4  ในขอบังคับนี้ 
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
 “นักศึกษา”  หมายความวา  นักศึกษาทุกระดับท่ีข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 
 “คณะ”  หมายความวา  หนวยงานทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการเรียน

การสอน 
 “คณบดี”  หมายความวา  หัวหนาหนวยงานระดับคณะและใหหมายความรวมถึง   

หัวหนาหนวยงานอื่นท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 
 “เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยและใหหมายความ

รวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัย 
ขอ 5  นักศึกษาท่ีกระทําความผิดวินัยนักศึกษากอนวนัท่ีขอบังคับนี้บังคบัใช  ถายังไมไดรับ

โทษฐานกระทําความผิดวินัยตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วาดวย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2516  
หากขอบังคับใดที่เปนคุณแกนักศึกษาย่ิงกวาใหนําขอบังคับนั้นมาใชบังคับ 

ขอ 6  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ 



 
 

 หมวดที่   2 
วินัยนักศึกษา 

ขอ 7  นักศึกษาตองปฏิบัตติามขอบังคับ   และระเบียบของมหาวิทยาลัยทุกประการ    
และตองรักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ 

ในกรณีท่ีคณะมีความจําเปนตามลักษณะเฉพาะของหลักสูตรการเรยีนการสอน   
ใหคณบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะออกระเบียบ   เชน   ระเบียบวาดวย 
การฝกภาคปฏิบัติ  ระเบียบวาดวยการฝกงาน   แลวเสนอใหอธิการบดีพิจารณาอนุมัติ 

ขอ 8  นักศึกษาตองรักษาความสามัคครีะหวางกัน   เชน  ไมกอเหตุทะเลาะววิาท  หรือ 
ทํารายรางกาย  ดูหม่ิน แสดงอาการเหยียดหยาม   และตองรักษาไวซ่ึงความเรียบรอยและเกียรต ิ
ของมหาวิทยาลัย 

ขอ 9  นักศึกษาตองประพฤตตินเปนสุภาพชน   ไมประพฤติในสิ่งท่ีอาจนํามาซึ่งความ 
เสื่อมเสียแกมหาวิทยาลัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ขอ 10  นักศกึษาตองเชื่อฟง และแสดงความเคารพตอบรรดาผูสอนของมหาวิทยาลัยและ
ตองปฏิบัติตามคาํสั่งหรือคําตักเตือนของเจาหนาท่ีผูปฏิบัติหนาท่ีโดยชอบ 

ขอ 11  ในกรณีท่ีมีเหตุสมควร  เม่ือบรรดาผูสอนหรือเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยขอตรวจ
บัตรประจําตวันักศึกษา   นักศึกษาตองแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษา เชน ในการใชบริการหองสมุด  
หรือหองปฏิบัติการตางๆ   ในหองสอบ   หรือในมาตรการเพื่อรักษาความปลอดภัยในรางกายและ
ทรัพยสิน  เปนตน 

ขอ 12  นักศกึษาตองปฏิบัติตามระเบียบการสอบของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัด 
ระเบียบหรือขอปฏิบัติวาดวยการสอบของคณะท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามระเบียบ

การสอบของมหาวิทยาลัย  ใหถือวาเปนระเบียบของมหาวิทยาลัยดวย 
ขอ 13  นักศกึษาตองแตงกายใหสุภาพเหมาะสมแกกาลเทศะหรือแตงเครื่องแบบนักศึกษา  

เพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบเรียบรอย  และรักษาเกียรติของมหาวิทยาลัย  อันไดแก  
13.1  ในงานพิธีและในการสอบไลหรือการสอบกลางภาคใหเปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 
13.2  ในกรณีท่ีจําเปนตองมีเครื่องแบบเฉพาะในหองทดลองปฏิบัติงานหรือ 

เครื่องแบบเฉพาะสายวิชาชีพ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
13.3  ในโอกาสทั่วไปใหนักศึกษาแตงกายสุภาพ 

ขอ 14  โทษผิดวินัยมี  4  สถาน  คือ 
14.1  ไลออก 
14.2  ใหพักการศึกษาหรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา   มีกําหนดไมเกิน 

สองปการศึกษา 
14.3  ทําทัณฑบน 
14.4  วากลาวตักเตือน 

 
 



 
 
ขอ 15  นักศกึษาผูใด 

15.1  ตองโทษโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตความผิดท่ีเปนลหุโทษ  หรือ
ความผดิอันไดกระทําโดยประมาท 

15.2  เปนตวัการยุยงและกอเหตุวุนวายรายแรงใหเกิดข้ึนในบริเวณมหาวิทยาลัย 
เวนแตการใชสิทธิโดยชอบดวยบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ 

15.3  กระทําการทุจริต หรอืประพฤติมิชอบอันเปนการเสื่อมเสียรายแรงแก
มหาวิทยาลัย 

ถือวาเปนผูกระทําผดิวินัยอยางรายแรงถึงขนาดใหลงโทษไลออก   
ขอ 16  นักศึกษาผูใด 

16.1  เลนการพนัน   ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล เสพยาเสพติดใหโทษหรือเมาสุรา
อาละวาดในบริเวณมหาวิทยาลัย 

