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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล  
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะ/สถาบัน/ส านัก คณะวิทยาศาสตร์  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร....................................... 
ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Data Engineering 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมข้อมูล) 

ชื่อย่อ: วท.บ. (วิศวกรรมข้อมูล) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม: Bachelor of Science (Data Engineering) 

ชื่อย่อ: B.Sc. (Data Engineering) 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถ้ามี)
-

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1   รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี 
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5.2  ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

  ปริญญาตรีทางวิชาการ 
  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 

  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
  ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา 
รับผู้เข้าศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ีสามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงและมีความร่วมมือ
กับบริษัทเอกชนเช่นบริษัท IVERSON, กลุ่มบริษัทซีดีจี  

5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
เป็นหลักสูตรใหม่ โดยจะเริ่มใช้หลักสูตรนี้ในภาคการศึกษา 1 ของปีการศึกษา 2565 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรผ่านคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี ครั้งที ่3/2564 เมื่อวันที่

7 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 เดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2564
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 9

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564
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7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา
ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพ

8.1 วิศวกรข้อมูล นักพัฒนาฐานข้อมูล วิศวกรประมวลผลกลุ่มเมฆ วิศวกรระบบโครงสร้างข้อมูล วิศวกรการเรียนรู้
ของเครื่องจักร 

8.2 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล 
8.3 นักออกแบบโครงสร้างข้อมูล นวัตกรข้อมูล 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ล าดับที ่
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2542 
M.Eng. (Telecommunication),
2543
Ph.D. (Electrical Engineering),
2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Asian Institute of 
Technology 
University of 
Washington, USA 

xxxxxxxxxxxxxxx 

2 ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2539 

M.S. (Electrical Engineering),
2543
Ph.D. (Electrical Engineering
and Computer Engineering),
2552

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
University of Florida, 
USA 
Florida Atlantic 
University, USA 

xxxxxxxxxxxxxxx 

3 ผศ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า), 2537 

M.S. (Computer Information
Systems), 2542
M.CS. (Computer Science),
2547
Ph.D. (Computer Science and
Information Systems), 2552

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 
Colorado State 
University, USA 
Colorado State 
University, USA 
University of Colorado, 
Denver, USA 

xxxxxxxxxxxxxxx 
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ล าดับที ่
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

4 อ.ดร.โสภณ มงคลลักษม ี วศ.บ. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์),2544 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
2551 
ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 
2559 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

xxxxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.ศุภร คนธภักด ี วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2555 
M.Sc. (Mathematics), 2558

Ph.D. (Mathematics), 2562 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
University of Florida, 
USA 
University of Florida, 
USA 

xxxxxxxxxxxxxxx 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

สืบเนื่องจากปัจจุบัน รัฐบาลก าหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 

ไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” 

ใช้เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศ พ้ืนฐานหลักของเศรษฐกิจและสังคม ได้ย้ายจาก

ภาคการผลิต ไปสู่ภาคธุรกิจแบบดิจิตอลมากขึ้น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้กลายเป็นโครงสร้างหลักพ้ืนฐานใน

การผลักดันเศรษฐกิจ แทนที่ภาคการผลิตรูปแบบเดิม นอกจากนี้การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 (Covid-19) ส่งผล

กระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างรุนแรงและเป็นวงกว้าง ซึ่งผลจากโรคระบาดนี้ท าให้เกิดนิวนอร์มัล (New Normal) เกิด

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้คนในการใช้ชีวิตประจ าวันที่ใช้เทคโนโลยีออนไลน์ในการขับเคลื่อนมากขึ้นทั้งในด้าน

ของการท าธุรกิจ การเรียนการสอน สุขอนามัย เป็นต้น ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ ข้อมูลได้กลายเป็นปัจจัยหลักที่

ส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินการต่างๆ ในกิจกรรมแทบทุกส่วนในทางเศรษฐกิจ องค์กรและหน่วยงานต่างๆทั้ งใน

ภาครัฐและเอกชนมีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลในการด าเนินการพ้ืนฐานประจ าวัน ไปจนถึงการน าข้อมูลไปวิเคราะห์

เพ่ือท านาย วางแผน และปรับปรุงการด าเนินการขององค์กรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้จาก

ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันท าให้ข้อมูลมีความหลากหลายและมีปริมาณมาก มี
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ที่มาจากแหล่งข้อมูลหลายๆ แหล่ง และมีรูปแบบโครงสร้างของข้อมูลที่แตกต่างกัน การเปลี่ยนแปลงนี้ท าให้เกิดความ

จ าเป็นในการน าเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมมาใช้ในการประมวลผลเพ่ือสร้างมูลค่าของข้อมูลให้กับองค์กรเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศ ภูมิภาค หรือ นานาชาติ อย่างไรก็ตามการที่องค์กรหนึ่งจะน าองค์

ความรู้ทางด้านข้อมูลให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดได้นั้น ถ้าภายในองค์กรยังไม่มีระบบ โครงสร้าง หรือการเชื่อมโยง

ข้อมูลจากหลาย ๆ แหล่งที่ชัดเจนท าให้ไม่สามารถสร้างแบบจ าลองเพ่ือท านายหรือวิเคราะห์ต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพหรือถูกต้องได้ ยังไม่รวมถึงข้อมูลที่มีอยู่นั้นอาจจะยังไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจนและไม่สะอาดพร้อมใช้งาน

อีกด้วย 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบของสังคมไปอย่างมาก ผู้คนมีการติดต่อกัน โดยผ่าน

ทางช่องทางดิจิตอลเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกันระหว่างเพ่ือน เช่นการส่งข้อความหากันทางโทรศัพท์มือถือ 
เป็นต้น ไปจนถึงการท าธุรกรรมออนไลน์ต่างๆ เช่นการซื้อขายสินค้า การโอนเงินเป็นต้น รวมไปจนถึงการยืนยันตนเอง
ก็สามารถท าได้ผ่านทางช่องทางดิจิตอลเช่นกัน และสืบเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 ส่งผลให้การประชุม 
การเรียนการสอน การท างานต่างๆก็ต้องมาท าผ่านเทคโนโลยีออนไลน์เป็นหลัก 

จะเห็นได้ว่า จากการที่ ช่องทางการสื่อสารทางออนไลน์นี้แทบจะเป็นช่องทางหลักในการติดต่อสื่อสา ร 
การท างานและด าเนินกิจกรรมทางสังคมแล้ว ข้อมูลจึงกลายเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการด าเนินกิจกรรมในสังคม ท าให้
เกิดความต้องการบุคลากรทางด้านวิศวกรรมข้อมูลเพ่ือท าการออกแบบ พัฒนาโครงสร้างระบบข้อมูลเพ่ือช่วยให้
สามารถวิเคราะห์วิจัย ศึกษาหาแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเพ่ือการยกระดับสินค้าให้มีมูลค่าเพ่ิมมากยิ่งขึ้น
และเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ  อย่างไรก็ดีผลกระทบในเชิงลบอันอาจเกิดจากการหลั่งไหลของวัฒนธรรมที่มาพร้อมกับ
การเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรวดเร็วและปริมาณข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นอาจท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในค่านิยม และ
รูปแบบการด าเนินชีวิตของเยาวชนรุ่นใหม่ จึงจ าเป็นต้องให้เยาวชนมีความตระหนักถึงภัยต่างๆจากการใช้สื่อสังคม
ออนไลน์ การรับชมสื่ออย่างมีวิจารณญาณ การแชร์หรือโพสต์ข้อความที่เหมาะสม 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร

จากที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าจากภาวะทางเศรษฐกิจ ในปัจจุบัน สังคมและตลาดแรงงาน มีความต้องการ
บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบระบบเพ่ือ รวบรวม จัดเก็บ บ ารุงรักษา รวมไปถึงการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล เพ่ือจัดสร้างระบบในการจัดเก็บข้อมูล ไปจนถึงการวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลเพ่ือหาข้อสรุป
ออกมาเพ่ือน าไปใช้ในการด าเนินการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการพัฒนาหลักสูตรคือการผลิต นักพัฒนาและนักวิจัยที่มี
ความเข้าใจผังการท างานของการจัดการข้อมูล อันเริ่มจาก การออกแบบ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบข้อมูลที่
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กร รวมไปถึงการบ ารุงรักษาและรักษาความปลอดภัยของระบบข้อมูล การ
น าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือหาข้อสรุปส าหรับการตัดสินใจด าเนินการ ไปจนถึงการสังเคราะห์องค์ความรู้จากข้อมูลได้ 
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และมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองในหน้าที่ของตนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพด้วยศีลธรรมและจริยธรรม จึง
จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในลักษณะที่ผสมผสานวิทยาการทั้งในด้านวิศวกรรมข้อมูล การเขียนโปรแกรม ระบบ
ฐานข้อมูล ข้อมูลขนาดใหญ่ การประมวลผลบนกลุ่มเมฆ วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพ่ือสะท้อนถึง
การบูรณาการระหว่างการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ทางสถิติประยุกต์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ การสื่อสาร
ข้อมูล และวิศวกรรมข้อมูลกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีด้วยการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่มีความ
แข็งแกร่งการวิจัยและทักษะการสืบค้น และพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศในด้านการประมวลผลและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้สามารถด้าน
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมข้อมูล ที่มีความสามารถดังนี้ 

1. สามารถปฏิบัติและตัดสินใจให้สอดคล้องกับจริยธรรมในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูล
2. อธิบายหลักการ ทฤษฎีและความรู้ที่จ าเป็นของ data pipeline, data lake และ data warehouse รวมไป

ถึงหลักการต่างๆที่ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูลได้
3. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตรง

ตามระเบียบข้อบังคับ
4. แก้ปัญหาต่างๆทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบข้อมูลด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ
5. น าเสนอและสื่อสารความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผล
6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออย่างมีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

และวิศวกรรมข้อมูล

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีพันธกิจหลักที่ส าคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ

ทางด้านวิทยาศาสตร์ มีคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่สังคม รวมทั้ง ผลิตนักพัฒนา นักวิจัยเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์

ความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาโครงสร้าง

พ้ืนฐานระบบข้อมูลและสร้างโมเดลของข้อมูลที่มีประสิทธิภาพส าหรับรองรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision 

support system) ระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) จึงได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมข้อมูลเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพทางวิชาการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา มีคุณธรรมใน

วิชาชีพ มีศักยภาพในการท าวิจัย พัฒนานวัตกรรม มีทักษะสื่อสาร รวมทั้งมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒที่มุ่งสร้างสรรค์

นวัตกรรมสู่สากล 
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน

   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 30 หน่วยกิต ที่เปิดสอนโดยส านักนวัตกรรมการ

เรียนรู้ของมหาวิทยาลัย  
   หมวดวิชาเลือกเสรี 
  หลักสูตรก าหนดให้นิสิตเลือกเรียนจ านวน 14 หน่วยกิต จากรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัย โดยเป็นรายวิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ 
      13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

