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คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: 0710
ภาษาไทย
: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
ภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Science Program in Data Science and Application
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์)
ชื่อย่อ (ไทย)
: วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science (Data Science and Application)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Sc. (Data Science and Application)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
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5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนิสิตไทยหรือต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
ไม่มี
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์) มหาวิทยาลัย
พะเยา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
6.2 คณะกรรมการประจ าคณะเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสาร เห็นชอบหลัก สู ต ร
ในการประชุม ครั้งที่ 74(9-2563) เมื่อวันที่ 30 เดือนตุลาคม พ.ศ.2563
6.3 คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยา เห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยพะเยา อนุมัติหลักสูตร
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2566
8. อาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล
8.2 วิศวกรข้อมูล
8.3 วิศวกรปัญญาประดิษฐ์
8.4 สถาปนิกข้อมูล
8.5 นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
8.6 นักพัฒนาซอฟต์แวร์
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8.7 ผูด้ ูแลระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่
8.8 นักการตลาดดิจติ อล
8.9 นักวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล
8.10 นักวิชาการด้านวิทยาการข้อมูล
8.11 ผูป้ ระสานงานโครงการซอฟต์แวร์
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9. ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒกิ ารศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1

นางวัชรภรณ์ ช่อลาเจียก

เลขบัตร
ประจาตัว
ประชาชน
35605002XXXXX

2

นายกนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น

35001000XXXX

อาจารย์

3

นายณัฐดนัย คาขาด

35401003xxxxx

อาจารย์

4

นายธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ

35601005XXXXX

อาจารย์

5

นายยืนยง กันทะเนตร

15603000xxxxx

อาจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ด.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
วิชาชีพครู
คณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตและสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขต
สารสนเทศพะเยา

ปี
2554
2548
2547
2560
2547
2542
2550
2546
2560
2552
2549
2555
2551
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยพะเยา
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
องค์กรภาครัฐและเอกชนในยุคดิจิทัล (Digital Organization) ถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
(Data Driven) ปริมาณมหาศาล (Big Data) ที่มีความหลากหลาย (Variety) และเปลี่ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ว (Velocity) ส่งผลให้องค์กรต้องปรับตัว (Digital Transformation) ด้วยการให้ความสาคัญอย่าง
เร่งด่วน ในการเพิ่มศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการใช้ประโยชน์ข้อมูลมหาศาล
ข้างต้น ในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมเป้ าหมาย (S-Curve) ตามยุทธศาสตร์
ของประเทศ โดยที่ World Economic Forum ได้กล่าวถึงข้อมูล (Data) ว่าเป็น สินทรัพย์ (Asset) ที่มีค่า
ทางเศรษฐกิจเช่นเดียวกับน้ามัน
การบริหาร และจัดการข้อมูลปริมาณมหาศาลขององค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีด
ความสามารถในการแข่งขัน จาเป็น ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล (Data Expert) ที่สามารถรวบรวม
(Collect) จัดเตรียม (Prepare) และเปลี่ยนแปลง (Transform) ข้อมูล ที่มคี วามหลากหลาย ให้พร้อมที่จะ
นาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เช่น การสร้างโมเดล (Model) สาหรับพยากรณ์ (Predict) แนวโน้มใน
อนาคต รวมถึงการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบของข้อมูลเชิงลึก (Data Insight) เป็นต้น
ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลจาเป็นต้องบูรณาการความรู้หลายศาสตร์ ประกอบด้วย ความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนโปรแกรม (Programming) การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ (Big Data) ที่มคี วามหลากหลาย การสร้างโมเดลสาหรับพยากรณ์ด้วยความรูด้ ้านปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) ร่ว มกั บ การใช้ความรู้ด้ านสถิ ติ และคณิตศาสตร์ การเป็นนัก วิท ยาศาสตร์ ที่
สามารถทางานบนความเข้าใจในปัญหาตามบริบทขององค์กร (Business Understanding)
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนพัฒนาหลักสูตร คานึงถึงการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ในยุคดิจิทัลที่มี
การเปลี่ย นแปลงอย่างรวดเร็ว โดยยั งคงรัก ษา และส่งต่อวัฒนธรรมอัน ดีง าม เสริมสร้างศีล ธรรม
คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการดาเนินชีวิ ตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกัน
เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ต่อไป
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การวางแผนพัฒนาหลักสูตร คานึงถึงการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม ในยุคดิจิทัลที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยการพัฒนาทั้ง สมรรถนทักษะ (Technical Skill) และจรณะทักษะ (Soft
Skill) ของผู้เ รีย น ไปพร้อมกั น ด้ว ยแนวคิดของจิตวิท ยาศาสตร์ (Scientific Mind) ร่วมกั บ ทัก ษะแห่ ง
ศตวรรษที่ 21 ประกอบด้ว ย ทัก ษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญ หา (Critical Thinking) ทัก ษะการ
สื่อสาร และปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Communication) ทักษะในการทางานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration) ซึ่ง
เกี่ ย วข้องคุ ณลั ก ษณะของผู้นา (Leadership) ที่ต้องสามารถท างานเป็นทีม (Teamwork) ทัก ษะด้าน
ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) โดยยังคงรักษา และส่งต่อวัฒนธรรมอันดีงาม ประกอบด้วย ความ
กตัญญูกตเวที การมีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตน มีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเสริมสร้างศีลธรรม
คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการดาเนินชีวิตด้วยความเพียร อันจะเป็นภูมิคุ้มกัน
เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคมและ
ประเทศชาติ ต่อไป
12.2 ความเกี่ยวพันกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานะการภายนอก การพั ฒ นาหลั ก สู ต รวิ ท ยการข้ อ มู ล และการ
วิ เ คราะห์ มุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นดิ จิ ทั ล ในศตวรรษที่ 21 ด้ ว ยการพั ฒ นาทั้ ง
สมรรถนทักษะ (Technical Skill) และจรณะทักษะ (Soft Skill) ที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
พะเยา ที่ไ ด้ระบุไ ว้ใ นพระราชบัญ ญั ติมหาวิท ยาลัย พะเยา พ.ศ. 2553 หมวด 1 มาตรา 6 คือ “ให้
การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทางการสอน การวิจัย ให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน และทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ต่อ
การพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ” และด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลง
บริบทสังคมไทย และสังคมโลก มหาวิทยาลัยพะเยาต้องดาเนิน พันธกิจในการผลิตกาลังคนที่มคี ุณภาพ
และมาตรฐาน จั ด การเรี ย นที่ เ น้ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นทุ ก ช่ ว งวั ย แบบบู ร ณาการ มี ผ ลงานวิ จั ย และ
นวัตกรรมที่ตอบโจทย์สังคม สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม
และประเทศชาติ
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ สาขาวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/ รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ สาขาวิชา/ หลักสูตรอื่น
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
001101
การใช้ภาษาไทย
3(2-2-5)
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
3(2-2-5)
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
3(2-2-5)
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
3(2-2-5)
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
3(2-2-5)
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
3(2-2-5)
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
3(2-2-5)
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Health and Environmental Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
3(2-2-5)
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
3(2-2-5)
Socialized Personality
13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
13.1.2.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
126100
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Economics
13.1.2.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์
241161
การคานวณพืน้ ฐาน
Computational Fundamentals

3(2-2-5)
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241162
241363
241364
241366
241367
241368
247181
247182
247281
247282
247283

พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น
Introduction to Linear Algebra
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการข้อมูล
Mathematical Analysis for Data Science
การหาค่าเหมาะที่สุดเบือ้ งต้น
Introduction to Optimization
ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์
Optimization Methods and Applications
การบูรณะภาพเบือ้ งต้นด้วยแมทแลบ
Introduction to Image Restoration with MATLAB
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
Mathematical Modeling
สถิตเิ บือ้ งต้นสาหรับวิทยาการข้อมูล
Basic Statistics for Data Science
สถิตเิ ชิงปฏิบัติสาหรับวิทยาการข้อมูล
Statistics Practice for Data Science
เทคนิคการพยากรณ์
Forecasting Techniques
แบบจาลองสถิติประยุกต์
Applied Statistics Models
การวิเคราะห์หลายตัวแปร
Multivariate Analysis

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

13.1.2.3 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
225322
พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
3(2-2-5)
Introduction to Visual Programming
225323
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(2-2-5)
Mobile Application Development
225361
การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
3(2-2-5)
Software Analysis and Design
222362
ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Expert System and Decision Support System
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225363

เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing Technology

3(2-2-5)

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.3 กลุ่มวิชา/รายวิชาที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.4 การบริหารจัดการ
13.4.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิท ยาลั ย พะเยาก าหนดนโยบายให้จัดการเรีย นการสอนหมวดวิชาศึก ษาทั่วไป
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ดาเนินการ
แต่งตัง้ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี อธิการบดี เป็นประธาน คณบดี/
ผู้อานวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ทาหน้าที่
กาหนดนโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรีย นการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของ
มหาวิทยาลัย
2) คณะกรรมการดาเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นประธาน รองคณบดี/รองผู้อานวยการ เป็นกรรมการ ทาหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน
กากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตลอดจนประสานงาน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนดาเนินไปในทิศทางเดียวกัน
3) คณะกรรมการประจารายวิชา ทาหน้าที่ ประสานงานการจัดการเรียนการสอน
13.4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการรายวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์
ผู้ป ระสานงานรายวิชา และจัด ระบบการบริหารจัดการโดยการกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช าและอาจารย์ ผู้ ป ระสานงานรายวิ ช า คื อ ท าหน้ า ที่ ป ระสานงาน/ ช่ ว ย
ประสานงานกับอาจารย์ ผู้สอนในสาขาวิชาและอาจารย์ผู้แทนจากสาขาวิชา/คณะวิชาอื่นหรือสถาบัน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง ในด้านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
แต่ละรายวิชา รวมทั้งจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามเพื่อ
เป็นมาตรฐานในการติดตามและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของ
การเรียนรูต้ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

10
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
ความเข้าใจในข้อมูลอย่างลึกซึง้ นามาซึ่งปัญญา
A profound comprehension of data brings wisdom
1.2 ความสาคัญ
แนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ คือ พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน
ข้อมูล (Data Expert) ประกอบด้วย นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) วิศวกรข้อมูล (Data Engineering)
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) และบุคลากรด้านดิจิทัลที่ต้องนาข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจ ทั้ง
ในองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลที่สามารถเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ที่ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศด้ ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (Digital Economy) โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นข้ อ มู ล สามารถเสริ ม สร้ า ง
ศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหรรม จากการใช้ประโยชน์ข้อมูลปริมาณมหาศาล (Big Data) ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามบริบทขององค์กรที่แตกต่างกัน ได้
อย่างมีประสิทธิผล
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ ในศาสตร์ ข องวิ ท ยาการข้ อ มู ล โดยบั ณ ฑิ ต
สามารถนาความรูท้ ั้งทฤษฎี และปฏิบัติ ทางด้านปัญญาประดิษฐ์ร่วมกับเทคนิคทางสถิติและทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการพยากรณ์ และหาค่าที่เหมาะที่สุด จากข้อมูลที่มอี ยู่ได้
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มจี ติ วิทยาศาสตร์ ใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรูด้ ้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหา ความคิด
สร้างสรรค์ การสื่อสาร การทางานร่วมกับผูอ้ ื่น และมีคุณลักษณะของผู้นา
1.3.3 เพื่ อ ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม มี ร ะเบี ย บวิ นั ย และมี
จรรยาบรรณที่ดีตอ่ วิชาชีพ
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
1 . พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ มี 1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รโดยมีพื้ น ฐาน
มาตรฐาน
จ า ก ม า ต ร ฐ า น อ า ชี พ
นั ก วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล วิ ศ วกร
ข้ อ มู ล และนั ก วิ ท ยาศาสตร์
ข้ อ มู ล จากสถาบั น คุ ณ วุ ฒิ
วิชาชีพ (องค์การมหาชน)
2. เปรียบเทียบหลักสูตรทางด้าน
วิ ท ย า ก า ร ข้ อ มู ล ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ต่ า ง ๆ ทั้ ง
ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ
3. ออกแบบหลัก สูตรโดยมุ่งเน้น
ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ (Outcomebased Education) เป็นสาคัญ
4. ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
2 . พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ 1. สอบถามความต้ อ งการของ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
ผู้ ป ระกอบการ และผู้ ใ ช้ ง าน
ต้ อ ง ก า ร ข อ ง
บั ณ ฑิ ต แ ล ะ ติ ด ต า ม ก า ร
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ
เปลี่ย นแปลงการใช้ป ระโยชน์
ผูใ้ ช้งานบัณฑิต
จากข้อมูลปริมาณมหาศาล
3 . พั ฒ น า อ า จ า ร ย์ ใ ห้ มี 1. สนับสนุนให้อาจารย์ ไ ด้ท างาน
ประสบการณ์ เชี่ย วชาญ
วิ จั ย และงานบริ ก ารวิ ช าการ
และสามารถปฏิบัติงานได้
ให้ กั บ หน่ ว ยงานภายใน และ
จริง
ภายนอกมหาวิทยาลัย
2. สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วม
อบรมเพื่อเสริมทักษะใหม่ และ
ยกระดับทักษะเดิมให้ดีขนึ้

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
1. ระดับและหน่วยสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับ นักวิเคราะห์
ข้ อ มู ล วิ ศ วกรข้ อ มู ล และ
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ข้ อ มู ล จาก
ส ถ า บั น คุ ณ วุ ฒิ วิ ช า ชี พ
(องค์การมหาชน)
2. เอกสารการพัฒนาหลักสูตร
ตามแนวทางมุ่งเน้นผลลัพธ์
การเรี ย นรู้ (Outcome-based
Education) และ AUN QA ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
3. รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตร

1. แบบส ารวจความต้ อ งการ
ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ
ผู้ ใ ช้ ง านบั ณ ฑิ ต ท า ง ด้ าน
วิทยาการข้อมูล
1. ปริมาณอาจารย์ผู้เ ข้ าอบรม
UP-PSF