16.2  ลักทรัพย  ฉอโกง  ปลอมเอกสาร  หรือใชเอกสารปลอมเพ่ือแสวงหาประโยชน
อันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

16.3  ประพฤติผิดวินัยตามความในขอ  8   ขอ  9  ขอ 15.2   หรือ 15.3  แตไม 
รายแรงถึงกับลงโทษไลออก 

ถือวาเปนผูกระทําผิดวินัยอยางแรง   ใหลงโทษพักการศึกษาหรือพักการเสนอ 
ขออนุมัติปริญญา   มีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา 

ขอ 17  ผูใดกระทําทุจริตในการสอบไมวาจะเปนการสอบไล  หรือการสอบกลางภาคก็ตาม  
หรือพยายามกระทําการเชนวานั้น   ถากระทําผิดไมรายแรงถึงกับไลออก  ใหลงโทษพักการศึกษา  
หรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญา   มีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา   สุดแตความรายแรงของการ
กระทําผิด 

โทษทุจริตในการสอบไล นอกจากจะถูกลงโทษตามที่ระบุไวแลว ใหถอืวาสอบไลตก
ในรายวิชาท่ีทุจริตในการสอบไลน้ันอีกดวย 

ขอ 18  ผูใดกระทําผิดวินัยในข้ันท่ีมิไดระบุไวในขอ  15  ขอ 16  และขอ  17  ใหลงโทษ 
ดวยการใหพกัการศึกษา  หรือพักการเสนอขออนุมัติปริญญามีกําหนดไมเกินสองปการศึกษา  หรือ 
ทําทัณฑบน  หรือวากลาวตกัเตือน  ตามควรแกกรณี 

ขอ 19  ในระหวางนักศึกษาถูกลงโทษวินัยขอ 14.2  ขอ 14.3 หรอืขอ  14.4  มหาวิทยาลัย
จะกําหนดใหนักศึกษามารายงานตัว  อบรม  บําเพ็ญประโยชน  หรือทํางานใหกับมหาวิทยาลัยควบคู
กับการลงโทษทางวินัยก็ได 

ขอ 20  เม่ือความปรากฏอนัเปนการประพฤติผิดวินัย  หรือมีการกลาวหาวานักศกึษาผูใด
กระทําความผิดวินัยท่ีพึงตองไดรับโทษตามขอบังคับวาดวยวินัยนักศึกษา   ใหรองอธิการบดี 
ฝายการนักศึกษาหรือคณบดี   แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพือ่พิจารณาการกระทําของนักศกึษา 
ผูน้ันตามขอบังคับ  วาดวยวินัยนักศึกษา 

กรณีการกระทําเขาลักษณะความผดิในขอ  17  ใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
เปนผูแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน 

 



 
 

หมวดที่  3 
การสอบสวน 

ขอ 21  ในกรณีท่ีขอเท็จจริงปรากฏโดยแจงชัดวานักศกึษาผูใดมีพฤติกรรมหรือกระทํา 
ความผิดซึ่งเปนความผดิเล็กนอย ใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาหรือคณบดี หรือผูท่ีรองอธิการบดี
ฝายการนักศึกษา  หรือคณบดีมอบหมายเรียกนักศึกษาผูน้ันมาวากลาวตักเตือนใหยุติหรือระงับการ
กระทํา  หรือพฤติการณท่ีกระทํานั้นเสีย  โดยไมตองตั้งคณะกรรมการสอบสวนก็ได 

ขอ 22  การตัง้คณะกรรมการสอบสวนตามขอ  20 ใหแตงตั้งจากบรรดาผูสอน และหรือ 
เจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย หรือจะแตงตั้งผูชาํนาญการหรือบุคคลใดที่เห็นสมควร  ประกอบดวยประธาน
กรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและเลขานุการ  ไมนอยกวา  3  คน  เปนคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ 23  ใหคณะกรรมการสอบสวนดําเนินการสอบสวน  โดยมิชักชาใหแลวเสรจ็ภายใน  60 
วัน  นับแตวันท่ีไดรับทราบคําสั่งแตงตั้ง 

ในกรณีการสอบสวนดําเนนิการไมเสร็จภายในกําหนดเวลา ใหคณะกรรมการเสนอ
ขอขยายเวลาการสอบสวนจากผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการไดครั้งละไมเกิน  30  วัน 

ขอ 24  ใหคณะกรรมการสอบสวนมีอํานาจขอพยานหลักฐานที่อยูในความครอบครองของ
บุคคลที่เก่ียวของ หรือเรียกบุคคลท่ีเก่ียวของมาใหถอยคําตอคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ 25  นักศกึษาผูถูกกลาวหาวากระทําความผดิวินัย   มีสิทธินําพยานหลักฐานตางๆ   
ท้ังพยานบุคคลและพยานเอกสารมาเสนอตอคณะกรรมการสอบสวนเพื่อพิจารณา  กอนเสร็จส้ินการ
พิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน 

