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คำนำ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ ฉบับนี้เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 2566 โดยไดมีการ

จัดทำใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ของสำนักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 

รวมทั้งมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศและวิสัยทัศน พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย โดยมุงเนนให

ผูสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ มีความรูทางดานวิชาการและมีทักษะดานปฏิบัติ สามารถนำพ้ืนฐานการวิเคราะห

ขอมูลไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตอง

เหมาะสม สามารถทำงานท่ีสอดคลองและตรงตามความตองการของสถานประกอบการหรือผูใชบัณฑิต ตลอดจน

ตอยอดเปนผูประกอบการสตารทอัพในอนาคตได  

หลักสูตรฉบับนี้ไดจัดทำโดยมีสาระสำคัญ 8 หมวด ไดแก  

1. ขอมูลท่ัวไป  

2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  

3. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 

4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

6. การพัฒนาคณาจารย 

7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 

8. การประเมินผลและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 นอกจากการนำหลักสูตรไปใช ซ่ึงตองพิจารณาถึงความสอดคลองกับปรัชญาและวัตถุประสงคท่ีไดกำหนด

ไวแลวนั้น ผูบริหาร ผูสอน ที่เกี่ยวของยังคงตองศึกษา ทำความเขาใจรายละเอียดใหครบถวน เพื่อประสิทธิภาพ

ของการนำหลักสูตรไปใชในการเรียนการสอนและปฏิบัติใหมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง 

 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 



ข 

 

สารบัญ 

   หนา 

คำนำ   ก 

สารบัญ   ข 

หมวดท่ี    

 1 ขอมูลท่ัวไป 1 

 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 

 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสรางของหลักสูตร 10 

 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 76 

 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 98 

 6 การพัฒนาคณาจารย 100 

 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 102 

 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 111 

ภาคผนวก    

 ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2560 

115 

 ข ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน 

พ.ศ. 2559         

129 

 ค ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 137 

 ง บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) 145 

 จ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 151 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาสถติิสารสนเทศ 

หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566 

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

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะ/สถาบัน/ศูนย                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยพระนครเหนือ 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร : XXXXXXXXXXXXXX 

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Information Statistics  
 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติสารสนเทศ) 

ชื่อยอ (ไทย) : วท.บ. (สถิติสารสนเทศ) 

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Science Program in Information Statistics 

ชื่อยอ (อังกฤษ) : B.Sc. (Information Statistics) 
 

3. วิชาเอก (ถามี)      

 - 

4. จำนวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

         122 หนวยกิต       

5. รูปแบบของหลักสูตร 

    5.1 รูปแบบ 

         หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 
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    5.2 ประเภทของหลักสูตร  

         หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

    5.3 ภาษาท่ีใช 

 การจัดการเรียนการสอนใชภาษาไทยเปนหลักและภาษาอังกฤษบางรายวิชา 

    5.4 การรับเขาศึกษา 

 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติท่ีใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

    5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายใหทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมีความรวมมือกับ

หนวยงานหรือสถาบันการศึกษาท่ีเก่ียวของ โดยการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกัน 

ไดแก กรมวิทยาศาสตรบริการ (หลักสูตรมีแผนสงนักศึกษาไปศึกษาดูงาน และฝกสหกิจศึกษาทางสถิติ

สารสนเทศ) 

    5.6 การใหปริญญาแกผูสำเร็จการศึกษา 

   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

    6.1 สถานภาพของหลักสูตร 

           หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566 

    6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

• สภาวิชาการ พิจารณาใหความเห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุมครั้งท่ี 11/2565 วันท่ี 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2565  

• สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร 

ในการประชุม (วาระพิเศษ) ครั้งท่ี 6/2565 วันท่ี 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

                เปดดำเนินการสอน  ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2566 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

    หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    พ.ศ. 2552 ในปการศึกษา 2568  
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8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสำเร็จการศึกษา 

    8.1 นักวิเคราะหขอมูลทางสถิติ 

  8.2 นักวิเคราะหนโยบายและวางแผนการลงทุน 

  8.3 นักวิจัยสำหรับวิเคราะหขอมูล 

    8.4 ผูสอน/วิทยากรทางดานสถิติสารสนเทศ 

    8.5 นักวิชาการทางสถิติ 

    8.6 นักวิทยาศาสตรขอมูล 

    8.7 นักวางแผนระบบงาน 

    8.8 นักควบคุมคุณภาพ 
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9. ช่ือ สกุล ตำแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล 

 

ตำแหนงทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิ 

และสาขาวชิา 

สำเร็จการศึกษา 

มหาวิทยาลัย/สถาบัน พ.ศ./ 

ค.ศ. 

1 นางสาวสุนิสา สายอปุราช อาจารย ปร.ด. (คณิตศาสตรประยุกต) 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีและส่ือสาร

การศึกษา) 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

2554 

2550 

 

2548 

2 นางสาวยพุาพิน อติกานตกุล ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (สถิติ) 

วท.ม. (สถิติประยกุต) 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2563 

2545 

2541 

3 นางสาวชวน ีสุภิรัตน อาจารย ปร.ด. (สถิติ) 

วท.ม. (สถิติ) 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2563 

2552 

2548 

4 นางปยธิดา พันธุนะ อาจารย ปร.ด. (สถิติประยุกต) 

 

วท.ม. (สถิติ) 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา 

พระนครเหนือ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2564 

 

2552 

2548 

5 นายสกุลบุตร เอกวิทยานิพนธ 

 

อาจารย Ph.D. (Mathematics) 

 

M.S. (Mathematics) 

 

B.S. (Mathematics) 

University of Illinois at Urbana-

Champaign, United States 

University of Illinois at Urbana-

Champaign, United States 

University of Illinois at Urbana-

Champaign, United States 

2018 

 

2017 

 

2012 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

เลขท่ี 1381 ถนนประชาราษฎร 1 แขวงวงศสวาง เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเปนตองนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

     11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   

 ปจจุบันประเทศตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับประเทศและระดับโลกในดานตางๆ   

ไมว าจะเปนการเปลี ่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ ่งแวดลอมที ่มีมา         

อยางตอเนื่อง การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหผลดวยสถิติและสารสนเทศตาง ๆ จึงเปนพ้ืนฐาน

สำคัญในการนำไปสูแนวทางในการตัดสินใจสำหรับแกไขปญหาและพัฒนาประเทศไดอยางถูกตอง 

หลักสูตรใหมที่จัดทำขึ้นนี้ มีความสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13   

(พ.ศ. 2565 - 2569) โดยเฉพาะอยางยิ่ง นโยบายนำพาประเทศกาวขามกับดักรายไดปานกลาง และ

สามารถกาวไปสูไทยแลนด 4.0 ได ซึ่งประเทศมีความจำเปนตองเตรียมความพรอมในการพัฒนาคน 

สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศอยางเหมาะสม สามารถปรับตัว เพื่อกาวหนาตอไปภายใต     

การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นแผนการพัฒนาประเทศจะตองเกิดจากฐานของขอมูลที่ถูกตอง 

และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย พัฒนาปจจัยสนับสนุนตาง ๆ โดยเนนการพัฒนาวิทยาศาสตร

เทคโนโลยี นวัตกรรม การคิดวิเคราะหโดยใชความรู ทางสถิติและการนำไปประยุกตใชควบคูกับ        

การพัฒนากำลังคน โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ มีสมรรถนะและศักยภาพสูง และให

ความสำคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมกับสถานประกอบการ พัฒนาประเทศสูความสมดุลใน

ทุกมิติอยางบูรณาการ สรางความเชื่อมั่นจนสามารถนำไปประกอบอาชีพได รวมถึงสามารถกาวทันตอ

การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีไดอยางรวดเร็ว 

     11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

เนื่องจากปจจุบันเทคโนโลยีการสื่อสารมีการพัฒนาและมีความเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว   

ทุกคนเริ่มมีการปรับตัวเขาสูโลกออนไลน ทำใหคนไทยสามารถรับรูวัฒนธรรมของตางประเทศผาน

ขาวสารมาไดโดยงายและรวดเร็ว จนทำใหวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปตามวัฒนธรรมสากล 

ขาวสารที่ทำการเผยแพรและไดรับการถายทอดมา มีทั้งขาวจริงและขาวที่ไมถูกตอง ดังนั้นการเก็บ

รวบรวมขอมูลเหลานี้ จึงตองผานกระบวนการคัดกรองและการวิเคราะหทางสถิติท่ีนาเชื่อถือ นอกจากนี้

ยังสามารถทำการพยากรณแนวโนมที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อนำไปใชเปนขอมูลในการพัฒนาทางสังคมของ

ประเทศไทย  ใหรูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของบริบททางสังคม และวัฒนธรรมที่จะ
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เกิดข้ึนในอนาคต การเก็บรวบรวมขอมูลยังสามารถนำไปวิเคราะหเพ่ือใชในเตรียมความพรอม และสราง

ภูมิคุมกันเบื้องตน นำไปประเมินแนวทางที่ถูกตอง และที่เหมาะสม มีความเขาใจในผลกระทบของการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อขับเคลื่อนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

เปนไปในรปูแบบท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

      12.1 การพัฒนาหลักสูตร    

ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจึงจำเปนตองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มี

ศักยภาพ สามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี โดยเฉพาะสาขาวิชาสถิติสารสนเทศ 

จำเปนอยางยิ่งที่ตองวางแผนในการบริหารหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อฝกฝนให

ผูเรียนเกิดสมรรถนะดานวิชาชีพ การคิดวิเคราะห การแสดงออกเชิงสรางสรรครวมไปถึงฝกฝนทักษะ

ตาง ๆ ท่ีจำเปนตอการทำงานในยุคปจจุบันอยางเขมงวด เพ่ือรองรับการแขงขันการทำงานท้ังในประเทศ

และตางประเทศ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาสถิติสารสนเทศนี้ จึงจำเปนอยางยิ่งท่ีตองมีคุณภาพและความ

พรอมที่สามารถออกปฏิบัติงานไดทันที มีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง ใหเขากับลักษณะงานทั้งดาน

วิชาการและทักษะวิชาชีพ สามารถนำทรัพยากรท่ีมีอยูมาใชใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุดตอหนวยงาน 

สังคม ประเทศชาติ และเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ซ่ึงเปน

สวนหนึ่งในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหเจริญกาวหนายิ่งข้ึน โดยเฉพาะกำลังคนท่ีมีทักษะสูงในดานนี้ ตอง

ปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ใหเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

      12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปนสถาบันการศึกษาที่เนนการจัดการศึกษาเพื่อให

บัณฑิตสาขาวิชาสถิติสารสนเทศ มีคุณลักษณะที่มีทักษะทางดานตาง ๆ ดังนี้ มีความรูความสามารถ 

และความเขาใจทางดานสถิติสารสนเทศ สามารถนำความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชและปฏิบัติงานไดจริง มี

ความคิดสรางสรรคที่ทำใหสามารถประกอบอาชีพไดจริงและหลากหลายอาชีพ นอกจากพันธกิจดาน

การเรียนการสอน ยังมีดานการวิจัย คนควา สรางองคความรูดานการวิจัย ถายทอดสูชุมชน ผานการ

บริการวิชาการ โดยทางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ เปนหลักสูตรท่ีมีบทบาท

ในการจัด  การเรียนการสอน เพื่อฝกฝนใหผูเรียนรูจักการคิดวิเคราะห สรางสรรคผลงานเพื่อแกปญหา

ใหกับชุมชนและสังคม จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดยบูรณาการการวิจัยและบริการ
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วิชาการผานรายวิชาตาง ๆ ในลักษณะโครงการ เพื่อนำผลงานของนักศึกษาไปสรางประโยชนใหกับ

ชุมชนสังคมในสถานการณจริง และสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสวนรวมในการถายทอดความรูสูชุมชน ผาน

กระบวนการใหคำปรึกษาและฝกอบรมแกชุมชน ท้ังดานวิชาการและวิชาชีพซ่ึงเปนไปตามนโยบาย แผน

กลยุทธและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

 

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย 

      13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวยกลุมวิชาภาษาไทย กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ กลุมวิชาคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตรและกลุมวิชาบูรณาการ ใชเรียนรวมกันทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดำเนินการสอนโดย

คณะศิลปศาสตร และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี เปดสอนโดยสาขาวิชาสถิติสารสนเทศ และสาขาวิชาตาง ๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

      13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

              -   

       13.3 การบริหารจัดการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีหนาท่ีประสานงานกับผูบริหาร อาจารยผูสอน บุคลากร เจาหนาท่ี 

ผ ู ม ีส วนไดส วนเสีย (stakeholder) และหนวยงานที ่เก ี ่ยวของ ทั ้งในดานเนื ้อหาสาระรายวิชา 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน การจัดตารางเรียน ตารางสอบ รวมทั ้งสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู      

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร การประเมินเพื ่อพัฒนาหลักสูตร ใหมีความ

สอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรู ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
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หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

    1.1 ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตทางดานสถิติสารสนเทศที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนถึงสามารถนำองคความรู

ดานสถิติสารสนเทศไปประยุกตใชในการประกอบวิชาชีพ เพ่ือการพัฒนาประเทศชาติอยางยั่งยืน 

    1.2 ความสำคัญ 

สถิติเปนเครื ่องมือสำคัญที ่มีสวนชวยในการตัดสินใจ การใชสถิติประกอบการวางแผนและ      

การตัดสินใจจะชวยลดความเสี่ยงจากขอผิดพลาดในการดำเนินงาน สถิติจึงมีบทบาทสำคัญและเปนสวน

หนึ่งในทุกสาขาวิชา อยางไรก็ตามในปจจุบันเทคโนโลยีมีความเจริญกาวหนาขึ้นอยางรวดเร็ว ขอมูล

ขาวสารมีขนาดใหญ องคกรท่ีไดรับสารสนเทศท่ีดีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการวางแผนและการตัดสินใจ

ใหมีความถูกตองและรวดเร็วมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บุคลากรจำเปนตองมี

ความรูดานพื้นฐานสถิติเปนอยางดี สามารถวิเคราะหขอมูล (Data analytics) และนำไปประยุกตใชได

อยางมีประสิทธิภาพ สามารถสรุปผล นำเสนอขอมูล และเขียนโปรแกรมสำหรับใชในการวิเคราะหขอมูล

ไดอยางถูกตองและเหมาะสม เพื่อนำไปใชตอยอดในการเปนผูประกอบการธุรกิจสำหรับคนรุนใหม (start 

up) ไดในอนาคต และเปนการเพิ่มทักษะความรูทางดานอุตสาหกรรม สื่อสังคม (Social media) และ 

การดำเนินธุรกิจโดยการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-Commerce)  

ดังนั้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจ ในองคความรูทางสถิติเปนอยางดี สามารถใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดการกับขอมูล และสามารถติดตามความกาวหนาของเทคโนโลยีได ตลอด

จนถึงสามารถนำองคความรูไปประยุกตใชกับศาสตรอ่ืน ซ่ึงเปนสิ่งท่ีจำเปนอยางยิ่ง 

    1.3 วัตถุประสงค 

          1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ือสัตยสุจริต และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู ความเขาใจทางดานสถิติสารสนเทศในการวิเคราะหขอมูล สามารถนำ

ความรูไปบูรณาการในการปฏิบัติงานหรือการศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนได 

1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการจัดการขอมูล วิเคราะหขอมูล และนำเสนอ

ขอมูลไดอยางเหมาะสม 

1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะทางดานสถิติสารสนเทศในการคิดคำนวณ วิเคราะหและแกไขปญหาได

อยางถูกตองและเหมาะสม 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

 พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง

และมีมาตรฐานตามท่ี สป.อว. 

กำหนด 

 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิท่ีกำหนด 

 ติดตาม ประเมินผล หลักสูตร

อยางสม่ำเสมอ 

 เอกสารพัฒนาหลักสูตร 

 รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

 พัฒนาหลักสูตรใหมีความ

สอดคลองกับความตองการ

ของอุตสาหกรรม 

 สำรวจ ติดตาม ความพึงพอใจ

ของผูใชบัณฑิต 

 ติดตามการเปลี่ยนแปลงตาม 

ความตองการปจจุบันของ

ผูประกอบการดาน

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ 

 รายงานผลการประเมิน   

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต

ของสถานประกอบการ 

 ความพึงพอใจในทักษะ  

ความรู ความสามารถ ในการ

ทำงานของบัณฑิต 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสรางของหลักสูตร  

1. ระบบการจัดการศึกษา 

    1.1 ระบบ 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค (Semester System) โดยแบงเวลาศึกษาในปการศึกษา

หนึ่ง ๆ ออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนภาคการศึกษาบังคับ ไดแก 

               (1) ภาคการศึกษาท่ีหนึ่ง (First Semester)  ตั้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปเปนเวลา 16 สัปดาห 

รวมท้ังเวลาสำหรับการสอบดวย 

               (2) ภาคการศึกษาท่ีสอง (Second Semester) ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเปนตนไปเปนเวลา 16 สัปดาห 

รวมท้ังเวลาสำหรับการสอบดวย 

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

      การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และ

มหาวิทยาลัยอาจดำเนินการเปดการเรียนการสอนภาคการศึกษาฤดูรอน (Summer Session) ซ่ึงกำหนดไว

ใหเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ ใชเวลาศึกษา 8 สัปดาห รวมท้ังเวลาสำหรับการสอบดวย โดยใหเพ่ิมชั่วโมง

การศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

   1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 

                 ไมมี 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

    2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี  1 มิถุนายน - ตุลาคม 

ภาคการศึกษาท่ี  2 พฤศจิกายน - มีนาคม 

ภาคการศึกษาฤดรูอน มีนาคม - พฤษภาคม 

วัน-เวลา การสอนภาคปกติ วันจันทร - ศุกร เวลา 8.00 น. ถึง 16.00 น. 

    2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา 

(1) สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุกแผนการเรียน หรือ 

(2) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาหรือเทียบเทา หรือ 

             (3) สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวาระดับปริญญาตรี ศึกษาโดยการเทียบโอนผลการเรียน 
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 (4) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา 

 ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หรือใหเปนไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

          การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

      (1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ 

      (2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ 

นวัตกรรม (สป.อว.) 

    2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

  จากการสำรวจขอมูลหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันและใกลเคียงจากมหาวิทยาลัยอื่น และจาก    

การสัมภาษณอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มเติม มีประเด็นซึ่งเปนนัยสำคัญพบวา นักศึกษาแรกเขา

สวนมากมีปญหา หรือมีความกังวลเกี่ยวกับการปรับตัวใหเขากับบริบทของมหาวิทยาลัย ที่เปนการเรียน

การสอนระดับอุดมศึกษา ซึ ่งมีความแตกตางจากระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั ้งในดานการสอน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ การจัดตารางเรียน การใชชีวิตประจำวันในรั้วมหาวิทยาลัย แหลงขอมูลท่ี

จำเปนอยางยิ่งตอการเรียนรูและการใหคำปรึกษาทั้งทางดานวิชาการและปญหาสวนตัว จากการศึกษา

ขอมูลเพิ่มเติมยังพบวา นักศึกษาแรกเขาสวนมากมีทักษะและพื้นฐานความรูทางวิชาชีพอยูในระดับนอย 

โดยเฉพาะความรูพื้นฐานทางสถิติ คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร ซึ่งไมเพียงพอตอการตอยอดความรูใน

ข้ันสูงข้ึน อันเปนผลใหการเรียนของนักศึกษาแรกเขามักมีคะแนนเฉลี่ยต่ำ ในภาคการศึกษาท่ี 1 และสงผล

ถึงภาคการศึกษาตอ ๆ มา 

    2.4 กลยุทธในการดำเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจำกัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

(1) จัดใหมีการปฐมนิเทศนักศกึษาใหม แนะนำขั้นตอนและวิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การแบง

เวลาเรียนและกิจกรรมใหเหมาะสม การใชหองสมุด การบริการ กิจกรรมนันทนาการตาง ๆ สิ่งอำนวย

ความสะดวก และสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจำเปนตอการเรียนของนักศึกษา 

(2) จัดใหมีระบบอาจารยที ่ปรึกษาและมอบหมายใหอาจารยที ่ปรึกษา จัดกิจกรรมใหคำแนะนำ           

แกนักศึกษา ทั้งดานวิชาการและปญหาสวนตัวที่สามารถใหคำปรึกษาได มีการกำกับ ติดตามผล     

การใหคำปรึกษา ประเมินผลจากนักศึกษาที่มาขอเขาพบทุกคน นำผลการประเมินไปปรับปรุงอยาง

ตอเนื่อง 

(3) จัดการสอนเสริมปรับพื้นฐานความรูทางสถิติ คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร เพื่อเตรียมความพรอม

กอนเรียน 
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(4) จัดกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการสรางความสัมพันธของนักศึกษา และการดูแลนักศึกษา  

(5) มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุง ทุกกิจกรรมในขอ (1) – (4) อยางตอเนื่อง  
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป       

จำนวนนักศึกษา 
จำนวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 

ช้ันปท่ี 1 25 25 25 25 25 

ช้ันปท่ี 2 - 25 25 25 25 

ช้ันปท่ี 3 - - 25 25 25 

ช้ันปท่ี 4 - - - 25 25 

รวม 25 50 75 100 100 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - 25 25 

       2.6   งบประมาณตามแผน 

           2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

คาบำรุงการศึกษา 

คาลงทะเบียน และคา

สนับสนุนการจัดการเรียน 

การศึกษาแบบเหมาจาย 

(จำนวนเงิน/เทอม/คน) 

650,000 

 

1,300,000 1,950,000 2,600,000 2,600,000 

เงินงบประมาณแผนดิน 75,000 150,000 225,000 300,000 300,000 

รวมรายรับ 725,000 1,450,000 2,175,000 2,900,000 2,900,000 
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           2.6.2  งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2566 2567 2568 2569 2570 

ก. งบดำเนินงาน      

1. คาใชจายบุคลากร 1,259,465 1,335,033 1,415,135 1,500,043 1,590,046 

2. คาใชจายดำเนินงาน  

(ไมรวมขอ 3 และขอ 4 ) 

140,100 222,600 305,100 387,600 387,600 

3. ทุนการศึกษา - - - - - 

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย 292,500 585,000 877,500 1,170,000 1,170,000 

รวม ก. 1,692,065 2,142,633 2,597,735 3,057,643 3,147,646 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ 100,000 200,000 300,000 500,000 100,000 

รวม ข. 100,000 200,000 300,000 500,000 100,000 

รวม ก. + ข. 1,792,065 2,342,633 2,897,735 3,557,643 3,247,646 

จำนวนนักศึกษา 25 50 75 100 100 

สรุปคาใชจายเฉลี่ยตอหัว (บาท) 71,682.60 46,852.66 38,636.47 35,576.43 32,476.46 
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   2.7 ระบบการศึกษา 

              แบบชั้นเรยีนหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

         แบบทางไกล 

                                  ผานสิ่งพิมพเปนสื่อหลัก 

               ผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

               ทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-Learning) 

                               ทางอินเทอรเน็ต 

การประชุมทางไกลผานจอภาพ                                                                 

                                              แบบอ่ืน ๆ (ระบ)ุ ....................................... 