2. ปริมาณงานวิจัยต่ออาจารย์
ในหลักสูตร
3. ปริมาณงานบริการวิชาการ
ต่ออาจารย์ในหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
ในแต่ ล ะภาคการศึ ก ษาปกติ ต้ อ งมี ระยะเวลาการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่า 15 สั ป ดาห์ แ ละให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน
ไม่มี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน มิถุนายน – ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2.2.2 ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญาหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาชั้นสูงทั้งในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งสภามหาวิทยาลัยรับรอง
2.2.3 เป็นผู้ที่มสี ุขภาพร่างกายไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
2.2.4 ไม่เคยต้องโทษตามคาพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่ความผิดที่กระทา
โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.2.5 ไม่เคยถูกตัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใด ๆ เพราะความผิดทาง
ความประพฤติ และเป็ นไปตามข้ อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย พะเยา ว่ าด้ วย การศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี
พ.ศ. 2561
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การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามระเบียบการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
พะเยา
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
2.3.1 ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย
2.3.2 ปัญหาด้านความเข้าใจในหลักสูตรก่อนมาเรียน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
2.4.1 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาด้านการปรับตัวจากการเรียนในระดับ
มัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมด้านการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย และมีการติดตามดูแลมากเป็นพิเศษโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และนักวิชาการศึกษา
2.4.2 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเข้าใจในหลักสูตรก่อนมาเรียน
ทางมหาวิทยาลัยและคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีการออกแนะแนวสาขาวิชา
ต่างๆ ให้แก่นักเรียนในพืน้ ที่เป้าหมาย
2.5 แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนิสิตในแต่ละปีการศึกษา (คน)
จานวนนิสิต
2564
2565
2566
2567
2568
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

80

80
80

80
80
80

80
80
80
80

80
80
80
80

รวม

80

160

240

320

320

80

80

คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
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2.6 งบประมาณตามแผน
หมวดรายจ่าย

2564
2565
11,561,440 12,255,126
11,561,440 12,255,126
1,600,000 1,700,000
300,000
300,000
1,000,000 1,000,000
300,000
400,000
600,000
700,000
600,000
700,000
2,074,000 2,040,000
30,000
30,000

ปีงบประมาณ
2566
12,990,433
12,990,433
1,800,000
400,000
1,000,000
400,000
700,000
700,000
2,150,000
30,000

1. งบบุคลากร
1.1 หมวดเงินเดือน
1.2 หมวดค่าจ้างประจา
2. งบดาเนินการ
2.1 หมวดค่าตอบแทน
2.2 หมวดค่าใช้สอย
2.3 หมวดค่าวัสดุ
2.4 หมวดสาธารณูปโภค
3. งบลงทุน
3.1 หมวดครุภัณฑ์
4. งบเงินอุดหนุน
5. งบประมาณค่าใช้จ่ายต่อ
หัวต่อปี
รวมรายจ่าย
15,835,440 16,729,126 17,670,433

2567
2568
13,725,740 13,725,740
13,725,740 13,725,740
1,900,000 2,000,000
500,000
600,000
1,000,000 1,000,000
400,000
400,000
700,000
800,000
700,000
800,000
2,256,000 2,300,000
30,000
30,000
18,611,740 18,855,740

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e – Learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญ ญาตรี พ.ศ.
2561
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 123(1) หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร แบ่ ง เป็ น หมวดวิ ช าที่ สอดคล้ อ งกั บ ที่ ก าหนดไว้ ใ นเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ดังนี้
หมวดวิชา
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า 30หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ
30
1.2 หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเลือก
2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
87 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
21
2.2 วิชาเอกบังคับ
51
- กลุ่มวิทยาการข้อมูลและการ
ประยุกต์
21
- กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์
12
- กลุ่มทฤษฏีทางคณิตศาสตร์
9
- กลุ่มตัวแบบการพยากรณ์ทาง
9
สถิติ
2.3 วิชาเอกเลือก
9
2.4 ประสบการณ์ภาคสนาม
6
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
4.รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต (ถ้ามี)
1 หน่วยกิต
รวม (หน่วยกิต) ไม่น้อยกว่า
120 หน่วยกิต
123 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปบังคับ จานวน
001101
การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
001102
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
001103
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
001204
ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
002201
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
002202
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
003201
การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
003202
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
004101
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
004201
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จานวน
126100
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
231101
พืน้ ฐานวิทยาการข้อมูล
Fundamentals of Data Science
231102
การเขียนโปรแกรมสาหรับวิทยาการข้อมูล
Programming for Data Science

30 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

87 หน่วยกิต
21 หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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231303
241161
247181
247182

การคิดเชิงออกแบบสาหรับวิทยาการข้อมูล
Design Thinking for Data Science
การคานวณพืน้ ฐาน
Computational Fundamentals
สถิตเิ บือ้ งต้นสาหรับวิทยาการข้อมูล
Basic Statistics for Data Science
สถิตเิ ชิงปฎิบัติสาหรับวิทยาการข้อมูล
Statistics Practice for Data Science

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.2) วิชาเอกบังคับ
จานวน
51 หน่วยกิต
กลุ่มวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
จานวน 21 หน่วยกิต
231221
การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ
3(2-2-5)
Data Visualization
231322
การจัดเตรียมข้อมูล
3(2-2-5)
Data Preparation
231331
บิก้ ดาต้า
3(2-2-5)
Big Data
231341
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
3(2-2-5)
Natural Language Processing
231342
การเรียนรูเ้ ชิงลึก
3(2-2-5)
Deep Learning
231351
ธุรกิจอัจฉริยะสาหรับวิทยาการข้อมูล
3(2-2-5)
Business Intelligence in Data Science
231491
โครงงานวิทยาการข้อมูล
3(2-2-5)
Data Science Project
กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์
จานวน 12 หน่วยกิต
231111
โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Data Structure and Algorithms Design
231212
การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
3(2-2-5)
Database Analysis and Design
231213
ระเบียบวิธีทางด้านปัญญาประดิษฐ์
3(2-2-5)
Methodologies of Artificial Intelligence

18
231314

การเรียนรูข้ องเครื่องและการประยุกต์
Machine Learning and Application

3(2-2-5)

กลุ่มทฤษฎีทางคณิตศาสตร์
จานวน 9 หน่วยกิต
241162
พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น
3(2-2-5)
Introduction to Linear Algebra
241363
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5)
Mathematical Aanalysis for Data Science
241364
การหาค่าเหมาะที่สุดเบือ้ งต้น
3(2-2-5)
Introduction to Optimization
กลุ่มตัวแบบการพยากรณ์ทางสถิติ
247281
เทคนิคการพยากรณ์
Forecasting Techniques
247282
แบบจาลองสถิติประยุกต์
Applied Statistics Models
247283
การวิเคราะห์หลายตัวแปร
Multivariate Analysis

จานวน 9 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

2.3) วิชาเอกเลือก
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้เลือกจากรายวิชา ดังนี้
กลุ่มวิศวกรรมข้อมูล
231323
วิศวกรรมคุณลักษณะ
3(2-2-5)
Featured Engineering
231332
เทคนิคการสกัดข้อมูลเว็บ
3(2-2-5)
Web Scarping Techniques
231333
บล็อกเชน
3(2-2-5)
Blockchain
231343
คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
3(2-2-5)
Data Warehouse and Data Mining
231352
ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและจริยธรรม 3(2-2-5)
Information Security and Ethics
231396
หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ 3(2-2-5)
Current Topic in Data Science and Application
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กลุ่มการพัฒนาโปรแกรม
222362
ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
Expert System and Decision Support System
225322
พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
Introduction to Visual Programming
225323
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile Application Development
225361
การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
Software Analysis and Design
225363
เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing Technology
กลุ่มวิเคราะห์เชิงลึกและการหาค่าที่เหมาะที่สุด
241366
ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์
Optimization Methods and Applications
241367
การบูรณะภาพเบือ้ งต้นด้วยแมทแลบ
Introduction to Image Restoration with MATLAB
241368
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
Mathematical Modeling
2.4) ประสบการณ์ภาคสนาม
231493
การศึกษาอิสระ *
Independent Study
231494
การฝึกงาน *
Professional Training
231495
สหกิจศึกษา *
Co-Operative Education

จานวน

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

หมายเหตุ * ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวน
6 หน่วยกิต
นิ สิ ต สามารถเลื อ กเรีย น รายวิ ช าที่ เปิ ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา หรื อ
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ยกเว้นรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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4) รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน
1 หน่วยกิต
231492
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1)
วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
(ไม่นับหน่วยกิต)
Preparation for Data Science and Application
Professional Experience
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3.1.4 แผนการศึกษา
ชั้นปีท่ี 1
ภาคการศึกษาต้น
001101
001102
231101
231102
241161
247181

001103
002202
003202
231111
241162
247182

การใช้ภาษาไทย
Usage of Thai Language
ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
Ready English
พืน้ ฐานวิทยาการข้อมูล
Fundamentals of Data Science
การเขียนโปรแกรมสาหรับวิทยาการข้อมูล
Programming for Data Science
การคานวณพื้นฐาน
Computational Fundamentals
สถิตเิ บือ้ งต้นสาหรับวิทยาการข้อมูล
Basic Statistics for Data Science
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง
Explorative English
สังคมพหุวัฒนธรรม
Multicultural Society
การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
Health and Environment Management
โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithms Design
พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น
Introduction to Linear Algebra
สถิตเิ ชิงปฎิบัติสาหรับวิทยาการข้อมูล
Statistics Practice for Data Science
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3)2-2-5(
3(2-2-5)

18 หน่วยกิต

22
ชั้นปีท่ี 2
ภาคการศึกษาต้น
001204
002201
231212
231221
241363
247281
247282

ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
Step UP English
พลเมืองใจอาสา
Citizen Mind by Citizenship
การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
Database Analysis and Design
การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ
Data Visualization
การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการข้อมูล
Mathematical Analysis for Data Science
เทคนิคการพยากรณ์
Forecasting Techniques
แบบจาลองสถิตปิ ระยุกต์
Applied Statistics Models

3(2-2-5)

รวม

21 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
)32-2-5(
3(2-2-5)
3(2-2-5)

ภาคการศึกษาปลาย
003201
004101
004201
126100
231213
241364
247283

การสื่อสารในสังคมดิจิทัล
Communication in Digital Society
ศิลปะในการดาเนินชีวติ
Arts of Living
บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
Socialized Personality
เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Economics
ระเบียบวิธีทางด้านปัญญาประดิษฐ์
Methodologies of Artificial Intelligence
การหาค่าเหมาะที่สุดเบือ้ งต้น
Introduction to Optimization
การวิเคราะห์หลายตัวแปร
Multivariate Analysis

รวม

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

21 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 3
231303
231314
231322
231331
231351
XXXXXX

231341
231342
XXXXXX
XXXXXX

ภาคการศึกษาต้น
การคิดเชิงออกแบบสาหรับวิทยาการข้อมูล
Design Thinking for Data Science
การเรียนรูข้ องเครื่องและการประยุกต์
Machine Learning and Application
การจัดเตรียมข้อมูล
Data Preparation
บิก้ ดาต้า
Big Data
ธุรกิจอัจฉริยะสาหรับวิทยาการข้อมูล
Business Intelligence in Data Science
วิชาเอกเลือก
Major Elective
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Natural Language Processing
การเรียนรูเ้ ชิงลึก
Deep Learning
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
18 หน่วยกิต

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(X-X-X)
3(X-X-X)
12 หน่วยกิต
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ชั้นปีท่ี 4
231491
231492

XXXXXX
XXXXXX

ภาคการศึกษาต้น
โครงงานวิทยาการข้อมูล
Data Science Project
การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วิทยาการข้อมูและการประยุกต์
Preparation for Data Science and
Application Professional Experience
วิชาเอกเลือก
Major Elective
วิชาเลือกเสรี
Free Elective
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
231493 การศึกษาอิสระ *
Independent Study
231494 การฝึกงาน *
Professional Training
231495 สหกิจศึกษา *
Co-Operative Education
รวม
หมายเหตุ * ให้นสิ ิตเลือกเรียนเพียง 1 รายวิชา

3(2-2-5)
1(0-2-1)
(ไม่นับหน่วยกิต)

3(X-X-X)
3(X-X-X)
9(1) หน่วยกิต

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
001101 การใช้ภาษาไทย

3(2-2-5)

Usage of Thai Language
การสื่อสารด้วยคา วลี การแต่งประโยค สานวน และโวหารในภาษาไทย การจับใจความ
สาคัญจากการฟังและการอ่าน การเขียนย่อหน้า การสรุปความ และการแสดงความคิดผ่านทัก ษะ
การใช้ภาษาไทยที่เหมาะสม
Communicative skill through word, phrase, sentence, idiom, and prose in Thai language
usage, identifying main idea from listening and reading, paragraph writing, brief summarizing
including thinking expression through the use of appropriate Thai
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม

3(2-2-5)

Ready English
ค าศัพ ท์และไวยกรณ์ ภ าษาอั งกฤษ หลัก การใช้ภ าษาอัง กฤษของการฟั ง พูด อ่าน เขีย น
การพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน ได้แก่ การแนะนาตนเองและบุคคลอื่น การตอบรับ
และการปฏิ เ สธการเชิ ญ ชวน การถามทาง การบอกทางและการวางแผนเดิ น ทาง การสนทนา
ในร้านอาหาร การเลือกซือ้ สินค้า และการกล่าวลา
English vocabulary and grammar, fundamental English usage in listening, speaking, reading
and writing, development of English usage for daily-life including getting acquainted with someone,
accept and decline invitation, direction giving, direction asking and direction planning, conversation
in restaurant, smart shopping and saying goodbye for someone
001103 ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง

3(2-2-5)

Explorative English
ทัก ษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน เขีย น คาศัพท์และไวยกรณ์ใ นการสื่อสารตาม
สถานการณ์ต่างๆ ในบริบทสากล ได้แก่ การวางแผนการเดินทาง การจองโรงแรม ผ่านอินเทอร์เน็ต
การโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอั งกฤษในสนามบิน ประกาศของสนามบิน
การสื่ อ สาร ณ ด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ ง ศุ ล กากร การเข้ า พั ก ในโรงแรม การอธิ บ ายเหตุ ก ารณ์
ไม่พึงประสงค์ การสนทนาในงานเลี้ยงและการรับประทานอาหารแบบตะวันตก

26
Skills of English language: listening, speaking, reading, and writing, vocabularies and
English grammar for different situations in communication and effectiveness in international context
including trip planning, flight and accommodation booking using internet, international phone calling,
communication in airport, airport announcement, communication in customs and immigration,
communication in bad situations and party
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า

3(2-2-5)