ไม่มี 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     1.1 ปรัชญา 

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน 
 
     1.2 ความส าคัญ  

วิศวกรรมข้อมูลเป็นหนึ่งในศาสตร์หลักที่จ าเป็นในการพัฒนาประเทศ โดยจากสรุปจากสภาวการณ์รวม
ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร พบว่าการเรียนการสอนในระดับ
วิทยาศาสตร์บัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมข้อมูลนั้น มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งในการเสริมสร้าง
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในการปรับตัวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน/ประชาคมโลก  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และพอเพียง  โดยหลักสูตร
นี้มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถอธิบายหลักการด้านวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูลได้
ถูกต้อง ประยุกต์องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สื่อสาร
แนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลตามหลักจรรยาบรรณการจัดการข้อมูล ประเมินและออกแบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือรองรับการจัดการข้อมูลมีคุณภาพ สามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ศึกษามาสร้างนวัตกรรมที่สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในงานได้จริง น าไปประยุกต์ต่อยอดในธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงช่วยในการ
บริหารจัดการในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรในการน าข้อมูล
ไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง 
 
     1.3 วัตถุประสงค์และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพ่ือผลิตบัณฑิตมีความสามารถดังนี้ 

1. อธิบายหลักการด้านวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูลได้ 
2. ประยุกต์องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. สื่อสารแนวทางการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักจรรยาบรรณการจัดการข้อมูล 
4. ประเมินและออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการจัดการข้อมูล 

 
 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเมื่อนิสิตจบการศึกษา 

1. ELO1 สามารถปฏิบัติและตัดสินใจให้สอดคล้องกับจริยธรรมในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล
และวิศวกรรมข้อมูล 
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2. ELO2 อธิบายหลักการ ทฤษฎีและความรู้ที่จ าเป็นของ data pipeline, data lake และ data
warehouse รวมไปถึงหลักการต่าง ๆ ที่ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูลได้

3. ELO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ ตรงตามระเบียบข้อบังคับ

4. ELO4 แก้ปัญหาต่าง ๆ ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบข้อมูลด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างมี
ระบบ

5. ELO5 น าเสนอและสื่อสารความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผล
6. ELO6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออย่างมีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติด้าน

วิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูล

1.3.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีและหลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมข้อมูล 
ปีที่  2 ประยุกต์ ใช้ความรู้ ในการพัฒนาออกแบบโครงสร้าง พ้ืนฐานของข้อมูลได้อย่ า ง 

เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
ปีที่ 3 แก้ปัญหาต่าง ๆ ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบข้อมูลด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างมี

ระบบ 
ปีที่ 4 ค้นคว้า น าเสนอและสื่อสารความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิผล ประยุกต์องค์ความรู้ในการพัฒนาโครงงาน การใช้งานจริง 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพัฒนาศักยภาพด้านการ
เรียนการสอน และการวัดประเมินผล

1. พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้
และศักยภาพด้านการเรียนการ
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ
และมีความรู้ด้านการวัด
ประเมินผลตลอดจนเร่งพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมากขึ้น
2. จัดให้ทุกรายวิชามีกิจกรรม
การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ อาทิ PBL, E-
learning,สัมมนา,การศึกษา
ด้วยตนเอง เป็นต้น

1. จ านวนอาจารย์ร้อยละ 100 ได้รับ
การอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการ
เรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและการวัดประเมินผล2.
จ านวนอาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 50
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าร่วม
การอบรมเพ่ือพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างเป็นระบบ
3. รายวิชามีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก
รายวิชา4. มีการจัดสรรงบประมาณ
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แผนพัฒนา/แผนการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน
ของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง
4. การประเมินผลการเรียนการ
สอน
5. ปรับปรุงการเรียนการสอน
ตาม มคอ 7

เพ่ือพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า 5% 
ของงบประมาณเงินรายได้ทั้งหมด 
5. รายงานผลการเรียนรู้/การจัดการ
เรียนการสอน
6. เอกสารการปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน/กลยุทธ์การสอน

2 มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงของ
สังคมและเทคโนโลยี 

1 วิเคราะห์หลักสูตรจาก
บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. ติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมท่ีเกี่ยวข้องกับกระแสการ
สื่อสา

1 รายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร 
2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานท าและการประกอบอาชีพ
อิสระใน 1 ปี 
3. ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต

3. แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ

ปฏิบัติการ

1. พัฒนาห้องปฏิบัติการที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
2. พัฒนาทรัพยากรและปัจจัย
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ส าหรับนิสิตนอกชั้นเรียน
3. ส่งเสริมความร่วมมือการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติกับ
แหล่งฝึกปฏิบัติ

1. ห้องปฏิบัติการมีความทันสมัย มี
การปรับปรุงให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเองของนิสิต
2. มีสื่อการเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่ทันสมัย
หลากหลายและเพียงพอ
3. จ านวนคอมพิวเตอร์เป็นสัดส่วนต่อ
นิสิตไม่น้อยกว่า 1:1
4. ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ทรัพยากรและปัจจัยสนับสนุนการ
เรียนรู้ มีระดับคะแนนเฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51จาก 5 คะแนน
5. จ านวนโครงการความร่วมมือการ
เรียนการสอนภาคปฏิบัติกับแหล่งฝึก
ปฏิบัติที่ด าเนินการอย่างน้อย 1
โครงการต่อปี
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้  โดยมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 

สัปดาห์ (เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

    1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

2. การด าเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน

ภาคต้น           เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
ภาคปลาย        เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดูร้อน      เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม (กรณีมีภาคฤดูร้อน) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559  
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 ปัญหาด้านภาษาเนื่องจากเป็นหลักสูตร 2 ภาษา 
2.3.2 ปัญหาพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

จัดงานปฐมนิเทศเพ่ือแนะน าหลักสูตรวิศวกรรมข้อมูลเพ่ือให้เข้าในบริบทของหลักสูตร และจัดอบรม
รายวิชาพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และรายวิชาทางคอมพิวเตอร์ก่อนเปิดภาคเรียน โดยสอดแทรก
เนื้อหาการคิดเชิงระบบและเชิงตรรกะ รวมทั้งจัดการเรียนการสอนเนื้อหาดังกล่าวในทุกรายวิชาที่มีการเขียนและ
พัฒนาโปรแกรม 
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2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 50 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 2 - 50 50 50 50 
ชั้นปีที่ 3 - - 50 50 50 
ชั้นปีที่ 4 - - - 50 50 

รวม 50 100 150 200 200 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 50 50 

2.6 งบประมาณตามแผน 
2.6.1  งบประมาณรายรับ  เพ่ือใช้ในการบริหารหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
(80,000/คน/ปี x 50 คน) 

4,000,000 8,000,000 12,000,000 16,000,000 16,000,000 

รวมรายรับ 4,000,000 8,000,000 12,000,000 16,000,000 16,000,000 

2.6.2  ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

หมวดการจัดการเรียนการสอน 

1. ค่าสอน (ค่าตอนแทนอาจารย์
พิเศษและคณะร่วมสอน)

400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 

2. ค่าวัสดุ (วัสดุส านักงานและ
วัสดุการเรียนการสอน)

200,000 400,000 600,000 800,000 800,000 

3. ทุนและกิจกรรมนิสิต 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 
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รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 

4. งบพัฒนาบุคลากร 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 

5. งบสนับสนุนการวิจัย 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 

6. ค่าใช้จ่ายส่วนกลางของคณะ 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 

7. ค่าสาธารณูปโภค 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 

8. ค่าพัฒนาสถานที่ครุภัณฑ์ 400,000 800,000 1,200,000 1,600,000 1,600,000 

9. ค่าพัฒนามหาวิทยาลัย 600,000 1,200,000 1,800,000 2,400,000 2,400,000 

   หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง           

1. ค่าบ ารุงมหาวิทยาลัย(950 
บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

95,000 190,000 285,000 380,000 380,000 

2. ค่าบ ารุงห้องสมุด (900 บาท/
คน/ภาคการศึกษา) 

90,000 180,000 270,000 360,000 360,000 

3. ค่าบ ารุงฝ่ายกิจการนิสิต (850 
บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