 

   2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

       (1) นักศึกษาที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาอื่นในระดับอุดมศึกษามากอนหรือ

ผูสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอน        

ผลการเรียนได ท้ังนี้ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอน

ผลการเรียน พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)  

       (2) นักศึกษาที่เขาศึกษาแบบคลังหนวยกิต (Credit Bank) โดยการสะสมหนวยกิตในหลักสูตรนี้ให

เปนไปตามขอบังคับหรือประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครท่ีเก่ียวของ 
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน     

    3.1 หลักสูตร 

         3.1.1 จำนวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 122 หนวยกิต 

         3.1.2 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป   

         โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

                  ดังนี้   

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   30 หนวยกิต 

ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต 

ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต 

ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต 

ก.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต 

ก.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต 

ก.6 กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 86 หนวยกิต 

ข.1 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 16 หนวยกิต 

ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 52 หนวยกิต 

ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก 18 หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 
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 3.1.3 รายวิชา   

 รหัสวิชา  ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจำนวน 9 ตัว จำแนกตามแผนภูมิ ดังนี้  

AA X XX X X XX

ลําดับวิชาในกลุม (0 – 99)

ชั้นปท่ีควรศึกษา

กลุมวิชา

สาขาวิชา

ระดับการศึกษา

คณะ

นก. (ท -ป - น)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา

ชั่วโมงปฏิบัติ

ชั่วโมงทฤษฎี

หนวยกิต

 

เชน  LA2011101     ST2012201    BA2013204     EN2052207 

 

 รหัสคณะ 

ST คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology) 
 

 รหัสสาขาวิชา 

10 สถิติสารสนเทศ 

 

 ระดับการศึกษา             

2 ปริญญาตรี    

 กลุมวิชา                     

1    กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 2 กลุมวิชาชีพบังคับ                         

3-9 กลุมวิชาชีพเลือก 
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 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กำหนดรหัสวิชาดังนี้ 

GE X XX X X XX

ลําดับวิชาในกลุม (0 – 99)

ชั้นปท่ีควรศึกษา

สภาพรายวิชา

กลุมวิชา

ระดับการศึกษา

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป

นก. (ท -ป - น)

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา

ชั่วโมงปฏิบัติ

ชั่วโมงทฤษฎี

หนวยกิต

 
 กลุมวิชา    

10 กลุมวิชาภาษาไทย   20 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

  30 กลุมวิชาสังคมศาสตร   40 กลุมวิชามนุษยศาสตร 

  50 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 60 กลุมวิชาคณิตศาสตร 

  70 กลุมวิชาวิทยาศาสตร   80 กลุมวิชาบูรณาการ 

                     81 กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร     82 กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร                                         

 สภาพรายวิชา        

0 วิชาไมบังคับ           1 วิชาบังคับ  

 ระดับการศึกษา     

1 อนุปริญญา  2 ปริญญาตรี 

เชน  GE2100101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication)   3(3-0-6)  
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 รายวิชาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป   

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หนวยกิต ประกอบดวย 

กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Thai for Communication  

GE2100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ  3(3-0-6) 

 Thai for Business Communication  

GE2100103 ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ  3(3-0-6) 

 Thai for Presentation  

GE2100106 การสรรคสรางภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต  3(3-0-6) 

 Language Creativity for Life Development  

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค  3(3-0-6) 

 Technical English  

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  3(3-0-6) 

 English for Careers  

GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Reading  

GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Listening  

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Conversation  

GE2200106 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 

 Fundamental Chinese  

GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 

 Chinese for Communication  
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู   3(3-0-6) 

 English for Learning  

GE2200109 ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

 English Communication Skills  

GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในท่ีสาธารณะและการโตวาที 3(3-0-6) 

 English for Public Speaking and Debate  

GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน  3(3-0-6) 

 English for Online Business  

GE2200112 ภาษาอังกฤษผานวรรณกรรมในสื่อ  3(3-0-6) 

 English via Media Literature  

GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร   3(3-0-6) 

 English from Movies  

GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

 Language and Culture  

กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชา 

ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย   3(3-0-6) 

 Social Dynamics and Modernity  

GE2300102 มนุษยสัมพันธ   3(3-0-6) 

 Human Relations  

GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย   3(3-0-6) 

 Research Methodology  

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ   3(3-0-6) 

 Law and Professional Ethics  

GE2300108 อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 

 ASEAN Studies  

GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดี มีสุข      3(3-0-6) 

 Quality of Life and Well-Being Development  
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2300111 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน  3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy to Sustainable Development  

GE2300112 ชุมชนศึกษา  3(3-0-6) 

 Community Studies  

GE2300113 วัยใส ใจสะอาด    3(3-0-6) 

 Youngster with Good heart  

GE2400102 จิตวิทยาท่ัวไป    3(3-0-6) 

 General Psychology  

GE2400103 ไทยศึกษา  3(3-0-6) 

 Thai Studies  

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ   3(3-0-6) 

 Personality Development  

GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน    3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self-Development  

GE2400109 ทักษะการรูสารสนเทศ   3(3-0-6) 

 Information Literacy Skills  

GE2400110 จิตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน   3(3-0-6) 

 Mental Wisdom for Self-Development  

กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2500101 พลศึกษา 1(0-2-1) 

 Physical Education  

GE2500102 ลีลาศ  1(0-2-1) 

 Social Dance  

GE2500103 กีฬาประเภททีม  1(0-2-1) 

 Team Sports  

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล  1(0-2-1) 

 Individual Sports  
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2500105 นันทนาการ  1(0-2-1) 

 Recreation  

GE2500106 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย            1(0-2-1) 

 Martial Art with Thai Boxing  

GE2500107  การฝกดวยน้ำหนักเพ่ือสุขภาพ   1(0-2-1) 

 Weight Training for Health  

GE2500108 การวิ่งเหยาะเพ่ือสุขภาพ  1(0-2-1) 

 Jogging for Health  

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2600101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน   3(3-0-6) 

 Fundamental Mathematics  

GE2600102 สถิติเบื้องตน   3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  

GE2600104 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ   3(3-0-6) 

 Data Analysis Using Statistical Package Program  

GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  

GE2700102 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร 3(3-0-6) 

 Environment and Resource Management  

GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี    3(3-0-6) 

 Life and Technology  

GE2700104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  3(3-0-6) 

 Science and Disruptive Technology  
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2700105 การใชชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   3(3-0-6) 

 Green Living  

GE2700106 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง        3(3-0-6) 

 Maritime Zones and Marine Resources and Coastal Management  

กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2810101 โลกในศตวรรษท่ี 21   2(2-0-4) 

 World in 21st Century  

GE2810102 การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ  2(2-0-4) 

 Self-Development for Careers  

GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก   2(2-0-4) 

 Life and Positive Thinking  

GE2810104 การออกกำลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 

 Exercise and Sports for Health  

GE2810105 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ   2(2-0-4) 

 Activities for Health  

GE2810106 จิตอาสาและการปองกันสาธารณภัย   2(2-0-4) 

 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  

GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสรางสรรคของมนุษย   2(2-0-4) 

 Human Innovative and Creative Design Thinking  

GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร  2(2-0-4) 

 I Love RMUTP  
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กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร   2(2-0-4) 

 Miscellaneous Mathematics  

GE2820102 วิทยาศาสตรกับการดำรงชีวิต   2(2-0-4) 

 Science for Living  

GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน  2(2-0-4) 

 Material and Application in Daily Life  

GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแกปญหา    2(2-0-4) 

 Thinking Decision Making and Problem Solving  

GE2820105 การเปลี่ยนผานสูเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือความยั่งยืน   4(4-0-8) 

 The Transition to Green Technology for Sustainability  

GE2820106 ทรัพยสินทางปญญาเพ่ืออุตสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8) 

 Intellectual Property for Green Industry  

หมวดวิชาเฉพาะ 86 หนวยกิต ประกอบดวย 

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 16 หนวยกิต  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

ST2101101 แคลคูลัสสำหรับการวิเคราะหขอมูล 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Data Analysis 1  

ST2101102 แคลคูลัสสำหรับการวิเคราะหขอมูล 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Data Analysis 2  

ST2101103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 

 Computer Programming 1  

ST2101104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 3(2-2-5) 

 Computer Programming 2  

ST2101105 การจัดการขอมูลทางสถิติ 3(2-2-5) 

 Statistical Data Management  

ST2101306 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

 Preparation for Cooperative Education  
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กลุมวิชาชีพบังคับ 52 หนวยกิต  

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

ST2102101 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(2-2-5) 

 Quantitative Analysis  

ST2102202 พีชคณิตเชิงเสนสำหรับสถิติ 3(3-0-6) 

 Linear Algebra for Statistics  

ST2102203 ความนาจะเปน 3(3-0-6) 

 Probability  

ST2102204 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Statistical Analysis  

ST2102205 ระบบฐานขอมูลเพ่ืองานสถิติ 3(2-2-5) 

 Database System for Statistics  

ST2102206 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 

 Business Intelligence  

ST2102207 การวิเคราะหการถดถอย 3(3-0-6) 

 Regression Analysis  

ST2102208 สถิติอนุมาน 3(3-0-6) 

 Inferential Statistics  

ST2102209 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics  

ST2102210 โครงสรางขอมูลเพ่ืองานทางสถิติ 3(2-2-5) 

 Data Structures for Statistics  

ST2102211 การเรียนรูของเครื่องและปญญาประดิษฐ 3(2-2-5) 

 Machine Learning and Artificial Intelligence  

ST2102312 การวิจัยดำเนินการ 3(2-2-5) 

 Operations Research  

ST2102313 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 3(2-2-5) 

 Big Data Analysis  

ST2102314 การทำเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Mining  
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

ST2102315 ขอมูลและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานสถิติ 3(3-0-6) 

 Information and Laws for Statistics  

ST2102316 การเตรียมโครงงานสถิตสิารสนเทศ 1(0-2-1) 

 Information Statistics Pre-Project  

ST2102317 การเลาเรื่องขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Storytelling  

ST2102318 โครงงานสถิตสิารสนเทศ 3(0-6-3) 

 Information Statistics Project  

กลุมวิชาชีพเลือก 18 หนวยกิต กำหนดใหศึกษาดังนี้ 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

ST2103401 สหกิจศึกษาทางสถิตสิารสนเทศ 6(0-40-0) 

 Cooperative Education for Information Statistics  

            ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทางสถิตสิารสนเทศ ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของ

คณะกรรมการประจำหลักสูตร ใหลงทะเบียนวิชาการฝกงานทางสถิติสารสนเทศ 
 

ST2103402 การฝกงานทางสถิติสารสนเทศ 3(0-40-0) 

 Practice for Information Statistics  

และเลือกศึกษาใหครบ  18  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้ 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

กลุมวิชาสถิติ   

ST2103303 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6) 

 Experimental Design  

ST2103304 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 Statistical Quality Control  

ST2103305 เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(3-0-6) 

 
Sampling Techniques 
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

ST2103306 สถิติไมอิงพารามิเตอร 3(3-0-6) 

 Non-parametric Statistics  

ST2103307 การวิเคราะหหลายตัวแปร 3(3-0-6) 

 Multivariate Analysis  

ST2103308 การจำลองเชิงสถิติ 3(2-2-5) 

 Statistical Simulation  

ST2103309 การวิเคราะหขอมูลแบบเบส 3(3-0-6) 

 Bayesian Data Analysis  

ST2103310 การวิเคราะหขอมูลนับ 3(3-0-6) 

 Count Data Analysis  

ST2103311 การพยากรณและอนุกรมเวลา 3(3-0-6) 

 Times Series and Forecasting  

ST2103312 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและสถิติ 3(3-0-6) 

 Mathematical and Statistical Models  

กลุมวิชาสารสนเทศและธุรกิจ  

ST2103313 เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่องานสถิต ิ 3(2-2-5) 

 Digital Technology for Statistics  

ST2103314 คลังขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Warehouse  

ST2103315 เทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุด  3(2-2-5) 

 Optimization Techniques  

ST2103316 การสรางภาพขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Visualization  

ST2103317 การประมวลผลแบบกลุมเมฆและการประยุกต 3(2-2-5) 

 Cloud Computing and Application  

ST2103318 อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งและการประยุกตสำหรับการวิเคราะหขอมูล 3(2-2-5) 

 Internet of Things and Applications for Data Analysis  

ST2103319 ผูประกอบการดานธุรกิจสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Business Entrepreneur  
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รหัสวิชา ช่ือรายวิชา หนวยกิต 

ST2103320 การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business Information Systems Analysis and Design  

ST2103321 สถิติธุรกิจประกันภัย 3(3-0-6) 

 Insurance Business Statistics   

ST2103322 การตัดสินใจทางสถิติเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Statistical Decision  

ST2103323 การจัดการความรูและนวัตกรรม 3(3-0-6) 

 Knowledge Management and Innovation  

ST2103324 การจัดการขอมูลขององคกร 3(3-0-6) 

 Enterprise Data Management  

ST2103325 การบริหารลูกคาสัมพันธ 3(3-0-6) 

 Customer Relationship Management  

ST2103326 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 3(3-0-6) 

 Small and Medium Business Management  

ST2103327 การบริหารการเงินและการบัญชีสำหรับผูบริหาร 3(3-0-6) 

 Financial and Accounting Management for Executive  

หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต  

เลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล   

พระนคร และตองไมเปนรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต หรือเลือกศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีมีความรวมมือ ท้ังนี้ข้ึนอยู

ดุลพินิจและความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 
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          3.1.4 แผนการศึกษาเสนอแนะ         

ปท่ี 1/ ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

GE2100xxx วิชากลุมภาษาไทย 3 3 0 6 

GE2200xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (1)  3 3 0 6 

GE2500xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (1) 1 0 2 1 

GE2xxxxxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (1) 3 3 0 6 

GE28xxxxx วิชากลุมบูรณาการ (1) 2 2 0 4 

ST2101101 แคลคูลัสสำหรับการวิเคราะหขอมูล 1 3 3 0 6 

ST2101103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3 2 2 5 

รวม 18 16 4 34 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  20 

ปท่ี 1/ ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

GE2200xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (2)  3 3 0 6 

GE2500xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ (2) 1 0 2 1 

GE2xxxxxx วิชากลุมคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (2) 3 3 0 6 

ST2101102 แคลคูลัสสำหรับการวิเคราะหขอมูล 2 3 3 0 6 

ST2101104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 3 2 2 5 

ST2101105 การจัดการขอมูลทางสถิติ 3 2 2 5 

ST2102101 การวิเคราะหเชิงปริมาณ  3 2 2 5 

รวม 19 15 8 34 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  23 
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ปท่ี 2/ ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

GE2200xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (3)  3 3 0 6 

GE28xxxxx วิชากลุมบูรณาการ (2) 2 2 0 4 

ST2102202 พีชคณิตเชิงเสนสำหรับสถิต ิ 3 3 0 6 

ST2102203 ความนาจะเปน  3 3 0 6 

ST2102204 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติข้ันสูง  3 3 0 6 

ST2102205 ระบบฐานขอมูลเพ่ืองานสถิติ 3 2 2 5 

ST2102206 ธุรกิจอัจฉริยะ  3 2 2 5 

รวม 20 18 4 38 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  22 

ปท่ี 2/ ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

GE2200xxx วิชากลุมภาษาตางประเทศ (4)  3 3 0 6 

GE2xxxxxx วิชากลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 3 3 0 6 

ST2102207 การวิเคราะหการถดถอย  3 3 0 6 

ST2102208 สถิติอนุมาน  3 3 0 6 

ST2102209 วิยุตคณิต  3 3 0 6 

ST2102210 โครงสรางขอมูลเพ่ืองานทางสถิต ิ 3 2 2 5 

ST2102211 การเรียนรูของเครื่องและปญญาประดิษฐ 3 2 2 5 

รวม 21 19 4 40 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  23 
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ปท่ี 3/ ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

ST2102312 การวิจัยดำเนินการ  3 2 2 5 

ST2102313 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ  3 2 2 5 

ST2102314 การทำเหมืองขอมูล  3 2 2 5 

ST2102315 ขอมูลและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานสถิติ 3 3 0 6 

ST2102316 การเตรียมโครงงานสถิตสิารสนเทศ 1 0 2 1 

ST2103xxx วิชาชีพเลือก (1)  3 x x x 

ST2103xxx วิชาชีพเลือก (2)  3 x x x 

รวม 19 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  xx 

ปท่ี 3/ ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

ST2101306 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา  1 0 2 1 

ST2102317 การเลาเรื่องขอมูล  3 2 2 5 

ST2102318 โครงงานสถิตสิารสนเทศ 3 0 6 3 

ST2103xxx วิชาชีพเลือก (3)  3 x x x 

ST2103xxx วิชาชีพเลือก (4)  3 x x x 

Xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี (1)  3 x x x 

Xxxxxxxxx วิชาเลือกเสรี (2)  3 x x x 

รวม 19 x x x 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  xx 
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ปท่ี 4/ ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

ST2103401 สหกิจศึกษาทางสถิตสิารสนเทศ 6 0 40 0 

รวม 6 0 40 0 

ชั่วโมง / สัปดาห  =  40 
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         3.1.5 ความคาดหวังของผลลัพธการเรียนรูเม่ือส้ินปการศึกษากำหนดไวดังนี้   

 

ชั้นป รายละเอียด 

1 นักศึกษามีความรู ความเขาใจพื้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติ สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเบื้องตนได รวมทั้งมี

คุณธรรม จริยธรรมในการใชขอมูลทางสถิติ ซ่ือสัตย และมีความรับผิดชอบตอสังคม 

2 

 

นักศึกษาสามารถนำความรูทางคณิตศาสตรและสถิติไปใชในการเขียนโปรแกรมเพือ่วเิคราะหขอมูล และนำเสนอขอมูลทาง

สถิติไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีความเขาใจระบบฐานขอมูลและโครงสรางขอมูลเพื่องานทางสถิติ 

3 

 

นักศึกษาสามารถวิเคราะหและประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการเลาเร่ืองขอมูลและสื่อสารขอมูลไดอยาง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งมีความรูเกี่ยวกับขอมูลและกฎหมายที่เกี่ยวของกับงานสถิติ 

4 

 

นักศึกษามีความคิดสรางสรรค สามารถประยุกตใชความรูทางคณิตศาสตรและสถิติ ในการฝกประสบการณภาคสนาม เพื่อ

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

การออกแบบรายวิชาในแตละชัน้ป และสมรรถนะวิชาชีพท่ีคาดหวัง 

ชั้นป รายวิชาตาง ๆ ท่ีออกแบบใหนักศึกษาเรียน 

เพ่ือใหไดผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีตองการประเมินหรือทดสอบ 

ในแตละชัน้ป 

1 1. แคลคูลสัสำหรับการวิเคราะหขอมูล 1 

2. แคลคูลสัสำหรับการวิเคราะหขอมูล 2 

3. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

4. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

5. การจัดการขอมลูทางสถิต ิ

6. การวิเคราะหเชิงปริมาณ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

1. ร ู และเขาใจพื ้นฐานทางคณิตศาสตรและสถิติได

ครบถวน 

2. นำวิธีการจัดการขอมลูทางสถิตไิปใชไดอยางเหมาะสม 

3. สามารถเขียนโปรแกรมเบ้ืองตนไดอยางถูกตอง 

2 1. พีชคณิตเชิงเสนสำหรับสถิต ิ

2. ความนาจะเปน 

3. การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติข้ันสูง 

4. ระบบฐานขอมูลเพ่ืองานสถิต ิ

5. ธุจกิจอัจฉริยะ 

6. การวิเคราะหการถดถอย 

7. สถิติอนุมาน 

8. วิยุตคณิต 

9. โครงสรางขอมลูเพ่ืองานทางสถิติ 

10. การเรียนรูของเครื่องและปญญาประดิษฐ 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

1. รูและเขาใจทฤษฎ ีสามารถประยุกตทฤษฎีทางสถิตไิป

ใชไดอยางถูกตอง 

2. นำความรูทางสถิตไิปวิเคราะหและจัดการระบบ

ฐานขอมูล รวมถึงโครงสรางขอมูลได 

3. วิเคราะหขอมลูทางสถิติข้ันสูงได 

4. ประยุกตใชขอมูลเพ่ืองานธุรกิจ 

 

 

 

 



34 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

การออกแบบรายวิชาในแตละชัน้ป และสมรรถนะวิชาชีพท่ีคาดหวัง 

ชั้นป รายวิชาตาง ๆ ท่ีออกแบบใหนักศึกษาเรียน 

เพ่ือใหไดผลลัพธการเรียนรูท่ีคาดหวัง 

สมรรถนะวิชาชีพท่ีตองการประเมินหรือทดสอบ 

ในแตละชัน้ป 

3 1. การวิจัยดำเนินการ 

2. การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 

3. การทำเหมืองขอมูล 

4. ขอมูลและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานสถิต ิ

5. การเลาเรื่องขอมูล 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

3(3-0-6) 

3(2-2-5) 

1. สามารถเลือกใชสื่อในการเลาเรือ่งขอมูล และสื่อสาร

ขอมูลไดอยางถูกตองและมปีระสทิธิภาพ 

2. วิเคราะหขอมลูขนาดใหญได 

3. รูและเขาใจเก่ียวกับกฎหมายคอมพิวเตอรท่ีเก่ียวของ

กับงานสถิตอิยางถูกตอง 

4 1. สหกิจศึกษาทางสถิตสิารสนเทศ 6(0-40-0) 

 

1. สามารถฝกประสบการณภาคสนามทางสถิติ

สารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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     3.1.6 คำอธิบายรายวิชา   

 กลุมวิชาภาษาไทย 

GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 Thai for Communication  

 การใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนประเภท 

ตาง ๆ  

 Thai language usage; language and communication; listening; speaking, reading,  and 

writing skills 

GE2100102 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Thai for Business Communication  

 การใชภาษาไทย ความรูท่ัวไปและแนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ

ประเภทตาง ๆ  การเขียนสมัครงาน การเขียนบันทึกและรายงานทางธุรกิจ การเขียนโครงการ

ทางธุรกิจ  

 Thai language usage; general knowledge and concept of business communication; 

writing business letters; application writing; memo and business report writing; 

project proposal writing 

GE2100103 ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ 3(3-0-6) 

 Thai for Presentation  

 พื ้นฐานการนำเสนอ การใชภาษาในการนำเสนอ รูปแบบและวิธีการนำเสนอ เทคนิค     

การนำเสนอท่ีดี การเลือกใชเครื่องมือในการนำเสนอ 

 Basic of presentation; language usage for presentation; presentation formats and 

methods; effective presentation techniques; choosing presentation tools 

GE2100106 การสรรคสรางภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต 3(3-0-6) 

 Language Creativity for Life Development  

 การฟงอยางพิเคราะห การเลือกสรรและเรียบเรียงถอยคำใหเหมาะความ การจับประเด็นสำคัญ

รูเทาทันการอาน การเขียนมุงสรรคสรางงานใหมและการปรับใชนวัตกรรมเพ่ือนำเสนอ 

 Analytical listening; word selection and sorting words; reading comprehension and 

discretion; writing to create new work,and applying innovation to present 
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 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค                    3(3-0-6) 

 Technical English  

 การใชภาษาอังกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ  คำศัพทและสำนวนเกี่ยวกับวิชาชีพ ใจความ

สำคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยามและการจำแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ 

การบรรยายกระบวนการ ความสัมพันธของเหตุและผล  

 English usage for careers in technical fields; technical terms and work-related 

expressions; main ideas and supporting details; definitions and classification; 

instructions; process description; cause and effect relationship 

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ                  3(3-0-6) 

 English for Careers  

 การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคนในสถานประกอบการ 

การนัดหมายทางธุรกิจ การนำเสนอผลประกอบการ การบอกคุณสมบัติของสินคาและบริการ 

การตอวาและการแกปญหาขอรองทุกข การรายงานความกาวหนาของการดำเนินงาน  

 English communication in various careers; meeting people in the workplace; 

making an appointment in business; giving presentations about company 

performance; describing products and services; making and dealing with 

complaints; reporting progress on work 

GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 

 English Reading   

 การใชพจนานุกรมออนไลน การเดาความหมายของคำศัพทจากบริบท โครงสรางของประโยค 

องคประกอบที่ชวยในการอาน เทคนิคการอาน ทักษะการอานจับใจความและสรุปใจความ

สำคัญ   

 Using online dictionaries; guessing meaning from context; sentence structures; 

components of reading comprehension; reading techniques; reading for main 

ideas and summarizing   
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GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ                   3(3-0-6) 

 English Listening  

 การฟงภาษาอังกฤษในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน การฟงบทสนทนา การฟงระดับ

ยอหนา การฟงบทความและตอบคำถาม ทักษะการฟงเพ่ือจับใจความและเทคนิคการฟง  

 English listening skills in various situations in daily life; listening to dialogues, 

paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and 

listening techniques  

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ                3(3-0-6) 

 English Conversation   

 การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณตาง ๆ ใหถูกตองและเหมาะสม  การทำความรูจัก

และการสรางความคุนเคย การเลือกซื้อสินคา การบอกที่ตั้งและทิศทาง การใชภาษาอังกฤษ  

ในรานอาหาร การใชภาษาอังกฤษในโรงแรม การเดินทางทองเท่ียว  

 Conversation in various situations; getting acquainted; going shopping; asking for 

locations and directions; eating out; staying in a hotel; traveling  

GE2200106 ภาษาจีนพ้ืนฐาน                         3(3-0-6) 

 Fundamental Chinese   

 ระบบพินอิน  การทักทายและการแนะนำตัว  การใหขอมูลเกี่ยวกับบุคคลและสมาชิก      

ในครอบครัว  การบอกกิจวัตรประจำวัน  การซ้ือของและการสั่งอาหาร  และการถามทาง 

 Pinyin system; greetings and introductions; talking about personal information 

and family members; talking about daily routines; shopping and ordering food; 

asking for directions   

GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร               3(3-0-6) 

 Chinese for Communication   

 การออกเสียง คำศัพทและสำนวนภาษาจีนท่ีใชในชีวิตประจำวัน การสนทนาโตตอบ การเขียน

จดหมายโตตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส 

 Phonetic; vocabulary; and expression used in daily life; dialogue, correspondence; 

writing e-mail 
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GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู 3(3-0-6) 

 English for Learning  

 การใชสำนวนและโครงสรางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ไดแกการทักทาย

และการแนะนำตัว การบรรยายบุคคลสิ ่งของ สถานที ่ การบรรยายเหตุการณในอดีต             

การบรรยายเหตุการณ และการคาดการณในอนาคต 

 English usage of expressions and structures for daily communication; greetings and 

introductions; describing people; describing things; describing places; describing 

past events; describing future plans and predictions 

GE2200109 ทักษะการส่ือสารดวยภาษาอังกฤษ       3(3-0-6) 

 English Communication Skills  

 การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได

ถูกตองตามสถานการณตาง ๆ การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานทั่วไป การกำหนด

เงื่อนไข การหาขอมูลในสื่อออนไลน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอมูลขาวสาร การให

คำแนะนำ  

 Development of basic skills for listening, speaking, reading, and writing in various 

situations; comparison; general instructions; conditions; searching for online 

information; exchanging opinions and information; giving advice 

GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในท่ีสาธารณะและการโตวาที 3(3-0-6) 

 English for Public Speaking and Debate  

 ภาษาอังกฤษสำหรับการพูดในที่สาธารณะและการโตวาที ประวัติความเปนมาของการพูด     

ในที่สาธารณะ สวนประกอบสำคัญของการพูด  การประยุกตใชเทคนิคการพูด และสัทอักษร

สากล เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับการพูดในท่ีสาธารณะและการนำเสนอในท่ีสาธารณะ 

 English for public speaking and debate; history of public speaking; essential 

components of speech; application of speaking techniques and the International 

Phonetic Alphabets (IPA); technology for public speaking and public presentation 
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GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน       3(3-0-6) 

 English for Online Business  

 ภาษาอังกฤษที่เนนใหผูประกอบธุรกิจสามารถสื่อสารและทำธุรกิจผานระบบออนไลน

โดยเฉพาะการติดตอกับลูกคาชาวตางชาติ โดยใชคำศัพท  สำนวน  โครงสรางไวยากรณ

ในดานการนำเสนอสินคา การโฆษณาสินคา การติดตอภาษาอังกฤษผานระบบสังคมออนไลน 

การทำธุรกรรมออนไลน  การขายของออนไลนและกลยุทธการขายของออนไลน 

 English for entrepreneurs in communicating and running online business, especially in 

contacting foreigners using vocabulary, expressions, and grammatical structures 

in these aspects; product presentation; product advertisement; social network 

communication; online banking; and strategies in online sales 

GE2200112 ภาษาอังกฤษผานวรรณกรรมในส่ือ       3(3-0-6) 

 English via Media Literature   

 การใชภาษาอังกฤษในวรรณกรรมสื่อตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน เพลงและภาพยนตร ละคร สื่อ

สังคมออนไลน และขอมูลตามกระแสสังคม การตระหนักรูทางสังคมในการใชสื่อสังคมออนไลน 

 English usage for media literature in daily life; songs and movies; soap opera; 

social media and current social trends; social awareness 

GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร                                       3(3-0-6) 

 English from Movies                                           

 สำนวนและสแลงภาษาอังกฤษจากภาพยนตร การออกเสียง วัจนภาษาและอวัจนภาษา บริบท

ทางวัฒนธรรมตาง ๆ รวมถึงการนำไปใชในสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจำวัน 

 English idioms and slangs from movies; pronunciation; verbal and nonverbal 

communications; various culture contexts; and applying for daily life 
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GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม                   3(3-0-6) 

 Language and Culture   

 หลักการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารในฐานะเปนภาษาสากล การสื่อสารโดยการใช 

ว ัจนภาษาและอวัจนภาษา วัฒนธรรมจากคนหลากหลายเชื ้อชาติ การสื ่อสารระหวาง

วัฒนธรรมท่ีคลายคลึงกันและแตกตางกัน หลักมารยาทสากลในการสื่อสาร หลักการสื่อสารใน

บริบทตาง ๆ การประยุกตใชภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมดวยความคิดเชิงสรางสรรค 

 Principles in using English in communication as an international language; verbal and 

nonverbal communication; culture from people in different countries and 

nationalities; intercultural communication in similarities and differences; principles 

in intercultural manners in communication; principles in communication in 

different contexts; applying English language and culture with creative thinking 
 

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย       3(3-0-6) 

 Social Dynamics and Modernity  

 แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม โครงสรางสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและ

กระแสโลกาภิวัตน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หนาที่พลเมือง 

ประชาธิปไตยและการมีสวนรวมทางการเมือง ปญหาสังคมและการแกไข  

 Modern sociological concepts and theories; social structure and institutions; 

modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; 

civics; democracy and participation in politics; social problems and solutions 

GE2300102 มนุษยสัมพันธ                         3(3-0-6) 

 Human Relations   

 ท่ีมาและความสำคัญของมนุษยสัมพันธ  พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับ

มนุษยสัมพันธในองคการ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย 

หลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ  

 Background and Significance of human relations; human behavior and nature; 

motivation and human relations in organizations; communication and human 

relations; human relations in Thai culture; religious principles and human 

relations 
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GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย                         3(3-0-6) 

 Research Methodology    

 ที่มาและความสำคัญของการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ   การ

ออกแบบวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล      การวิจัย 

การตีความและการนำเสนอขอมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย  

 Background and Significance of the Study; objectives and types of research; 

research process and design; sampling and data collection; data analysis; data 

interpretation and presentation; research report writing 

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ        3(3-0-6) 

 Law and Professional Ethics   

 กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและ

ความรับผิดชอบตอสังคม 

 Professional laws; professional ethics; human rights; ethics and social  

responsibility  

GE2300108 อาเซียนศึกษา                           3(3-0-6) 

 ASEAN Studies   

 กำเนิดสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (อาเซียน)ปฏิญญาการประชุมสุด

ยอดและกฎบัตรอาเซียน ความรวมมือในการพัฒนาเสาหลักอาเซียน รัฐสมาชิกอาเซียนและ

ประเทศคูเจรจา ความสำคัญของการอยูรวมกันในภูมิภาคอาเซียน 

 Founded of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ; declaration of 

the Summit and the ASEAN Charter; development of ASEAN pillars; member 

states and dialogue countries; importance of coexistence in the ASEAN region 
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GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดี มีสุข 3(3-0-6) 

 Quality of Life and Well-Being Development                    

 ความหมายของคุณภาพชีวิต แนวคิดและทฤษฎีที ่เกี ่ยวของ ตัวชี ้ว ัดในการวัดคุณภาพชีวิต 

คุณภาพชีวิตกับการทำงานและความสุข ทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จในอาชีพ การตระหนักรู

และเห็นคุณคาในตนเองและผูอื่น การจัดการกับอารมณและความเครียด การคิดวิเคราะห

ตัดสินใจและแกปญหาอยางสรางสรรค 

 Quality of life definition; concepts and theories; indicators for measuring quality of 

life; work and happiness; life skills for career success; self-esteem and other-

esteem; dealing with emotions and stress; critical thinking and creative problem 

solving 

GE2300111 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ีย่ังยืน     3(3-0-6) 

 The King’s Philosophy to Sustainable Development  

 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหลักธรรมาภิบาล   การ

บริหารจัดการความเสี่ยง การพัฒนาที่ยั่งยืน ปญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาใน

สังคมไทยและสังคมโลก การประยุกตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 Economic development; philosophy and concepts of sufficiency economy; good 

governance; risk management; sustainable development; problems, impact and 

development crisis in Thai and global societies; application of the sufficiency 

economy philosophy for sustainable development  

GE2300112 ชุมชนศึกษา 3(3-0-6) 

 Community Studies  

 การศึกษาชุมชนแบบบูรณาการ เศรษฐกิจ สังคม ประวัติศาสตร การเมือง วัฒนธรรม 

ภูมิปญญาทองถิ่น การรูสารสนเทศทางเทคโนโลยี คุณภาพชีวิตในสังคมเมือง และทิศ

ทางการพัฒนาอยางยั่งยืน 

 Integrated community study; economy, society, history, politics, culture, and 

wisdom; information technology literacy; life quality in urban society; and 

sustainable development direction 
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GE2300113 วัยใส ใจสะอาด                         3(3-0-6) 

 Youngster with Good heart  

 ปรับฐานความคิดตานทุจริตสวนตนและสวนรวม สรางสังคมที่ไมทนตอการทุจริต ยกระดับ

ดัชนีสรางพลเมืองดีในสังคม ปรับทุจริตดวยจิตพอเพียง  

 Creating ideas for personal and public anti- corruption; creating an honest 

society; enhancing the index by creating good citizens for society; corruption 

adjustments with sufficient minds 

GE2400102 จิตวิทยาท่ัวไป                          3(3-0-6) 

 General Psychology   

 ท่ีมาและความสำคัญของจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยาท่ีมี

อิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรูและการจูงใจ เชาวนปญญาและความ

ฉลาดทางอารมณ บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม  

 Background and significance of psychology; heredity; environment and human 

development; influence of physiology on human behaviors; perception, learning 

and motivation; intelligence and emotional quotient; personality adjustment 

and mental health; social behavior 

GE2400103 ไทยศึกษา 3(3-0-6) 

 Thai Studies  

 ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ ศาสนา 

ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาทองถ่ิน  

 Background of native Thai; Thai social, economic, and government; beliefs; 

religion; tradition; rice culture; local wisdom 
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GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ                  3(3-0-6) 

 Personality Development   

 ความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ  ทฤษฎีบุคลิกภาพ  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ 

บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเก่ียวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษย

สัมพันธกับบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ  

 Definition and importance of personality; theory of personality; factors affecting 

personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-

adjustment; human relation and personality; perfect personality development   

GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน       3(3-0-6) 

 Human Behavior and Self-Development   

 แนวคิดและองคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู 

การพัฒนาการทำงาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธและการสื ่อสารในองคการสมัยใหม 

สุขภาพจิตและการเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข  

 Human behavior concepts; elements of human behaviors; self- development; 

transformational leadership; learning; work development; self- adjustment; 

human relations in modern organization and communication; mental health and 

happy life enhancement  

GE2400109 ทักษะการรูสารสนเทศ                 3(3-0-6) 

 Information Literacy Skills   

 การรูสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดเก็บ การสืบคนสารสนเทศ การประเมิน

และการคัดเลือกสารสนเทศ การนำเสนอสารสนเทศ การอางอิง บรรณานุกรมและจริยธรรม 

การใชสารสนเทศ 

 Information literacy; information resources and collection; searching; evaluation and 

selection; presentation; citation; bibliography and ethics of information usage 
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GE2400110 จิตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน            3(3-0-6) 

 Mental Wisdom for Self-Development  

 ความหมายและความสำคัญของจิตและปญญา การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต การพัฒนา

ปญญาดวยการทำสมาธิ การพัฒนาตนเองและการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมดวยการทำ

สมาธิ การประยุกตใชสมาธิในชีวิตประจำวัน 

 Definition and importance of mind and wisdom; mental development for quality of 

life; mental development for wisdom; wisdom development through 

meditation, self- development and behavior adaptation through meditation; 

application of meditation for daily life 

 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 

GE2500101 พลศึกษา                                   1(0-2-1) 

 Physical Education   

 หลักการทางพลศึกษา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย ดัชนีมวลกาย รูปแบบของการจัด 

การแขงขัน และประเภทของกีฬา การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล       

การออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 Principles of physical education; physical fitness testing; body mass index; forms 

of sports competition and types of sports; injury and first-aid; forms of exercises 

for health 

GE2500102 ลีลาศ 1(0-2-1) 

 Social Dance  

 ประวัตคิวามเปนมา  กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ ฝกทักษะพ้ืนฐาน

การลีลาศในจังหวะตาง ๆ 

 History; etiquettes of social dance; types of social dance; practice of social 

dance 
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GE2500103 กีฬาประเภททีม                           1(0-2-1) 

 Team Sports   

 หลักการการกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริมสมรรถภาพ

ทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการ

แขงขันกีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล 

 Principles of team sports; training team sports; building physical fitness; rules; 

regulations and etiquettes of team sports; competition management of team 

sports; sports injuries and first- aid 

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล 1(0-2-1) 

 Individual Sports   

 หลักการการกีฬาประเภทบุคคล  ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล  การสรางเสริม

สมรรถภาพทางกาย  กฎ  ระเบียบ  กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและ

การจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล 

 Principles of individual sports; training individual sports; building physical fitness; 

rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and 

competition management of individual sports; sports injuries and first -aid  

GE2500105 นันทนาการ 1(0-2-1) 

 Recreation  

 ความหมายและความสำคัญของนันทนาการ  ประเภทของนันทนาการ กิจกรรม นันทนาการ 

ฝกปฏิบัติการเปนผู นำนันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื ่อการฝกอบรม เกมส

นันทนาการ การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตาม 

ความเหมาะสม 

 Definition and importance of recreation; types of recreation; recreational 

activities; training in recreational leadership; recreational activities for training 

courses; recreational games; camping with appropriate recreational activities 
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GE2500106 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย      1(0-2-1) 

 Martial Art with Thai Boxing  

 คุณคาและประโยชนของศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทย ทักษะและความรูพ้ืนฐาน

มวยไทย  การประยุกตศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวยมวยไทยไปสูการออกกำลังกาย

เพ่ือสงเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน 

 Values and benefits of Thai boxing martial arts; fundamental Thai boxing skills and 

knowledge; applying Thai boxing martial arts to exercise for health in daily life 

GE2500107 การฝกดวยน้ำหนักเพ่ือสุขภาพ           1(0-2-1) 

 Weight Training for Health   

 การออกกำลังกายดวยกิจกรรมการฝกดวยน้ำหนัก ทักษะและความรูพื้นฐาน การฝกดวย

น้ำหนัก การประยุกตใชกิจกรรมการฝกดวยน้ำหนัก  ไปสูการออกกำลังกายเพื่อสงเสริม

สุขภาพ  ในชีวิตประจำวัน 

 Exercise with weight training activity; fundamental weight training skills and 

knowledge; applying weight training activity to exercise for health in daily life 

GE2500108 การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ                 1(0-2-1) 

 Jogging for Health   

 การออกกำลังกายดวยกิจกรรมการวิ ่งเหยาะ ทักษะและความรู พื ้นฐาน การวิ ่งเหยาะ           

การประยุกตกิจกรรมการวิ่งเหยาะไปสูการออกกำลังกาย  เพ่ือสงเสริมสุขภาพแตละบุคคลใน

ชีวิตประจำวันและสุขภาพสังคม 

 Exercise with jogging activity; fundamental jogging skills and knowledge; applying 

jogging activity to promote personal and social health with exercise lifestyle in 

daily life 

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

GE2600101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                             3(3-0-6) 

 Fundamental Mathematics  

 ตรรกศาสตร เมทริกซ กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน  

ทฤษฏีบททวินาม  ลำดับ และอนุกรม 

 Logic; matrices; counting rules, permutation, and combination; introduction to 

probability; binomial theorem; sequences and series  
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GE2600102 สถิติเบ้ืองตน                                      3(3-0-6) 

 Introduction to Statistics  

 สถิติเชิงพรรณนา  ตัวแปรสุม  การสุมตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐานและ

การแปลผลจากโปรแกรมสำเร็จรูป 

 Descriptive statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis testing 

and the interpretation and results from the statistics package 

GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน                    3(3-0-6) 

 Mathematics in Daily Life  

 มาตราชั่งตวงและการวัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต  พื้นที่และปริมาตร  

ดอกเบี้ยและเงินผอนชำระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบื้องตนและ

การใหเหตุผล ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสถิติ 

 Weights and measurement; ratio, proportion, percentage and applications; area 

and volume; interest and installment payment; value- added tax and income 

tax; index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics   

GE2600104 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 3(3-0-6) 

 Data Analysis Using Statistical Package Program  

 การจัดเตรียมขอมูล การใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ สถิติ เชิงพรรณนา สถิติเชิง

อนุมาน การวิเคราะหความแปรปรวนจำแนกทางเดียว การวิเคราะหขอมูลจำแนกประเภท 

 Data preparation; use of statistical package program; descriptive statistics; inferential 

statistics; one-way analysis of variance; categorical data analysis 

GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน             3(3-0-6) 

 Science in Daily Life  

 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟาและ

การสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจำวัน วิวัฒนาการและ

พันธุกรรมของมนษุย 

 Science and technology; science and natural phenomenon; energy; electricity and 

telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in 

everyday life; evolution and human genome 
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GE2700102 ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร     3(3-0-6) 

 Environment and Resource Management                   

 ความรูทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ 

ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ มลพิษสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม   

การจัดการสิ่งแวดลอม 

 Knowledge of environment and resource management; ecological principles and 

natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution; 

environmental impact assessment; environment management 

GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลยี                        3(3-0-6) 

 Life and Technology  

 ว ิ ทยาการก ับการพ ัฒนาค ุณภาพช ี ว ิ ต  เทคโน โลย ี การแพทย  และสาธารณส ุข 

เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพลังงาน นาโนเทคโนโลยีและวัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ

และคอมพิวเตอร  

 Science and life quality; Medical technology and public health; biotechnology; 

energy technology; nanotechnology and materials; information technology and 

computer 

GE2700104 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปล่ียนโลก    3(3-0-6) 

 Science and Disruptive Technology  

 แนวคิดสมัยใหมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิต เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกับการปฏิวัติชีวิตมนุษย ผลกระทบของเทคโนโลยีเปลี่ยน

โลก และการปรับตัวสูเทคโนโลยีดิจิทัล 

 A modern concept in science and technology; technology and innovation for 

life quality development; disruptive technology and human revolution; the 

impact of disruptive technology; and digital technology transformation 
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GE2700105 การใชชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   3(3-0-6) 

 Green Living  

 สิ่งแวดลอมกับการดำรงชีวิต  การพัฒนาที่ยั่งยืนและเมืองสีเขียว ปญหาสิ่งแวดลอมใน

ชีวิตประจำวัน ธุรกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียน การบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

และการเลือกใชผลิตภัณฑที ่เป นมิตรกับสิ ่งแวดลอม การประยุกตใช หลัก 7Rs ใน

ชีวิตประจำวันและการทำงาน การทองเที่ยวเชิงนิเวศและการอนุรักษแหลงทองเที่ยวทาง

ธรรมชาติท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ิน ตัวอยางกรณีศึกษา 

 Environment and human living; sustainable development and green city; 

environmental problem in daily life; green business and circular economy; 

eco-friendly consumption and environmental-friendly products selection; 

application of 7Rs in daily life and work; ecotourism and natural endemic 

identity conservation; case study 

GE2700106 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง        3(3-0-6) 

 Maritime Zones and Marine Resources and Coastal Management  

 เขตทางทะเลและชายฝง ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยาของทะเลไทย การทับถมของ

ตะกอนและภูมิลักษณชายฝงทะเลไทย ทรัพยากรมีชีวิตและทรัพยากรไมมีชีวิตในทะเลและ

ชายฝง การตั้งถิ่นฐานและระบบสาธารณสุขชุมชนชายฝง ปญหาการกัดเซาะชายฝงและ

การจัดการชายฝงทะเลไทย สมุททานุภาพ ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและผลประโยชนทาง

เศรษฐกิจของทะเลไทย 

 Maritime zones and coastal areas; geology and geomorphology of Thai seas; 

sedimentations and landscapes of the Thai coast; living and non-living 

resources in the seas and coasts; settlements and coastal community health 

systems; coastal erosion problems and coastal management in Thailand; sea 

power, security, prosperity, sustainability and economic benefits of the Thai 

seas 
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 กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร 

GE2810101 โลกในศตวรรษท่ี 21                     2(2-0-4) 

 World in 21st Century  

 โลกาภิวัตนและความทันสมัย การเปลี่ยนผานสูยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจและการเมือง

ในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา ความเปนพลเมืองโลก สังคมสรางสรรค ระบบปญญาประดิษฐ

ในชีวิตประจำวัน การพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมแหงการเรียนรูและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

 Globalization and modernity; digital transformation and political; crises in 

development; global citizenship; creative society, AI in daily life; sustainable 

development; learning society and 21st century skills 

GE2810102 การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ                   2(2-0-4) 

 Self-Development for Careers  

 การพัฒนาตนเพ่ือการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะท่ีจำเปนสำหรับการทำงาน 

ภาวะผูนำการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทำงานเปนทีม การเปนผูประกอบการและ

ความคิดสรางสรรคสำหรับการเขาสูอาชีพ 

 Self-development to be hands-on graduates; necessary skills and characteristics 

to work; transformational leadership; personality; teamwork; entrepreneurship  

and creative thinking to careers 

GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก                2(2-0-4) 

 Life and Positive Thinking  

 การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก การใครครวญ

ดวยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรูตลอดชีวิต ชีวิตและการแกปญหา 

 Life skill development; transformative learning; positive thinking; critical 

reflection; consciousness development; life- long learning; life and problem 

solving 
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GE2810104      การออกกำลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ    2(2-0-4) 

 Exercise and Sports for Health  

 หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกำลังกาย ความรูเกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย 

การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายดวย

ตนเอง การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ำหนัก การพักผอนดวยกิจกรรมนันทนาการ การ

ประยุกตวิทยาศาสตร    การกีฬากับการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพ 

 The principle of sports science and fitness; knowledge of physical activities; 

enhancing physical fitness for health; Self- physical fitness test; food 

consumption; weight control; leisure and recreation activities; the application 

of sport science and exercises for health 

GE2810105 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ                    2(2-0-4) 

 Activities for Health  

 ความหมายและความสำคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ  การดูแลตนเองใหมีสุขปฏิบัติที่ดี  

การดูแลสุขภาพอวัยวะภายนอก กิจกรรมนันทนาการเพื่อสุขภาพ  การออกกำลังกายเพ่ือ

สุขภาพ อาหารเพ่ือสุขภาพ การสงเสริมสุขภาพจิต 

 Meaning and importance of health and health care practices; self- care for 

good health practices; external organ health care; recreational activities for 

health; healthy food; mental health promotion 

GE2810106 จิตอาสาและการปองกันสาธารณภัย     2(2-0-4) 

 Volunteer Spirit and Disaster Prevention  

 จิตอาสา สถาบันพระมหากษัตริย ศาสตรพระราชา ขอมูลเบื้องตนเก่ียวกับสาธารณภัยและ

กิจกรรมจิตอาสากับการปองกันสาธารณภัย 

 Volunteering; Monarchy; the King’s philosophy; basic information about disaster; 

volunteer and disaster prevention activities 
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GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรมสรางสรรคของมนุษย      2(2-0-4) 

 Human Innovative and Creative Design Thinking                          

 นิยาม คุณคาและความสำคัญของการคิดสรางสรรค ประเภทของนวัตกรรมการคิดสรางสรรค 

เทคนิควิธีการคิดและการออกแบบนวัตกรรมสรางสรรค การนำผลงานไปใชประโยชน 

 Definition value and the importance of creativity; types of innovations, 

creativity; techniques of thinking methods; creative innovation design; benefits 

from works 

GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร 2(2-0-4) 

 I Love RMUTP  

 ประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บุคคลสำคัญและศิษยเกา

ที่สรางชื่อเสียงทำคุณประโยชนใหกับมหาวิทยาลัย การเรียนรูชีวิตการเปนนักศึกษาตาม        

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การสราง

จิตสำนึก การแบงปนและชวยเหลือสังคม การดำรงชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

และพัฒนาโครงการท่ีเกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

 The establishment of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon 

(RMUTP); the study on the pride and prestige of RMUTP alumni; student life 

and the university identity's responsibility; student's acceptance and adjustment 

in global society; self-awareness; social contribution; the moral life based on 

the philosophy of sufficiency economy, and university project development 

 กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร                        2(2-0-4) 

 Miscellaneous Mathematics  

 เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป คณิตพยากรณ คณิตกับการลงทุน  

คณิตกับสุขภาพ 

 Technical and conceptual mathematics; mathematical tricks; mathematical art; 

mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and 

health 
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GE2820102 วิทยาศาสตรกับการดำรงชีวิต           2(2-0-4) 

 Science for Living  

 อาหารและโภชนาการ ยารักษาโรคและสมุนไพร วัสดุสิ่งทอและเครื่องนุงหม นวัตกรรม

ท่ีอยูอาศัย สุขภาพและโรคอุบัติใหม 

 Food and nutritional science; medicine and herbs; textile materials and 

clothing; residence innovation; health and emerging diseases 

GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน 2(2-0-4) 

 Material and Application in Daily Life                                  

 วัสดุงานบรรจุภัณฑอาหาร วัสดุยานยนต วัสดุทาง การแพทย วัสดุสำหรับเครื่องนุงหม 

วัสดุในงานกอสราง วัสดุสำหรับเครื่องใชไฟฟา 

 Food packaging materials; automotive materials; medical materials; materials for 

clothing; construction materials; material for electric appliance 

GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแกปญหา   2(2-0-4) 

 Thinking Decision Making and Problem Solving                                                     

 ธรรมชาติและระบบการคิด การคิดวิเคราะหและการคิดเชิงระบบ การคิดอยางมีวิจารณญาน

และการคิดสรางสรรค การคิดเชิงตรรกะและการแกปญหาเชิงระบบ การลงความเห็นและ

การตัดสินใจ การตอรองและการแกปญหาท่ีซับซอน 

 Nature and systems of thinking; analytical thinking and systematic thinking; 

critical thinking and creative thinking; logical thinking and system problem 

solving; judgment and decision making; negotiation and complex problem 

solving 

GE2820105 การเปล่ียนผานสูเทคโนโลยีสีเขียวเพ่ือความย่ังยืน   4(4-0-8)                                             

 The Transition to Green Technology for Sustainability  

 ตนแบบเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผลิตภัณฑฐานชีวภาพ การจัดการขยะ นวัตกรรม

ชีวภาพ วัสดุสำหรับเศษฐกิจหมุนเวียน ตลาดคารบอน 

 Economic model for sustainable development; biobased products; waste 

management; bioinnovation; material for a circular economy; carbon markets 
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GE2820106 ทรัพยสินทางปญญาเพ่ืออุตสาหกรรมสีเขียว 4(4-0-8)                                             

 Intellectual Property for Green Industry      

 อุตสาหกรรมสีเขียว สังคมเศรษฐกิจและนิเวศเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมสีเขียว การขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมสีเขียวสูมาตรฐานสากล ทรัพยสินทางปญญากับอุตสาหกรรมสีเขียวและเครือขาย

สีเขียว การคุมครองและกลยุทธิ์การตรวจสอบทรัพยสินทางปญญา กฎหมายทรัพยสินทาง

ปญญาเบื้องตน การวางแผน การบริหารจัดการและการประเมินมูลคาทางทรัพยสินทางปญญา 

กรณีศึกษา 

 Green industry; green industry and green networks for eco- society and eco-

efficiency; driving green industry to international standards; intellectual property 

( IP)  and green industry and eco- green networks; IP registration and IP search 

strategies and techniques; introduction to intellectual property law; IP planning 

and valuation; case studies 

 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

ST2101101 แคลคูลัสสำหรับการวิเคราะหขอมูล 1 3(3-0-6) 

 Calculus for Data Analysis 1 

 ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การหาอนุพันธของฟงกชัน การประยุกตของอนุพันธ

สำหรับการวิเคราะหขอมูล ปริพันธไมจำกัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธจำกัดเขตและ

การประยุกตเชิงสถิติ  

 Limit and continuity of functions; derivatives of functions; applications of 

derivatives for data analysis; indefinite integral; integration techniques; definite 

integral and statistical applications 

ST2101102 แคลคูลัสสำหรับการวิเคราะหขอมูล 2 3(3-0-6) 

 Calculus for Data Analysis 2  

 รายวิชาบังคับกอน : ST2101101 แคลคูลัสสำหรับการวิเคราะหขอมูล 1 

ลำดับและอนุกรม อนุกรมกำลัง เสนตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ ฟงกชันหลายตัวแปรและ

อนุพันธยอย ปริพันธหลายชั้นและการประยุกต  

 Sequences and series; power series; line and plane in three-dimensional space; 

functions of several variables and partial derivatives; multiple integrals and 

applications 
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ST2101103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 3(2-2-5) 

 Computer Programming 1  

 ระบบคอมพิวเตอร วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงานโปรแกรม การพัฒนา

อัลกอริทึม แนะนำภาษาโปรแกรมไพทอน ชนิดของขอมูล ตัวแปร คําสั่งในการประมวลผลและ

การคํานวณ 

 Computer system; program design and development methodology; program 

flowchart writing; algorithm development; introduction to Python programming 

language; data types; variables; statements for processing and calculation 

ST2101104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 3(2-2-5) 

 Computer Programming 2  

 รายวิชาบังคับกอน : ST2101103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 

โครงสรางขอมูลพื้นฐาน อัลกอริทึมสำหรับการเรียงลำดับและการคนหา การเขียนและอาน

ไฟล การใชไลบรารีของไพทอน กระบวนการแกปญหาและการพัฒนาอัลกอริทึม 

 Basic data structures; algorithms for sorting and searching; reading and writing 

files; using Python libraries; problem-solving methods and algorithm 

development 

ST2101105 การจัดการขอมูลทางสถิติ 3(2-2-5) 

 Statistical Data Management  

 ขอมูลและสารสนเทศ การเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบคุณภาพขอมูล จริยธรรมในการใช

ขอมูล การจัดการขอมูล การวิเคราะหขอมูลเบื้องตนทางสถิต ิ

 Data and information; collecting data; investigating quality of data; ethics in using 

data; data management; basic statistical data analysis 
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ST2101306 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 

 Preparation for Cooperative Education  

 กระบวนการสหกิจศึกษา การเลือกสถานประกอบการและการสมัครงาน การสัมภาษณงาน

อาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ กฎหมายแรงงานและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระบบคุณภาพและ

ความปลอดภัย การเขียนรายงานและการนำเสนองาน 

 Cooperative education process; selecting establishments and job applications; 

job interviews; personality development; labor law and professional ethics; 

quality system and safety; report writing and presentation 

 กลุมวิชาชีพบังคับ 

ST2102101 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 3(2-2-5) 

 Quantitative Analysis  

 ความนาจะเปน ตัวแบบโปรแกรมเสนตรง ตัวแบบการตัดสินใจ ตัวแบบแถวคอย ตัวแบบ

มารคอฟ ทฤษฎีเกม ตัวแบบการจำลองปญหา การประยุกตใชในทางธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 Probability; linear programming model; decision model; inventory model; Markov 

model; game theory; simulation model; applications in business and industry 

ST2102202 พีชคณิตเชิงเสนสำหรับสถิติ 3(3-0-6) 

 Linear Algebra for Statistics  

 เมทริกซ ดีเทอรมิแนนต ระบบสมการเชิงเสน ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน การประยุกต

ทางสถิติสำหรับรูปแบบกำลังสอง 

 Matrices; determinants; linear equation systems; vector space; linear 

transformations; statistical application for quadratic form 

ST2102203 ความนาจะเปน 3(3-0-6) 

 Probability  

 รายวิชาบังคับกอน : ST2101101 แคลคูลัสสำหรับการวิเคราะหขอมูล 1 

ปริภูมิความนาจะเปน ตัวแปรสุม ฟงกชันของตัวแปรสุม การคาดหมายเชิงคณิตศาสตร การ

แจงแจงท่ีสำคัญ ทฤษฎีบทลิมิต 

 Probability space; random variables; function of random variables; mathematical 

expectation; some important distributions; limit theorem 
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ST2102204 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติข้ันสูง 3(3-0-6) 

 Advanced Statistical Analysis   

 รายวิชาบังคับกอน : ST2101105 การจัดการขอมูลทางสถิติ   

การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหการถดถอย

เชิงเสน การวิเคราะหขอมูลจำแนกประเภท 

 Estimation; hypothesis testing; analysis of variance; linear regression analysis; 

categorical data analysis 

ST2102205 ระบบฐานขอมูลเพ่ืองานสถิต ิ 3(2-2-5) 