Step UP English
คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารและสื่อในชีวิตประจาวัน หลักการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้แก่ การเขียนอีเมลล์ การเขียนสรุปความจากสื่อ การอ่านและถ่ายทอดข่าว
การอ่านกราฟและตาราง การตีความและการนาเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตอ่ การศึกษาและอาชีพ
English vocabulary related to news and media in daily life, English usage for listening,
speaking, reading and writing including e-mail, summarizing from media, news reading and sharing,
data interpretation from graphs and tables, interpretation and information presentation for further
study and future careers
002201 พลเมืองใจอาสา

3(2-2-5)

Citizen Mind by Citizenship
สิ ท ธิ บทบาทและหน้ า ที่ ข องพลเมื อ งในสั ง คมทุ ก ระดั บ จิ ต อาสา ส านึ ก สาธารณะ
ความกตัญญู พลเมืองกับประชาธิปไตย จริยธรรมทางวิชาชีพ การปรับตัวเข้า กับการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมและวัฒนธรรมและกระเสไหลวนของวัฒนธรรมโลก
Rights, roles and duties of citizens, volunteerism, public consciousness, gratitude,
citizenship and democracy, professional ethics, the changing society, cultural appreciation, adaptation
to social and cultural changing
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม

3(2-2-5)

Multicultural Society
มนุษย์กับสังคม สังคมพหุวัฒนธรรม การจัดการอคติและความรุนแรงในสังคมพหุวัฒนธรรม
กระแสการเปลี่ ย นแปลงในสั ง คมและวั ฒ นธรรมโลก อาเซี ย น ความหลากหลายทางสั ง คม
และวัฒนธรรมของท้องถิ่นไทย 4 ภาค จังหวัดพะเยาและมหาวิทยาลัยพะเยา
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Man and society, multicultural society, bias and violence management in multicultural
society, social and cultural trends in global, ASEAN, social and cultural diversity of Thailand’s regional,
Phayao and University of Phayao dimensions
003201 การสื่อสารในสังคมดิจิทัล

3(2-2-5)

Communication in Digital Society
ความรู้พื้นฐานเทคโนโลยี ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย นวัตกรรมของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล ธุรกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้โปรแกรมสานักงานอัตโนมัติ และโปรแกรมประยุ ก ต์
เพื่ อ การผลิ ต สื่ อ ผสม การสื บ ค้ น คั ด กรอง และเลื อ กสรรข้ อ มู ล เพื่ อ น ามาใช้ ใ นการท างานและ
ชี วิ ต ประจ าวั น การสื่ อ สารในเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ อ ย่ า งมี จ ริ ย ธรรมและเป็ น ไปตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
Fundamentals of technology: hardware, software and networking, innovation in digital
economy, electronic commerce transaction, office automation program and software application for
multimedia production, search, screening and selection data for work and daily life, communication
through online social networking in accordance with ethical and related legal regulation
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3(2-2-5)

Health and Environmental Management
แนวคิดด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ภาวะสุขภาพกาย จิต อารมณ์ ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
การวิเ คราะห์ แ ละวางแผนการรับ ประทานอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ ผลิตภัณฑ์สุข ภาพในชี วิตประจ าวั น
ความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์กับสุขภาพ นันทนาการและการออกกาลังกาย โรคระบาด โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ อุบัติเหตุทางจราจร การรับมือกับอุบัติภัย ภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการ
น้าในชีวติ ประจาวัน การจัดการและแปรรูปขยะและการใช้พลังงานอย่างประหยัด
Concept of health and environment, state of health, mental, emotion, health factors,
analysis and planning of healthy consumption, daily- health product, relation between emotion and
health, recreation and exercise, pandemic, Sexual Transmitted Infection, traffic accident, planning
with accident, natural disaster, water management in daily life, waste processing and environmental
saving
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004101 ศิลปะในการดาเนินชีวิต

3(2-2-5)

Arts of Living
การสร้างแรงบันดาลใจ การตั้งเป้าหมายและการวางแผนการดาเนินชีวิต การเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น หลักเศรษฐกิจพอเพียง การดาเนินชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง กระบวนการ
คิดเชิงบวก คิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การควบคุมและการจัดการอารมณ์
Inspiration making, goal setting and life planning, appreciation in self value and others,
goal setting in life and planning, fundamental of sufficiency economy, lifestyle concept of sufficiency
economy, thinking system, positive thinking, analytical thinking, creative thinking, emotion control
and management
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม

3(2-2-5)

Socialized Personality
ความสาคัญของบุคลิกภาพ การเสริมสร้างบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย วาจา
ใจ มารยาท วั ฒ นธรรมไทย ทั ก ษะการพู ด ในที่ ชุ ม ชน คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามอั ต ลั ก ษณ์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา การอยู่รว่ มกันในสังคม การปรับตัวในบริบทสังคมไทยและสังคมโลก
Important of personality, personality development, personality development of physical,
verbal, mind, manner, Thai culture, public communication skills, desired traits relating to University
of Phayao's identity, living in a society, self-adaptation in the Thai and global social context
126100 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3(3-0-6)

Introduction to Economics
ความหมายและความส าคั ญ ของวิ ช าเศรษฐศาสตร์ ระบบเศรษฐกิ จ การก าหนดราคา
โดยอุ ป สงค์ อุ ป ทาน ความยื ด หยุ่ น ของอุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทาน ทฤษฎี แ ละแนวคิ ด เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
พฤติกรรมผู้บริโภค ทฤษฎีการผลิต ต้นทุน รายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบายการเงิน
นโยบายการคลัง เงินเฟ้อ เงินฝืด และการค้าระหว่างประเทศ
Definition and importance of economics, economic systems, demand and supply, demand
and supply elasticity, price determination and market equilibrium, basic consumer behavior theory,
production and production cost, national income, money and banking, monetary and fiscal policies,
inflation and deflation, international trade
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222362 ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

3(2-2-5)

Expert System and Decision Support System
ความรู้เบื้องต้นของระบบผู้เชี่ยวชาญ ลักษณะสาคัญ สถาปัตยกรรม แบบจาลอง การแสดง
ความรู้ ประสิทธิภาพของการใช้กฎ การจัดแบ่งประเภทความรู้ การจัดการองค์ความรู้ การตั ดสินใจ
และการสนับ สนุนการตัด สินใจ ระบบสนับ สนุนการตัดสินใจ กระบวนการพัฒนาระบบ ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์และส่ ว นต่อ ประสาน การประเมิน ผล เครื่องมือสาหรับ การพั ฒนาระบบทฤษฎี พื้ น ฐาน
การตัดสินใจและการสนับสนุนการตัดสินใจ การจัดการองค์ความรู้ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สาหรับ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ การพัฒนาระบบ การประเมินผล
Introduction to Expert Systems ( ES) ,characteristics, architecture, models, knowledge
representation, rule efficiency, knowledge classification, knowledge management, decision making
and computerized decision support, Decision Support System ( DSS) , system development,
hardware, software and user interface, evaluation, development tools for ES and DSS Fundamental
theories, decision making and computerized decision support, knowledge management, hardware
and software for decision support systems, decision support systems applications, development of
decision support systems, decision support systems evaluation
225322 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล

3(2-2-5)

Introduction to Visual Programming
พื้นฐานของภาษาโปรแกรมแบบวิชวล การเขีย นโปรแกรมแบบอิงเหตุก ารณ์ ระเบีย บวิธี
การสร้างและจัดดาเนินการของวัตถุ การแก้ไขจุดบกพร่องและควบคุมดูแลข้อผิดพลาด การพัฒนา
โปรแกรมประยุกต์
Basic of visual programming language, event- driven programming, objects creation and
manipulation methods, debugging and error handling, application development
225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

3(2-2-5)

Mobile Application Development
สถาปัตยกรรมของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบปฏิบัติการ พืน้ ฐานของโปรแกรมประยุกต์อุปกรณ์
เคลื่ อ นที่ วั ฏ จั ก รโปรแกรมประยุ ก ต์ การออกแบบและการพั ฒ นาส่ ว นติ ด ต่อ กั บ ผู้ ใ ช้ แ บบกราฟิก
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การส่งผ่านข้อมูล การเก็บข้อมูล การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายใน การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่
Mobile architecture, operating system, basics of a mobile application, application lifecycle,
design and developing graphic users interface, data passing, data storing, internal device interfacing,
mobile applications development
225361 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์

3(2-2-5)

Software Analysis and Design
องค์ ป ระกอบของซอฟแวร์ กระบวนการพั ฒ นาซอฟแวร์ การวิ เ คราะห์ ค วามต้ อ งการ
การจัดการโครงการ การออกแบบซอฟต์แวร์ รับเข้า ประมวลผล ส่งออก หน่วยเก็บข้อมูล แบบจาลอง
เพื่อการวิเคราะห์และออกแบบ คาอธิบายกระบวนการทางาน การออกแบบหน้าฟอร์มและรายงาน
กรณีศกึ ษาการวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
Software components, software development process, requirement analysis, project
management, software design, input, process, output, data storage, analysis and design model,
process specification, design form and report, case study of Software analysis and design
225363 เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

3(2-2-5)

Cloud Computing Technology
ความรู้พื้นฐานของการประมวลผลประสิทธิภาพสูง สถาปัตยกรรมของระบบประมวลผล
แบบกลุ มเมฆ บริการและเฟรมเวิร์คของระบบการประมวลผลประสิทธิภาพสูง หลักการของระบบ
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้วยระบบการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Introduction to high performance computing, cloud computing system architecture, services
and framework of high performance computing system, principles of cloud computing system, cloud
computing application development
231101 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล

3(2-2-5)

Fundamentals of Data Science
องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ หลักการและทักษะสาหรับ วิทยการข้อมูล ชุดข้อมูล
ระบบจานวนและการแทนข้อมูล การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ ขั้นตอน
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วิธี โครงสร้างข้อมูล ฐานข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ การพยากรณ์ การหาค่าเหมาะสมที่สุด ธรรมาภิบาล
ข้อมูล จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร์
Computer system components, principles and skills for data science, dataset, number
system and data representation, data visualization, programming language and tools, algorithms,
data structure, database, artificial intelligence, forecasting, optimization, data governance, computer
ethics and laws
231102 การเขียนโปรแกรมสาหรับวิทยาการข้อมูล

3(2-2-5)

Programming for Data Science
การแก้ ปัญ หา ตรรกะพื้นฐาน แบบชนิดข้อมูล ตัวดาเนินการ โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลังโปรแกรมด้านวิทยาการข้อมูล และกรณีศึกษาการเขีย นโปรแกรม
ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูล
Problem solving, basic logic, data type, operators, control structure, function, objectoriented programming, data science library and case study of programming relating to data science
231111 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี

3(2-2-5)

Data Structures and Algorithms Design
ชนิดข้อมูลนามธรรม กองซ้อน แถวคอย รายการ และรายการแบบเชื่อมโยง กราฟ ต้นไม้
การวิ เ คราะห์ ขั้ น ตอนวิ ธี การเรี ย งล าดั บ และการค้ น หาข้อ มู ล ขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ ง ละโมบ การแบ่ ง แยก
และเอาชนะ การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต ขั้นตอนวิธีเชิงกราฟ
Abstract data types, stack, queue, list and linked- list, graph, tree, algorithm analysis,
sorting and searching, greedy algorithms, divide and conquer, dynamic programming and graph
algorithms
231212 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล

3(2-2-5)

Database Analysis and Design
แนวคิด ของระบบบริหารและจัดการฐานข้อมูล แบบจาลองข้อมูล ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
การทาให้เป็นบรรทัดฐาน การดาเนินการฐานข้อมูล การบูรณภาพและความมั่นคงข้อมูล การควบคุม
ภาวะพร้อมกัน การสารองและกู้คนื ข้อมูล ฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล บริการระบบฐานข้อมูล
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Concepts of database management system, data modeling, relational database,
normalization, database operations, data integrity and security, concurrency control, backup and
recovery, NoSQL database, database as a service
231213 ระเบียบวิธีทางด้านปัญญาประดิษฐ์

3(2-2-5)

Methodologies of Artificial Intelligence
หลักการและประวัติของปัญญาประดิษฐ์ แบบจาลองปริภูมิสถานะ ขั้นตอนวิธีการค้ นหา
การแทนค่าความรู้ การแก้ปัญหา ระเบียบวิธีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล
Principles and history of artificial intelligence, state space, search algorithm, knowledge
representation, problem-solving, methodologies of artificial intelligence in data analysis
231221 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ

3(2-2-5)

Data Visualization
หลั ก การปฏิสั มพั นธ์ ร ะหว่า งมนุษ ย์ และคอมพิว เตอร์ เทคนิคการเล่าเรื่อง ทัก ษะการคิ ด
เชิงวิเคราะห์ การออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ การออกแบบที่เน้นประสบการณ์ผู้ใช้ เครื่องมือที่ใช้
สร้างภาพนามธรรม และกรณีศกึ ษาการสร้างภาพนามธรรม
Principles of human- computer interaction, storytelling technique, analytical thinking, user
interface design, user experience design, data visualization tools and case study of data visualization
231303 การคิดเชิงออกแบบสาหรับวิทยาการข้อมูล

3(2-2-5)

Design Thinking for Data Science
กระบวนการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ระเบี ย บวิ ธี เ ชิ ง อาไจล์ กระบวนการคิ ด เชิ ง ออกแบบ
กระบวนการออกแบบโดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ชุดเครื่องมือสาหรับนักคิดเชิงออกแบบ การวิเคราะห์
และจัดการความเสี่ยง
Software development process, agile methodology, design thinking process, user-centered
design process, toolkit for design thinkers, risk analysis and management
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231314 การเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์

3(2-2-5)

Machine Learning and Application
หลั ก การของการเรีย นรู้เ ครื่อง ทฤษฎีก ารเรีย นรู้ ต้นไม้ตัดสินใจ การเรีย นรู้แบบมีผู้สอน
การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การเรียนรู้แบบเสริมกาลัง เทคนิคการประเมินแบบจาลอง การประยุกต์ใช้
การเรียนรูข้ องเครื่องในการวิเคราะห์ข้อมูล
Concepts of machine learning, learning theory, decision trees, supervised learning,
unsupervised learning, reinforcement learning, model evaluation techniques, application of machine
learning in data analysis
231322 การจัดเตรียมข้อมูล

3(2-2-5)