ขอ 26  ภายในบังคับขอ  23   ใหคณะกรรมการสอบสวนเสนอความเห็นตอรองอธิการบดี
ฝายการนักศกึษาเพื่อวินิจฉัยและส่ังลงโทษตามควรแกความผดิ 

ถาเปนความผิดเขาลักษณะที่จะไดรับโทษตามความในขอ 14.1 แหงขอบังคับนี้ให
รองอธิการบดีฝายการนักศึกษานําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาโทษ 

หมวดที่  4 
การอุทธรณ 

ขอ 27  นักศึกษาท่ีถูกลงโทษตามขอบังคับ  วาดวยวนัิยนักศึกษา  ซ่ึงไมเห็นดวยกับคําสั่ง
ถูกลงโทษหรือมีขอเท็จจริงเพ่ิมเติม   อันจะทําใหโทษตามที่ไดรับลดลงหรือเปล่ียนแปลงไป  นักศึกษา
ผูน้ันมีสิทธิย่ืนคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษพรอมดวยเหตุผลตอรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา   
ภายในกําหนด  15  วัน  นับแตวันท่ีไดรบัคําส่ังลงโทษ  

ในระหวางอุทธรณใหนักศึกษายังคงไดรับโทษนั้น   เวนแตกรณีมีเหตผุลพิเศษ 
อันควรไดรับการทุเลาการบังคับไวกอน   ใหนักศึกษาย่ืนคํารองตอรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา   
โดยแสดงเหตผุลท่ีช้ีใหเห็นถึงพฤติการณพิเศษวาเหตุใดจึงสมควรทุเลาการบังคับไวกอน   ท้ังน้ี   
การท่ีไดย่ืนอุทธรณไมถือเปนพฤติการณพิเศษ  หากรองอธิการบดีฝายการนักศึกษาพิจารณาอนุญาต
ใหทุเลาการบังคับ  ใหรอการบังคับไวกอนเพื่อรอผลคําวินิจฉัยชี้ขาดตามขอ  28 

 



 
 
 

ขอ 28  ใหอธิการบดีแตงตัง้บรรดาผูสอนหรือเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย   หรือจะแตงตั้ง 
ผูชํานาญการหรือบุคคลใดที่เห็นสมควร   จํานวนไมนอยกวา  10  คน   แตไมเกนิ  20  คน   
เปนคณะกรรมการอุทธรณกลาง 

เม่ือไดรับคํารองขออุทธรณคําส่ังลงโทษ    ยกเวนโทษตามความในขอ  14.1   
แหงขอบังคับนี้ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการอุทธรณไมนอยกวา  3  คน   จากคณะกรรมการ
อุทธรณกลางประกอบดวยประธานกรรมการ   กรรมการ   ตลอดจนกรรมการและเลขานุการ   ท่ีมิได
เปนกรรมการสอบสวนพิจารณาคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ  เสนอใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

ขอ 29  การพิจารณาคํารองขออุทธรณคําสั่งลงโทษ ใหพิจารณาจากคํารองขออุทธรณคําสั่ง
ลงโทษ  เอกสาร  ถอยคํา  และพยานหลักฐานในชัน้สอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนมา
ประกอบการพิจารณา 

คณะกรรมการอุทธรณเห็นวา   เพ่ือประโยชนแกการพิจารณาจะทําการสอบสวน
พยานหลักฐานเพิ่มเติมก็ได 

ขอ 30  การวนิิจฉัยช้ีขาดอุทธรณตามขอ  28   ใหอธิการบดีมีคําส่ังยก  ยืน  กลับหรือ 
แกคําสั่ง  ภายในเวลา 30 วัน   นับแตวนัท่ีไดรับรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการอุทธรณ 

 คําสั่งในวรรคแรกใหกําหนดเวลาเริ่มมีผลของคําสั่งยอนหลังนับตั้งแตวันท่ีมีคําส่ัง 
ลงโทษ   หรือกําหนดเวลาเริ่มตนของคําส่ังในลักษณะอื่นใดตามที่เห็นสมควร 

คําวินิจฉัยคํารองขออุทธรณคําส่ังลงโทษของอธิการบดีใหถือเปนท่ีสุด 
ขอ 31  กรณีอุทธรณคําสั่งลงโทษไลออก   ใหเสนอคาํรองขออุทธรณคําสั่งลงโทษตอ 

สภามหาวิทยาลัย  และคําวนิิจฉัยของสภามหาวิทยาลัยใหถือเปนท่ีสุด 

ประกาศ   ณ   วันท่ี    23   สิงหาคม    พ.ศ.   2547 
 

    (ลงนาม)       พนัส   สมิะเสถียร 

(นายพนัส    สิมะเสถียร) 
 นายกสภามหาวิทยาลัย 

 
 
 
 