 Database System for Statistics  

 ระบบฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูลเชิงสัมพันธ แบบจำลองขอมูล การประมวลผล

ชุดคำสั่ง ภาษาสืบคนทางฐานขอมูล การออกแบบฐานขอมูลทางกายภาพในงานสารสนเทศ 

การประยุกตระบบการจัดการฐานขอมูลสำหรับขอมูลทางสถิต ิ

 Database systems; relational database design; data modeling; transaction 

processing; database query languages; physical database design in information; 

applications of database system management for statistical data 

ST2102206 ธุรกิจอัจฉริยะ 3(2-2-5) 

 Business Intelligence   

 ธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ความตองการสำหรับระบบธุรกิจอัจฉริยะ

แบบจำลองและการวิเคราะห การพัฒนาคลังขอมูล การสรางรายงานและการสรางสวนติดตอ

กับผูใชงาน การประยุกตใชธุรกิจอัจฉริยะ 

 Business intelligence and decision support system; requirements for business 

intelligence; modeling and analysis; data warehouse development; report 

generation and user interfaces; business intelligence applications 

ST2102207 การวิเคราะหการถดถอย 3(3-0-6) 

 Regression Analysis   

 รายวิชาบังคับกอน : ST2102204 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติข้ันสูง 

การถดถอยเชิงเสนอยางงาย การถดถอยเชิงเสนพหุคูณ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัว

แบบ การถดถอยท่ีมีตัวแปรหุน การถดถอยไมเชิงเสน 

 Simple linear regression; multiple linear regression; model diagnostics; linear 

regression with dummy variable; non-linear regression 
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ST2102208 สถิติอนุมาน 3(3-0-6) 

 Inferential Statistics  

 รายวิชาบังคับกอน : ST2102203 ความนาจะเปน 

สมบัติของตัวประมาณ การคาประมาณแบบจุด วิธีประเมินตัวประมาณ การประมาณคา   

แบบชวง ทฤษฎีการทดสอบสมมติฐาน วิธีประเมินการทดสอบ 

 Properties of estimators; point estimation; method of evaluating estimators; 

interval estimation; hypothesis testing theory; method of evaluating tests 

ST2102209 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics  

 เซต ตรรกศาสตร ทฤษฎีจำนวน ความนาจะเปนของการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู 

ความสัมพันธและฟงกชัน ทฤษฎีกราฟและการประยุกต ตนไม 

 Set; logic; number theory; probability of counting permutation and combination; 

relations and functions; graph theory and applications; trees 

ST2102210 โครงสรางขอมูลเพ่ืองานทางสถิติ 3(2-2-5) 

 Data Structures for Statistics  

 รายวิชาบังคับกอน : ST2101104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

หลักการของการเขียนโปรแกรม การดำเนินการพื้นฐานทางเวกเตอรและเมทริกซ การสราง

กราฟและแผนภูมิ การเขียนโปรแกรมเชิงฟงกชัน การจัดการขอมูลที่มีโครงสรางซับซอน การ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติ และการประยุกต 

 Principles of computer programming; basic operations on vectors and matrices; 

creating graphs and charts; functional programming; manipulation of complex 

structure data; statistical data analysis and application 

ST2102211 การเรียนรูของเครื่องและปญญาประดิษฐ  3(2-2-5) 

 Machine Learning and Artificial Intelligence  

 รายวิชาบังคับกอน : ST2101104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 

หลักการเรียนรูเชิงสถิติ การเรียนรูแบบมีผูสอน การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การเรียนรูแบบเสริม

กำลัง โครงขายประสาทเทียม การประยุกตการเรียนรูของเครื่อง ปญญาประดิษฐ 

 Principles of statistical learning; supervised learning; unsupervised learning; 

reinforcement learning; artificial neural networks; machine learning applications; 

artificial intelligence  
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ST2102312 การวิจัยดำเนินการ 3(2-2-5) 

 Operations Research   

 รายวิชาบังคับกอน : ST2102101 การวิเคราะหเชิงปริมาณ 

ตัวแบบของกำหนดการเชิงเสน วิธีกราฟ ปญหาควบคู และการวิเคราะหความไว ปญหา      

การขนสง ทฤษฎีเกม 

 Model of linear programming; graphical method; dual problem and sensitivity 

analysis; transportation problem; game theory 

ST2102313 การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ 3(2-2-5) 

 Big Data Analysis  

 โครงสรางพื้นฐานของขอมูลขนาดใหญ การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ เทคโนโลยีที่ใชจัดการ

ขอมูลขนาดใหญ แมพรีดิวซและรูปแบบการเขียนโปรแกรม การวิเคราะหสำหรับขอมูลที่ไมมี

โครงสราง  

 Big data infrastructure; big data analysis; technology for big data management; 

MapReduce and programming model; analytics for unstructured data 

ST2102314 การทำเหมืองขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Mining  

 รายวิชาท่ีบังคับกอน : ST2102205 ระบบฐานขอมูลเพ่ืองานสถิติ 

หลักการเกี่ยวกับเหมืองขอมูล สถิติในการวิเคราะหเหมืองขอมูล กฎความสัมพันธ การรวม

เอกสาร และการตรวจสอบ การสรางตัวแบบเพื ่อการทำนาย การประยุกตใชโปรแกรม

สำเร็จรูปสำหรับการทำเหมืองขอมูล 

 Principles of data mining; statistical in data mining analysis; association rules; 

document summarization and topic detection; modeling for prediction; 

programming for data mining 

ST2102315 ขอมูลและกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับงานสถิติ  3(3-0-6) 

 Information and Law for Statistics  

 กฎหมายเทคโนโลย ีสารสนเทศ อาชญากรรมคอมพ ิวเตอร   ทร ัพย ส ินทางป ญญา 

พระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล จรรยาบรรณวิชาชีพนักสถิติ จริยธรรมและความ

รับผิดชอบตอสังคม  

 Law for information technology; cybercrime; Intellectual property; personal data 

protection act; professional ethics for statisticians; ethics and social responsibility 
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ST2102316 การเตรียมโครงงานสถิตสิารสนเทศ 1(0-2-1) 

 Information Statistics Pre-Project  

 การรวบรวมขอมูล ความเปนมาของโครงงาน ความเปนไปไดของโครงงาน แผนการดำเนินงาน 

การนำเสนอหัวขอท่ีเก่ียวของกับสถิติสารสนเทศ 

 Data collection; project background; possibility of project; operation plan; 

presentation on information statistics  

ST2102317 การเลาเรื่องขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Strorytelling  

 การสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ จิตวิทยาการเลาเรื่องขอมูล เรื่องขอมูล แบบจำลองการเลา

เรื่องสำหรับเรื่องขอมูล การทำสตอรี่บอรด การสรางภาพขอมูลสำหรับเรื่องขอมูล 

Effective communication; psychology of data storytelling; data story; narrative 

model for data stories; storyboarding; visualization for data story  

ST2102318 โครงงานสถิตสิารสนเทศ 3(0-6-3) 

 Information Statistics Project  

 รายวิชาบังคับกอน : ST2102316 การเตรียมโครงงานสถิตสิารสนเทศ 

การดำเนินโครงงานตามแผนที่ไดรับการอนุมัติ การวิเคราะหการปฏิบัติงาน ปญหาและการ

กำหนดวิธีการแกปญหา การนำเสนอผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ 

 Implementation of project approved; analysis of work implementation; problems 

and solution determination; project presentation; writing project report 
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 กลุมวิชาชีพเลือก 

ST2103401 สหกิจศึกษาทางสถิตสิารสนเทศ 6(0-40-0) 

 Cooperative Education for Information Statistics   

 รายวิชาบังคับกอน : ST2101306 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

ปฏิบัติงานจริงดานที่เกี่ยวของกับสถิติสารสนเทศ โดยเสมือนเปนพนักงานของหนวยงานตาม

ลักษณะงานในตำแหนงงานท่ีไดรับคัดเลือกเปนเวลาไมนอยกวา 16 สัปดาห จัดทำรายงานการ

ปฏิบัติงานหรือรายงานการทำโครงงานภายใตการดูแลของพนักงานพ่ีเลี้ยง และอาจารยนิเทศ 

 Practice working in information statistics as an actual employee according to the 

position being appointed for not less than 16 weeks; accomplishing the work 

report or project report under the supervision and teacher 

ST2103402 การฝกงานทางสถิตสิารสนเทศ 3(0-40-0) 

 Practice for information Statistics  

 รายวิชาบังคับกอน : ST2101306 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

ฝกงานในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือหนวยงานราชการ ที่เกี่ยวของกับงานทางดาน

สถิติสารสนเทศ เปนเวลาไมนอยกวา 8 สัปดาห นักศึกษาจะตองทำรายงาน และมีการนิเทศ

จากอาจารยในหลักสูตร 

 Practical training in industrial sector business sector or governmental 

departments in the field of information statistics not less than 8 weeks; students 

are required to submit the report of their work and the program must provide 

lecturer visitation at the training site   

ST2103303 การวางแผนการทดลอง 3(3-0-6) 

 Experimental Design  

 รายวิชาบังคับกอน : ST2102204 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติข้ันสูง 

หลักการของแผนแบบการทดลอง แผนแบบการทดลองสุมสมบูรณ การเปรียบเทียบพหุคูณ 

แผนแบบบล็อกสมบูรณเชิงสุม แผนแบบจตุรัสละติน การทดลองแฟกทอเรียล แผนแบบสปริต

พล็อต การวิเคราะหความแปรปรวนรวม 

 Principles of experimental design; completely randomized design; multiple 

comparisons; randomized complete block design; latin square design; factorial 

experiment; split-plot design; analysis of covariance 
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ST2103304 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 3(3-0-6) 

 Statistical Quality Control   

 รายวิชาบังคับกอน : ST2102204 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติข้ันสูง 

การควบคุมคุณภาพ เทคนิคทางสถิติสำหรับการควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมพื้นฐาน    

การวิเคราะหความสามารถของกระบวนการ แผนการชักตัวอยางเพื่อการยอมรับ การจัดการ

คุณภาพ  

 Quality control; statistical techniques for quality control; basic control chart; 

process capability analysis; acceptance sampling plan; quality management 

ST2103305 เทคนิคการเลือกตัวอยาง 3(3-0-6) 

 Sampling Techniques  

 รายวิชาบังคับกอน : ST2102203 ความนาจะเปน 

       ST2102204 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติข้ันสูง 

หลักการเลือกตัวอยาง การเลือกตัวอยางแบบใชความนาจะเปน และไมใชความนาจะเปน   

การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย การเลือกตัวอยางแบบมีระบบ การเลือกตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ 

การเลือกตัวอยางแบบกลุม การเลือกตัวอยางหลายข้ัน  

 Sampling principles; probability and non-probability sampling; simple random 

sampling; systematic sampling; stratified sampling; cluster sampling; multi-stage 

sampling 

ST2103306 สถิติไมอิงพารามิเตอร 3(3-0-6) 

 Non-parametric Statistics  

 รายวิชาบังคับกอน : ST2102204 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติข้ันสูง 

การทดสอบมัธยฐาน การทดสอบภาวะสารูปดี ตารางการจร การวัดความเก่ียวพัน การทดสอบ

ความสุม 

 median test; goodness-of-fit test; contingency tables; measures of association; 

test for randomness 
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ST2103307 การวิเคราะหหลายตัวแปร  3(3-0-6) 

 Multivariate Analysis  

 รายวิชาบังคับกอน : ST2102202 พีชคณิตเชิงเสนสำหรับสถิต ิ

       ST2102208 สถิติอนุมาน  

การแจกแจงปกติหลายตัวแปร การอนุมานเวกเตอรคาเฉลี่ย การวิเคราะหความแปรปรวน

หลายตัวแปร การวิเคราะหสวนประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหการแบงกลุม 

การวิเคราะหจำแนกกลุม                      

 Multivariate normal distribution; mean vector inference; multivariate analysis of 

variance; principal component analysis; factor analysis; cluster analysis; 

discriminant analysis 

ST2103308 การจำลองเชิงสถิติ 3(2-2-5) 

 Statistical Simulation  

 รายวิชาบังคับกอน : ST2102203 ความนาจะเปน 

ตัวแบบเชิงสถิติ การสรางแบบจำลองทางสถิติ การสรางและตรวจสอบเลขสุมเทียม การสราง

ตัวแปรสุม เทคนิคมอนติคารโล และการประยุกต  

 Statistical models; statistical model simulation; pseudo random number 

generating and testing; random variables generating; Monte Carlo technique and 

applications 

ST2103309 การวิเคราะหขอมูลแบบเบส 3(3-0-6) 

 Bayesian Data Analysis  

 รายวิชาบังคับกอน : ST2102203 ความนาจะเปน  

                          ST2102208 สถิติอนุมาน 

การอนุมานแบบเบส การแจกแจงความนาจะเปนสังยุค ตัวแบบการถดถอยเชิงเสน 

 การวิเคราะหความแปรปรวนจำแนกทางเดียว ตัวแบบเชิงเสนนัยท่ัวไป 

 Bayesian inference; conjugate probability distribution; linear regression model; 

one-way ANOVA; generalized linear models 
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ST2103310 การวิเคราะหขอมูลนับ 3(3-0-6) 

 Count Data Analysis  

 รายวิชาบังคับกอน : ST2102207 การวิเคราะหความถดถอย 

ขอมูลนับ การถดถอยปวซง การประเมินและการทดสอบตัวแบบ การถดถอยทวินามลบ 

ปญหาเก่ียวกับศูนย ขอมูลตามคาบเวลา 

 Count data; Poisson regression; model evaluation and testing; negative binomial 

regression; problems with zero; longitudinal data 

ST2103311 การพยากรณและอนุกรมเวลา 3(3-0-6) 

 Times Series and Forecasting  

 รายวิชาบังคับกอน : ST2102204 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถิติข้ันสูง 

อนุกรมเวลา การพยากรณ วิธีแยกสวนประกอบ วิธีการปรับใหเรียบ วิธีบอกซ-เจนกินส  

 Time series; forecasting; decomposition methods; smoothing methods; Box-

Jenkins method 

ST2103312 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและสถิติ 3(3-0-6) 

 Mathematical and Statistical Models  

 หลักการสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรและสถิติ ตัวแบบเชิงเสน ตัวแบบกำลังสอง ตัวแบบ  

การถดถอยเชิงเสนอยางงายและพหุคูณ ตัวแบบอนุกรมเวลา การสรางตัวแบบที่เหมาะสมกับ

ขอมูลและการประยุกต 

 Principles of mathematical and statistical modeling; linear models; quadratic 

models; simple and multiple regression models; time series model; fitting 

models to data and applications 

ST2103313 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืองานสถิต ิ 3(2-2-5) 

 Digital Technology for Statistics  

 ระบบคอมพิวเตอร ฮารดแวรและซอฟตแวร การจัดระเบียบแฟมขอมูลแบบตาง ๆ การสื่อสาร

ขอมูลและเครือขายคอมพิวเตอร การเชื่อมตอเครือขายอินเทอรเน็ต ภาษาตาง ๆ ที่ใชเขียน

โปรแกรม 

 Computer system; hardware and software; file organization; data communication 

and computer networks; internet connection; programming language 
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ST2103314 คลังขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Warehouse  

 รายวิชาท่ีบังคับกอน : ST2102205 ระบบฐานขอมูลเพ่ืองานสถิต ิ

โครงสรางของคลังขอมูล การสรางและการจัดการคลังขอมูล การพัฒนาระบบคลังขอมูล 

เทคโนโลยีของคลังขอมูล คลังขอมูลเชิงสัมพันธ คลังขอมูลหลายมิติ การประยุกตใชคลังขอมูล 

 Structure of data warehouse; data warehouse implementation and management; 

data warehouse development; data warehouse technology; relational data 

warehouse; multidimensional data warehouse; data warehouse application 

ST2103315 เทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสุด 3(2-2-5) 

 Optimization Techniques 

 การหาคาเหมาะที่สุดแบบไมมีเงื ่อนไขสําหรับตัวแปรเดียว การหาคาเหมาะที่สุดแบบไมมี

เง่ือนไขสําหรับหลายตัวแปร วิธีการคนหา วิธีเกรเดียนต วิธีนิวตัน การหาคาเหมาะท่ีสุดแบบมี

เง่ือนไข เง่ือนไขคารัช-คุน-ทัคเกอร วิธีการหาคาเหมาะท่ีสุดแบบเง่ือนไขเปนอสมการ  

 One-variable unconstrained optimization; multi-variable constrained 

optimization; searching method; gradient method; Newton method; 

constrained optimization; Karush-Kuhn-Tucker condition; inequality constrained 

optimization methods 

ST2103316 การสรางภาพขอมูล 3(2-2-5) 

 Data Visualization 

 หลักการออกแบบการสรางภาพขอมูล เครื่องมือสำหรับการสรางภาพขอมูล การสรางภาพ

ขอมูลหลายตัวแปร การสรางภาพขอมูลเชิงพื้นท่ี การสรางภาพขอมูลแบบโตตอบ การแสดง

ภาพขอมูลตนไมและเครือขาย การแสดงภาพขอมูลขนาดใหญ 

 Design principles of data visualization; tools for data visualization; multivariate 

visualization; geospatial visualization; interactive visualization; tree and network 

visualizations; big data visualizations 
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ST2103317 การประมวลผลแบบกลุมเมฆและการประยุกต 3(2-2-5) 

 Cloud Computing and Application 

 ภาพรวมและคำจำกัดความของการประมวลผลแบบกลุมเมฆ โมเดลการใหบริการกลุมเมฆชนิด

ตาง ๆ การใหบริการดานโครงสรางพื้นฐาน การใหบริการดานซอฟตแวร เหตุการณและ

รูปแบบการนำกลุมเมฆไปใชงาน การใชกลุมเมฆแบบสาธารณะและแบบสวนบุคคล เครื่องมือ

ที ่ใชในการจำลองการประมวลผลแบบกลุ มเมฆ การพัฒนาโปรแกรมประยุกตบนระบบ

ประมวลผลแบบกลุมเมฆ             

 Overview and definition of cloud computing; cloud service delivery models; 

infrastructure as a service; software as a service; cloud deployment scenario; 

public and private clouds; cloud simulation tools; how to implement application 

on cloud computing 

ST2103318 อินเทอรเน็ตของสรรพส่ิงและการประยุกตสำหรับการวิเคราะหขอมูล 3(2-2-5) 

 Internet of Things and Applications for Data Analysis  

 สถาปตยกรรมของอินเทอรเน ็ตของสรรพสิ ่ง เทคโนโลยีของอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง         

การวิเคราะหขอมูลของอินเทอรเน็ตของสรรพสิ ่ง มาตรฐาน และระบบรักษาความมั ่นคง

ปลอดภัยของอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง การประยุกตสำหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิต ิ

 Internet of things architecture; internet of things technology; internet of things 

analytics; internet of things standard and security; applications for data statistical 

analysis. 

ST2103319 ผูประกอบการดานธุรกิจสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 Information Business Entrepreneur  

 องคความรูการประกอบธุรกิจสารสนเทศ หลักการเปนผูประกอบการ การหาโอกาสทางธุรกิจ 

การเตรียมความพรอมสำหรับการเปนผูประกอบการ การวิเคราะหความเปนไปไดทางธุรกิจ 

การบริหารความเสี่ยง กลยุทธสำหรับกอตั้งและพัฒนาการลงทุนทางธุรกิจ 

 Knowledge in information business entrepreneur; principles of entrepreneurship; 

exploration of business opportunities; preparation for entrepreneurship; business 

feasibility; risk management; strategies for establishing and developing business 

investments 
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ST2103320 การวิเคราะหและการออกแบบระบบสารสนเทศธุรกิจ 3(2-2-5) 

 Business Information Systems Analysis and Design  

 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เทคนิคในการพัฒนาระบบ การวิเคราะหความเปนไปได

ของระบบ การวิเคราะหความตองการของผู ใชระบบ การออกแบบระบบ การพัฒนาและ

ทดสอบระบบ การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ 

 Business information system development; system development techniques; 

system feasibility analysis; user requirements analysis; system design; system 

development and testing; system implementation and maintenance 

ST2103321 สถิติธุรกิจประกันภัย 3(3-0-6) 

 Insurance Business Statistics  

 หลักการและประเภทของการประกันชีวิต ดอกเบี้ยและคารายป ตารางมรณะ เบี้ยประกันสุทธิ 

การสะสมทรัพยท่ีแทจริง เบี้ยประกันชีวิตรวม ผลิตภัณฑประกันชีวิต 

 Principles and types of life insurance; interest and annuit; mortality table; net 

premiums; pure endowment; gross premium; life insurance products 

ST2103322 การตัดสินใจทางสถิติเชิงธุรกิจ 3(3-0-6) 

 Business Statistical Decision  

 ปญหาการตัดสินใจเชิงธุรกิจ การตัดสินใจเชิงธุรกิจโดยใชความนาจะเปนและไมใชความนาจะ

เปน ฟงกชันความเสี่ยงและฟงกชันการสูญเสีย กระบวนการวิเคราะหตามลำดับชั้น ทฤษฎี

อรรถประโยชน 

 Business decision problems; probabilistic and non-probabilistic business decision; 

risk function and loss function; analytic hierarchy process; utility theory 

ST2103323 การจัดการความรูและนวัตกรรม  3(3-0-6) 

 Knowledge Management and Innovation  

 ความหมายและความสำคัญของการจัดการความรูและนวัตกรรม การแบงปนความรูในองคกร 

ประยุกตการจัดการความรูทางสถิติ ความสำคัญของนวัตกรรมที่มีผลตอองคกร ประเภทและ

กระบวนการของนวัตกรรม แนวทางในการบริหารจัดการนวัตกรรม 

 The meaning and importance of knowledge management and innovation; 

knowledge sharing in organizations; application of knowledge management to 

business; importance of innovation to business; types and processes of 

innovation; approaches to managing innovation in business 
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ST2103324 การจัดการขอมูลขององคกร 3(3-0-6) 

 Enterprise Data Management  

 กระบวนการจัดการขอมูล การวางแผนการเก็บรวบรวมขอมูล การตรวจสอบคุณภาพขอมูล 

การวิเคราะหและการจัดทางสารสนเทศเพื่อการบริหารองคกร การรักษาความปลอดภัยของ

ขอมูลและความเปนสวนตัวของขอมูล 

 Data management process; data collection planning; data validation; data 

analysis and information preparation for organization management; data security 

and data privacy 

ST2103325 การบริหารลูกคาสัมพันธ 3(3-0-6) 

 Customer Relationship Management  

 ความสำคัญของการบริหารลูกคาสัมพันธ กลยุทธเกี่ยวกับลูกคาและการตลาด กระบวนการ

บริหารลูกคาสัมพันธ การบริหารลูกคาสัมพันธและสรางความภักดีของลูกคา เทคโนโลยีและ

ซอฟตแวรการบริหารลูกคาสัมพันธ 

 Importance of customer relationship management; customer and marketing 

strategies; customer relationship management process; customer relationship 

management and customer loyalty; customer relationship management 

technology and software 

ST2103326 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 3(3-0-6) 

 Small and Medium Business Management  

 หลักการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก การวางแผนและการจัดการทรัพยากร        

การวิเคราะหสภาพแวดลอมทางธุรกิจ การจัดการดานการผลิต การเงินการลงทุน การตลาด 

และการวิเคราะหแผนธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 

 Principles of small and medium business management; planning and resource 

management; business environment analysis; production management; finance 

and investment; marketing and analysis of small and medium business plans 
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ST2103327 การบริหารการเงินและการบัญชีสำหรับผูบริหาร 3(3-0-6) 

 Financial and Accounting Management for Executive  

 ความสัมพันธของการบัญชีการเงินและการบัญชีบริหาร การวิเคราะหตนทุน การวิเคราะหงบ

การเงิน อัตราผลตอบแทนและความเสี่ยง การจัดการเงินทุนหมุนเวียน การจัดหาแหลงเงินทุน

ระยะยาว การจัดทำประมาณการทางการเงิน การประเมินมูลคากิจการ 

 Relationship between financial accounting and managerial accounting; cost 

analysis; financial statement analysis; rate of return and risk; capital budgeting; 

long-term financing; financial projection; asset valuation 
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    3.2 ช่ือ สกุล ตำแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย       

3.2.1  อาจารยประจำหลักสูตร  

 

ลำดับ 

ช่ือ-นามสกุล 

ตำแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ./ค.ศ. 

 

ผลงานวิชาการ 

(เร่ืองลาสุด 1 รายการ) 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/สัปดาห)  

แตละปการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 

1 นางสาวสุนิสา สายอุปราช 

อาจารย 

ปร.ด. (คณิตศาสตรประยุกต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี, 2554 

ค.อ.ม. (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร,ี 2550 

วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาธนบุรี, 2548 

Saiuparad, S., Muangchoo, K., Tangcharoen, S., 

Mee-On, P., Ekvittayaniphon, S., & Kitkuan, D. 

(2022). Improvements to the Fixed Point 

Results by the Use of a Simulation Function 

Employing Rational Terms. WSEAS 

Transactions on Mathematics, 21, 468-475. 

6 15 19 19 

2 นางสาวยุพาพิน อตกิานตกุล 

ผูชวยศาสตราจารย  

ปร.ด. (สถิติ) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2563 

วท.ม. (สถิติประยกุต) มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2545 

วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวทิยาลัยศรนีครนิทรวโิรฒ, 

2541 

Atikankul, Y., Thongteeraparp, A., Bodhisuwan, 

W., Qin, J., & Boonto, S. (2021). The Zero-

Truncated Poisson-Weighted Exponential 

Distribution with Applications. Lobachevskii 

Journal of Mathematics, 42(13), 3088-3097. 

3 8 13 13 

3 นางสาวชวนี สุภิรัตน 

อาจารย 

ปร.ด. (สถิติ) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2563 

วท.ม. (สถิติ) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2552 

วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 

2548 

Suphirat, C., Chomtee, B., & Borkowski, J. J. 

(2022). The Effects of Sampling from Finite 

Populations in a Mixed Effects Gage R&R 

Study. Thailand Statistician, 20(3), 686-709. 

3 6 12 12 

4 นางปยธิดา พันธนุะ 

อาจารย 

ปร.ด. (สถิติประยกุต) มหาวทิยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ, 2564 

วท.ม. (สถิติ) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2552 

วท.บ. (คณิตศาสตร) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 

2548 

Phanthuna, P. & Areepong, Y. (2022). Detection 

Sensitivity of a Modified EWMA Control Chart 

with a Time Series Model with Fractionality 

and Integration. Emerging Science Journal, 

6(5), 1134-1152. 

3 6 12 12 

5 นายสกุลบุตร เอกวทิยานิพนธ 

อาจารย 

Ph. D. (Mathematics) University of Illinois at 

Urbana-Champaign, United States, 2018 

M.S. (Mathematics) University of Illinois at 

Urbana-Champaign, United States, 2017 

B.S. (Mathematics) University of Illinois at 

Urbana-Champaign, United States, 2012 

Saiuparad, S., Muangchoo, K., Tangcharoen, S., 

Mee-On, P., Ekvittayaniphon, S., & Kitkuan, D. 