Data Preparation
หลักการจัดเตรียมข้อมูลก่อนการประมวลผล การทาความเข้าใจข้อมูลธุรกิจ การตรวจสอบ
แหล่งข้อมูล การท าความสะอาดข้อมูล การบูรณาการข้อมูล การแปลงข้อมูล การลดทอนข้อมู ล
คุ ณ ภาพข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด เตรีย มข้ อ มู ล และการออกแบบความปลอดภั ย ของข้ อมูล
ขั้นพื้นฐาน
Principles of data preprocessing, business data understanding, data source investigation,
data cleaning, data integration, data transformation, data reduction, data quality, data preprocessing
tools and basic data security design
231323 วิศวกรรมคุณลักษณะ

3(2-2-5)

Featured Engineering
ความสาคัญของคุณลักษณะ ชนิดของตัวแปร ลักษณะเฉพาะของตัวแปร การแทนค่าข้อมูล
ที่สูญหาย การแปลงและเข้ารหัสข้อมูล การรวมกลุ่มข้อมูล การแบ่งค่าต่อเนื่องเป็นช่วง การจัดการ
ค่าผิดปกติ การเปลี่ยนขนาดของคุณลักษณะ การลดมิติของข้อมูล การเลือกคุณลักษณะ การสร้าง
โมเดล การประเมินผลโมเดล การทางานแบบสายท่อ เครื่องมือ และกรณีศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรม
คุณลักษณะ
Importance of feature, type of variables, variable characteristics, missing data imputation,
data transformation and encoding, data aggregation, discretization, outliers handling, feature scaling,
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dimensionality reduction, feature selection, creating model, model evaluation, pipeline, tools and case
study of feature engineering
231331 บิ้กดาต้า

3(2-2-5)

Big Data
แนวคิดวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เบื้องต้น สถาปัตยกรรมและแพลตฟอร์มข้อมูลขนาดใหญ่
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง บล็อกเชน การทางานแบบสายท่อข้อมูล การจัดทาคลังข้อมูล เทคนิคการทา
เหมืองข้อมู ล การประมวลผลแบบกลุ่ ม การประมวลผลแบบทั นที เครื่องมือที่ใ ช้ใ นการวิเ คราะห์
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และการประยุกต์ใช้งาน
Introduction to big data analytics concepts, big data architecture and platform, internet of
things, blockchain, data pipeline, data warehouse, data mining techniques, batch processing, real
time processing, big data analytics tools and applications
231332 เทคนิคการสกัดข้อมูลเว็บ

3(2-2-5)

Web Scarping Techniques
พื้ น ฐานการสื่ อ สารและระบบเครื อ ข่ า ย ความปลอดภั ย การประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆ
การบริ ก ารผ่ า นเว็ บ เอชที เ อ็ ม แอล ซี เ อสเอส จาวาสคริ ป ต์ เอพี ไ อ การเชื่ อ มต่ อ ฐานข้ อ มู ล กั บ
เว็ บ แอปพลิ เ คชั น จริ ย ธรรมการสกั ดข้ อ มู ล เครื่ อ งมื อ สกั ด ข้ อ มู ล จากเว็บ คลั ง โปรแกรมด้ า นการ
สกัดข้อมูลจากเว็บ และกรณีศกึ ษาการสกัดข้อมูลจากเว็บ
Fundamental data communication and network, security, cloud computing, web services,
HTML, CSS, JavaScript, API, database connection in web application, ethics of scarping, web
scarping tools, web scarping library and case study of web scarping
231333 บล็อกเชน

3(2-2-5)

Blockchain
พื้นฐานของบล็อกเชน กลไกความเห็นพ้อง วิทยาการเข้ารหัสลับ แฮชชิง รายการเดินบัญชี
ผู้ขุด สัญญาอัจฉริยะ แอปพลิเคชันแบบกระจาย แพลตฟอร์ม บล็อกเชน และการนาไปใช้ในวิทยาการ
ข้อมูล
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Foundation of blockchain, consensus mechanism, cryptography, hashing, transaction,
miner, smart contracts, decentralized applications, blockchain platforms and applications in data
science
231341 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

3(2-2-5)

Natural Language Processing
การประมวลผลข้อ ความและค าพู ด การวิ เ คราะห์ ห น่ ว ยคา การวิ เ คราะห์ ว ากยสัมพันธ์
ความหมายศัพท์ ความหมายเชิงสั มพันธ์ สัมพันธสาร วัจนปฏิบัติศาสตร์ คลังโปรแกรม เครื่องมือ
และการประยุกต์ใช้งานการประมวลผลภาษาธรรมชาติ
Text and speech processing, morphological analysis, syntactical analysis, lexical semantics,
relational semantics, discourse, pragmatic, NLP library, tools and applications
231342 การเรียนรู้เชิงลึก

3(2-2-5)

Deep Learning
โครงข่ายประสาทเทียม ฟังก์ชันก่อกัมมันต์ สถาปัตยกรรมการเรียนรู้เชิงลึก คลังโปรแกรม
การเรียนรูเ้ ชิงลึก การประยุกต์ใช้งานในวิทยาการข้อมูล
Artificial neural network, activation function, deep learning architecture, deep learning
library, applications in data science
231343 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

3(2-2-5)

Data Warehouse and Data Mining
องค์ป ระกอบและสถาปั ตยกรรมของคลัง ข้อ มูล ตัวแบบข้อมูลพหุมิติ การออกแบบและ
การพัฒนาคลังข้อมูล การจัดการธุรกิจ การประยุกต์ใช้คลังข้อมูลกับองค์กร ขั้นตอนวิธีการจาแนก
ขั้นตอนวิธีการจัดกลุ่ม ขั้นตอนวิธีเหมืองกฎ การวัดประสิทธิภาพของเหมืองข้อมูล การประยุกต์ใ ช้
เหมืองข้อมูล
Data warehouse components and architecture, dimension modeling, designing and
implementing data warehouse, business management, applied data warehouse for organization,
classification algorithms, clustering algorithms, rule mining algorithms, measuring effectiveness of
data mining, data mining applications

36
231351 ธุรกิจอัจฉริยะสาหรับวิทยาการข้อมูล

3(2-2-5)

Business Intelligence in Data Science
กรอบแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ลักษณะสารสนเทศ
สาหรับธุรกิจอัจฉริยะ การวิเคราะห์ธุรกิจขั้นพื้นฐาน แดชบอร์ด การสร้างรายงาน การสร้างตารางหมุน
ได้ การนาเสนอข้ อมู ล ในรูป แบบแผนที่ ภูมิ ส ารสนเทศ การวิเ คราะห์ใ นสถานะการต่ า ง ๆ บทบาท
ของนัก วิท ยาศาสตรขอมูล การจัด การประสิท ธิภาพของธุ รกิจ โปรแกรมประยุ ก ต์และกรณีศึกษา
ทางด้านธุรกิจอัจฉริยะ
Business Intelligence framework and decision support systems, information characteristics
for business intelligence, introduction to business analysis, dashboard, creating report, creating pivot
tables, geospatial mapping presentation, what- if analysis, roles of data scientist, business
performance management (BPM), applications and case study of business intelligence
231352 ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและจริยธรรม

3(2-2-5)

Information Security and Ethics
ความมั่ น คงของระบบสารสนเทศ นโยบายรั ก ษาความปลอดภั ย ของระบบสารสนเทศ
การจัดการความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การเข้ารหัส การพิสูจน์สิทธิ์และการยืนยันตัวบุคคล
การควบคุมการเข้าถึง กฎหมายและปัญหาจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์
Information system security, information system security policies, information system
security management, cryptography, authentication and personal identifier, access control, IT laws
and ethical problems associating with information technology, computer crime
231396 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์

3(2-2-5)

Current Topics in Data Science and Application
หัวข้อที่น่าสนใจด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางวิทยาการข้อมูล พื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
เทคโนโลยีหรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์แนวโน้ม วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการประยุกต์
Interesting topics of data science and application, relating fundamental theories, relating
technology or standard, trend analysis, pros and cons analysis of the application
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231491 โครงงานวิทยาการข้อมูล

3(2-2-5)

Data Science Project
การทดลองหรือพัฒนาโครงงานตามสมมุติฐ าน ทบทวนการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ตามความต้ อ งการที่ เ ปลี่ ย นไป การพั ฒ นาระบบ การทดสอบระบบย่ อ ย การทดสอบระบบ
การตรวจสอบความสมเหตุสมผลและการทวนสอบ แก้จุดบกพร่อง การวิเคราะห์ผลลัพธ์และสรุปผล
จัดทาเอกสารระบบ นาเสนอผลการดาเนินโครงงาน
Experiment or project development according to the hypothesis, reconsideration of system
analysis and design complying with changing requirement, project development, unit test, system
test, validation and verification, debug, result analysis and conclusion, documentation and project
presentation
231492 การเตรียมพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ 1(0-2-1)
Preparation for Data Science and c Professional Experience
รูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สถานประกอบการ คุณธรรมและจริยธรรม
การสื่อสารและเทคนิคการสื่อสาร การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในสถานประกอบการ การพัฒนาบุคลิกภาพ
เพื่อการปฏิบัติงาน เทคนิคการเขียนรายงานและการนาเสนอโครงงาน การฝึกทักษะเฉพาะทางด้าน
วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
Process of professional experience, workplaces, virtue and morality, communication and
communication techniques, human relations in workplaces, working personality development, report
writing and presentation techniques, specialist skills training in data science and application
231493 การศึกษาอิสระ

6 หน่วยกิต

Independent Study
การค้นคว้า การรวบรวมข้อ มูล การวิจัย การวิเ คราะห์ การเขีย นรายงาน การนาเสนอ
และการอภิปราย ในหัวข้อทางด้านวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
Searching, collecting data, researching, analyzing, report writing, presenting and
discussing topics in data science and application
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231494 การฝึกงาน

6 หน่วยกิต

Professional Training
การฝึกปฏิบัติ เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาการข้อมูล
และการประยุกต์ ในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Training, learning, gaining experience, improving working skills in data science and
application in private or government sectors
231495 สหกิจศึกษา

6 หน่วยกิต

Co-operative Education
การปฏิบัติงาน เรียนรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในงานที่เกี่ยวข้องกับ วิทยาการข้อมูล
และการประยุกต์ ในฐานะพนักงานฝึกหัดในสถานประกอบการ องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
Working, learning, gaining experience, improving working skills in data science and
application as an apprentice in private or government sectors
241161 การคานวณพื้นฐาน

3(2-2-5)

Computational Fundamentals
แนวคิดพื้นฐาน ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์และปริพันธ์ ลาดับและอนุกรม
ของจานวนจริง อนุกรมกาลัง ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
หลายตัวแปรและการประยุกต์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง ปริพันธ์หลายชัน้ และการประยุกต์
Basic concepts, limits and continuity of functions, derivatives and integral, sequences and
series of real numbers, power series, limits and continuity of several variable functions, derivative of
several variable function and applications, directional derivative, multiple integrals and applications
241162 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น

3(2-2-5)

Introduction to Linear Algebra
เมทริกซ์สมมูล ค่าลาดับชั้นของเมทริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและผลเฉลย และหลักเกณฑ์
คราเมอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะ และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะเบื้องต้น
ปริภูมิยุคลิค
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Equivalent matrices, rank of matrices, system of linear equations and solution, determinants
and Cramer’s rule, vector space, linear transformation, introduction to eigenvalues and eigenvectors,
Euclidean space
241363 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาหรับวิทยาการข้อมูล

3(2-2-5)

Mathematical Analysis for Data Science
ปริภูมิเ ชิงเส้น ปริภูมิเ มตริก ปริภูมิบ านาค ปริภูมิ ฮิลเบิร์ต ฟังก์ชันนูน โครงข่ายประสาท
การประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
Linear space, Metric space, Banach space, Hilbert space, convex function, neural networks,
Applications in data analysis
241364 การหาค่าเหมาะที่สุดเบื้องต้น

3(2-2-5)

Introduction to Optimization
ปัญหาการหาค่าเหมาะที่สุด เงื่อนไขเหมาะที่สุด การหาค่าเหมาะที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขบังคับ
การหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ การหาค่าเหมาะที่สุดแบบมีเงื่อนไขบังคับเชิงทั่วไป
Optimization problems, optimality conditions, unconstrained optimization, constrained
optimization, general constrained optimization
241366 ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์

3(2-2-5)

Optimization Methods and Applications
ตั ว ด าเนิ น การทางเดี ย ว ผลรวมของตั ว ด าเนิ น การทางเดี ย ว ระเบี ย บวิ ธี เ กรเดี ย นต์ แ ละ
ซับเกรเดียนต์ ระเบียบวิธีภาพฉาย ตัวดาเนินการใกล้เคียง ระเบียบวิธีจุดใกล้เคียง ระเบียบวิธีแยกส่วน
การประยุ ก ต์ ส าหรั บ การประมาณค่ า ก าลั ง สองน้ อ ยที่ สุ ด การประยุ ก ต์ ส าหรั บ การกู้ คื น ภาพและ
สัญญาณ การประยุกต์สาหรับการเรียนรู้ของเครื่อง
Monotone operators, sums of monotone operators, gradient and subgradient methods,
projection methods, proximity operators, proximal point method, splitting method, applications for
least squares approximation, applications for image and signal restoration, applications for machine
learning
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241367 การบูรณะภาพเบื้องต้นด้วยแมทแลบ

3(2-2-5)

Introduction to Image Restoration with MATLAB
หลักการพื้นฐานของภาพดิจิทัล รูปแบบและการนาเสนอภาพ การจัดการภาพในแมทแลบ
ปัญหาการกู้คืนรูปภาพ ฟังก์ชันการพร่ามัว วิธีเชิงเส้นและทาซ้าสาหรับการกู้คืนรูปภาพ การวิเคราะห์
ข้อมูลรูปภาพ
Digital image fundamentals, formation of an image and its representation, manipulating
images in MATLAB, image restoration problem, blurring function, linear and iterative methods for
image restoration, image data analyzation
241368 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์

3(2-2-5)

Mathematical Modeling
หลั ก การและการสร้างแบบจาลองทางคณิตศาสตร์ แบบจาลองของการประยุ ก ต์ต่าง ๆ
ชนิ ด ไม่ ต่ อ เนื่ อ งและต่ อ เนื่ อ ง การวิ เ คราะห์ เ สถี ย รภาพและการท าให้ มี เ สถี ย รภาพ การวิ เ คราะห์
พฤติกรรมของผลเฉลยโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์
Principle and formulation of mathematical models, discrete and continuous models of
various applications, stability and stabilization analysis of behavior solutions by mathematical
packages
247181 สถิติเบื้องต้นสาหรับวิทยาการข้อมูล