85,000 170,000 255,000 340,000 340,000 

4. ค่ากองทุนคอมพิวเตอร์ (650 
บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

65,000 130,000 195,000 260,000 260,000 

5. ค่าบ ารุงด้านการกีฬา 
(300 บาท/คน/ภาคการศึกษา) 

30,000 60,000 90,000 120,000 120,000 

รวมรายจ่าย/คน/ภาค
การศึกษา 

39,650 39,650 39,650 39,650 39,650 

รวมรายจ่าย 3,965,000 7,930,000 11,895,000 15,860,000 15,860,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)  

มีการเรียนแบบผสมผสานกับออนไลน์ในบางรายวิชาหรือบางส่วนของรายวิชา 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
     การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร

3.1.1  จ านวนหน่วยกิต 
       รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต 

3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
รายละเอียด หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 82 
      2.1  วิชาบังคับ   70 
      2.2  วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 12 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 12 

รวม ไม่น้อยกว่า 124 
126หมายเหตุ : นิสิตต้องผ่านการฝึกงานในรายวิชา วศข493 ที่มีการฝึกงานไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง และส าหรับนิสิต

กลุ่มสหกิจศึกษาต้องมีการฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง 

 

27 ก.ย. 2565
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3.1.3 รายวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต โดยเลือกจากกลุ่มวิชาบังคับ 24 หน่วยกิต และกลุ่ม
วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ดังนี้ 

1.1 วิชาบังคับ 
ก าหนดให้เรียนจ านวน 24 หน่วยกิต จากชุดวิชาการเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

ชุดวิชาศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม และชุดวิชาการพัฒนาทักษะการ
ท างานและการเป็นผู้ประกอบการ ดังนี้ 
 ชุดวิชาการเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
มศว191 

SWU191 
การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษท่ี 21 
Learning to the World of 21st Century 

3(2-2-5) 

มศว192 

SWU192 
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 

3(2-2-5) 

 ชุดวิชาศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  
มศว193 

SWU193 
การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
Listening and Speaking for International Communication 

3(2-2-5) 

มศว194 

SWU194 
การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
Reading and Writing for International Communication 

3(2-2-5) 

 ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม (SWU for Society)  
มศว195 

SWU195 
พลเมืองสร้างสรรค์สังคม 
Creative Citizen for Society 

3(2-2-5) 

มศว196 

SWU196 
ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
Science and Art of Sustainable Social Development 

3(2-2-5) 

 ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ  
มศว197 

SWU197 
การพูดและการน าเสนองานเพ่ืออาชีพ 
Speaking and Presentation for Careers 

3(2-2-5) 

มศว198 

SWU198 
การเตรียมพร้อมสู่การท างานและการเป็นผู้ประกอบการ 
Preparation for Working and Entrepreneurship 

3(2-2-5) 
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1.2 วิชาเลือก 
ก าหนดให้เรียน ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากชุดวิชาวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด ดังนี้ 

 ชุดวิชาวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด ส าหรับนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มศว291 

SWU291 
วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 
Healthy Lifestyle 

3(2-2-5) 

มศว293 

SWU293 
การปรับตัวในสังคมพลวัต 
Adaptation in the Dynamic Society 

3(2-2-5) 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 82 หน่วยกิต  ดังนี้ 

2.1  วิชาบังคับ ก าหนดให้เรียน 70 หน่วยกิตจากชุดวิชาต่อไปนี้  
 ชุดวิชาพื้นฐานการโปรแกรมเบื้องต้นและการค านวณ  
วศข111 

DE111 
วิศวกรรมข้อมูลและการโปรแกรมเบื้องต้น 

Introduction to Data Engineering and Programming 
3(2-2-5) 

วศข112 
DE112 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-2-5) 
 

วศข181 
DE181 

คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมข้อมูล 
Mathematics for Data Engineering 

3(3-0-6) 

วศข182 
DE182 

คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Mathematics for Computer Science 