(2022). Improvements to the Fixed Point 

Results by the Use of a Simulation Function 

Employing Rational Terms. WSEAS 

Transactions on Mathematics, 21, 468-475. 

4 8 18 18 
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 3.2.2  อาจารยประจำ 

 

ลำดับ 

ช่ือ-นามสกุล 

ตำแหนงทางวิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

สำเร็จการศึกษาจากสถาบัน, พ.ศ. 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/สัปดาห) 

แตละปการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 

1 นางสาวนฤดี สมิทธปรีชา 

อาจารย 

ปร.ด. (สถิติประยกุต) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื, 2563 

วท.ม. (สถิติประยกุต) มหาวทิยาลัยเชียงใหม, 2557 

กศ.บ. (คณิตศาสตร) มหาวิทยาลัยบูรพา, 2543 

- 3 3 3 

2 นายสยาม ลางคุลเสน 

ผูชวยศาสตราจารย 

วท.ม. (สถิติประยกุต)  มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2544 

กศ.บ. (เทคโนโลยกีารศึกษา) มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2538 

- 3 3 3 

3 นางสาวเฟองลัดดา โสภา 

อาจารย 

วท.ม. (สถิติ) มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร, 2548 

ค.บ. (คณิตศาสตร) มหาวทิยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2541 

- - 3 3 

4 นางสาวลาวณัยฉวี สุจริตตานนท 

อาจารย 

Ph.D. (Marketing: Strategic Marketing Management) Australian School of Business, University 

of New South Wales, Australia, 2008 

M.A. (Government: International Relations) Georgetown University, United States, 1997 

M.A. (Transition Economics-Regional Studies: Russia, E. Europe & C. Asia) Harvard University, 

United States, 1996 

ค.บ. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2535 

- - 6 6 

         3.2.3 อาจารยพิเศษ   

ลำดับ ช่ือ-นามสกุล คุณวุฒ ิ ตำแหนงทางวิชาการ/

ตำแหนง 

สถานท่ีทำงาน 

1 นายวธิวนิท  สุสุทธ ิ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

อาจารย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

2 นายชวลิต ภูสิทธกิุล วท.ม. (การจัดการสารสนเทศ) 

วท.บ. (วทิยาการคอมพิวเตอร) 

กรรมการผูจดัการ บริษัท Application Solution Consulting CO., LTD. 
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณวิชาชีพภาคสนาม (สหกิจศึกษา/การฝกงาน/การฝกสอน) 

     จากการสำรวจความคิดเห็นของสถานประกอบการหรือผูใชบัณฑิต และการศึกษาวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของ 

ในรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ. 7) พบวาสถานประกอบการหรือผูใชบัณฑิต มีความตองการให

บัณฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา ดังนั้นหลักสูตรจึงกำหนดใหมีรายวิชาสหกิจศึกษาทาง

สถิติสารสนเทศ ซ่ึงจัดไวในหมวดวิชาเฉพาะ กลุมวิชาชีพเลือก   

     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา 

           ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษามีดังนี้ 

(1) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอหนาท่ี เขาใจวัฒนธรรมองคกร สามารถปรับตัวเขากับ

สถานประกอบการ 

(2) บูรณาการองคความรู ที ่เรียนมาเขากับงานที ่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ และ

แกปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใชความรูและทักษะดวยวิธีและเทคโนยีท่ีเหมาะสม ตามบริบทของสถาน

ประกอบการ 

(3) มีทักษะในการปฏิบัติงานดานสถิติสารสนเทศ อยางมีประสิทธิผล และเขาใจขั้นตอนหรือ

กระบวนการในการทำงานของสถานประกอบการจริง 

(4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

(5) มีการสื ่อสารในองคกรที ่ดี มีความตระหนักในการใชหรือสื่อสารดวยภาษาตางประเทศท่ี

เก่ียวของในรูปแบบของการนำเสนอ หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

     4.1.1 ชวงเวลา 

           ภาคการศึกษาท่ี 1  ของปการศึกษาท่ี 4       

      4.1.2 การจัดเวลาและตารางสอน 

          จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา   
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     4.2 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณการฝกงาน 

           ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณการฝกงานของนักศึกษามีดังนี้ 

(1) มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา รับผิดชอบตอหนาท่ี เขาใจวัฒนธรรมองคกร สามารถปรับตัวเขากับ

สถานประกอบการ 

(2) บูรณาการองคความรู ที ่เรียนมาเขากับงานที ่ไดรับมอบหมายจากสถานประกอบการ และ

แกปญหาท่ีเกิดข้ึนโดยใชความรูและทักษะดวยวิธีและเทคโนยีท่ีเหมาะสม ตามบริบทของสถาน

ประกอบการ 

(3) มีทักษะในการปฏิบัติงานดานสถิติสารสนเทศ อยางมีประสิทธิผล และเขาใจขั้นตอนหรือ

กระบวนการในการทำงานของสถานประกอบการจริง 

(4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี ทำงานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

(5) มีการสื ่อสารในองคกรที ่ดี มีความตระหนักในการใชหรือสื่อสารดวยภาษาตางประเทศท่ี

เก่ียวของในรูปแบบของการนำเสนอ หรือใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

     4.2.1 ชวงเวลา 

           ภาคการศึกษาท่ี 3 (ภาคฤดูรอน) ของปการศึกษาท่ี 3      

      4.2.2 การจัดเวลาและตารางสอน 

          ไมนอยกวา 8 สัปดาห ภาคฤดูรอน ของปการศึกษาท่ี 3      

5. ขอกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงาน/ศิลปนิพนธ/งานวิจัย 

     การทำโครงงาน/ศิลปนิพนธ/งานวิจัยของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพ่ือการแกปญหาหรือ

ประยุกตใชความรูและความคิดสรางสรรคผลงานใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม มุงเนนใหมีการคนควาพัฒนา

ทางดานสถิติสารสนเทศ ภายใตคำแนะนำของอาจารยที ่ปรึกษา โดยมีผู รวมโครงงานจำนวนไมเกิน 3 คนตอ

โครงงาน กำหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและทำรายงานตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

มีการสงรายงาน และ/หรือ นำเสนอผลงานตามกำหนดเวลา 

    5.1 คำอธิบายโดยยอ 

           การดำเนินโครงงานตามแผนที่ไดรับการอนุมัติ การวิเคราะหการปฏิบัติงาน ปญหาและการกำหนดวิธี  

การแกปญหา การนำเสนอผลการดำเนินงาน จัดทำรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ 
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    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

นักศึกษาสามารถทำงานเปนรวมกันเปนกลุ ม และบูรณาการความรู ทางสถิติสารสนเทศ เพื ่อนำไป

ประยุกตใชในการแกปญหาในการปฏิบัติงานจริงได                 

    5.3 ชวงเวลา 

           ภาคการศึกษาท่ี  2  ของปการศึกษาท่ี 3  

    5.4 จำนวนหนวยกิต 

           3 หนวยกิต 

    5.5 การเตรียมการ 

นักศึกษาตองผานรายวิชาการเตรียมโครงงานสถิติสารสนเทศ จัดทำเคาโครงงานที่นักศึกษาสนใจ เสนอ

อาจารยที่ปรึกษา ดำเนินการตามแผนในเคาโครงงานที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน มีการ

จัดเตรียมอาจารยที่ปรึกษาโครงการ โดยการใหคำปรึกษาเปนกลุมและรายบุคคล โดยนักศึกษาตองจัดทำรายงาน

ตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

    5.6 กระบวนการประเมินผล 

แตงตั้งคณะกรรมการสอบหรือประเมินผลโครงงาน นักศึกษาตองนำเสนอผลการดำเนินการของโครงงาน

ตออาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการสอบหรือประเมินโครงงานที่คณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมิน

เปนไปตามท่ีกำหนด ดวยหลักการวัดและประเมินผลการศึกษา 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีภาวะความเปนผู นำและผู ตาม สามารถทำงาน 

เปนทีมได 

กำหนดใหมีรายวิชาที่กำหนดใหนักศึกษามีการทำงาน 

รายงาน หรือกิจกรรมที ่ตองทำงานรวมกันเปนกลุม 

และความรับผิดชอบรวมกัน เพื่อเสริมสรางความเปน

ผูนำกลุมและผูตาม เพื่อฝกฝนการทำงานรวมกันเปน

ทีม 

2. มีวินัย บุคลิกภาพดี และมีความรับผิดชอบ 

 

ใหนักศึกษารูจักการรักษากฎ กติกา มารยาท เพื่อฝก 

ความรับผิดชอบและการมีวินัยในตนเอง เชน การเขา

เรียนตรงเวลา และการสงงานท่ีไดรับมอบหมายตรงตอ

เวลา จัดกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพใหกับนักศึกษา 

3. มีความสามารถในการติดตอสื่อสาร กำหนดกิจกรรมแทรกในการเรียนการสอนใหนักศึกษา 

ไดมีโอกาสนำเสนองานหนาชั้นเรียน เพ่ือฝกฝนทักษะ

ในดานการติดตอสื่อสาร 

4. มีความสามารถในการประยุกตใชความรูทางสถิติ

สารสนเทศเพ่ือพัฒนางานในอาชีพของตนได 

สงเสริมใหเกิดการแสวงหาความรูทางสถิติสารสนเทศ 

และเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย และฝกทักษะในการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปประยุกตใชจริงใน

วิชาชีพ  
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน     

    2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

          2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสงัคม 

(2) มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต และมีจิตสาธารณะ 

(3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ   

(1) มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

(2) มีระเบียบวินัยและเคารพกฎระเบียบ ขอบังคับขององคกรและสังคม 

(3) มีความซ่ือสัตย สุจริต และเสียสละเพ่ือสังคม 

(4) มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม        

(1) ปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลา 

(2) เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคม แสดงถึงความเสียสละ 

(3) สอดแทรกความซ่ือสัตยตอตนเองและสังคม 

(4) จัดกิจกรรมประเด็นคุณธรรม จริยธรรมท่ีกำลังพูดคุยในสังคม 

(5) สรางความตระหนักในดานจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ   

    2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม      

(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกำหนดเวลาท่ี

มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม 

(2) ประเมินจากการเขารวมกิจกรรม 

(3) ประเมินจากการกระทำทุจริตในการสอบ 

(4) ประเมินผลจากกรณีศึกษาและการอภิปราย ดานคุณธรรม จริยธรรม 

(5)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ  
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    2.2 ความรู 

    2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) เขาใจองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ 

(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของสาขา 

(3) สามารถนำผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ 

                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ   

(1) มีความรู ความเขาใจในหลักการและทฤษฎีในสาขาวิชาสถิตสิารสนเทศ 

(2) สามารถบูรณาการความรูทางสถิตสิารสนเทศกับศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของได 

(3) สามารถนำความรูทางสถิตสิารสนเทศไปประยุกตใชเพ่ือแกปญหาไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถพัฒนาความรูและปรับใชใหเขากับสถานการณตาง ๆ ได 

          2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู  

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ 

(2) มอบหมายใหนักศึกษาทำโครงงาน 

(3) ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดองคความรู   

(4) ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณจำลอง 

(5) จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน 

           2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู  

(1) ประเมินดานความรูจากกิจกรรมของผูเรียน 

(2) ประเมินจากการทดสอบ 

(3) ประเมินจากผลการปฏิบัติจากงานท่ีมอบหมาย 

(4) สังเกตพฤติกรรมจากการสรางสถานการณจำลอง 

(5) ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 
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    2.3 ทักษะทางปญญา 

          2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) คิดอยางมีระบบบนพ้ืนฐานของขอมูลและขอเท็จจริง 

(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐาน เพื่อการวิเคราะห

ปญหา 

(3) สามารถบูรณาการความรู เพื ่อการศึกษาปญหาที ่ซ ับซอน และเสนอแนะแนวทาง

แกปญหา 

                   ข. หมวดวิชาเฉพาะ   

(1) สามารถคนหา ตีความและประเมินสารสนเทศ เพื ่อใชในการพัฒนาความรู และ 

การแกปญหาทางวิชาการไดอยางสรางสรรคและมีเหตุผล 

(2) สามารถคิด วิเคราะห และสังเคราะหปญหา โดยใชความรูและประสบการณของตนเอง

ในการแกปญหาการทำงานไดอยางเปนระบบ 

(3) สามารถแสวงหาความรูเพ่ิมเติมดวยตนเองเพ่ือใหทันตอทันสถานการณและเทคโนโลยีใหม 

           2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา  

(1) มอบหมายงานท่ีสงเสริมการคิด วิเคราะหและสังเคราะห 

(2) สงเสริมการเรียนรูจากการแกปญหา 

(3) ใหนักศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณจริง 

(4) การศึกษา คนควา และรายงานหนาชั้นเรียน 

(5) การอภิปรายกลุม 

            2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา   

(1) ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย 

(2) ประเมินจากกิจกรรมดานทักษะการแกปญหา 

(3) ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณจริง 

(4) สังเกตผูเรียนในดานการใชความคิดสรางสรรค 
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     2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

          2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

               ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล 

(2) แสดงภาวะผูนำและผูตามไดอยางเหมาะสม 

(3) มีความรับผิดชอบตอผลการกระทำและการนำเสนอ 

                    ข. หมวดวิชาเฉพาะ  

(1) มีปฏิสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืนและยอมรับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตาง 

(2) สามารถปรับตัวในการทำงานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนำและผูตามไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 

(3) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายท้ังงานรายบุคคลและงานกลุม 

         2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

                 ความรับผิดชอบ     

(1) กำหนดการทำงานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนำ การเปนสมาชิกกลุมและผลัดกัน

เปนผูรายงาน 

(2) สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็น หรือการระดมสมอง โดยการ

จัดอภิปราย มีการเสวนางานท่ีมอบหมายท่ีใหคนควา 

(3) ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาท่ีท่ีไดรับในงานกลุม 

(4) ใหคำแนะนำในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสงเสริม

ทักษะการอยูในสังคม 

(5) สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

            2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 

                    ความรับผิดชอบ   

(1) ประเมินผลจากพฤติกรรมการทำหนาท่ีเปนผูนำและผูตามท่ีด ี

(2) ประเมินผลจากการกิจกรรมสมมติในการเสวนาและการอภิปราย 

(3) ประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
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(4) ติดตามการทำงานรวมกับสมาชิกกลุมของนักศึกษาเปนระยะ พรอมบันทึกพฤติกรรม

เปนรายบุคคล 

(5) สังเกตพฤติกรรมจากกิจกรรมการระดมสมอง 

     2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  

 และการใชเทคโนโลยสารสนเทศ 

                   ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิต ิ

(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนำเสนอ

รายงาน 

(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล

ความหมาย รวมถึงการนำเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(5) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีหลากหลายอยางเหมาะสมและปลอดภัย ในการ

เรียนรู สรางสรรค และสื่อสาร  

     ข. หมวดวิชาเฉพาะ   

(1) มีทักษะในการคิดคำนวณ โดยใชความรูทางสถิติสารสนเทศในการวิเคราะหและแกไข

ปญหาไดอยางเหมาะสม 

(2) มีทักษะการใชภาษาในการสื่อสารไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

(3) สามารถเลือกใชสื่อและรูปแบบการนำเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม 

(4) รู เทาทันสื่อและขอมูลขาวสาร และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการรวบรวม

ขอมูลและประมวลผลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

          2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร  

        และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 

(2) มอบงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ และใหนักศึกษานำเสนอหนาชั้น 

(3) การใชศักยภาพทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการนำเสนอผลงาน 
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(4) สงเสริมการเรียบเรียงขอมูลและการนำเสนอ โดยใหความสำคัญในการอางอิงแหลงท่ีมา

ของขอมูล  

          2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร 

                 และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(1) ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศหรือคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 

(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ และ 

การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆ ท่ีมีการนำเสนอตอชั้นเรียน 

(3) สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาดานความมีเหตุผลและมีการบันทึกเปนระยะ 

      2.6 ดานทักษะพิสัย  

          2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

               ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

                         ไมมี  

                    ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบท่ีกำหนดได 

(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ 

(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพ่ือการแกปญหาในสภาพจริงได 

          2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย 

(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน 

(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ 

(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ 

(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา 

(5) สนับสนุนการทำโครงงาน 

(6) การฝกงานในสถานประกอบการ      
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          2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

(1) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

(2) การประเมินผลการทำงานในภาคปฏิบัต ิ

(3) การประเมินโครงงานของนักศึกษา 

(4) การประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา 
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)   

    แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลลัพธการเรียนรูใดบาง (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง 

     ผลลัพธการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังน้ี 

     3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสมัพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

สื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) 

 

 

2) 

 

3) 

 

 

 

 

ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ และ

กฎเกณฑของสังคม 

มีวินัย ซ่ือสัตย สุจริต และมีจิต

สาธารณะ 

มีจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชพี รับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม 

1) 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

 

 

 

เขาใจองคความรูในสาขาวิชา

อยางกวางขวางและเปนระบบ 

สามารถติดตามความกาวหนา

ทางวิชาการและเทคโนโลยขีอง

สาขา 

สามารถนำผลงานวจิัยที่

เกี่ยวของมาใชในการแกปญหา

ดานวิชาการและวิชาชีพ 

1) 

 

2) 

 

 

 

3) 

 

 

 

 

คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของ

ขอมูลและขอเท็จจริง 

สามารถสืบคน ตีความ และ

ประเมินขอมูล แนวคิด และ

หลักฐาน เพื่อการวิเคราะห

ปญหา 

สามารถบูรณาการความรูเพื่อ

การศึกษาปญหาที่ซับซอน และ

เสนอแนะแนวทางแกปญหา 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

 

มีมนุษยสัมพันธที่ดี และยอมรับ

ความแตกตางระหวางบุคคล 

แสดงภาวะผูนำและผูตามได

อยางเหมาะสม 

มีความรับผิดชอบตอผลการ

กระทำและการนำเสนอ 

1) 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

 

 

4) 

 

 

5) 

เขาใจหลักเบื้องตนทาง

คณิตศาสตรและสถิติ 

สามารถประยกุตใชวธิีการทาง

คณิตศาสตรและสถิติในการศึกษา

ปญหาและการนำเสนอรายงาน 

สามารถเลือกส่ือ และเคร่ืองมือใน

การสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล 

ประมวลผล และแปลความหมาย 

รวมถึงการนำเสนอขอมูล

สารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

สามารถใชภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษในการส่ือสารได

อยางมีประสิทธภิาพ 

สามารถเลือกใชเทคโนโลยีดิจิทัลที่

หลากหลายอยางเหมาะสมและ

ปลอดภัยในการเรียนรู สรางสรรค 

และส่ือสาร  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

ความรู 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมวิชาภาษาไทย   

GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร                   
GE2100102 ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สารธุรกิจ                   

GE2100103 ภาษาไทยเพ่ือการนำเสนอ                   
GE2100106 การสรรคสรางภาษาเพ่ือพัฒนาชีวิต                   

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ   

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค                  
GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ                  

GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ                  
GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ                  
GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ                  
GE2200106 ภาษาจีนพ้ืนฐาน                  
GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                  
GE2200108 ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู                  
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ผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GE2200109 ทักษะการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ                  
GE2200110 ภาษาอังกฤษเพ่ือการพูดในท่ีสาธารณะ 

                 และการโตวาที 

                 

GE2200111 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจออนไลน                  
GE2200112 ภาษาอังกฤษผานวรรณกรรมในสื่อ                  
GE2200113 ภาษาอังกฤษจากภาพยนตร                  
GE2200114 ภาษาและวัฒนธรรม                  
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย                  
GE2300102 มนุษยสัมพันธ                  

GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย                  

GE2300107 กฎหมายและจรยิธรรมในวิชาชีพ                  
GE2300108 อาเซียนศึกษา                  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

GE2300110 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอยูดี 

มีสุข 

                 

GE2300111 ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาท่ียั่งยืน                  

GE2300112 ชุมชนศึกษา                  
GE2300113 วัยใส ใจสะอาด                  
GE2400102 จิตวิทยาท่ัวไป                  
GE2400103 ไทยศึกษา                  

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ                  
GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                  
GE2400109 ทักษะการรูสารสนเทศ                  

GE2400110 จิตปญญาเพ่ือการพัฒนาตน                  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมวิชาพลศึกษาและนนัทนาการ  

GE2500101 พลศึกษา                  

GE2500102 ลีลาศ                  

GE2500103 กีฬาประเภททีม                  

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล                  

GE2500105 นันทนาการ                  
GE2500106 ศิลปะการปองกันตัวและการตอสูดวย 

                 มวยไทย       

                 

GE2500107 การฝกดวยน้ำหนักเพ่ือสุขภาพ                  

GE2500108 การว่ิงเหยาะเพ่ือสุขภาพ                  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 

GE2600101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                  
GE2600102 สถิตเิบ้ืองตน                           

GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจำวัน                  

GE2600104 การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม       

                สำเร็จรูปทางสถิติ    

                 

GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจำวัน                       

GE2700102 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร                  

GE2700103 ชีวิตกับเทคโนโลย ี                  
GE2700104 วิทยาศาสตรกับเทคโนโลยเีปลีย่นโลก                  

GE2700105 การใชชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม                  

GE2700106 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากร 

                ทางทะเลและชายฝง   

                 

 

89 



90 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะความสมัพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร 

GE2810101 โลกในศตวรรษท่ี 21                   
GE2810102 การพัฒนาตนเพ่ืออาชีพ                   

GE2810103 ชีวิตและการคดิเชิงบวก                   

GE2810104 การออกกำลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ                  

GE2810105 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ                  

GE2810106 จิตอาสาและการปองกันสาธารณภัย                  

GE2810107 การคิดและการออกแบบนวัตกรรม 

                 สรางสรรคของมนุษย 

                 

GE2810108 เรารัก มทร.พระนคร                  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

คุณธรรม 

จริยธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

 

ทักษะทางปญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

 

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร                     

GE2820102 วิทยาศาสตรกับการดำรงชีวิต                    

GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจำวัน                    

GE2820104 การคิด การตัดสินใจและการแกปญหา                  
GE2820105 การเปลี่ยนผานสูเทคโนโลยีสีเขียว 

                เพ่ือความยั่งยืน 

                 

GE2820106 ทรัพยสินทางปญญากับอุตสาหกรรมสีเขียว                  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

     3.2 หมวดวิชาเฉพาะ  ผลลัพธการเรียนรูในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 
ทักษะความสมัพันธ ระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการสื่อสาร และการ

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1) มีจิตสำนึกและ

ตระหนักในการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณทาง

วิชาการและวิชาชีพ 

1) มีความรู ความเขาใจใน

หลักการและทฤษฎีใน

สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ 

 

1) สามารถคนหา ตีความ

และประเมินสารสนเทศ 

เพื่อใชในการพัฒนา

ความรูและการแกปญหา

ทางวิชาการไดอยาง

สรางสรรคและมีเหตุผล 

1) มีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอื่นและ

ยอมรับฟงความคิดเห็นที่

แตกตาง 

1) มีทักษะในการคิดคำนวณ 

โดยใชความรูทางสถิติ

สารสนเทศในการ

วิเคราะหและแกไขปญหา

ไดอยางเหมาะสม 

1) สามารถปฏบิัติงานตามแบบที่

กำหนดได 

2) มีระเบียบวินยัและ

เคารพกฎระเบียบ 

ขอบังคับขององคกร

และสังคม 

2) สามารถบูรณาการความรู

ทางสถิติสารสนเทศกับ

ศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

ได 

2) สามารถคิด วิเคราะห 

และสังเคราะหปญหา 

โดยใชความรูและ

ประสบการณของตนเอง

ในการแกปญหาการ

ทำงานไดอยางเปนระบบ 

2) สามารถปรับตัวในการทำงาน

รวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนำ

และผูตามไดอยางเหมาะสม

และมีประสิทธภิาพ 

2) มีทักษะการใชภาษาใน

การส่ือสารไดอยาง

เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ 

2) สามารถปฏบิัติงานไดถูกตอง

โดยอิสระ 

3) มีความซ่ือสัตย สุจริต 

และเสียสละเพื่อสังคม 

3) สามารถนำความรูทาง

สถิติสารสนเทศไป

ประยุกตใชเพื่อแกปญหา

ไดอยางเหมาะสม 

3) สามารถแสวงหาความรู

เพิ่มเติมดวยตนเองเพื่อให

ทันตอทันสถานการณและ

เทคโนโลยีใหม 

3) มีความรับผิดชอบตองานที่

ไดรับมอบหมายทั้งงาน

รายบุคคลและงานกลุม 

3) สามารถเลือกใชส่ือและ

รูปแบบการนำเสนอขอมูล

ไดอยางเหมาะสม 

3) สามารถประยกุตการ

ปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหา

ในสภาพจริงได 

4) มีความรับผิดชอบตอ

ตนเองและสังคม 

4) สามารถพัฒนาความรู

และปรับใชใหเขากับ

สถานการณตาง ๆ ได 

    4) รูเทาทันส่ือและขอมูล

ขาวสาร และสามารถใช

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การรวบรวมขอมูลและ

ประมวลผลไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  

 

 

92 



93 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

 ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 

ST2101101 แคลคูลสัสำหรับการวิเคราะหขอมลู 1                      

ST2101102 แคลคูลสัสำหรับการวิเคราะหขอมลู 2                      

ST2101103 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1                      

ST2101104 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2                      

ST2101105 การจัดการขอมูลทางสถิต ิ                      
ST2101306 การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษา                      
กลุมวิชาชีพบังคับ 
ST2102101 การวิเคราะหเชิงปรมิาณ                      

ST2102202 พีชคณิตเชิงเสนสำหรับสถิต ิ                      

ST2102203 ความนาจะเปน                      

ST2102204 การวิเคราะหขอมลูเชิงสถิติข้ันสูง                      

ST2102205 ระบบฐานขอมลูเพ่ืองานสถิต ิ                      

ST2102206 ธุรกิจอัจฉริยะ                      
ST2102207 การวิเคราะหการถดถอย                      
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

● ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

ST2102208 สถิติอนุมาน                      

ST2102209 วิยุตคณติ                      

ST2102210 โครงสรางขอมูลเพ่ืองานทางสถิต ิ                      

ST2102211 การเรยีนรูของเครื่องและ

ปญญาประดิษฐ 

                  
 

 
 

ST2102312 การวิจัยดำเนินการ                      

ST2102313 การวิเคราะหขอมลูขนาดใหญ                      
ST2102314 การทำเหมืองขอมูล                      
ST2102315 ขอมูลและกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงาน

สถิต ิ

                  
 

 
 

ST2102316 การเตรียมโครงงานสถิติสารสนเทศ                      

ST2102317 การเลาเรื่องขอมูล                      

ST2102318 โครงงานสถิตสิารสนเทศ                      
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

● ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

กลุมวิชาชีพเลือก 

ST2103401 สหกิจศึกษาทางสถิตสิารสนเทศ                      

ST2103402 การฝกงานทางสถิตสิารสนเทศ                      

ST2103303 การวางแผนการทดลอง                      

ST2103304 การควบคุมคณุภาพเชิงสถิต ิ                      

ST2103305 เทคนิคการเลือกตัวอยาง                      

ST2103306 สถิติไมอิงพารามิเตอร                      

ST2103307 การวิเคราะหหลายตัวแปร                      

ST2103308 การจำลองเชิงสถิต ิ                      

ST2103309 การวิเคราะหขอมลูแบบเบส                      

ST2103310 การวิเคราะหขอมลูนับ                      

ST2103311 การพยากรณและอนุกรมเวลา                      

ST2103312 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรและสถิต ิ                      
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

● ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

ST2103313 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ืองานสถิต ิ                      

ST2103314 คลังขอมูล                      

ST2103315 เทคนิคการหาคาเหมาะท่ีสดุ                      

ST2103316 การสรางภาพขอมูล                      

ST2103317 การประมวลผลแบบกลุมเมฆและการ

ประยุกต 

                  
  

 

ST2103318 อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งและการ

ประยุกตสำหรับการวิเคราะหขอมลู 

                     

ST2103319 ผูประกอบการดานธุรกิจสารสนเทศ                      

ST2103320 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ

สารสนเทศธุรกิจ 

                     

ST2103321 สถิติธุรกิจประกันภัย                      

ST2103322 การตัดสินใจทางสถิตเิชิงธุรกิจ                      

ST2103323 การจัดการความรูและนวัตกรรม                      

ST2103324 การจัดการขอมูลขององคกร                      
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

● ความรับผิดชอบหลัก      ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 

ST2103325 การบริหารลูกคาสัมพันธ                      

ST2103326 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและ 

ขนาดเล็ก 
                     

ST2103327 การบริหารการเงินและการบัญชี

สำหรับผูบรหิาร 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

          การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก  ก)   

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยตองกำหนดระบบและกลไกในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และสรางความเขาใจ

ใหกับผูปฏิบัติงานทั้งองคกรใหมีแนวทางในการดำเนินการเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยถือเปนสวนหนึ่งของ     

การประกันคุณภาพภายใน เพื่อยืนยันวาผูสำเร็จการศึกษาทุกคน มีผลลัพธการเรียนรูอยางนอยเปนไปตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสำเร็จการศึกษา 

         2.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชา  

มีการทวนสอบผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ในทุกรายวิชาท่ีมีการเรียน

การสอนทุกภาคการศึกษา โดยนักศึกษา ผูสอน และมีการแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษา เพื ่อดำเนินการทวนสอบตามกระบวนการที ่กำหนด หรือตามระบบและกลไก           

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด และรายงานผลใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร, ผูบริหารระดับคณะวิชา

ทราบ และเพ่ือพิจารณาหาแนวทางในการสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง รายวิชาอยางตอเนื่อง 

 2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำภาคการศึกษาหรืออยางนอย

ประจำปการศึกษา เปนไปตามระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร เพ่ือเปนการทวนสอบวา

แตละรายวิชาของหลักสูตร ในแตละภาคการศึกษา/ปการศึกษา มีรายวิชาใดบางในภาพรวม         

ท่ีนักศึกษา ผูสอน และคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ พบปญหาและอุปสรรค หรือขอเสนอแนะ

ตอการปรับปรงุ พัฒนา และตองนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะวิชา เพ่ือพิจารณาหาแนวทาง

ในการสงเสริม สนับสนุน ปรับปรุง หลักสูตรอยางตอเนื่อง  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 

    มีกระบวนการในการดำเนินการ เพื่อยืนยันวาบัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในแตละป

การศึกษา มีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงคและผลลัพธการเร ียนรู ที ่กำหนด สอดคลองกับ           

ความตองการของผูใชบัณฑิต โดยอาจใชการประเมินจาก 

(1) การทวนสอบหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ผูมีสวนไดสวนเสีย และ/หรือผูทรงคุณวุฒิ 

ภายนอก นำขอมูลในแตละปการศึกษามาประกอบการจัดทำ มคอ.7 เพื่อการพัฒนา ปรับปรุง สาระ

รายวิชาของหลักสูตรในแตละปการศึกษา 

(2) ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตในแตละรุนปการศึกษา ในดานที่เปนนัยสำคัญตอการนำขอมูลมาใชเพ่ือ

การพัฒนาหลักสูตร อาทิ ระยะเวลาในการหางานทำ ความคิดเห็นตอความรู ความสามารถ ท่ีนำไปใช

ในการทำงาน ขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร เปนตน  

(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่นถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม คุณสมบัติดานอื่นๆ    

ของบัณฑิตท่ีเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้น ๆ 

3. เกณฑการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

           นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาท่ีกำหนดไวในหลักสูตร และมีผลการศึกษา

ผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 2.00 และผานการเขารวมกิจกรรมเสริม

หลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารยใหม 

    1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/คณะ 

    1.2 ชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน บทบาทของผูสอน เทคนิคการสอน การใชสื่อการสอน การวัดและ 

         ประเมินผล ศึกษารายละเอียดในแตละหมวดของหลักสูตร และการวิจัยในชั้นเรียน  

    1.3 แนะนำการเขียน มคอ.3 - มคอ.6 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

    1.4 กำหนดอาจารยพ่ีเลี้ยงเพ่ือชวยเหลือและใหคำปรึกษา 

 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อสงเสริม

การสอนและการวิจัยการสอนอยางตอเนื่อง  

(2) มีการเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลใหทันสมัย 

(3) สนับสนุนใหอาจารยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล รวมกับคณาจารยใน

หลักสูตรอ่ืน 

(4) สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรูทางดานภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนการสอน 

(5) ศึกษาดูงาน อบรม สัมมนา ดานการเรียนการสอนและการวัดและการประเมินผล 

     2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 

(2) สงเสริม สนับสนุนการทำวิจัยในชั้นเรียน วิจัยเชิงวิชาชีพ การบูรณาการงานวิจัยเขากับการเรียน

การสอน 

(3) สงเสริมใหอาจารยมีประสบการณในงานอุตสาหกรรม การฝงตัวในสถานประกอบการ 

(4) ใหการสนับสนุนการศึกษาตอ ฝ กอบรม ดูงานทางวิชาการ และวิชาชีพในองคกรตาง ๆ           

การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

(5) สนับสนุนใหอาจารยเขารวมกิจกรรมงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

(6) สนับสนุนใหอาจารย เขียนตำรา หรือจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อสงเสริมการมีตำแหนงทาง

วิชาการท่ีสูงข้ึน 
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      2.3 การพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) 

(1) สำรวจและวางแผนทดแทนอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได อาทิ 

เกษียณอายุ ลาศึกษาตอ ยายหรือสับเปลี่ยนไปประจำหลักสูตรอ่ืน เปนตน  

(2) แตงตั้งอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) และมีการใหความรู ความเขาใจในการบริหาร

หลักสูตรโดยประธานหลักสูตรหรืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนอ่ืนท่ีถูกมอบหมาย  

(3) รวมประชุมและรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ประจำภาค/ประจำป 

(4) สงเสริมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหม) ใหมีการเพ่ิมพูนความรู และสรางเสริมประสบการณ   

ในการบริหารหลักสูตรในทุก ๆ ดาน และแลกเปลี่ยนเรียนรูในการบริหารหลักสูตรกับอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง  
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หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

การดำเนินการดานการประกันคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสตูร

ใหม พ.ศ.2566) เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 รวมทั้งระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ของ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยใชเกณฑการประเมินตามองคประกอบ ดังนี้  

1. การกำกับมาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

3. นักศึกษา 

4. อาจารย 

5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

โดยหลักสูตรตองมีการดำเนินการใหเปนไปตามเกณฑและ/หรือประเด็นสำคัญในแตละองคประกอบ

ดังกลาวอยางมีคุณภาพ ตามรายละเอียด ดังนี้    

1. การกำกับมาตรฐาน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กำหนดการกำกับมาตรฐานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 สอดคลองกับ

กฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2557 คำนึงถึงการจัดการศึกษา

อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 

สอดคลองกับบริบทและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกองวิชาการและพัฒนาคณาจารย ทำหนาที่กำกับดูแลการบริหารจัดการ

หลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทำหนาท่ีกำกับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับคณะวิชา โดยใน

ระดับหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทำหนาที่บริหารหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร รวมทั้งมีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานเปนประจำทุกป และพิจารณาปรับปรุงแกไข    

การดำเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร  

ทั้งนี้การกำกับมาตรฐาน  ในดานการบริหารหลักสูตรจะมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร บริหารหลักสูตร

จำนวน 5 คน โดยมีผูบริหารคณะวิชา เปนผูกำกับดูแลและคอยใหคำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายปฏิบัติใหแก
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อาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งการกำกับมาตรฐานหลักสูตรตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังนี้ 

1.1 จำนวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 5 คน 

1.2 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตำแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน ตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวน

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี

กำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป

ยอนหลัง สำหรับหลักสูตรปฏิบัติการ อาจารยผู ร ับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 ใน 5 คน ตองมี

ประสบการณในดานการปฏิบัติการ 

1.3 คุณสมบัติอาจารยประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั ้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตำแหนงผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน ตองมีผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวน

หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี

กำหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดำรงตำแหนงทางวิชาการอยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ป

ยอนหลัง 

1.4 คุณสมบัติอาจารยผูสอน 

1.4.1 อาจารยประจำ มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือมีตำแหนงผูชวยศาสตราจารยใน

สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน หากเปนอาจารยผูสอนกอน

เกณฑนี้ประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิระดับปริญญาตรีได 

1.4.2 อาจารยพิเศษ มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมีประสบการณ

ทำงานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมี

อาจารยประจำเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น 

1.5 กรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรไมเกิน 5 ป 
 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจะตองวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับฝายบริหารและอาจารย

ผูสอน โดยมีการติดตาม รวบรวมขอมูลสำหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรทุกปอยางตอเนื่อง 
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2. บัณฑิต 

            หลักสูตรตองมีการบริหารคุณภาพของบัณฑิตใหเปนไปตามเกณฑโดยมีประเด็น ดังนี้ 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฺระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีการกำหนดคุณลักษณะพึงประสงค 

และครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 5 ดาน ประกอบดวย 1) คุณธรรม จรยิธรรม 2) ความรู 

3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการเพิ่ม 6) ทักษะพิสัย (เฉพาะหลักสูตร

ปฏิบัติการ/วิชาชีพ) โดยพิจารณาจากขอมูลปอนกลับจากหนวยงานที่เกี่ยวของหลายดาน ประกอบดวย 

สถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา และผูมีสวนไดสวนเสีย ทั้งนี้หลักสูตรมีการประเมินคุณภาพ

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ในมุมมองของผูใชบัณฑิต ซึ่งตองไดคะแนน

ประเมินไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.2 การมีงานทำหรือประกอบอาชีพของผูสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายใน 1 ป ไมนอยกวารอยละ 80 

ของผูสำเร็จการศึกษา  

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดทำการสำรวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปนประจำทุกป 

และแจงผลการสำรวจใหกับคณะวิชาไดรับทราบเพื่อเปนขอมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการจัด  

การเรียนการสอน 

3. นักศึกษา 

          หลักสูตรมีการดำเนินการเก่ียวกับนักศึกษา  

    3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

     3.1.1 การรับนักศึกษา สาขาวิชา ดำเนินการรับนักศึกษาภายในกำหนดของมหาวิทยาลัย โดยมีดำเนินการ 

                  ตามกระบวนการหรอืระบบและกลไก คือ 

(1) แตงตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก สอบสัมภาษณและออกขอสอบ 

(2) กำหนดคุณสมบัติผูสมัคร 

(3) กำหนดวัน-เวลาการสอบขอเขียนและสัมภาษณ   

(4) ประกาศผูผานการสอบคัดเลือกและลงทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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     3.1.2 การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษากอนการเขาศึกษา 

มีการตรวจสอบความรูพื้นฐานทางสถิติ คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร โดยพิจารณาจากผลการ

สอบคัดเลือกหากพบวา พื้นฐานความรูไมเพียงพอก็จัดกิจกรรมสอนเสริมให สวนการปรับตัวของ

นักศึกษา จัดอาจารยท่ีปรึกษาซ่ึงทางคณะ/สาขาวิชาไดเตรียมไวเปนผูใหคำปรึกษาและแนะแนวแก

นักศึกษาทุกคน รวมทั้งมีการพัฒนา เสริมทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ใหกับนักศึกษาอยาง

ตอเนื่อง ทั้งกอนเขาเรียนและระหวางเรียน ผานกิจกรรมที่เหมาะสม ซึ่งสามารถสอดแทรกใน

รายวิชาตาง ๆ ได  

    3.2 การควบคุมการดูแลการใหคำปรึกษาดานวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

         สาขาวิชามีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหา

ในการเรียน สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของสาขาวิชาทุกคน จะตอง

ทำหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษา และอาจารยที่ปรึกษาทุกคนตองกำหนดวัน-เวลา

และชั่วโมง สถานท่ีใหคำปรึกษา โดยมีการประกาศแจงใหนักศึกษาทราบอยางเปนระบบ เพ่ือใหนักศึกษา

เขาปรึกษาได นอกจากนี้อาจมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือใหคำปรึกษาแนะนำในการจัดทำกิจกรรมแกนักศึกษา 

     3.3 กระบวนการและผลการดำเนินงาน (การคงอยู การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการ 

          ขอรองเรียนของนักศึกษา  

         3.3.1 การคงอยูของนักศึกษา  

                  แตละปการศึกษาของนักศึกษาในแตละชั้นป หลักสูตรตองมีการติดตามจำนวนหรืออัตราการคงอยู 

ของนักศึกษาในแตละรุน อยางนอย 3 ปการศึกษาตอเนื่อง เพื่อใหเห็นแนวโนม (Trend) ดาน    

การคงอยูของนักศึกษา ในกรณีที่มีแนวโนมที่ลดลง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองวิเคราะหหา

สาเหตุ หรือประเด็นสำคัญท่ีทำใหเกิดข้ึน แลวนำมาวางแผนปรับปรุง ดำเนินการตามแผนปรับปรุง

ดังกลาวเพ่ือทำใหอัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตรสูงข้ึนและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องทุกป      

            3.3.2 การสำเร็จการศึกษา  

หลักสูตรตองมีการติดตามจำนวนบัณฑิตหรืออัตราการสำเร็จการศึกษาในแตละรุนตามระยะเวลา 

ที่กำหนดไวในหลักสูตร อยางนอย 3 ปการศึกษาตอเนื่อง เพื่อใหเห็นแนวโนมดานการสำเร็จ

การศึกษาของนักศึกษา ในกรณีที่มีแนวโนมที่ลดลง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองวิเคราะห   

หาสาเหตุ หรือประเด็นสำคัญที่ทำใหเกิดขึ้น แลวนำมาวางแผนปรับปรุง ดำเนินการตามแผน

ปรับปรุงดังกลาวเพื่อทำใหการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตรสูงขึ้นและมีการพัฒนา

อยางตอเนื่องทุกป      
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 3.3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีการใชเครื ่องมือที่เหมาะสมในการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษา ในประเด็นความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการที่ดำเนินการใหกับนักศึกษาตาม

กิจกรรมดานการคงอยูและการสำเร็จการศึกษา รวมทั้งผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

อยางนอย 3 ปตอเนื่อง เพื่อใหเห็นแนวโนมในการดำเนินงาน สามารถนำขอมูลมาแปลผลเพ่ือ  

การพัฒนาไดอยางมีประสิทธิผล  

4. อาจารย 

    หลักสูตรใหความสำคัญกับคุณภาพของอาจารย ซึ่งเปนปจจัยสำคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมีการกำหนดระบบ

และกลไก ในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารยและผลที่เกิดกับอาจารย เพื่อใหได

อาจารยที ่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย          

โดยผูบริหารมีการกำหนดนโยบาย แผนระยะยาวในการสงเสริม สนับสนุน ใหอาจารยมีการพัฒนาจนมีคุณสมบัติ

ทั้ง เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนด โดยพิจารณา

จากองคประกอบดานอาจารย ดังนี้ 

    4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

หลักสูตรตองมีระบบและกลไก หรือกระบวนการในการรับอาจารยใหม มีการกำหนดเกณฑ คุณสมบัติและ

การคัดเลือกอาจารยที่สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

นอกจากนี้หลักสูตรตองมีระบบการบริหารอาจารยและระบบการสงเสริมพัฒนาอาจารย (โดยเฉพาะ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557) 

ทั้งดานการเรียนการสอน วิจัย การนำเสนอผลงานวิชาการ หรือการเขาสูตำแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน    

โดยมีนโยบายและแผนพัฒนาอาจารยประจำปและระยะปานกลาง มีระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย

ที่ชัดเจนสามารถปฏิบัติได ภายใตขอจำกัด งบประมาณ ทรัพยากรรวมทั้งกิจกรรมและระยะเวลาที่ใชใน   

การพัฒนา ทั ้งนี ้ในการดำเนินการดังกลาว หลักสูตรตองมีกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินการ         

ใหครอบคลุมประเด็นสำคัญที่ประกอบดวย (1) ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร    

(2) ระบบการบริหารอาจารย และ (3) ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร รวมท้ัง   

การกำกับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาในประเด็นดังกลาวอยางครบถวนและตอเนื่อง 
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    4.2 คุณภาพอาจารย 

หลักสูตรมีการตระหนักถึงคุณภาพอาจารยใหมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม ดานความรู ทักษะความเชี่ยวชาญใน

หลักสูตรที่สอน และปริมาณท่ีเพียงพอตอการบริหารหลักสูตร เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาสถิติ

สารสนเทศ มีคุณภาพตามคุณลักษณะพึงประสงค โดยการพัฒนาอาจารยทางคุณวุฒิ ตำแหนงทางวิชาการ 

และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง ทั้งนี้หลักสูตรคำนึงถึงประเด็นสำคัญให

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีคุณภาพตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

พ.ศ. 2557 ดังนี้ (1) รอยละของการมีคุณวุฒิปริญญาเอก (2) รอยละของการดำรงตำแหนงทางวิชาการ  

(3) ผลงานทางวิชาการ รวมทั้งการกำกับ ติดตาม ปรับปรุง พัฒนาในประเด็นดังกลาวอยางครบถวนและ

ตอเนื่อง 

    4.3 ผลลัพธท่ีเกิดกับอาจารย 

หลักสูตรตองมีระบบและกลไกในการสงเสริม สนับสนุน ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (ตามเกณฑ    

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร พ.ศ. 2557) มีอัตราการคงอยูที่สูง หรือมีแนวโนมท่ี

จะไมโยกยาย หรือการไมถูกปรับใหไปอยูในหลักสูตรอื่นในแตละป และสิ่งสำคัญหลักสูตรตองมีการใช

เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน ตอการทำหนาท่ี

บริหารหลักสูตรโดยเปนการประเมินความพึงพอใจตอกระบวนการที ่ไดดำเนินการใหกับอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรตามกิจกรรมตาง ๆ ในประเด็นการบริหารและพัฒนาอาจารย ท้ังนี้หลักสูตรตองเก็บ

ขอมูลอยางนอย 3 ปการศึกษาตอเนื่อง เพื่อใหเห็นแนวโนมในการดำเนินงาน สามารถนำขอมูลมาแปลผล

เพ่ือการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิผล  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการเพื ่อใหสอดคลองกับเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร พ.ศ. 2557 ในประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

    5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร 

หลักสูตรมีการออกแบบสาระรายวิชาโดยการกำกับ ติดตาม ควบคุม การจัดทำรายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหา 

ที ่ทันสมัย และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน กาวทันความทันสมัยในสาขาวิชาสถิติ

สารสนเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการบริหารจัดการรายวิชาตาง ๆ การเปด-ปดรายวิชา ให

สอดคลองกับแผนการเร ียนที ่กำหนด สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา ผู ใช บัณฑิตและ

ตลาดแรงงาน โดยเนนการสอนที่ผูเรียนเปนสำคัญ กระบวนการที่ดำเนินการครอบคลุม (1) การออกแบบ
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หลักสูตรและสาระรายวิชา และ (2) การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชา

สถิติสารสนเทศ ท้ังนี้หลักสูตรโดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ตองมีการวิเคราะหขอมูลการเรียนการสอน

ทุกรายวิชา จากรายงานผลการดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา เพ่ือหาประเด็นท่ีมีนัยสำคัญ

ตอการออกแบบรายวิชา ใหมีเนื้อหาสาระรายวิชาที่ทันสมัย เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและ

สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เปนประจำทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยศึกษาขอมูลจาก

ความคิดเห็นของผูสอนและนักศึกษาท่ีรายงานใน มคอ.5 ซ่ึงจะเปนนัยสำคัญท่ีตองนำมาเขียนในรายงานผล

การดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ตอไป เพื่อการประเมินผล ปรับปรุง ควบคุมและพัฒนาในประเด็น

การออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตรทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง 

    5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรมีระบบและกลไกในการกำหนดผู สอนในแตละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู  ทักษะ และ        

ความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่สอน และเปนความรูที่ตองทันสมัยของผูสอน ท่ีถูกมอบหมายใหรับผิดชอบใน

รายวิชาท่ีสอน เพ่ือใหนักศึกษามีโอกาสไดเรียนรูจากผูสอนท่ีมีประสบการณ และนักศึกษาไดรับการเรียนรู

จากผูรูจริง สำหรับกระบวนการเรียนการสอน หลักสูตรตองมีการดำเนินการใหครอบคลุมประเด็น ดังนี้  

(1) การกำหนดผูสอน (2) การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียน (3) การจัดการเรียน    

การสอนท่ีมีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ทั้งนี้หลักสูตรโดยอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร ตองใชกระบวนการเรียนการสอนท่ีใชสื ่อเทคโนโลยี

สมัยใหม สอดคลองกับทักษะในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ผูสอนมีหนาท่ีอำนวย

ความสะดวก สงเสริม สนับสนุนใหเกิดผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา มีกลไกในการสงเสริม กำกับ ติดตาม     

ใหผู สอนมีความรู ความเขาใจอยางถองแทในการเขียน มคอ.3 และ มคอ.4 อยางมีคุณภาพ รวมท้ัง       

การกำหนดกิจกรรมในรายวิชาที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย และ/หรือการบริการ

วิชาการแกสังคม การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม      

    5.3 การประเมินผูเรียน 

หลักสูตรตองใหความสำคัญกับการกำหนดเกณฑการประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือประเมินที ่มี

คุณภาพ ที่ใชในระบบการประเมินผูเรียน รวมทั้งวิธีการใหเกรดที่สะทอนถึงผลลัพธการเรียนรูไดอยาง

เหมาะสม มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย ใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานจริง

ของนักศึกษา โดยมีขอมูลปอนกลับไปยังผูเรียน เพ่ือใหสามารถแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็งของตนเองได 

ท้ังนี้กระบวนการหรือระบบการประเมิน หลักสูตรตองดำเนินการในประเด็นท่ีสำคัญ ดังนี้ (1) การประเมิน
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ผลล ัพธ การเร ียนร ู ตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒ ิระด ับอ ุดมศ ึกษาแห งชาติ  อย างน อย 5 ด าน                      

(2) การตรวจสอบการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา และ (3) การกำกับการประเมินการจัดการ

เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร หลักสูตรตองตระหนักถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา มีระบบ

และกลไกใน การดำเนินการท่ีชัดเจน มีการวิเคราะหขอมูลจากรายงาน มคอ.5, มคอ.6 และมคอ.7 เพ่ือ

ประเมินผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศึกษาเปนประจำทุกภาคการศึกษา/ประจำป 

อยางตอเนื่อง 

    5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ในแตละปการศึกษา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการดำเนินการตามตัวบงชี้ ที่กำหนดในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อยางนอย 12 ตัวบงชี้ ท่ีปรากฏในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดท่ี 7 

ขอ 7 โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานประจำปใน มคอ.7 และ/หรือรายงานการประเมินตนเอง      

(Self-Assessment Report - SAR) เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการบริหารหลักสูตร 

ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที ่กำหนดเกณฑโดยสำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา     

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

    หลักสูตรมีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนหรือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประกอบดวยความพรอมทาง

กายภาพ ไดแก หองเรียน หองปฏิบัติการ, ความพรอมดานอุปกรณ ไดแก เครื่องมือและอุปกรณการเรียนการสอน 

หองสมุด และการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืน ๆ ท่ีเพียงพอสำหรับการจัดการเรียนการ

สอน รวมท้ังการบำรุงรักษา สนับสนุนใหนักศึกษาเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล และมีการประเมินความพึงพอใจตอ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูใชบริการ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

โดยผลการประเมินตองไดคะแนนไมนอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 ทั้งนี้หลักสูตรอาจระบุสิ ่งสนับสนุน      

การเรียนรูที่จำเปน (เพิ่มเติม) ในแตละปการศึกษาใหชัดเจน นอกเหนือจากสิ่งสนับสนุนทั่วไป สำหรับหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ประกอบดวย 

 (1)  หองปฏิบัติการดานสถิติสารสนเทศ 

 (2)  เครื่องมือและอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอนดานสถิติ 
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7. ตัวบงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators)         

ผลการประเมินตามตัวบงชี้ตองบรรลุเปาหมาย ตามเกณฑการประเมินที่กำหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ซ่ึงตองมีผลการดำเนินงานไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไวในแตละป ทั้งน้ีในแตละ

ปการศึกษา หลักสูตรตองดำเนินงานใหตัวบงชี้ตามขอ 1-5 ผานการประเมินทุกปการศึกษา     

ตัวบงชี้ผลการดำเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 

1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 
X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 
X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดำเนินการของ

ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด

ภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุด

ปการศึกษา 
X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กำหนดใน มคอ.3 

และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ

เรียนรู จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่ผานมา   
 X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ ดานจัดการเรียนการสอน X X X X X 

9. อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยป

ละหนึ่งคร้ัง 
X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม

นอยกวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไมนอยกวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5.0 
    X 

รวมตัวบงชี้บังคับที่ตองดำเนินการ (ขอ 1-5) ในแตละป 5 5 5 5 5 

รวมตัวบงชี้ในแตละป 9 10 10 11 12 

หมายเหตุ :    ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2558 ระบุคำวา “อาจารยใหม” ในขอ 8 ใหหมายถึง อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรที่เพิ่งเขามาทำหนาที่ในหลักสูตรคนใหม แมวาจะเปนอาจารยเกาที่มา

จากหลักสูตร/สาขาวิชาอื่น ก็ถือวาเปนอาจารยใหม 
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หมวดที ่8 การประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน  

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

(1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และขอคำแนะนำ รวมท้ังขอเสนอแนะจากอาจารยท่ีมีความรูและทักษะในการใชวิธีสอน

หรือกลยุทธการสอนท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

(2) อาจารยผูสอนตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจาก  

การทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจากนักศึกษา การตอบ

คำถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลจากท่ีกลาวขางตนแลว จะสามารถประเมิน

เบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการสอนที่ใชไมสามารถทำใหผูเรียนเขาใจได 

ตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนหรือกลยุทธการสอนใหมีความเหมาะสมกับผูเรียน โดยชวงหลัง   

การสอนใหมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และ/หรือการวิเคราะหผล     

การเรียนของนักศึกษา 

(3) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู โดยอาจารยผู สอน ดวยเครื่องมือท่ี

เหมาะสม อาทิ ใชแบบสอบถาม หรือการสัมภาษณรายกลุ ม รายบุคคล และประเมินจาก       

การเรียนรูของนักศึกษา จากการทำกิจกรรมและดูคะแนนจากผลการสอบ 

(4) สวนกระบวนการดานการนำผลการประเมินไปปรับปรุง ทำโดยรวบรวมปญหาขอเสนอแนะ    

เพ่ือปรับปรุงและกำหนดใหทีมผูสอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

(1) การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา  

(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมิน โดยการดูแผนการสอนที่ผูสอนเขียนหรือออกแบบวิธีสอน

หรือกลยุทธในการสอน จากรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และติดตามผลการนำไปใช     

จากรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) หากพบวาไมมีประสิทธิผล ตองมีแนวทางใน   

การปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนและกำกับ ติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง 

(3) ประเมินการใชกลยุทธในการสอนจากผูรวมสอนในรายวิชา ดวยวิธีการที่เหมาะสม อาทิ การเขา

รวมสังเกตการณการสอนในชั้นเรียน ดูบริบทตาง ๆ ในหองเรียน สภาพความสนใจของผูเรียน 

และการทำกิจกรรม  
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1 ประเมินโดยนักศึกษา บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 

นักศึกษาใชระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา ทางหลักสูตรมีระบบ

ติดตามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รวมท้ังโครงการติดตามและประเมินผลผูสำเร็จการศึกษา 

2.2 ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนไดสวนเสีย  

แบบประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสีย 

2.3 ประเมินโดยผู ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอก 

ประเมินจากรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หรือรายงานผลการประเมินตนเอง,        

การสัมภาษณผูบริหารรวมท้ังผูเก่ียวของ และจากการเยี่ยมชมบริบทหรือสภาพการเรียนการสอนท่ัวไป 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร   

          การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามวัตถุประสงคของหลักสูตร และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจำป ตามดัชนีบงชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะวิชา ซึ่งหลักสูตรดำเนินการตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

          การทบทวนผลการประเมินจะทำใหทราบจุดออน จุดแข็ง วิกฤติ และโอกาสของการบริหารหลักสูตร     

ทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชา หากพบปญหาตองทำการพัฒนาปรับปรุง โดยอาจจำแนกออกเปน 2 รูปแบบ 

คือ การปรับปรุงยอยและการปรับปรุงใหญ โดยที่การปรับปรุงยอย หมายถึง กรณีที่พบปญหาในระดับรายวิชา 

สามารถดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั ้นไดทันทีตลอดเวลาที ่พบปญหา สวนการปรับปรุงใหญ หมายถึง             

การปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับซึ่งจะดำเนินการ ทุก ๆ 5 ป เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความ

ตองการของผ ู  ใช บ ัณฑิต และเป นไปตามเกณฑมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                

โดยดำเนินการ ดังนี้ 

(1) ผูสอนวิเคราะหหรือทบทวนขอมูลที่ไดจากการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในระหวางการสอน 

แลวทำการปรับปรุงทันที กอนการสอนในครั้งตอไป เมื ่อสิ ้นภาคการศึกษาตองรายงานผล      

การดำเนินการรายวิชา (มคอ.5) หากมีนัยสำคัญที่ตองแกไขดานกลยุทธการสอนและ/หรือ     

การประเมินกลยุทธการสอน และสวนอ่ืนท่ีเก่ียวของ ใหมีการวางแผนปรับปรุงสาเหตุหรือปญหา
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ดังกลาว โดยจัดทำรายละเอียดใหมในการเขียน มคอ.3 เพื่อใชในการสอนครั้งตอไป ทั้งนี้ตอง    

มีการเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหความเห็นชอบกอนนำไปสอนจริง 

(2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) มีการให

ขอเสนอตอการปรับปรุงหลักสูตรเปนประจำป จากการรวบรวมขอมูลการประเมินโดย นักศึกษา

ปสุดทาย บัณทิต ผูทรงคุณวุฒิ ผูใชบัณฑิต ผูมีสวนไดสวนเสีย มาจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงให

สอดคลองกับความตองการ และดำเนินการตามแผน มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผล พัฒนา

อยางตอเนื่อง 

(3) ประชุมอาจารยประจำหลักสูตร เสนอแนวทางและความคิดที ่เปนประโยชนตอการพัฒนา

หลักสูตรรวมกัน ไมวาจะเปนการพัฒนาดานบุคลากร งบประมาณ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

อุปกรณสนับสนุนการเรียนรู ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับวิธีการสอนและวิธีประเมินการสอนที่มี

คุณภาพ รวมท้ังการทบทวนกระบวนการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากการปฏิบัติงานจริง 

ใหมีความสอดคลองกับระบบและกลไกท่ีกำหนดไว 

(4) ประชุมอาจารยผ ู ร ับผิดชอบหลักสูตร อยางนอยปละ 4 ครั ้ง พิจารณาทบทวนสรุปผล             

การดำเนินการหลักสูตร จากรางรายงานผลการดำเนินการหลักสูตรและความคิดเห็นของ

ผูทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดเห็น วางแผนปรับปรุงการดำเนินการเพื่อใชในรอบการปการศึกษา

ตอไป โดยจัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เสนอคณะกรรมการบริหาร

คณะวิชา เพ่ือใหขอคิดเห็นเพ่ิมเติมในมุมมองของผูบริหารและผูทรงคุณวุฒิ 

เอกสารแนบ : ภาคผนวก    

ภาคผนวก ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ. 2560 

ภาคผนวก ข ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน 

พ.ศ. 2559         

ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

ภาคผนวก ง บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)   

ภาคผนวก จ คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

             โดยที่เห็นสมควรปรับปรุงหลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีใหเปนไปอยาง        

มีคุณภาพไดมาตรฐาน และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ     

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๐  เมื่อวันที่ ๒๗ 

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๐” 

 ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๑ เปนตนไป 

 ขอ ๓  ใหยกเลิก  

(๑) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี      

พ.ศ. ๒๕๕๐    

(๒) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี     

(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒    

(๓) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี     

(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗  

(๔) ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี    

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 

 “สภามหาวิทยาลัย”   หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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 “อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 “คณะ”  หมายความวา  คณะ วิทยาลัยหรือสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ

ในมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 “คณบดี”  หมายความวา คณบดี  ผู อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่อ    

อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะในมหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 “นักศึกษา”  หมายความวา ผูท่ีเขารับการศึกษาระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย 

 “กรรมการคณะ” หมายความวา คณะกรรมการประจำคณะ  

 “สาขาวิชา”  หมายความวา  สาขาวิชาตาง ๆ ท่ีจัดการเรียนการสอนในคณะ 

 “หัวหนาสาขาวิชา”  หมายความวา หัวหนาสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบงานของสาขาวิชาในคณะ 

 “อาจารยที่ปรึกษา”  หมายความวา อาจารยประจำในคณะซึ่งคณบดีแตงตั้งและมอบหมายใหทำ

หนาที่แนะนำ ใหคำปรึกษาดานการศึกษา ตักเตือนและดูแลความประพฤติ ตลอดจนรับผิดชอบในการ

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาและติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 

 “อาจารยผูสอน”  หมายความวา อาจารยประจำหรืออาจารยพิเศษที่รับผิดชอบสอนรายวิชาใน

ระดับปริญญาตรี 

 “แผนการเรียน”  หมายความวา แผนการจัดการเรียนในแตละภาคการศึกษาของแตละหลักสูตร

ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาและรายวิชาที่กำหนด การจัดแผนการเรียนจะตอง

ไดรับความเห็นชอบจากกรรมการคณะ 

 “คาจัดการศึกษา”  หมายความวา คาบำรุงการศึกษา คาลงทะเบียนและคาสนับสนุน การจัดการ

ศึกษาแบบเหมาจาย  

 ขอ ๕  ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพ่ือประโยชน

ในการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 

 ในกรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 

 การใดท่ีไมไดกำหนดไวในขอบังคับนี้ใหนำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยผานความเห็นชอบ

จากสภาวิชาการ  

หมวด ๑ 

ระบบการศึกษา 

 ขอ ๖   ปการศึกษาใหเริ่มตนตั้งแตวันท่ี ๑ มิถุนายนของทุกป และสิ้นสุดลงในวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม

ของปถัดไป 

 ขอ ๗   ระบบการศึกษา 
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(๑)   มหาวิทยาลัย  จัดการศึกษาโดยการกำกับดูแลคณะและสาขาวิชาตางๆ คณะใดหรือ

สาขาวิชาใดมีหนาท่ีจัดการศึกษาหลักสูตรใด ใหจัดการศึกษาในหลักสูตรนั้นแกนักศึกษาทุกคนท้ังมหาวิทยาลัย 

(๒) การศึกษาในมหาวิทยาลัยใชระบบทวิภาค (Semester System)  โดยแบงเวลาศึกษาในป

การศึกษาหนึ่งๆ ออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึงเปนภาคการศึกษาบังคับ คือ 

(ก)  ภาคการศึกษาที่หนึ่ง (First Semester)  ตั ้งแตเดือนมิถุนายนเปนตนไปเปนเวลา  

๑๖ สัปดาหรวมท้ังเวลาสำหรับการสอบดวย 

(ข)  ภาคการศึกษาที ่สอง (Second Semester) ต ั ้งแต เด ือนพฤศจิกายนเปนต นไป             

เปนเวลา  ๑๖ สัปดาหรวมท้ังเวลาสำหรับการสอบดวย 

กำหนดวันเปดภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอาจเปดภาค

การศึกษาฤดูรอน (Summer Session) ซ่ึงเปนภาคการศึกษาท่ีไมบังคับ ใชเวลาศึกษา ๘ สัปดาห รวมท้ังเวลา

สำหรับการสอบดวย โดยใหเพ่ิมชั่วโมงการศึกษาในแตละรายวิชาใหเทากับภาคการศึกษาปกติ 

(๓)   สาขาวิชาตางๆ  จัดสอนรายวิชาที่อยูในความรับผิดชอบตามขอกำหนดของหลักสูตร  

รายวิชาหนึ่งๆ กำหนดปริมาณการศึกษาเปนจำนวนหนวยกิตและสอนรายวิชานั้นๆ ในเวลาหนึ่งภาคการศึกษา 

(๔) หนวยกิต   หมายถึง   หนวยท่ีใชแสดงปริมาณการศึกษา    ในแตละรายวิชาจะมีจำนวน 

หนวยกิตกำหนดไว ตามหลักเกณฑดังนี้ 

(ก) ภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหา ไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง ตอภาค

การศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(ข) ภาคปฏิบัติท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคา

เทากับ ๑ หนวยกิต 

(ค) การฝกงานหรือการฝกภาคสนามท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา

ปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(ง) การทำโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดซึ่งไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทำโครงการ

หรือกิจกรรมนั้นๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิต 

(๕) รายวิชาหนึ ่งๆ ประกอบดวย รหัสวิชา ชื ่อวิชา จำนวนหนวยกิต จำนวนชั ่วโมงทฤษฎี 

จำนวนชั่วโมงปฏิบัติ จำนวนชั่วโมงศึกษานอกเวลา และคำอธิบายรายวิชาท่ีจะสอนในรายวิชานั้นๆ 

(๖) รายละเอียดของจำนวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษาซึ ่งนับจากวันที่เปดภาค

การศึกษาแรกท่ีรับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้นๆ มีดังนี้ 

(ก) หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) มีจำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษาสำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 
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(ข)   หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) มีจำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต ใชเวลา

ศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน ๑๕ ปการศึกษาสำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 

(ค) หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) มีจำนวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๒ หนวยกิต         

ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน ๖ ปการศึกษาสำหรับ   

การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา (ภาคสมทบ) 

หมวด ๒ 

การรับเขาศึกษา 

 ขอ ๘  ลักษณะและคุณสมบัติของผู สมัครเขาเปนนักศึกษา ผู สมัครเขาเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยจะตองมีลักษณะและคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูท่ีมีคุณวุฒิการศึกษาตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตร 

(๒) เปนผูไมมีโรคติดตอรายแรง โรคท่ีสังคมรังเกียจหรือโรคท่ีจะเปนอุปสรรคตอการศึกษา 

(๓) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง 

ขอ ๙  การคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษา ใหเปนไปตามประกาศการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษาตอ 

ระดับปริญญาตรี ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะไดประกาศใหทราบเปนคราวๆไป 

หมวด ๓ 

  การข้ึนทะเบียนและการลงทะเบียนเรียน  

  ขอ ๑๐  การข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา 

(๑)  ผู ไดรับการคัดเลือกจะมีสภาพเปนนักศึกษา ตอเมื ่อไดขึ ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย โดยปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๒) การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาตองดำเนินการดวยตนเอง พรอมทั้งชำระเงินคาจัดการศึกษา

และคาธรรมเนียมตางๆ ตามวัน เวลาและสถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

(๓) นักศึกษาตองมีบัตรประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งออกใหโดยสำนักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน 

(๔) นักศึกษาจะมีอาจารยท่ีปรึกษา ตามท่ีคณะแตงตั้ง 

  ขอ ๑๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชา 

(๑) มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตางๆ ในแตละภาคการศึกษาใหเสร็จ

กอนการเปดภาคการศึกษานั้นๆ 
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(๒) ในกรณีมีเหตุอันควร คณะอาจประกาศงดการเรียนการสอนรายวิชาใด หรือจำกัดจำนวน

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได 

(๓) การงดการเรียนการสอนรายวิชาใดที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปบางแลว จะตองกระทำ

ภายใน ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษา  

ฤดูรอน 

  ขอ ๑๒  การลงทะเบียนเรียน ใหกระทำตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(๑) ในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนไมนอยกวา ๙ หนวยกิตและไม

เกิน ๒๒ หนวยกิต  สำหรับภาคการศึกษาฤดูรอนนักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต     

(๒) การลงทะเบียนเรียนเกินกวาที่กำหนดไวในขอ ๑๒ (๑) จะกระทำไดตอเมื่อไดรับอนุญาต

จากคณบดี แตตองไมเกิน ๒๕ หนวยกิต ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งเพียงภาคการศึกษาเดียว  หาก

มีความจำเปนตองลงทะเบียนเรียนเกิน  ๒๕ หนวยกิต  ใหเสนออธิการบดีพิจารณาเปนรายๆ ไป  จำนวน     

หนวยกิตสูงสุดนี้ไมรวมถึงรายวิชาท่ีไมนับหนวยกิต (AU) 

(๓) การลงทะเบียนเรียนนอยกวา ๙ หนวยกิตในภาคการศึกษาปกติ จะกระทำไดเฉพาะกรณี

เจ็บปวยหรือมีเหตุอ่ืนๆท่ีเปนอุปสรรคตอการศึกษาและไดรับอนุญาตจากคณบดี   เวนแตเปนภาคการศึกษาท่ี

ลงทะเบียนเรียนวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ หรือการฝกภาคสนาม หรือภาคการศึกษา

สุดทายท่ีจะสำเร็จการศึกษา 

(๔) นักศึกษาตองรับผิดชอบตอการลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตามวัน เวลาและสถานที่ท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนดพรอมทั้งชำระเงินคาจัดการศึกษา คาธรรมเนียมการศึกษาและหนี้สินตางๆ ตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๕) นักศึกษาที่ไดรับระดับคะแนนไมสมบูรณ (I) ในภาคการศึกษาสุดทายที่จะสำเร็จการศึกษา

และไมสามารถขอเปลี่ยนระดับคะแนนไมสมบูรณไดทันในภาคการศึกษานั้น จะตองขอรักษาสภาพการเปน

นักศึกษาและชำระคาธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อขอเปลี่ยนระดับคะแนนไมสมบูรณ ในภาค

การศึกษาถัดไป 

(๖) การลงทะเบียนเรียนรายวิชาตางๆ ตองไดรับอนุญาตจากอาจารยที่ปรึกษาและหัวหนา

สาขาวิชาท่ีนักศึกษาสังกัด 

(๗) ในภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาผูใดลงทะเบียนหลังวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว จะตอง

ชำระคาธรรมเนียมเพิ่มเติม(คาปรับ) ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากเกินกวา ๒ สัปดาห นับจากวันท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด  มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหลงทะเบียนไมวากรณีใดๆ  นักศึกษาตองลาพักการศึกษา

และชำระคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดเทานั้น 



122 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

(๘) ในภาคการศึกษาปกติ หากนักศึกษาผูใดไมลงทะเบียนเรียน ไมขอลาพักการศึกษาภายใน  

๒ สัปดาห นับจากวันเปดภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อนักศึกษาผูนั้นออกจากทะเบียนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัย 

(๙) สำหรับภาคการศึกษาฤดูรอน นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนและชำระเงินตามกำหนดใน

ประกาศมหาวิทยาลัย มิฉะนั้นจะตองชำระคาธรรมเนียมเพิ่มเติม(คาปรับ) หากลงทะเบียนเรียนและชำระเงิน

ชากวากำหนดเกิน ๑ สัปดาหนับจากวันเปดภาค เปนอันหมดสิทธิเขาศึกษาในภาคการศึกษาฤดูรอนนั้น 

(๑๐)   ใหอธิการบดีมีอำนาจอนุมัติใหนักศึกษาผูใดที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยตามขอ ๑๒ (๘) กลับเขาเปนนักศึกษาใหมได ในกรณีมีเหตุอันสมควร โดยใหถือระยะเวลาที่ถูก

ถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาเปนระยะเวลาการลาพักการศึกษา  ทั้งนี้ตองไมพนกำหนดเวลา ๑ ป นับ

จากวันที่นักศึกษาผูนั้นถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา ในกรณีเชนนี้นักศึกษาตองชำระคาธรรมเนียม

เสมือนเปนผูลาพักการศึกษารวมท้ังคาธรรมเนียมอ่ืนๆ ท่ีคางชำระตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

(๑๑)   การขอถอนคืนเงินคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนรายวิชา ใหเปนไปตามระเบียบท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 

   

               ขอ ๑๓  การขอเพ่ิมและถอนรายวิชาใหดำเนินการดังนี ้

(๑)  การขอเพิ่มรายวิชาตองกระทำภายใน ๒ สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน

สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน 

(๒) การขอถอนรายวิชา ใหมีผลดังนี ้

(ก) การขอถอนรายวิชาภายใน ๔ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือภายใน    

๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน รายวิชาท่ีขอถอนจะไมปรากฏในระเบียน 

(ข) การขอถอนรายวิชาหลังจาก ๔ สัปดาหแรก แตยังอยูภายในระยะเวลา ๑๒ สัปดาห    

นับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือหลัง ๒ สัปดาห แตยังอยูภายในระยะเวลา ๖ สัปดาหนับจากวันเปด

ภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน W ในรายวิชาท่ีขอถอน 

(ค) การขอถอนรายวิชาเมื่อพนระยะเวลา ๑๒ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือเมื่อพนระยะเวลา ๖ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน ใหบันทึกระดับคะแนน F หรือ U ใน

รายวิชาท่ีขอถอน 

(๓)  การขอเพ่ิมหรือขอถอนรายวิชา ตองไมขัดตอการลงทะเบียนเรียนใน ขอ ๑๒ (๑) และ (๒) 

  ขอ ๑๔  การศึกษาโดยไมนับหนวยกิต (AU) 

(๑) การศึกษาโดยไมนับหนวยกิตนี้ เม่ือนักศึกษาไดมีเวลาศึกษาครบรอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษา 

หากอาจารยผูสอนรายวิชานั้นพิจารณาแลวเห็นวานักศึกษาตั้งใจศึกษาและมีความรูผานเกณฑการประเมินผล 
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ใหบันทึกระดับคะแนน AU ไวในระเบียน แตถานักศึกษามีเวลาเรียนไมครบรอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาให

อาจารยผูสอนบันทึกระดับคะแนน W ไวในระเบียน 

(๒) หนวยกิตของวิชาท่ีศึกษาโดยไมนับหนวยกิต จะไมนับรวมเขาเปนหนวยกิตสะสมและหนวย

กิตรวมของหลักสูตร 

(๓) นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดโดยไมนับหนวยกิตแลว นักศึกษาผูนั้นอาจ

ลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้ำอีกเพ่ือเปนการนับหนวยกิตในภายหลังได 

(๔) มหาวิทยาลัยอนุมัติใหบุคคลภายนอก ที่ไมใชนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เขาศึกษาบาง

รายวิชาโดยไมนับหนวยกิตได โดยบุคคลนั้นตองมีคุณสมบัติและพื้นความรูทางการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัย

เห็นสมควร และตองปฏิบัติตามขอบังคับ หรือระเบียบ หรือประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยการนั ้นๆ 

เชนเดียวกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและตองชำระเงินคาธรรมเนียมตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

  ขอ ๑๕  การเทียบโอนรายวิชา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กำหนดในขอบังคับมหาวิทยาลัย วา

ดวยการเทียบโอนผลการเรียน 

หมวด ๔ 

การลาของนักศึกษา 

   ขอ ๑๖  การลาพักการศึกษา 

(๑) นักศึกษาอาจยื่นคำรองตอคณบดีเพื่อขออนุญาตลาพักการศึกษาตอเนื่องไดไมเกิน ๒ ภาค

การศึกษาปกติ ดังกรณีตอไปนี ้

(ก)  ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหารประจำการ 

(ข)  ไดร ับทุนแลกเปลี ่ยนนักศึกษาระหวางประเทศหรือทุนอื ่นใดซึ ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 

(ค) ปวยตองพักรักษาตัวตามคำสั่งแพทยเปนเวลานานเกินกวารอยละ ๒๐ ของเวลาศึกษา 

ในภาคการศึกษาหนึ่งๆ โดยมีใบรับรองแพทย 

(ง) มีความจำเปนสวนตัว โดยนักศึกษาผูนั้นไดศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา  ๑  

ภาคการศึกษาปกติ 

(๒) เม่ือนักศึกษามีเหตุสุดวิสัยจำเปนตองลาพักการศึกษา ใหยื่นคำรองตอคณบดีโดยเร็วท่ีสุด 

(๓) ในการลาพักการศึกษา นักศึกษาจะลาพักการศึกษาเกินกวา ๒ ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน

หรือในภาคการศึกษาแรกที่ขึ ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไมได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก

อธิการบดีเปนกรณีพิเศษ 

(๔)  นักศึกษาท่ีไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษาแลว เม่ือจะกลับเขาศึกษา ตองยื่นคำรองขอกลับ

เขาศึกษาตอคณบดีกอนกำหนดวันลงทะเบียนของมหาวิทยาลัยไมนอยกวา  ๑  สัปดาห 
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(๕)   การลาพักการศึกษาในระหวางภาคการศึกษา จะมีผลดังตอไปนี ้

(ก) ถาวันท่ีลาพักการศึกษาอยูในระหวาง ๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือสัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอน  รายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนท้ังหมดจะไมปรากฏ

ในระเบียน 

(ข) ถาวันท่ีลาพักการศึกษาพนกำหนด ๒ สัปดาหแรกแตยังอยูภายใน ๑๒ สัปดาหนับจาก

วันเปดภาคการศึกษาปกติ หรือพนกำหนดสัปดาหแรกแตยังอยูภายใน ๖ สัปดาหนับจากวันเปดภาคการศึกษา

ฤดูรอน  ใหบันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไวในระเบียนของภาคการศึกษานั้น 

     (ค)  ถาวันท่ีลาพักการศึกษาพนกำหนด  ๑๒ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาปกติ 

หรือพนกำหนด ๖ สัปดาหแรกนับจากวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอนแลว  ใหบันทึกระดับคะแนน F หรือ U  ไว

ในระเบียนทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆ เวนแตกรณีท่ีนักศึกษาเจ็บปวยหรือมี

เหตุสุดวิสัยโดยมีหลักฐานเชื่อถือได เม่ือนักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพัก ใหบันทึกระดับคะแนน W ทุกรายวิชา 

ท่ีลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้น ๆ 

(๖) ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา  หรือมีคำสั่งมหาวิทยาลัยใหลาพัก

การศึกษาเนื่องจากถูกลงโทษดวยกรณีใด ๆ ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการ

นั้น ภายหลังการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนทั้งหมดในภาคการศึกษา

นั้นเปนโมฆะ และมหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาจัดการศึกษาให  แตนักศึกษาไมตองชำระคาธรรมเนียมเพ่ือ

รักษาสภาพการเปนนักศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัย 

(๗) นักศึกษาไดรับอนุญาตใหลาพักการศึกษา  หรือมีคำสั่งมหาวิทยาลัยใหลาพักการศึกษา

เนื่องจากถูกลงโทษดวยกรณีใดๆ ตามขอบังคับหรือระเบียบหรือประกาศมหาวิทยาลัยวาดวยการนั้น กอนการ

ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาใด นักศึกษาตองชำระคาธรรมเนียม เพื่อรักษาสภาพการเปนนักศึกษาตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยทุกภาคการศึกษา มิฉะนั้นจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(๘) การลาพักการศึกษาไมวาดวยเหตุใดๆ หรือการกลับเขาศึกษาใหมหรือการถูกใหพัก

การศึกษาแลวแตกรณี ไมเปนเหตุใหสภาพการเปนนักศึกษาขยายเวลาออกไปเกินกวาสองเทาของแผนการ

เรียนตามหลักสูตรนับแตวันข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ยกเวนภาคการศึกษาฤดูรอน 

  ขอ ๑๗  การลาปวย 

(๑)  การลาปวยแยกออกเปน  ๒ ประเภทดังนี ้

(ก)  การลาปวยกอนสอบ หมายถึง นักศึกษาปวยกอนสิ้นภาคการศึกษานั้นๆ และยังคง

ปวยอยูจนกระท่ังถึงวันสอบ ซ่ึงทำใหไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได 

(ข)  การลาปวยระหวางการสอบ หมายถึง นักศึกษาไดศึกษาจนครบระยะเวลาที่กำหนดใน

ภาคการศึกษาแลว แตเกิดปวยจนไมสามารถเขาสอบในบางรายวิชาหรือท้ังหมดได 
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(๒)  การลาปวยตาม (๑) นั้น  นักศึกษาตองยื่นคำรองตอคณบดีภายใน ๑  สัปดาหนับจากวันท่ี

นักศึกษาเริ่มปวย พรอมดวยใบรับรองแพทย 

หมวด ๕ 

การวัดและประเมินผลการศึกษา 

  ขอ ๑๘  ใหมหาวิทยาลัยจัดทำประกาศกำหนดหลักเกณฑการวัดและประเมินผลการศึกษา 

เพ่ือคณะใชเปนเกณฑในการจัดการวัดผลและประเมินผลการศึกษาสำหรับรายวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ในแตละภาคการศึกษา โดยการประเมินผลในแตละรายวิชาใหกำหนดเปนระดับคะแนน (Grade) คาระดับ