3(2-2-5)

Basic Statistics for Data Science
ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับสถิติ การเก็บรวบรวมข้อมูล การนาเสนอข้อมูล แนวความคิดพื้นฐาน
ความน่ า จะเป็ น การแจกแจงความน่ า จะเป็ น ของตั ว แปรสุ มไม่ ต่ อ เนื่ อ งและตั ว แปรสุ มต่ อ เนื่ อ ง
การทดสอบการแจกแจงปรกติ การอนุมานทางสถิติเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยประชากร 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม แนวคิด
ของสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบสาหรับตัวอย่างหนึ่งกลุ่ม การทดสอบสาหรับตัวอย่างสองกลุ่มที่
สัมพันธ์กันและตัวอย่างสองกลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน การวัดความสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิติ
Introduction to statistics methods, collecting data, presentation data, basic concept of
probability, discrete and continuous probability distributions, normality tests, inference for 1 and 2
population mean, concepts of nonparametric, test for one sample, test for two related samples and
two independent samples, measure of correlation, and the use of statistical package program
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247182 สถิติเชิงปฏิบัติสาหรับวิทยาการข้อมูล

3(2-2-5)

Statistics Practice for Data Science
แนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนการทดลอง แผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนการ
ทดลองแบบบล็อกสุ่ม แผนการทดลองแบบจัตุรัสละติน แผนการทดลองแบบแฟคทอเรียล การทดสอบ
สถิ ติไ ม่อิงพารามิ เ ตอร์ส าหรับ ตั ว อย่ า ง k กลุ่มที่สัมพันธ์กั นและตั วอย่ าง k กลุ่มที่เ ป็นอิสระต่ อ กั น
และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Concept of experimental designs, completely randomized designs, randomized complete
block designs, latin squares designs, factorial designs, non-parametric test for k related samples
and k independent samples, and the use of statistical package program
247281 เทคนิคการพยากรณ์

3(2-2-5)

Forecasting Techniques
แนวคิ ด พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอย การวิ เ คราะห์ ก ารถดถอยอย่ า งง่ า ย
และพหุคูณ การถดถอยไม่เชิงเส้น อนุกรมเวลา ตัวแบบการพยากรณ์ เทคนิคการพยากรณ์ การแยก
องค์ ป ระกอบ การปรั บ ให้ เ รี ย บ การพยากรณ์ วั ฏ จั ก ร วิ ธี ข อง บ็ อ กซ์ - เจนกิ น ส์ การเลื อ กตั วแบบ
การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ และการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติ
Basic concept of regression analysis, simple and multiple linear regression, non- linear
regression, time series, forecasting models, forecasting techniques, decomposition, smoothing, cycle
forecasting, Box- Jenkins method, model selection, model diagnostics, and the use of statistical
package program
247282 แบบจาลองสถิติประยุกต์

3(2-2-5)

Applied Statistics Models
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ข้อมูลจาแนกประเภท การแจกแจงสาหรับข้อมูลจาแนกประเภท
ตารางการจร การอนุ ม านตารางการจร ตั ว แบบการถดถอยโลจิ ส ติ ก ทวิ ภ าค แนวคิ ด พื้ น ฐาน
ของการวิ เ คราะห์ ตั ว แบบการรอดชี พ ฟั ง ก์ ชั น การรอดชี พ ฟั ง ก์ ชั น พิ บั ติ การประมาณค่ า และการ
เปรี ย บเที ย บเส้ น โค้ ง การรอดชี พ การประยุ ก ต์ ตั ว แบบการรอดชี พ และการประยุ ก ต์ ใ ช้ โ ปรแกรม
สาเร็จรูปทางสถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล
Introduction to categorical data, distributions for categorical data, contingency tables,
inference for contingency tables, binary logistic regression, basic concepts of survival analysis,
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survival function, hazard function, estimating and comparing survival curves and the use of statistical
package program in data analysis
247283 การวิเคราะห์หลายตัวแปร

3(2-2-5)

Multivariate Analysis
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลายตัวแปร การแจกแจงแบบปรกติของหลายตัวแปร การอนุมาน
เวกเตอร์ของค่าเฉลี่ยสาหรับหลายตัวแปร การวิเคราะห์ความแปรปรวนของหลายตัวแปร การวิเคราะห์
ปัจจัย การวิเคราะห์จาแนกกลุ่ม การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทาง
สถิตใิ นการวิเคราะห์ข้อมูล
Introduction to multivariate, multivariate normal distribution, inference for vector mean of
multivariate, multivariate analysis of variance, factor analysis, discriminant analysis, cluster analysis
and the use of statistical package program in data analysis
ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
1. เลขสามลาดับแรก
หมายถึง
สาขาวิชา
2. เลขในลาดับที่ 4 หมายถึง ระดับชั้นปีของการศึกษา
2.1 เลข 1
หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 1
2.2 เลข 2
หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 2
2.3 เลข 3
หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 3
2.4 เลข 4
หมายถึง รายวิชาในระดับชั้นปีที่ 4
3. เลขในลาดับที่ 5 หมายถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา
3.1 เลข 0
หมายถึง กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางด้านวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
3.2 เลข 1
หมายถึง กลุ่มวิชาพืน้ ฐานทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
3.3 เลข 2
หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดเตรียมและนาเสนอข้อมูล
3.4 เลข 3
หมายถึง กลุ่มวิชาการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
3.5 เลข 4
หมายถึง กลุ่มวิชาการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์
3.6 เลข 5
หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจ
3.7 เลข 9
หมายถึง กลุ่มวิชาหัวข้อปัจจุบัน/โครงงาน/ฝึกวิชาชีพ
4. เลขในลาดับที่ 6 หมายถึง อนุกรมของรายวิชา โดยเรียงจากรายวิชาบังคับชั้นปีที่ 1, 2,
3, 4 ตามลาดับก่อน แล้วจึงเรียงรายวิชาเลือกชัน้ ปีที่ 1, 2, 3, 4 ตามลาดับ อนุกรมเริ่มที่เลข 1

43
3.2 ชื่อ สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร

1

นายธนกฤต เทียนหวาน

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
36099007XXXXX

2

นายประสิทธิ์ ช่อลาเจียก

35603003XXXXX

รองศาสตราจารย์

3

นายอัยเรศ เอี่ยมพันธ์

36002001XXXXX

รองศาสตราจารย์

4

นายดารงศักดิ์ แย้มบางหวาย

31601000XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

5

นางวัชรภรณ์ ช่อลาเจียก *

35605002XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

6

นางสาววาจารี วีระ

35605003XXXXX

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
รองศาสตราจารย์

คุณวุฒิ
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ด.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิชาชีพครู
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
วิชาชีพครู
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษา
จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี
2549
2546
2544
2554
2548
2546
2545
2551
2547
2545
2551
2546
2543
2554
2548
2547
2558
2550
2545
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7

นายกนกวรรธน์ เซี่ยงเจ็น *

เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน
35001000XXXX

8

นางสาวเขมวดี ปรีดาลิขิต

35404001XXXXX

อาจารย์

9

นายณัฐดนัย คาขาด *

35401003xxxxx

อาจารย์

10

นายธีรพงษ์ หล้าอินเชื้อ *

35601005XXXXX

อาจารย์

11

นายยืนยง กันทะเนตร *

15603000xxxxx

อาจารย์

ลาดับ ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

12

นางสาวสุลาวัลย์ ยศธนู

35701007XXXXX

อาจารย์

13

นางสาวเอื้อมพร วิทยารัฐ

35201009XXXXX

อาจารย์

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
Ph.D.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.

วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Applied Statistics
สถิตปิ ระยุกต์
สถิติ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
เทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตและ
สารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
วิธีวิทยาการวิจัย
สถิตปิ ระยุกต์
สถิติ
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์

วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาเร็จการศึกษา

ปี

จากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Victoria University of Wellington, New Zealand
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา

2560
2547
2542
2555
2547
2545
2550
2546
2560
2552
2549
2555

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2551
2553
2545
2542
2556
2551
2544
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต มีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์ใน
วิชาชีพก่อนเข้าสู่การทางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝึกงาน (6 หน่วยกิต) และสหกิจ
ศึกษา (6 หน่วยกิต) ให้นสิ ิตเลือกทา ซึ่งจะจัดอยู่ในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนิสิต มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจในหลักการ
ความจาเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึน้
(2) บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ด้านวิทยาการข้อมูล
เป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้ดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัว
ให้เข้ากับสถานประกอบการได้
(5) มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.2 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงาน ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้วิทยาการข้อมูลเพื่อ
ธุรกิจ เพื่อการเรียนการสอน เพื่อการวิจัย เพื่อทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นการบริการสังคม โดย
มีจานวนผู้ร่วมโครงงาน 1-2 คนต่อโครงการ ต้องนาส่งรายงานตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตร
กาหนด อย่างเคร่งครัด หรือเป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านวิทยาการ
ข้อมูลและการประยุกต์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ ที่นิสิตสนใจ โดยสามารถอธิบายทฤษฎีที่นามา
ประยุกต์ใช้ในการทาโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการทาโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทา
เสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นิสิตสามารถทางานเป็นทีม มีความเชี่ยวชาญในการใช้ โปรแกรม และเครื่องมือ ในการทา
โครงงาน เพื่อพัฒนาต้นแบบได้
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3.5 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 3 และภาคการศึกษาต้นของชั้นปีที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีก ารก าหนดชั่ว โมงการให้ค าปรึก ษา จัดท าบันทึก การให้คาปรึก ษา ให้ข้อมูลข่ าวสาร
เกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศกึ ษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้คาปรึกษา โดยอาจารย์
ที่ปรึกษา และประเมินผลจากรายงานตามระยะเวลา การนาเสนอโครงงานและการทางานของระบบ
ต้องสามารถทางานได้ตามขอบเขต ผ่านอาจารย์ผู้ประเมินไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด้านบุคลิกภาพ

2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

3. ด้านภาวะผู้นา

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต
มี ก ารสอนแทรกเรื่ อ ง การแต่ ง กาย การเข้ า สั ง คม
ความอ่อมน้อมถ่อมตน การสื่อสารกับบุคคลอื่นอย่าง
เหมาะสมในรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง แทรกใน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น ปฐมนิเทศ วันไหว้ครู และปัจฉิม
นิเทศของนิสิต เป็นต้น
ส่ ง เสริ ม และสอดแทรกให้ นิ สิ ต มี จ รรยาบรรณใน
วิ ช าชี พ เคารพในทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมที่
ถู ก ต้ อ ง สนั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต เข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมที่ เ น้ น
ความรับผิดชอบต่อสังคม และวัฒนธรรมไทย
มีการออกแบบโจทย์ปัญหาและโครงงาน ในรายวิชา
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกฝนการทางานร่วมกัน
เป็ น กลุ่ ม เพื่ อ ให้ นิ สิ ต ได้ แ สดงความเป็ น ผู้ น า และผู้
ตามที่ดี