3(3-0-6) 

 ชุดวิชาการโปรแกรมและข้อมูล  
วศข113 
DE113 

การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object Oriented Programming 

3(2-2-5) 

วศข141 
DE141 

ระบบฐานข้อมูล 
Database System 

3(2-2-5) 
 

 ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
วศข121 
DE121 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Architecture 

3(3-0-6) 
 

วศข142 
DE142 

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม 
Data Structures and Algorithm 

3(2-2-5) 
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ชุดวิชาการค านวณ อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล 
วศข241 
DE241 

สถาปัตยกรรมข้อมูล 
Data Architecture 

3(2-2-5) 

วศข281 
DE281 

การค านวณเชิงตัวเลข 
Numerical Computation 

3(3-0-6) 

ชุดวิชาข้อมูลและการค านวณ 
วศข242 
DE242 

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 
Introduction to Data Science 

3(3-0-6) 

วศข282 
DE282 

สถิติส าหรับวิศวกรรมข้อมูล 
Statistics for Data Engineering 

3(3-0-6) 

ชุดวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
วศข231 
DE231 

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Data Communications and Computer Network 

3(2-2-5) 

วศข251 
DE251 

การโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

3(2-2-5) 

ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 
วศช321 
DE321 

ระบบปฏิบัติการ 
Operating System 

3(3-0-6) 

วศข331 
DE331 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเบื้องต้น 
Introduction to Cloud Computing 

3(3-0-6) 

วศข332 
DE332 

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
Cybersecurity 

3(2-2-5) 

ให้นิสิตเลือกลงเพียง 1 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มนิสิตฝึกงาน 
ชุดวิชาการสร้างแบบจ าลองข้อมูลขนาดใหญ่  

วศข342 
DE342 

ข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data 

3(2-2-5) 

วศข361 
DE361 

การเรียนรู้ของเครื่องจักรเบื้องต้น 
Introduction to Machine Learning 

3(3-0-6) 

วศข391 
DE391 

สัมมนา 1 
Seminar I 

1(0-2-1) 
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 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และการวิเคราะห์ระบบ  
วศข451 
DE451 

เด็ฟออฟส์ 
DevOps 

3(2-2-5) 
 

วศข452 
DE452 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

3(3-0-6) 
 

 ชุดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 
วศข491 
DE491 

โครงงานวิศวกรรมข้อมูล 1 
Data Engineering Project I 

2(0-3-3) 

วศข493 
DE493 

การฝึกงาน 
Internship 

1(0-3-0) 
 

 ชุดวิชาการพัฒนาโครงงานและน าเสนอทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 
วศข494 
DE494 

สัมมนา 2 
Seminar II 

1(0-2-1) 

วศข495 
DE495 

โครงงานวิศวกรรมข้อมูล 2 
Data Engineering Project II 

2(0-3-3) 

   
 กลุ่มนิสิตสหกิจศึกษา  
 ชุดวิชาการสร้างแบบจ าลองข้อมูลขนาดใหญ่  
วศข342 
DE342 

ข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data 

3(2-2-5) 

วศข361 
DE361 

การเรียนรู้ของเครื่องจักรเบื้องต้น 
Introduction to Machine Learning 

3(3-0-6) 

 ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และการวิเคราะห์ระบบ   
วศข451 
DE451 

เด็ฟออฟส์ 
DevOps 

3(2-2-5) 
 

วศข452 
DE452 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

3(3-0-6) 
 

วศข492 
DE492 

เตรียมสหกิจ 
Co-operative education preparation 

1(0-2-1) 

 ชุดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูลเชิงลึก 
วศข496 
DE496 

สหกิจศึกษา 
Cooperative education 

6(0-18-0) 
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2.2 วิชาเลือก ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตจากรายวิชาในกลุ่ม (เลือกเป็นชุดหรือคละ
ชุดได้) 