คะแนนตอหนวยกิตและผลการศึกษา 

หมวด ๖ 

การพนสภาพการเปนนักศึกษา 

 ขอ ๑๙  การพนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีดังตอไปนี้ 

(๑)   ตาย 

(๒)   ลาออก 

(๓)   ขาดคุณสมบัติตามขอ ๘ 

(๔)   ไดรับอนุมัติใหสำเร็จการศึกษา 

(๕)   ถูกลงโทษใหออกหรือไลออกจากมหาวิทยาลัยเพราะกระทำผิดวินัยอยางรายแรง 

(๖)   มหาวิทยาลัยประกาศถอนชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา เนื่องจาก 

(ก) มีเวลาศึกษานอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาศึกษาในภาคการศึกษาแรกที่เขาศึกษาใน

มหาวิทยาลัย 

(ข) ไมลงทะเบียนเรียน และหรือไมชำระเงินคาจัดการศึกษา หรือคาธรรมเนียมการศึกษาใน

กำหนดเวลาท่ีกำหนดตามขอ ๑๒ (๘) 

(๗) พนสภาพเนื่องจากผลการศึกษา ตามเกณฑดังนี้ 

(ก) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา  ๑.๒๐  เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ระหวาง     

๑ ถึง ๒๒  หนวยกิต 

(ข) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา  ๑.๕๐  เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ระหวาง      

๒๓ ถึง ๖๐  หนวยกิต 

(ค) มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกวา  ๑.๗๕  เมื่อลงทะเบียนเรียนมีหนวยกิตสะสม ตั้งแต      

๖๑  หนวยกิต ข้ึนไป 
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  นักศึกษาท่ีศึกษาและผานการประเมินผลทุกรายวิชาตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตรและไดคา คะแนน

เฉลี่ยสะสมตั้งแต  ๑.๙๐ ข้ึนไป แตไมถึง ๒.๐๐ ซ่ึงผลการศึกษาไมเพียงพอท่ีจะรับการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา  

ใหนักศึกษาขอลงทะเบียนเรียนซ้ำในรายวิชาที่ไดระดับคะแนนต่ำกวา A หรือลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นใน

หลักสูตรเพื่อปรับคาคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง ๒.๐๐  ภายในกำหนด  ๓ ภาคการศึกษา รวมภาคการศึกษาฤดู

รอน แตไมเกินระยะ เวลาการศึกษาตามขอ ๗ (๖) 

 นักศึกษาผูใดที่พนสภาพการเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนื่องจากผลการศึกษาในภาคการศึกษาใด 

ใหถือวาการลงทะเบียนเรียนและผลการศึกษาในภาคตอมาเปนโมฆะ และไมมีผลใดๆ 

(๘)  ไมสามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาตามขอ ๗ (๖) 

หมวด ๗ 

การสำเร็จการศึกษา 

  ขอ ๒๐  การสำเร็จการศึกษา นักศึกษาตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑)   นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาในทุกหมวดวิชาท่ีกำหนดไวในหลักสูตรและมี

ผลการศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษา ไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา ๒.๐๐ และผานการ

เขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาโครงงานหรือ

รายวิชาท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีลักษณะเปนการศึกษาคนควาหรือทดลอง มีการประยุกตใชวิชาชีพประกอบการ

ทำรายงานในลักษณะภาคนิพนธตามคูมือที่มหาวิทยาลัยกำหนด เมื่อผานการประเมินผลการศึกษาแลว 

นักศึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณจำนวนหนึ่งเลมพรอมแผนบันทึกขอมูลตอสาขาวิชา จึงจะสำเร็จ

การศึกษา 

(๒)   กรณีนักศึกษาตามขอ ๑๙ (๗) วรรค ๒ ท่ีไมประสงครับปริญญาตามหลักสูตรปริญญาตรีท่ี

ศึกษา ใหนำรายวิชาที่มีผลการศึกษาผานตามเกณฑการประเมินผลการศึกษาและเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอนุปริญญา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ไดแกหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไมนอยกวา ๓๐      

หนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ ไมนอยกวา ๔๕ หนวยกิตและหมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา ๓ หนวยกิต  เสนอ

ตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาของหลักสูตรนั้น 

หมวด ๘ 

การขอรับปริญญาและการอนุมัติปริญญา 

  ขอ ๒๑  นักศึกษาที่มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ปการศึกษา และเปนผูที่ไมอยูใน

ระหวางการดำเนินการทางวินัยนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มีสิทธิขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา ดังนี้ 

(๑)   การขอรับปริญญา ตองเปนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามขอ ๒๐ (๑) 

(๒)   การขอรับอนุปริญญา ตองเปนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาตามขอ ๒๐ (๒) 
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  ขอ ๒๒  การขอรับปริญญา 

  นักศึกษาตามขอ ๒๑  จะตองทำหนังสือตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดยื่นตอคณะภายใน ๓๐ วัน

นับแตวันเปดภาคการศึกษาปกติหรือ ภายใน ๑๕ วันนับแตวันเปดภาคการศึกษาฤดูรอนท่ีจะสำเร็จการศึกษา 

เพ่ือมหาวิทยาลัยเสนอขออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาตอสภามหาวิทยาลัย 

  การทำหนังสือตามวรรคกอน จะตองกระทำทุกภาคการศึกษาจนกวานักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา 

ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยในภาคการศึกษานั้นๆ 

  นักศึกษาผูใดมิไดยื่นหนังสือดังกลาว จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติปริญญาหรือ

อนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ 

นักศึกษาตามขอ ๒๑ ที่มิไดยื่นหนังสือดังกลาว จะไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติ

ปริญญาหรืออนุปริญญาในภาคการศึกษานั้นๆ และจะตองชำระเงินคาธรรมเนียมการรักษาสภาพการเปน

นักศึกษาตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนดทุกภาคการศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่นักศึกษาทำหนังสือยื่นเพ่ือ

ขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา 

  ขอ ๒๓  การเสนอรายชื่อเพ่ือขออนุมัติปริญญา  

(๑)   เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ มหาวิทยาลัยจะเสนอรายชื่อนักศึกษาท่ีมีสิทธิไดรับปริญญา

หรืออนุปริญญาตามหลักสูตรและขอกำหนดท่ีเก่ียวของ เพ่ือขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 

(๒)   นักศึกษาตามขอ ๒๒  ที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่ออนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาจะตอง

ชำระเงินคาข้ึนทะเบียนบัณฑิตตามประกาศมหาวิทยาลัย และชำระหนี้สินท่ีมีท้ังหมดตอมหาวิทยาลัย 

  ขอ ๒๔  การอนุมัติปริญญา 

  สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญาทุกภาคการศึกษา  อนุมัติปริญญา

เกียรตินิยม และอนุมัติเหรียญเกียรตินิยมในภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 

    หมวด ๙  

ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญเกียรตินิยม 

  ขอ ๒๕  ผูสำเร็จการศึกษาที่จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปนไปตาม

หลักเกณฑดังนี้ 

(๑)  ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไมต่ำกวา ๗๒ หนวยกิต สำหรับ

หลักสูตร ๒-๓ ปการศึกษา หรือไมต่ำกวา ๑๒๐ หนวยกิต สำหรับหลักสูตร ๔ ปการศึกษา หรือ ไมต่ำกวา ๑๕๐ 

หนวยกิต สำหรับหลักสูตร ๕ ปการศึกษา 

(๒)   สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ีหลักสูตรกำหนด ท้ังนี้ไมนับระยะเวลาท่ีนักศึกษา ขอลา 

พักการศึกษาตามขอบังคับนี้ 

(๓)  ตองไมมีระดับคะแนนต่ำกวา C และระดับคะแนน U ในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
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(๔)   ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑  ใหเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม 

(๑) (๒) และ (๓) และมีคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๓.๗๕  

(๕)   ปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒  ใหเสนอรายชื่อผูสำเร็จการศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตาม 

(๑) (๒)และ(๓) และคาคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ำกวา ๓.๕๐  

 ขอ ๒๖  การใหเกียรตินิยมเหรียญทองหรือเกียรตินิยมเหรียญเงิน 

(๑)   ใหมหาวิทยาลัยจัดใหมีเหรียญเกียรตินิยมแกผูสำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเดน โดย

แยกเปนคณะ 

(๒)   เกียรตินิยมเหรียญทองใหแกผูสำเร็จการศึกษาที่ไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ ที่ไดคา

คะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแตละคณะ 

(๓)   เกียรตินิยมเหรียญเงินใหแกผูสำเร็จการศึกษาที่ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมเปนที่สองและ

จะตองไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๑ หรือ ๒ ในแตละคณะ ในกรณีผูสำเร็จการศึกษาไดคาคะแนนเฉลี่ย

สะสมสูงสุด แตไดรับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ ๒ ในแตละคณะ ใหเกียรตินิยมเหรียญเงิน 

 การเสนอชื่อเพื่อรับเหรียญเกียรตินิยม ใหสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการ        

ปการศึกษาละหนึ่งครั้ง   และใหอธิการบดีนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติในคราวเดียวกัน

กับ ท่ีเสนอขออนุมัติปริญญาประจำภาคการศึกษาสุดทายของปการศึกษา 

 

  ประกาศ ณ วันท่ี    ๕   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

       

 

               (ศาสตราจารยไชยยศ  เหมะรัชตะ) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

 

 

 

 

 



  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2559 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

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

  โดยท่ีเห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑเก่ียวกับการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือใหการจัดการศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครคงไวซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเปนไปตามความใน
มาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกำหนดใหมีการเทียบโอนผลการเรียนจาก
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี                
ราชมงคล  พ.ศ. ๒๕๔๘  สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในการประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๙  
เม่ือวันท่ี ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

  ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครวาดวย 
การเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. ๒๕๕๙” 

  ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

  ขอ ๓  ใหยกเลิกระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคำสั่งอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

  ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณะ”  หมายความวา คณะ วิทยาลัย หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทา
คณะท่ีมีหนาท่ีจัดการศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “คณบดี” หมายความวา คณบดี ผู อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหนาสวนราชการในสวน
ราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะท่ีจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
  “การเทียบโอนผลการเรียน”  หมายความวา การนำผลการเรียนรู ซึ่งเปนความรู ทักษะและ
ประสบการณของผูเรียนท่ีเกิดจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝกอาชีพ
หรือจากประสบการณการทำงานมาประเมินเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
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  ขอ ๕  ใหอธิการบดี รักษาการตามขอบังคับนี้ ใหมีอำนาจออกประกาศเพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตาม
ขอบังคับนี้ 
  กรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

  ขอ ๖  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

  ขอ ๗  ใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน เพ่ือดำเนินการเทียบโอนผล   การ
เรียน ดังนี้ 
  (๑) การเทียบโอนผลการเรียนในระบบ ใหคณบดีแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติสอดคลองกับ
ระดับการศึกษาและสาขาวิชาท่ีขอเทียบโอนจำนวนไมนอยกวาสามคนเปนคณะกรรมการ   
  (2) การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสู
การศึกษาในระบบ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณบดีเปนประธานกรรมการ ผูแทนสถานประกอบการ หรือผูแทน
องคกรวิชาชีพท่ีเก่ียวของ และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเปนกรรมการ 

  ขอ ๘  คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน มีหนาท่ีดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนรูและ
ประเมินความรู ทักษะ และประสบการณตามหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกำหนด 

  ขอ ๙  ผูขอเทียบโอนผลการเรียน ตองขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย และศึกษา
อยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา 

  ขอ ๑๐ คาธรรมเนียมการเทียบโอนผลการเรียนและหนวยกิตใหเปนไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 

  ขอ ๑๑  การเทียบโอนผลการเรียน ใหอยูในอำนาจของคณบดีเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

หมวด ๒ 
การเทยีบโอนผลการเรยีนในระบบ 

สวนที ่๑ 
การเทยีบโอนระดบัปรญิญาตร ี

  ขอ ๑๒  หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต ระหวาง 
การศึกษาในระบบ ระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

(1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาท่ีสำนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 

(2) รายวิชาท่ีขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระการเรียนรูและจุดประสงคครอบคลุมไมนอยกวาสาม
ในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบโอน และมีจำนวนหนวยกิตเทียบเทาหรือมากกวาตามที่กำหนดไวในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลยั 
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(3)  รายวิชาหรือกลุมวิชาที่จะนำมาเทียบโอนหนวยกิตตองมีระดับคะแนนไมต่ำกวา ค หรือ C  (ผล
การศึกษาพอใช) หรือคาระดับคะแนน  2.๐ หรือเทียบเทา   

(4) รายวิชาที่เทียบโอนหนวยกิตให เมื่อรวมกันแลวตองมีจำนวนหนวยกิตไมเกินสามในสี่ของ
จำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 

(5) รายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนหนวยกิต ใหแสดงชื่อรายวิชา จำนวนหนวยกิต และระดับ
คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไมนำมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

(6) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษา 

ขอ 13  ใหผูขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคำรองขอเทียบโอนพรอมหลักฐานภายในสิบหาวันนับ
จากวันท่ีผูขอเทียบโอนข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา มิฉะนั้นใหถือวาสละสิทธิ์และไมประสงคจะขอเทียบโอน            ผล
การเรียน และใหคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดำเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษา 

กรณีมีเหตุผลความจำเปนไมสามารถดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนภายในกำหนดเวลา 
ตามวรรคหนึ่ง ใหอยูในดุลพินิจของคณบดีเปนผูพิจารณาการใหเทียบโอน แตตองไมเกินภาคการศึกษาท่ี 2  ในป
การศึกษานั้น 

  ขอ 14 ใหมีการบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลดังนี้ 
(1) รายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีเทียบโอนให จะไมนำมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคและ 

คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยใหบันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits) ไวสวนบนของรายวิชาท่ีเทียบโอนให
ในใบแสดงผลการศึกษา 

(2) รายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีเทียบโอนให หากเปนหลักสูตรท่ีมีองคกรวิชาชีพควบคุมและตอง 
ใชผลการเรียนประกอบวิชาชีพ ใหกำหนดระดับคะแนนในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอน เพื่อนำมาคิดคา
ระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยใหบันทึกอักษร “TC” (Transfer Credits)  
ไวสวนทายรายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีเทียบโอนใหในใบแสดงผลการศึกษา 

สวนที ่๒ 
การเทยีบโอนระดบับัณฑติศึกษา 

  ขอ 1๕  หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนโดยการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิต 
ระหวางการศึกษาในระบบ ระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี ้   

(1) เปนรายวิชาหรือกลุมวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเทาท่ีสำนักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหนวยงานของรัฐท่ีมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 

(2) รายวิชาที่ขอเทียบโอน ตองมีเนื้อหาสาระการเรียนรูและจุดประสงคครอบคลุมไมนอยกวา
สามในสี่ของรายวิชาท่ีขอเทียบโอน และมีจำนวนหนวยกิตเทียบเทาหรือมากกวาตามท่ีกำหนดไวในหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย 

(3) รายวิชาหรือกลุมวิชาที่จะนำมาเทียบโอนหนวยกิตตองมีระดับคะแนนไมต่ำกวา ข หรือ B      
(ผลการศึกษาดี)  หรือคาระดับคะแนน 3.0 หรือเทียบเทา หรือไดรับระดับคะแนน S (สอบผาน/เปนท่ีพอใจ)  

(4) รายวิชาท่ีเทียบโอนหนวยกิตให เม่ือรวมกันแลวตองมีจำนวนหนวยกิตไมเกินรอยละสี่สิบ 
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ของจำนวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร  ท้ังนี้ไมนับรวมหนวยกิตของวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
(5) รายวิชาท่ีไดรับการเทียบโอนหนวยกิต ใหแสดงชื่อรายวิชา จำนวนหนวยกิต และระดับ

คะแนนในใบแสดงผลการศึกษา โดยไมนำมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ย 
  (6) นักศึกษาจะตองใชเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอยางนอยหนึ่งปการศึกษาและลงทะเบียน
เรียนรายวิชา และวิชาวิทยานิพนธ หรือวิชาการคนควาอิสระ ตามหลักสูตรท่ีเขาศึกษาไมนอยกวา 12 หนวยกิต  

  ขอ 1๖  ใหผูขอเทียบโอนผลการเรียนยื่นคำรองขอเทียบโอนพรอมหลักฐานภายในสิบหาวัน
นับจากวันท่ีผูขอเทียบโอนข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา มิฉะนั้นใหถือวาสละสิทธิ์และไมประสงคจะขอเทียบโอน ผล
การเรียน  และใหคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนดำเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรกที่ข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษา 

ขอ 1๗  การบันทึกผลการเทียบโอน และการประเมินผลในรายวิชาหรือกลุมวิชาที่เทียบโอนให 
จะไมนำมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยใหบันทึกอักษร “TC” 
(Transfer Credits)  ไวสวนบนของรายวิชาท่ีเทียบโอนใหในใบแสดงผลการศึกษา 

หมวด 3 
การเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศึกษานอกระบบ 
และการศกึษาตามอธัยาศัย เขาสูการศึกษาในระบบ 

สวนที ่๑ 
การเทยีบโอนระดบัปรญิญาตร ี

  ขอ 18 หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรูและใหหนวยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีดังนี้ 

(1) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรูจะกระทำไดโดยการทดสอบมาตรฐาน            
การทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน การประเมินการจัดการศึกษา/อบรมที่จัดโดยหนวยงานตางๆ และ    
การประเมินแฟมสะสมงาน 

(2) การเทียบโอนความรูเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาตามหลักสูตรท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยโดย
รายวิชาหรือกลุมวิชาท่ีเทียบโอนใหเม่ือรวมกันแลวตองมีจำนวนหนวยกิตไมเกินสามในสี่ของจำนวนหนวยกิต ตลอด
หลักสูตร 

(3) การขอเทียบโอนความรูเปนรายวิชาหรือกลุมวิชาของสาขาวิชาใด ใหสาขาวิชานั้นเปน    
ผูกำหนดวิธีการและการดำเนินการเทียบโอน โดยการเทียบโอนความรูนั ้นตองรับผลการประเมินเทียบได         
ไมต่ำกวาระดับคะแนน ค หรือ C  (ผลการศึกษาพอใช) หรือคาระดับคะแนน 2.0 จึงจะใหนับจำนวน          
หนวยกิตรายวิชาหรือกลุมวิชานั้น 

(4) รายวิชาท่ีเทียบโอนให จะไมนำมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาค และคาระดับ 
คะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกไวสวนบนของรายวิชาที่เทียบโอนใหในใบแสดงผลการศึกษา  เวนแตหลักสูตรที่มี
องคกรวิชาชีพควบคุม ใหเปนไปตามหลักเกณฑและขอกำหนดขององคกรวิชาชีพนั้น 

  ขอ 19 การบันทึกผลการเทียบโอน ใหบันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

(1) หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบมาตรฐานใหบันทึกอักษร “CS”  (Credits from Standardized Tests) 
(2) หนวยกิตที ่ไดจากการทดสอบที ่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกอักษร “CE” 

(Credits from Examination) 
(3) หนวยกิตท่ีไดจากการประเมินการจัดการศึกษา/อบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตางๆ  

ใหบันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) 
(4) หนวยกิตท่ีไดจากการประเมินแฟมสะสมงาน ใหบันทึกอักษร “CP” (Credits from Portfolio) 

  การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคแรก ใหบันทึกไวสวนทายของรายวิชา
หรือกลุมวิชาที่เทียบโอนให เวนแตหลักสูตรที่มีองคกรวิชาชีพควบคุม  และตองใชผลการเรียนประกอบการ    
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใหกำหนดระดับคะแนนในรายวิชา หรือกลุมวิชาเพื่อนำมาคิดคาระดับคะแนน
เฉลี่ยประจำภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม โดยบันทึกอักษร “PL” (Prior Learning) ไวสวนทายรายวิชา
ท่ีเทียบโอนใหในใบแสดงผลการศึกษา 

สวนที ่๒ 
การเทยีบโอนระดบับัณฑติศึกษา 

  ขอ ๒0 หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียน โดยการเทียบโอนความรูและใหหนวยกิตจาก
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขาสูระบบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีดังนี้ 

(1) วิธีการประเมินเพ่ือการเทียบโอนความรูกระทำไดโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งหรือหลายวิธี 
ประกอบดวยการทดสอบมาตรฐาน การทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน การสอบขอเขียน การสอบ
สัมภาษณ การประเมินการจัดการการศึกษา หรือ ฝกอบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตางๆ การประเมินแฟมสะสมงาน 
การแสดงผลงานอันเปนท่ีประจักษ ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรอาจกำหนดวิธีการประเมินในรูปแบบอ่ืน
ก็ไดท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับปรัชญาของแตละหลักสูตร 

(2) การเทียบโอนความรูเปนรายวิชาท่ีมีหนวยกิตให เม่ือรวมกันแลวตองไมเกินรอยละสี่สิบ 
ของจำนวนหนวยกิตของรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ไมนับรวมหนวยกิตของวิทยานิพนธ
และการคนควาอิสระ 

(3) การเทียบโอนความรู  ตองไดร ับผลการประเมินเทียบไดไมต่ำกวาระดับคะแนน B        
(ผลการศึกษาดี) หรือคาระดับคะแนน 3.0 ข้ึนไป จึงจะสามารถนับจำนวนหนวยกิตท่ีขอเทียบโอนได 
  (4) รายวิชาท่ีเทียบโอนให จะไมนำมาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคและคาระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสม  

  ขอ ๒1 ใหคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ดำเนินการเทียบโอนภายในภาคการศึกษาแรก            
ที่ขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา  ทั้งนี้เพื่อใหผูขอเทียบโอนไดทราบจำนวนรายวิชาที่เทียบโอนไดและรายวิชาที่ตอง
ศึกษาเพ่ิมเติมตามหลักสูตร 

  ขอ ๒2 การบันทึกผลการเทียบโอน ใหบันทึกผลตามวิธีการประเมิน ดังนี้ 
(1) หนวยกิตท่ีไดจากการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกอักษร “CS” (Credits from Standardized Tests)  
(2) หนวยกิตที ่ไดจากการทดสอบที ่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหบันทึกอักษร “CE” 

(Credits from Examination) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

(3) หนวยกิตท่ีไดจากการประเมินการจัดการศึกษาหรืออบรมท่ีจัดโดยหนวยงานตางๆ ให 
บันทึกอักษร “CT” (Credits from Training) 

(4) หนวยกิตที ่ไดจากการประเมินแฟมสะสมงาน ใหบันทึกอักษร “CP” (Credits from 
Portfolio) 
  การบันทึกผลการเทียบโอนตามวิธีการประเมินในวรรคกอน ใหบันทึกไวสวนบนของรายวิชาท่ี
เทียบโอนใหในใบแสดงผลการศึกษา 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙  เมษายน  พ.ศ.  255๙ 
 
 
 
 
       (ศาสตราจารยไชยยศ  เหมะรัชตะ) 
       นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
 

 

 

 

 

       

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจำหลักสูตร 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาวสุนิสา สายอุปราช 

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. คณิตศาสตรประยุกต 2554 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

ค.อ.ม. เทคโนโลยีและ

สื่อสารการศึกษา 

2550 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

วท.บ. คณิตศาสตร 2548 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

การฝกอบรม 1. “สถิติสำหรับงานวิเคราะหทดสอบ” กรมวิทยาศาสตรบริการ กรุงเทพฯ (24-25 พฤษภาคม 

2564) 

2. ดิจิทัลกับคลินิกความรู เพ่ือพัฒนาการจัดการความรู ของ มทร.พระนคร (1 พฤศจิกายน 2564) 

สังกัดหนวยงาน หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพทท่ีทำงาน : 028363000 ตอ 4197 

มือถือ : 086-3981278 

อีเมล : sunisa.sa@rmutp.ac.th 

ตำแหนงปจจุบัน 

ตำแหนงบริหาร 

อาจารยประจำหมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 

ผูชวยคณบดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มทร.พระนคร 

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2555 – ปจจุบัน อาจารย (พนักงานมหาวิทยาลัย) หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

1. ชวนี สุภิรัตน, กิติยศ ตั้งสัจจวงศ, สุนิสา สายอุปราช และปยธิดา พันธุนะ. (2564).             

การประเมินคณุภาพน้ำในคลองบางเขนใหม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวน. การประชุม

วิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งท่ี 4, กรุงเทพฯ, 4(1),      

106-111. (สิงหาคม 2564) 

 

2. Saiuparad, S., Muangchoo, K., Tangcharoen, S., Mee-On, P., Ekvittayaniphon, S., 

& Kitkuan, D. (2022). Improvements to the Fixed Point Results by the Use of a 

Simulation Function Employing Rational Terms. WSEAS Transactions on 

Mathematics, 21, 468-475. (July 2022) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาวยุพาพิน  อติกานตกุล 

ตำแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. สถิต ิ 2563 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วท.ม. สถิติประยุกต 2545 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

วท.บ. คณิตศาสตร 2541 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

การฝกอบรม สถิติสำหรับงานวิเคราะหทดสอบ กรมวิทยาศาสตรบริการ กรุงเทพมหานคร 24-25 พฤษภาคม

2564 

สังกัดหนวยงาน หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพทท่ีทำงาน : 028363000 ตอ 4197 

มือถือ : - 

อีเมล : yupapin.a@rmutp.ac.th 

ตำแหนงปจจุบัน 

ตำแหนงบริหาร 

อาจารยประจำหมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 

หัวหนากลุมวิชาสถิติ  

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2549 – ปจจุบัน อาจารยประจำหมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิติ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ผลงานทางวิชาการ 

งานวิจัย 

1. Atikankul, Y., Thongteeraparp, A., Bodhisuwan, W., Qin, J., & Boonto, S. (2021). 

The Zero-Truncated Poisson-Weighted Exponential Distribution with Applications. 

Lobachevskii Journal of Mathematics, 42(13), 3088-3097. (March 2022) 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2566)  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ประวัติและผลงานทางวิชาการ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล นางสาวชวนี สุภิรัตน 

ตำแหนงทางวิชาการ อาจารย 

ประวัติการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชาท่ีจบ ปท่ีจบ มหาวิทยาลัย 

ปร.ด. สถิต ิ 2563 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วท.ม. สถิต ิ 2552 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วท.บ. คณิตศาสตร 2548 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

การฝกอบรม อบรมหัวขอ “สถิติสำหรับงานวิเคราะหทดสอบ” กรมวิทยาศาสตรบริการ กรุงเทพฯ  

(24-25 พฤษภาคม 2564) 

สังกัดหนวยงาน หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

โทรศัพทท่ีทำงาน : 028363000 ตอ 4197 

มือถือ : 081-3784475 

อีเมล : chawanee.s@rmutp.ac.th 

ตำแหนงปจจุบัน อาจารยประจำหมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 

ประวัติการทำงาน พ.ศ. 2552 – ปจจุบัน อาจารย (พนักงานมหาวิทยาลัย) หมวดวิชาคณิตศาสตรและสถิต ิ

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

ผลงานทางวิชาการ 
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