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีความกตัญญู และนาคุณธรรม จริยธรรม มาใช้ในการดาเนินชีวติ
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) เคารพสิทธิศักดิ์ศรี และคุณค่าของตนเองและผู้อ่นื
(4) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มคี ุณค่าของสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สร้างวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดยเน้นการ
เข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตต้องฝึกความ
รับผิดชอบ ด้วยการทางานกลุ่ม โดยต้องฝึกทักษะการเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุก
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รายวิชา รู้จักเคารพทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้งานข้อมูล ที่มีต่อ
สังคม รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนิสิตที่ทาดี ทาประโยชน์แก่
ส่วนรวม เสียสละ เป็นต้น
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาทีมอบหมาย และ การร่วมกิจกรรม
(2) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และความพร้ อ มเพรี ย งของนิ สิ ต ในการเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม
(3) ปริมาณการกระทาทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีค วามรู้และความเข้าใจเกี่ย วกั บ หลัก การและทฤษฎีที่สาคัญ ในเนื้อหาที่
ศึกษา
(2) สามารถติ ดตามความก้ าวหน้ าทางวิ ชาการ และมี ความรู้ ในแนวกว้ างของ
สาขาวิ ชาที่ ศึ กษาเพื่ อให้ เล็ งเห็ นการเปลี่ ยนแปลงและเข้ าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ
(3) สามารถบูรณาการความรู้ที่ศกึ ษากับความรูใ้ นศาสตร์อ่นื ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
มีกลยุทธ์การสอนด้วยแนวคิดของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยใช้วิธีการสอนที่
หลากหลาย ทั้งภาคทฤษฎี และประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ
ของรายวิ ช าตลอดจนเนื้ อ หาสาระของรายวิ ช านั้ น ๆ นอกจากนี้ ส าขาวิ ช าจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ าก
สถานการณ์จริงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง การศึกษาดู
งาน และการฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการปฏิบัติของนิสิต ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นิสติ จัดทา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
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(5) ประเมินจากการนาเสนอในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายงานของผู้ป ระกอบการที่รับนิสิตไปฝึก งานหรือทาสหกิจ
ศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดแบบองค์รวม คิดสร้างสรรค์และคิด
อย่างเป็นระบบ
(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรู้ทักษะ และการใช้เครื่องมือ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถสืบค้น รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาเพื่อใช้ใน
การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) ใช้ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติมาหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญ หาได้อย่าง
เหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศกึ ษาทางการประยุกต์ใช้ข้อมูลสาหรับงานด้านวิทยาการข้อมูล
(2) การอภิปรายกลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์
(3) ให้นสิ ิตมีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญานี้ สามารถทาได้โดยการ
ให้โจทย์ปัญหาจากข้อมูลจริง เพื่อ ให้นิสิตได้รับประสบการณ์จากการแก้ปัญหาข้างต้น โดยนิสิตต้อง
สามารถอธิ บ ายแนวคิด ของการแก้ ปัญ หา วิธีก ารแก้ปัญ หาโดยการประยุ กต์ความรู้ที่เรีย นมาและ
สามารถหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง หลีกเลี่ยงโจทย์ปัญหาหรือข้อสอบที่เป็นการเลือกคาตอบที่ถูก
มาคาตอบเดียวจากกลุ่มคาตอบที่ให้มา เนื่องจากวิธีการแก้ปัญหามีได้หลายวิธี
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
(2) สามารถวางตัวและแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างเหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถปรับ ตัวเข้ากั บผู้อื่นได้เ หมาะสม
ทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(4) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ ั้งตนเองและวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง
(5) มีทักษะในการดาเนินชีวติ ในพหุวัฒนธรรม
2.4.2 กลยุทธ์ก ารสอนที่ใ ช้ใ นการพั ฒ นาการเรีย นรู้ ด้ านทัก ษะความสั ม พั น ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
จัดการสอนที่มีการกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานเป็นกลุ่ม การทางานที่ต้อง
ประสานงานกับผู้อื่น หรือข้ามศาสตร์ของตนเอง นิสิตต้องค้นคว้าหาข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลอื่น
หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล
และความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทางานกับผูอ้ ื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผูร้ ่วมงานในองค์กรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จาเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทางานที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่อื สารอย่างมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทัน
(2) สามารถแก้ ไ ขปั ญ หาโดยใช้ ส ารสนเทศทางคณิ ต ศาสตร์ ห รื อ น าสถิ ติ ม า
ประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาในการสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
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2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการ
สื่อสารนี้อาจทาได้ในระหว่างการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น การแข่งขันทักษะทางด้าน
วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ โดยอาจให้นิสิตแก้ปัญหา วิเคราะห์ประสิทธิภาพของวิธีแก้ปัญหา
และให้นาเสนอแนวคิดของการแก้ปัญหา ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ต่อนิสิตในชั้นเรียน อาจมีการ
วิจารณ์ในเชิงวิชาการระหว่างอาจารย์และกลุ่มนิสิต
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ท ฤษฎี การเลือกใช้เ ครื่องมือ ทาง
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ที่
เกี่ยวข้อง
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาต่างๆที่มกี ารนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6. สุนทรียภาพ
2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจและซาบซึ้ ง ในคุ ณ ค่ า ของศาสตร์ ที่ ศึ ก ษา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ให้ นิ สิ ต มี ก ารสร้ า งสรรค์ ผ ลงานออกแบบโดยการน าหลั ก การทางศิ ล ปะมา
ประยุกต์ มีการสอดแทรกศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเข้าไปไปในการเรียนการสอน มีรูปแบบการสอนเพื่อให้
มีบรรยากาศการเรี ยนที่ผ่อนคลาย ให้นิสิตสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างอิสระ เพื่อให้นิสิตได้ใช้
ความคิดอย่างสร้างสรรค์
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านสุนทรียภาพ
ประเมินจากการงานที่ไ ด้รับ มอบหมาย และการนาเสนอผลงาน โดยใช้แบบ
ประเมินที่มหี ัวข้อด้านสุนทรียศิลป์
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2.7 ทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
(1) มีสุขนิสัยที่สง่ เสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ
(2) สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างเหมาะสม
2.7.2 กลยุ ท ธ์ ก ารสอนที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะการส่ ง เสริ ม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพ
กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพและพัฒนาบุคลิกภาพนี้อาจทาได้ในระหว่างการสอน และกิจวัตรประจาวันของนิสิต โดยเฉพาะ
ในรายวิชาที่มีปฏิบัติการซึ่งอาจต้องนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน โดยอาจารย์ควรมีเวลาพักให้
นิสิตเปลี่ยนอิริยาบถเป็นระยะ รวมถึงแนะนาวิธี การออกกาลังกาย เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า เช่น
การพักผ่อนสายตา การบริหารมือ หรืออาจเรียกนิสิตให้ลุกขึน้ มาแก้ปัญหาหน้าชั้น อาจให้นสิ ิตแบ่งเป็น
กลุ่มเพื่อแก้ปัญหา และให้นาเสนอต่อนิสิตในชั้นเรียน หรืออาจใช้วิธีการสอนแบบเกมในบางเนื้อหา
รวมถึงการเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง
2.7.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทัก ษะการส่ งเสริม สุขภาพและ
พัฒนาบุคลิกภาพ
ประเมินจากบุคลิภาพและการแสดงออกของนิสิตในการนาเสนอรายงานกลุ่มใน
ชั้นเรียน ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก การขาดเรียน และสุขภาพโดยรวมของนิสติ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก

 ความรับผิดชอบรอง

1. คุณธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทาง

2. ความรู้

จริยธรรม

ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

วิเคราะห์เชิงตัวเลข

ระหว่างบุคคลและความ

การสื่อสาร และ

รับผิดชอบ

การใช้เทคโนโลยี

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5)
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
001101 การใช้ภาษาไทย
001102 ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม
001103 ภาษาอังกฤษสูโ่ ลกกว้าง
001204 ภาษาอังกฤษก้าวหน้า
002201 พลเมืองใจอาสา
002202 สังคมพหุวัฒนธรรม
003201 การสื่อสารในสังคมดิจทิ ัล
003202 การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
004101 ศิลปะในการดาเนินชีวติ
004201 บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม
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7. ทักษะ

6. สุนทรียภาพ

5. ทักษะการ
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สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
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1. คุณธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทาง

2. ความรู้

จริยธรรม

ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

วิเคราะห์เชิงตัวเลข

ระหว่างบุคคลและความ

การสื่อสาร และ

รับผิดชอบ

การใช้เทคโนโลยี

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

สารสนเทศ
(1) (2) (3)

7. ทักษะ

6. สุนทรียภาพ

5. ทักษะการ

(1)

การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
(1)
(2)

2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
126100 เศรษฐศาสตร์เบือ้ งต้น
231101 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล
231102 การเขียนโปรแกรมสาหรับวิทยาการข้อมูล
231303 การคิดเชิงออกแบบสาหรับวิทยาการข้อมูล
241161 การคานวณพื้นฐาน
247181 สถิตเิ บือ้ งต้นสาหรับวิทยาการข้อมูล
247182 สถิตเิ ชิงปฏิบัติสาหรับวิทยาการข้อมูล
2.2 วิชาเอกบังคับ
กลุ่มวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์
231221 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ
231322 การจัดเตรียมข้อมูล
231331 บิก้ ดาต้า
231341 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ
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1. คุณธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทาง

2. ความรู้

จริยธรรม

ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

วิเคราะห์เชิงตัวเลข

ระหว่างบุคคลและความ

การสื่อสาร และ

รับผิดชอบ

การใช้เทคโนโลยี

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5)
231342 การเรียนรู้เชิงลึก
231351 ธุรกิจอัจฉริยะสาหรับวิทยาการข้อมูล
231491 โครงงานวิทยาการข้อมูล
กลุ่มวิทยาการคอมพิวเตอร์
231111 โครงสร้างข้อมูลและการออกแบบขั้นตอนวิธี
231212 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
231213 ระเบียบวิธีทางด้านปัญญาประดิษฐ์
231314 การเรียนรู้ของเครื่องและการประยุกต์
กลุ่มทกษฎีทางคณิตศาสตร์
241162 พีชคณิตเชิงเส้นเบือ้ งต้น
241363 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาหรับ
วิทยาการข้อมูล
241364 การหาค่าเหมาะที่สุดเบือ้ งต้น
กลุ่มตัวแบบการพยากรณ์ทางสถิติ
247281 เทคนิคการพยากรณ์
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พัฒนา
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7. ทักษะ

6. สุนทรียภาพ

5. ทักษะการ
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1. คุณธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทาง

2. ความรู้

จริยธรรม

ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

วิเคราะห์เชิงตัวเลข

ระหว่างบุคคลและความ

การสื่อสาร และ

รับผิดชอบ

การใช้เทคโนโลยี

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5)
247282 แบบจาลองสถิตปิ ระยุกต์
247283 การวิเคราะห์หลายตัวแปร
2.3 วิชาเอกเลือก
กลุ่มวิศวกรรมข้อมูล
231323 วิศวกรรมคุณลักษณะ
231332 เทคนิคการสกัดข้อมูลเว็บ
231333 บล็อกเชน
231343 คลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล
231352 ความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศและ
จริยธรรม
231396 หัวข้อปัจจุบันทางวิทยาการข้อมูลและการ
ประยุกต์
กลุ่มการพัฒนาโปรแกรม
222362 ระบบผู้เชี่ยวชาญและระบบสนับสนุนการ
ตัดสินใจ
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6. สุนทรียภาพ

5. ทักษะการ

(1)

การส่งเสริม
สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
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1. คุณธรรม

รายวิชา

3. ทักษะทาง

2. ความรู้

จริยธรรม

ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

วิเคราะห์เชิงตัวเลข

ระหว่างบุคคลและความ

การสื่อสาร และ

รับผิดชอบ

การใช้เทคโนโลยี

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5)
225322 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมแบบวิชวล
225323 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สาหรับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่
225361 การวิเคราะห์และออกแบบซอฟต์แวร์
225363 เทคโนโลยีประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
กลุ่มวิเคราะห์เชิงลึกและการหาค่าที่เหมาะสมที่สุด
241366 ระเบียบวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการ
ประยุกต์
241367 การบูรณะภาพเบือ้ งต้นด้วยแมทแลบ
241368 แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
2.4 ประสบการณ์ภาคสนาม
231493 การศึกษาอิสระ
231494 การฝึกงาน
231495 สหกิจศึกษา
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7. ทักษะ

6. สุนทรียภาพ

5. ทักษะการ

สารสนเทศ
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สุขภาพและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา เป็นส่วน
หนึ่งของระบบการประกันคุ ณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกั นทั้ง
สถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูป้ ระเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
2.1.1 ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2.1.2 จัดตั้งคณะกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิชา
2.1.3 จัดให้มกี ารประเมินข้อสอบของรายวิชา เพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้
2.1.4 จัดให้นสิ ิตประเมินประสิทธิภาพในการสอนในรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
การกาหนดระบบการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต หลังจากสาเร็จการศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ที่ต้องการวัดผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตที่สาเร็จการศึกษาแล้ว ผ่านแบบสอบถาม การประกอบอาชีพของบัณฑิต โดยนาผลย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตร และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
2.2.1 ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ใน
ด้านของระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2.2.2 การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้ า สั ม ภาษณ์ หรื อ การส่ ง
แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางาน
ในสถานประกอบการ
2.2.3 การประเมินตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
2.2.4 การประเมินจากสถานศึกษาในระดับปริญญาที่สูงขึ้น โดยการส่งแบบสอบถาม
หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ทักษะ
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ความสามารถ รวมถึง คุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จะสาเร็จ การศึกษาใน
ระดับปริญญาที่สูงขึ้น
2.2.5 การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เ รีย น รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่ ก าหนดในหลัก สูตร ที่เ กี่ย วข้องกับการ
ประกอบอาชี พ ของบั ณ ฑิ ต รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ เ สนอข้ อคิ ด เห็ น ในการปรับ
หลักสูตรให้ดียิ่งขึน้
2.2.6 ผลงานของนิสิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ (ก) จานวนโครงงานที่พัฒนาเอง (ข)
จานวนสิทธิบัตร (ค) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จานวนกิจกรรมการ
กุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ (จ) จานวนกิจกรรมในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อ
สังคม
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นิสติ ที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
(1) เรียนรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และไม่มรี ายวิชาใด
ได้รับอักษร I หรืออักษร P
(2) หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ สาหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา
(3) มีคา่ ระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่นอ้ ยกว่า 2.00
(4) ไม่มพี ันธะเรื่องเกี่ยวกับการเงินหรือพันธะอื่นใดกับมหาวิทยาลัย
และเป็นไปตามเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 กาหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนจะต้องเข้าปฐมนิเทศของมหาวิทยาลัย
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง ผ่านการทาวิจัยสายตรง
1.3 สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
และการวิจัยอย่างต่อเนื่อง
(2) สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์
(3) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
(1) สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา ภูมปิ ัญญาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
(2) มีการกระตุน้ อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
(3) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญในสาขาวิทยาการ
ข้อมูล และการทาวิจัยภายในห้องเรียน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร โดยมีหน้าที่เสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง หรือเสนอปิดหลักสูตร ตลอดจนดาเนินการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
และการประกันคุณภาพการศึกษา
2. บัณฑิต
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดให้มีแบบสอบถามสาหรับหน่วยงาน หรือองค์กร
ที่เป็นนายจ้างของบัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจและความสามารถของบัณฑิต เพื่อนาข้อมูลมาเป็น
ส่วนหนึ่งในการปรับปรุงการเรีย นการสอน ให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงานอย่ าง
แท้จริง
3. นิสิต
3.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นสิ ิต
3.1.1 คณะพิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ช าการให้ กั บ นิ สิ ต ทุ ก คนพร้ อ ม
จั ด ระบบอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาและอั ต ราส่ ว นอาจารย์ ต่ อ นิ สิ ต ไม่ เ กิ น เกณฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
3.1.2 จัดอาจารย์ที่ปรึกษาด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาใน
การจัดทากิจกรรมเสริมหลักสูตรแก่นสิ ิต
3.2 การอุทธรณ์ของนิสิต
กรณีที่นิสิตมีความสงสั ยเกี่ย วกับการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคาร้อ งขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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4. คณาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีระบบการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
4.1.1 สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ทางสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง / หรือมีประสบการณ์การ
สอนทางสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล
4.1.2 มี คุ ณ สมบั ติ อื่ น ๆ ตามประกาศของมหาวิท ยาลั ย ตลอดจนมี ค วามเข้ า ใจถึง
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
4.1.3 มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
และมีประสบการณ์ทาวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร
มีระบบการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และผู้สอนประชุมร่วมกันในการออกแบบ วางแผนการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผล
การรวบรวมข้อมูล เพื่อการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษา หารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตร และได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
พิจารณาจัดหาอาจารย์พิเศษที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือมีวุฒิ
การศึกษาขั้นต่าระดับปริญญาโทหรือตาแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพื่อเรียนเชิญ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่เปิดสอน หรือเสนอต่อคณะกรรมการฯ ใน
การพิจารณาอนุมัติ และดาเนินการเรียนเชิญเป็นอาจารย์พิเศษต่อไป
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีก ารประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ โดย
คลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ การวางแผนการสอน วิธีการสอนและพฤติกรรมการสอน ผลการ
สอน และสิ่งสนับ สนุนการเรีย นการสอน ทั้งนี้เ พื่อให้ผู้สอนและคณะฯได้รับ ทราบข้อ มูล และน าไป
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
หลักสูตร มหาวิทยาลัยพะเยาจัดให้มีการรายงานผลการดาเนินการหลักสูตร ซึ่งจะรายงาน
ข้อมูลการดาเนินการต่าง ๆ ของหลักสูตรในทุกปี โดยจะคลอบคลุมเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ อัตราการ
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สาเร็จการศึกษา จานวนและรอยละนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลัก สูตรในแต่ละป
ปัจจัย /สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจ านวนนิสิ ตตามแผนการศึก ษา การเปลี่ย นแปลงต่าง ๆ ทั้งภายใน
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนผิดปกติ การบริหารหลักสูตร
การประเมินหลั ก สู ตรจากผู้ส าเร็จการศึก ษา การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงแผนการ
ดาเนินการใหม่สาหรับปีถัดไป ซึ่งจะควบคุมโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การประเมินผู้เรียน กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาใด สามารถที่จะยื่น
คาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละ
รายวิชาได้ ทั้งนีเ้ ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรการเรี ย นการสอนของหลั ก สู ต ร เป็ น แบบรวมศู น ย์ โดย
มหาวิทยาลัย/คณะ เป็นผู้รับผิดชอบควบคุมและจัดหาให้มีเพียงพอต่อความต้องการในการจัดการเรียน
การสอน ประกอบด้วย
(1) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัย 100 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง ณ
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(2) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ใช้ร่วมกันของมหาวิทยาลัย ความจุ 80 ที่นั่ง จานวน 2 ห้อง
ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(3) ห้องปฏิบัติการเครือข่ายใช้ร่วมกันของคณะประกอบด้วยเครื่องลูกข่าย 20 เครื่องและ
อุป กรณ์เ ครือข่ายแลน 4 ชุดการทดลอง ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร
(4) ห้องคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเครือข่าย 133 เครื่อง พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายความเร็ว
ในการรั บ ส่ ง ข้ อ มู ล 100 Mbps ณ ห้ อ ง self-access และศู น ย์ บ รรณสา รแล ะ
สื่อการศึกษา
(5) บริการ Wireless Access Point จานวน 146 จุดครอบคลุมพื้นที่ภายในอาคารเรียนและ
หอพักที่ความเร็วในการรับส่งข้อมูล 54 Mbps
จานวนทรัพยาการสารสนเทศที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วยหนังสือ
จานวน 62,839 เล่ม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จานวน 6,844 รายการ โดยเมื่อรวมกับวิทยานิพนธ์และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีจานวนกว่า 100,000 รายการ ซึ่งเกินจานวนที่กาหนดโดย ประกาศสานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2544 นิสิตสามารถค้นและ
จองหนั ง สื อ จากเว็ บ ไซด์ ข องศู น ย์ บ รรณสารและสื่ อ การศึ ก ษา ผ่ า นระบบเครื อ ข่ า ยออนไลน์ ไ ด้
นอกจากนั้นยังมีฐานข้อมู ลออนไลน์ที่เกี่ย วข้องกับด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตได้ค้นคว้า
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งานวิจัยได้ อาทิเช่น ฐานข้อมูล ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic Library(ILE), Science Direct,
Emerald และ Computers & Applied Sciences Complete เป็นต้น โดยนิสิตสามารถเข้าใช้ผ่านเว็บ ไซด์
ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
6.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ในกรณีที่ต้องจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม เนื่องจากทรัพยากรมีไม่เพียงพอ
หรือไม่ทันสมัย ดาเนินการดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนของหลักสูตร
สารวจ และวางแผนเพื่อจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(2) มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้เสนอรายชื่อสื่อ ตาราที่ใช้ในการเรียนการ
สอนของรายวิชาต่อคณะกรรมการประจาคณะ
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อการวางแผน
จัดสรรงบประมาณประจาปี จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(4) มีห้องสมุดย่อยของคณะเพื่อบริการหนังสือ ตารา หรือวารสารเฉพาะทางให้อาจารย์
และนิสติ ได้ศึกษาค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน
6.3 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน ดาเนินการโดย คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรวางแผนการประเมินร่วมกับคณะกรรมการบริหารคณะ ผู้สอน ผู้ใช้ และบุคลากรที่
รับผิดชอบทุกฝ่ายอย่างเป็นระบบ
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมวางแผน เพื่อติดตาม และทบทวนการดาเนินการของหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดั บ อุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ น
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา
5. จั ด ทารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต รตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข องนิสิ ต ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ที่ ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ า มี ) อย่ า งน้ อ ยร้ อ ยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ การสอน
หรือ การประเมิน ผลการเรี ย นรู้ จ ากผลการประเมิน การด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศหรื อ ค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ต ใหม่ เฉลี่ ย
ไม่นอ้ ยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที)่
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) การประชุมวางแผนกลยุทธ์การสอนร่วมกันจากอาจารย์ในสาขาวิชา และเปิดโอกาสให้
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้ในการใช้ก ลยุทธ์
การสอน
(2) อาจารย์ผู้ส อนท าการวัดประสิทธิผลของการเรีย นรู้ โดยใช้แบบสอบถาม หรือการ
สนทนากับนิสติ ในระหว่างภาคการศึกษา
(3) อาจารย์ผู้ส อนประเมินนิสิตจากผลการสอบ พฤติกรรมการแสดงออก และการท า
กิจกรรม
(4) ภายหลังการสอบในแต่ละรายวิชา อาจารย์ผสู้ อนต้องทาการทวนสอบผลการสอน และ
ทาการทวนสอบความรู้ของนิสิต ที่ไม่เข้าใจในเนื้อหา เพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิต
สาหรับการศึกษาในรายวิชาต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
(1) การประเมินการสอนโดยนิสติ ทุกปลายภาคการศึกษา โดยกองบริการการศึกษา
(2) การประเมินการสอนของอาจารย์จากการสังเกตในชั้นเรียนถึงวิธีการสอน กิจกรรม
งานที่มอบหมายแก่นสิ ิต โดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
(3) การประเมินการสอนโดยตัวอาจารย์ผู้สอนเอง (ประเมินตนเอง)
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ
(1) ประเมินจากนิสิตชั้นปีสุดท้าย และติดตามจากการฝึกงานของนิสิต โดยจัดให้มีการ
ประเมิ น จากผู้ ดู แ ลนิ สิ ต ขณะฝึ ก งาน อี ก ทั้ ง ยั ง จั ด ให้ มี ก ารกรอกแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินหลักสูตรจากบัณฑิตที่จบการศึกษาในช่วงวันรับปริญญาอีกด้วย
(2) ประเมิ น จากหน่ ว ยงานหรื อ ผู้ ป ระกอบการที่ เ ป็ น นายจ้ า ง โดยมี ก ารส่ ง หนั ง สื อ ถึ ง
นายจ้างของบัณฑิตเพื่อสอบถามถึงความรู้ความสามารถ และการทางานโดยรวมของ
บัณฑิต
(3) ประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกทั้งผูท้ รงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษา หัวหน้าหน่วยงานและผู้ประกอบการภายนอก
(4) ประเมินจากการประชุมตัวแทนนิสติ กับอาจารย์ในสาขาวิชา
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3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ไ ด้รับ การ
แต่งตัง้ จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
จากการรวบรวมข้อมูลในข้อ 2 จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม
และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรั บปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้
ทันที โดยการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ
นั้น จะกระทาทุก 4 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใ ช้
บัณฑิต

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561
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วาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
ประธานแจ้งให้ทราบถึงขัน้ ตอนในการวิพากษ์หลักสูตร โดยจะเป็นการพิจารณาถึงข้อ
วิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนามาปรับปรุงร่างหลักสูตรให้เหมาะสมยิ่งขึน้
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่อง
-ไม่มีระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา
ที่ประชุมได้พิจารณาปรับปรุง (ร่าง) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ข้อมูลและการประยุกต์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 โดยมีประเด็นเห็นชอบในการปรับปรุง ดังนี้
1. จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ท รงคุณ วุฒิใ นส่ว นของชื่ อหลัก สู ตรที่เ ห็ น ว่ า
ข้อความ “การวิเคราะห์” ในชื่อหลักสูตรอาจเป็นคาที่ซ้าซ้อน ที่ประชุมเห็นว่าควรคงชื่อเดิม เพื่อเพิ่ม
ความแตกต่าง และแสดงให้เห็นถึงจุดที่เน้นให้เห็นว่ามีการนาคณิตศาสตร์และสถิติมาผสมอย่าง
เข้มข้นเพื่อเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล
2. ปรับอาชีพที่สามารถปฏิบัติได้หลังสาเร็จการศึกษา ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนี้
2.1. ปรับอาชีพผู้จัดการโครงการซอฟแวร์ออก
2.2. รวมอาชีพ นักสถิตกิ ับนักวิเคราะห์ข้อมูล เป็น นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
2.3. ปรับชื่ออาชีพ นักการตลาด เป็น นักการตลาดดิจติ อล
3. ปรับหมวดของรายวิชา 247182 สถิติเชิงปฎิบัติสาหรับวิทยาการข้อมูล (Statistics
Practice for Data Science) จากเดิ ม อยู่ ใ นหมวดวิ ช าเอกบั ง คั บ เป็ น กลุ่ ม วิ ช าพื้ น ฐานวิ ช าชี พ
เนื่องจากมีค วามเห็นร่ว มกันว่ารายวิชาดังกล่าวเป็นรายวิชาในกลุ่มพื้นฐานเช่นเดีย วกับ รายวิช า
247181 สถิติเบื้องต้นสาหรับวิทยาการข้อมูล(Basic Statistics for Data Science)
4. สลับราย 231332 เทคนิคการสกัดข้อมูลเว็บ (Web Scarping Techniques) จาก
เดิมอยู่ในหมวดวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ ไปอยู่ในหมวดวิชาเอกเลือก
กลุ่มวิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ และนารายวิชา 231352 ธุรกิจอัจฉริยะสาหรับวิทยาการ
ข้ อ มู ล (Business Intelligence in Data Science) จากเดิ ม อยู่ ใ นหมวดวิ ช าเอกเลื อ ก กลุ่ ม
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วิทยาการข้อมูลและการประยุกต์ มาอยู่ในอยู่ในหมวดวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิทยาการข้อมูลและการ
ประยุกต์แทน และให้ปรับรหัสรายวิชาให้สอดคล้องกับหมวดวิชาและแผนการศึกษา
5. ปรั บ ปรุ ง รายวิ ช าในกลุ่ ม คณิ ต ศาสตร์ เ พื่ อ ให้ เ หมาะสมและเพิ่ ม หั ว ข้ อ ทางด้ า น
Mathematical analysis เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานในการวิ เ คราะห์ Machine Learning โดยเฉพาะ Deep
Learning ให้นสิ ิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยน parameter ต่างๆ รวมถึงต่อยอดไปถึง
งานวิจัยทางด้านนีไ้ ด้มากขึ้น โดยมีสาระการปรับปรุง ดังนี้
5.1. ปรั บ รายวิ ช า 241163 เรขาคณิ ต วิ เ คราะห์ (Analytic Geometry) ซึ่ ง เป็ น
รายวิชาในหมวดวิชาเอกเลือก กลุ่มคณิตศาสตร์ ออก
5.2. รายวิชา 241162 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขเบื้องต้น (Introduction to Numerical
Methods) ปรั บ จากรายวิ ช าในหมวดวิ ช าเอกบั ง คั บ กลุ่ ม คณิ ต ศาสตร์ เป็ น
รายวิ ช าในหมวดวิช าเอกเลื อก กลุ่ ม คณิ ต ศาสตร์ และปรั บ รหั ส รายวิชาเป็น
241163
5.3. รายวิ ช า 241263 พี ช คณิ ต เชิ ง เส้ น เบื้ อ งต้ น (Introduction to Linear
Algebra) ปรับแผนการศึกษาจากกเดิมอยู่ในชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น เป็นชั้น
ปี ที่ 1 ภาคการศึ ก ษาปลาย แทนรายวิ ช า 241162 ระเบี ย บวิ ธี เ ชิ ง ตั ว เลข
เบื้องต้น (Introduction to Numerical Methods) และปรับรหัสรายวิชาเป็น
241162
5.4. เพิ่มรายวิชา 241363 การวิเ คราะห์ เ ชิงคณิตศาสตร์ สาหรับ วิท ยาการข้ อ มู ล
(Mathematical Analysis for Data Science) เป็นรายวิชาในหมวดวิชาเอก
บังคับ กลุ่มคณิตศาสตร์ โดยกาหนดแผนการศึกษาเป็นชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษา
ต้น แทนรายวิชา 241263 พีชคณิตเชิงเส้นเบื้องต้น (Introduction to Linear
Algebra) ที่ย้ายแผนการศึกษาไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
-ไม่ม-ี
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Wongyai Kritsadaphiwat, Tanakit Thianwan. ( 2019) . Projection Type Ishikawa Iteration with
Perturbations for Common Fixed Points of Two Nonself Generalized Asymptotically QuasiNonexpansive Mappings. Thai Journal of Mathematics , Volume 17 , Number 3, p. 843859. (December).
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Numerical Algorithms , P. 1-29. (July)
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M. A. A. Khan, and P. Cholamjiak. (2020). A multi-step approximant for fixed point problem and
convex optimization problem in Hadamard spaces. Journal of Fixed Point Theory and
Applications, Vol 22 , No (3), p. 1-17. (June)
S. Raweerote, P. Cholamjiak, and S. Suantai. (2019). Self-adaptive algorithms with inertial effects
for solving the split problem of the demicontractive operators. Revista de la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas. Vol 114, p 40. (December)
P. Cholamjiak , S. Suantai, and P. Sunthrayuth. (2019) . An explicit parallel algorithm for solving
variational inclusion problem and fixed point problem in Banach spaces. Banach Journal of
Mathematical Analysis. Vol 14:1 , p. 20-40. (December)
P. Sunthr ayuth and P. Cholamjiak. (2018). Iterative methods for solving quasi-variational inclusion
and fixed point problem in q- uniformly smooth Banach spaces, Numer. Algor. Vol 78,
p.1019-1044. (August)
S. Suantai, Y. Shehu, P. Cholamjiak and O.S. Iyiola. (2018). Strong convergence of a self-adaptive
method for the split feasibility problem in Banach spaces, J. Fixed Point Theory Appl. Vol 20:
68. https://doi.org/10.1007/s11784-018-0549-y. (June)
W. Cholamjiak, P. Cholamjiak and S. Suantai. ( 2018) . An inertial forward– backward splitting
method for solving inclusion problems in Hilbert spaces, J. Fixed Point Theory Appl. Vol 20:
42. https://doi.org/10.1007/s11784-018-0526-5. (March).
U. Witthayarat, Y.J. Cho and P. Cholamjiak. (2018). On solving proximal split feasibility problems
and applications, Ann. Funct. Anal. Vol 9, p 111-122. (Febuary)
S. Suantai, Y. Shehu and P. Cholamjiak. (2018). Nonlinear iterative methods for solving the split
common null point problems in Banach spaces, Optim. Meth. Softw. https://doi.org/10.1080/
10556788.2018.1472257. (May).
S. Suantai, N. Pholasa and P. Cholamjiak. (2018). The modified inertial relaxed CQ algorithm for
solving the split feasibility problems, J. Indust. Manag. Optim. Vol 14( 4) , p1595- 1615.
(October).
N.T. Vinh, P. Cholamjiak and S. Suantai. (2018). A new CQ algorithm for solving split feasibility
problems in Hilbert spaces, Bull. Malays. Math. Sci. Soc. p 1–18 (March).
S. Suantai, N. Pholasa and P. Cholamjiak. (2018). Relaxed CQ algorithms involving the inertial
technique for multiple- sets split feasibility problems, RACSAM. p 1– 19.
https://doi.org/10.1007/s13398-018-0535-7. (April).
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R. Suparatulatorn, P. Cholamjiak and S. Suantai. (2017). On solving the minimization problem and
the fixed-point problem for nonexpansive mappings in CAT(0) spaces, Optim. Meth. Softw.
Vol 32, p. 182-192. (Febuary)
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Iampan A, Songsaeng M, Muhiuddin G. (2020). Fuzzy duplex UP-algebras. European Journal of
Pure and Applied Mathematics; 13(3): 459-471. (July)
Taboon K, Butsri P, Iampan A. ( 2020) . A cubic set theory approach to UP- algebras. Journal of
Interdisciplinary Mathematics; 1-38. (August)
Songsaeng M, Iampan A. ( 2020) . NEUTROSOPHIC SETS IN UP- ALGEBRAS BY MEANS OF
INTERVAL-VALUED FUZZY SETS. J. Int. Math. Virtual Inst; 10(1): 93-122. (January)
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Satirad A, Mosrijai P, Iampan A. (2019). Generalized power UP-algebras. Int. J. Math. Comput. Sci;
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Satirad A, Mosrijai P, Iampan A. (2019). Formulas for finding UP-algebras. Int. J. Math. Comput.
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Iampan A. (2019). The UP-isomorphism theorems for UP-algebras. Discussiones MathematicaeGeneral Algebra and Applications; 39(1): 113-123. (February).
Thongrak S, Iampan A. (2018). Characterizations of ordered semigroups by the properties of their
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Tanamoon K, Sripaeng S, Iampan A. (2018). Q-fuzzy sets in UP-algebras. Songklanakarin Journal
of Science and Technology; 40(1): p9-29. (February).
Mosrijai P, Satirad A, Iampan A. (2018). Partial constant hesitant fuzzy sets on UP-algebras. Journal
of New Theory; 22: p39-50. (March).
Yousafzai F, Iampan A, Tang J. (2018). Study on smallest (fuzzy) ideals of LA-semigroups. Thai
Journal of Mathematics; 16(2): p549-561. (August)
Iampan A, Mosrijai P, Satirad A. (2018). Introducing partial transformation UP-algebras. European
Journal of Pure and Applied Mathematics; 11(3): p876-881. (August)
Sripaeng S, Tanamoon K, Iampan A. ( 2018) . On anti Q-fuzzy UP-ideals and anti Q-fuzzy UPsubalgebras of UP- algebras. Journal of Information and Optimization Sciences; 39( 5) :
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Phitchayachomchuen N, Iampan A. (2018). Generalized beauty : the calculation of the powers of
double digits. Journal of Science and Technology Kasetsart University; 7(1): p25-35. (April).
Satirad A, Mosrijai P, Kamti W, Iampan A . ( 2017) . Level subsets of a hesitant fuzzy set on UPalgebras. Annals of Fuzzy Mathematics and Informatics, 14(3), p279-302. (September)
Nagaiah T, Vijay Kumar K, Iampan A, Srinivas T. (2017). A Study of Fuzzy Ideals in PO-Gamma Semigroups. Palestine Journal of Mathematics; 6(2): p591-597. (December).
Mosrijai P, Kamti W, Satirad A, Iampan A. (2017). Hesitant fuzzy sets on UP-algebras. Konuralp
Journal of Mathematics; 5(2): p268-280. (December).
Iampan A. ( 2 0 1 7 ) . A new branch of the logical algebra: UP- algebras. Journal of Algebra and
Related Topics. (1)5, p.35-54 (August)
Guntasow T, Sajak S, Jomkham A, Iampan A. Fuzzy translations of a fuzzy set in UP- algebras.
Journal of the Indonesian Mathematical Society 2017; 23(2): 1-19.
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Songsaeng M, Iampan A. N-fuzzy UP-algebras and its level subsets. Journal of Algebra and
Related Topics 2018; 6(1): 1-24.
Dokkhamdang N, Kesorn A, Iampan A. Generalized fuzzy sets in UP-algebras. Annals of Fuzzy
Mathematics and Informatics 2018; 16(2): 169-188.
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Suthep Suantai, Pronpat Peeyada, Damrongsak Yambangwai, and Watcharaporn Cholamjiaka,
( 2020) . A parallel- viscosity- type subgradient extragradient- line method for finding the
common solution of variational inequality problems applied to image restoration
problems. Mathematics, 8(2), 248. (February).
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Watcharaporn Cholamjiaka, Suhel Ahmad Khan, Damrongsak Yambangwai, and Kaleem Raza
Kazmi, ( 2020) . Strong convergence analysis of common variational inclusion problems
involving an inertial parallel monotone hybrid method for a novel application to image
restoration. Revista de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A.
Matemáticas, 114(2), 1-20. (March).
Suhel Ahmad Khan, Kaleem Raza Kazmi, Damrongsak Yambangwai, and Watcharaporn
Cholamjiaka, (2020). A hybrid projective method for solving system of equilibrium problems
with demicontractive mappings applicable in image restoration problems. Mathematical
Methods in the Applied Sciences, 43(6), 3413-3431. (January).
Watcharaporn Cholamjiaka, Damrongsak Yambangwai, and Hasanen A. Hammad, ( 2020) .
Modified Hybrid Projection Methods with SP Iterations for Quasi- Nonexpansive Multivalued
Mappings in Hilbert Spaces. Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 1-24. (August).
Ponkamon Kitisak, Watcharaporn Cholamjiaka, Damrongsak Yambangwai, and Ritthicha Jaidee,
( 2020) . A modified parallel hybrid subgradient extragradient method for finding common
solutions of variational inequality problems. Thai Journal of Mathematics, 18( 1) , 261- 274.
(March).
Damrongsak Yambangwai, Sukanya Aunruean, and Tanakit Thianwan, (2019). A new modified
three- step iteration method for G- nonexpansive mappings in Banach spaces with a
graph. Numerical Algorithms, 1-29. (July).
Hammad Hasanen, Cholamjiak W, Yambangwai Damrongsak, and Dutta Hemen, (2019). Modified
CQ- algorithms for G- nonexpansive mappings in Hilbert spaces involving graphs. New
Mathematics and Natural Computation. Available summer 2020
Tanakit Thianwan and Damrongsak Yambangwai , (2019). Convergence analysis for a new twostep iteration process for G-nonexpansive mappings with directed graphs. Fixed Point Theory
Appl. 21: 44. https://doi.org/10.1007/s11784-019-0681-3. (March)
Damrongsak Yambangwai, Watcharaporn Cholamjiaka,Tatsapol Ratrisane, and Pailin Seubruang
, ( 2018) . Shrinking Projection Methods for a SplitEquilibrium Problem and a Hybrid
Multivalued Mapping. Thai Journal of Mathematics. Vol 16. p322-344. (July).
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ผลงานวิจัย
R. Suparatulatorn, W. Cholamjiak, and S. Suantai. (2020). Existence and Convergence Theorems
for Global Minimization of Best Proximity Points in Hilbert Spaces. Acta Applicandae
Mathematicae, Vol 165(1), p. 81-90. (February)
S. A. Khan, K. R. Kazmi, W. Cholamjiak, and H. Dutta. ( 2020) . Convergence analysis for
combination of equilibrium problems and k- nonspreading set- valued mappings.
Proyecciones (Antofagasta), Vol 39(3), p. 599-619. (March)
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S. A. Khan, S. Suantai and W. Cholamjiak. (2019). Shrinking projection methods involving inertial
forward–backward splitting methods for inclusion problems. Revista de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas, Vol 113(2), p. 645-656. (April)
S. A. Khan, S. Suantai and W. Cholamjiak. (2019). Shrinking projection methods involving inertial
forward–backward splitting methods for inclusion problems. Revista de la Real Academia de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Serie A. Matemáticas, Vol 113(2), p. 645-656. (April)
S. A. Khan, W. Cholamjiak, and K. R. Kazmi. (2018). An inertial forward–backward splitting method
for solving combination of equilibrium problems and inclusion problems. Computational and
Applied Mathematics, Vol 37(5), p. 6283-6307. (August)
R. Suparatulatorn, W. Cholamjiak and S. Suantai. (2018). A modified S-iteration process for Gnonexpansive mappings in Banach spaces with graphs. Numerical Algorithms, Vol 77: 2, p.
479-490. (February)
W. Cholamjiak, P. Cholamjiak, and S. Suantai. An inertial forward–backward splitting method for
solving inclusion problems in Hilbert spaces. J. Fixed Point Theory Appl. Vol 20, p. 42 (2018).
(February)
A. Buangern, A. Aeimrun and w. Cholamjiak. ( 2017) . Iterative Methods for a Generalized
Equilibrium Problem and a Nonexpansive Multi- Valued Mapping. Vietnam Journal of
Mathematics, Vol 45: 3, p. 477-492. (September)
R. Suparatulatorn, S. Suantai and W. Cholamjiak. (2017). Hybrid methods for a finite family of Gnonexpansive mappings in Hilbert spaces endowed with graphs. AKCE international journal
of graphs and combinatorics, Vol 14: 2, p101-111. (June)
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ผลงานวิจัย
C. Emharuethai, P. Niamsup, R. Ramachandran, and W. Weera, (2020). Time-Varying Delayed
H∞ Control Problem for Nonlinear Systems: A Finite Time Study Using Quadratic Convex
Approach. Symmetry, 12(5), 713. (May).
A. Hongsri, T. Botmart, W. Weera, and N. Yotha, (2020). Hybrid delay feedback control for mixed
H $ _\infty $/passive synchronization of complex dynamical networks with time-varying and
mixed coupling delay. Thai Journal of Mathematics, 18(1), 518-538. (March).
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C. Phanlert, T. Botmart, W. Weera, and P. Prasertsang, (2020). A new guaranteed cost control for
asymptotic stabilization of neural network with mixed time- varying delays via feedback
control. Thai Journal of Mathematics, 18(1), 275-294. (March).
Janejira Tranthi, Thongchai Botmart, Wajaree Weera, and Piyapong Niamsup, ( 2019) . A new
approach for exponential stability criteria of new certain nonlinear neutral differential
equations with mixed time-varying delays. Mathematics, 7(8), 737. (August).
Thongchai Botmart, Narongsak Yotha, Piyapong Niamsup, Wajaree Weera, and Prem Junsawang,
( 2019) . Mixed $ H_ {\infty}/ $ passive exponential function projective synchronization of
delayed neural networks with hybrid coupling based on pinning sampled- data
control. Advances in Difference Equations, 2019(1), 383. (September).
T. Botmart, and W. Weera, ( 2019) . Novel pinning adaptive intermittent control for finite- time
function projective synchronization of delayed nonlinear complex dynamical networks with
hybrid coupling. Numerical Computations: Theory and Algorithms NUMTA 2019, 164.
(January).
Nuchira Khongja, Thongchai Botmart, Piyapong Niamsup, and Wajaree Weera, (2018). Guaranteed
cost control for exponential stability of a nonlinear system with mixed time- varying delays
in states and controls. Advances in Difference Equations, 2018(1), 435. (November).
C. Chantawat, T. Botmart, and W. Weera, (2018). New Analysis on H∞ Control for Exponential
Stability of Artificial Neural Network with Mixed Time- Varying Delays via Hybrid Feedback
Control. International Journal of Information and Electronics Engineering, 8(3). (September).
T. Botmart, N. Yotha, K. Mukdasai, and W. Weera, (2018). Improved Results on Passivity Analysis
of Neutral-Type Neural Networks with Mixed Time-Varying Delays. International Journal of
Information and Electronics Engineering, 8(3). (September).
W. Weera, T. Botmart, P. Niamsup, and N. Yotha, (2018). Guaranteed cost control of exponential
function projective synchronization of delayed complex dynamical networks with hybrid
uncertainties asymmetric coupling delays. Journal of Nonlinear Sciences & Applications
(JNSA), 11(4). (January).
Narongsak Yotha, Thongchai Botmart, Kanit Mukdasai and Wajaree Weera, ( 2 0 1 7) . Improved
Delay- Dependent Approach to Passivity Analysis for Uncertain Neural Networks with
Discrete Interval and Distributed Time- Varying Delays, Vietnam J. Math. , pp. 1- 16.
(December).
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Thongchai botmart and Wajaree weera. (2017). Novel robust stability of a class of Lur''e systems
of neutral type with mixed interval time- varying delays, WSEAS TRANSACTIONS on
MATHEMATICS, vol.16. pp. 19-28. (January).
Piyapong Niamsup, Thongchai Botmart, and Wajaree Weera, (2017). Modified function projective
synchronization of complex dynamical networks with mixed time- varying and asymmetric
coupling delays via new hybrid pinning adaptive control. Advances in Difference
Equations, 2017(1), 124. (April).
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ผลงานวิชาการ
เดชด ารง กั นทะพงค์ , วิศรุต ดวงปัน , ธนวัฒน์ แซ่เ อีย บ, สุรางคนา ระวังยศ, และ
กนกวรรธน์ เซี่ ย งเจ็ น . (2563). ระบบสารสนเทศเพื่ อการบริ หาร
ข้อมูล สาหรับส่วนงานสาธารณูปโภค กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย
พะเยา. รายงานการประชุมที่สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
สังคมความรู้และดิจิทัล ครั้งที่ 5 Knowledge and Digital Society: KDS
2020. จังหวัดชลบุรี. 11-12 มีนาคม 2563.หน้า 213-223
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