ชุดวิชาข้อมูล สารสนเทศและความปลอดภัย 
วศข333 
DE333 

ความมั่นคงปลอดภัยของคลาวด์ 
Cloud Security 

3(3-0-6) 

วศข341 
DE341 

ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
Information System Security 

3(3-0-6) 

ชุดวิชาระบบเครือข่ายประมวลผลแบบกระจาย 
วศข351 
DE351 

เว็บเทคโนโลยี 
Web Technology 

3(3-0-6) 

วศข431 
DE431 

ระบบแบบกระจายและการค านวณแบบขนาน 
Distributed and Parallel Computing 

3(3-0-6) 

วศข434 
DE434 

บล็อกเชน 
Blockchain 

3(3-0-6) 

ชุดวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
วศข432 
DE432 

อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งเบื้องต้น 
Introduction to Internet-of-Things (IoT) 

3(3-0-6) 

วศข433 
DE433 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ 
Practical Computer Network 

3(2-2-5) 

ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
วศข441 
DE441 

การท าเหมืองข้อมูลเบื้องต้น 
Introduction to Data Mining 

3(3-0-6) 

วศข442 
DE442 

การท าเหมืองข้อความ 
Text Mining 

3(3-0-6) 

วศข443 
DE443 

การวิเคราะห์กลุ่มเครือข่ายสังคม 
Social Network Analysis 

3(3-0-6) 

วศข444 
DE444 

การค้นคืนสารสนเทศ 
Information Retrieval 

3(3-0-6) 

ชุดวิชาระบบอัจฉริยะ 
วศข461 
DE461 

คอมพิวเตอร์วิทัศน์เบื้องต้น 
Introduction to Computer Vision 

3(3-0-6) 

วศข462 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6) 
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DE462 Artificial Intelligence  

วศข463 
DE463 

เครือข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก 
Artificial Neural Network and Deep Learning 

3(3-0-6) 
 

 ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและการวิเคราะห์  
วศข471 
DE471 

การวิเคราะห์ข้อมูลและความชาญฉลาดทางธุรกิจ 
Data Analytics and Business Intelligence 

3(3-0-6) 

วศข481 
DE481 

การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 
Time Series Analysis 

3(3-0-6) 
 

 ชุดวิชาการค านวณเชิงวิทยาศาสตร์ขั้นสูง  
วศข482 
DE482 

ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ 
Evolutionary Algorithm 

3(3-0-6) 
 

วศข483 
DE483 

การค านวณเชิงควอนตัม 
Quantum Computing 

3(3-0-6) 
 

 ชุดวิชาการประยุกต์ บูรณาการและพัฒนานวัตกรรม  
วศข484 
DE484 

วิศวกรรมข้อมูลประยุกต์ 
Applied Data Engineering 

3(3-0-6) 
 

วศข485 
DE485 

นวัตกรรมทางวิศวกรรมข้อมูล 
Innovations in Data Engineering 

3(3-0-6) 
 

วศข486 
DE486 

การบูรณาการทางวิศวกรรมข้อมูล  
Data Engineering Integrations 

3(3-0-6) 
 

   
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี   
ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต โดยให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

ยกเว้นรายวิชาที่เป็นพ้ืนฐานของวิชาเอก 
 
 
 
 

 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 
1.  ความหมายของรหัสตัวอักษร 
วศข หรือ DE หมายถึง รายวิชาในสาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล 
วทศ หรือ SCI หมายถึง รายวิชาในคณะวิทยาศาสตร์ 
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มศว หรือ SWU หมายถึง รายวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.  ความหมายของรหัสตัวเลข 
เลขรหัสตัวแรก หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
เลขรหัสตัวกลาง หมายถึง หมวดวิชา 
เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาของเลขรหัสตัวกลาง 

3.  ความหมายของเลขรหัสตัวกลาง   สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล 
1 หมายถึง ภาษาการโปรแกรม 
2 หมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ 
3 หมายถึง คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค 
4 หมายถึง ข้อมูลและสารสนเทศ 
5 หมายถึง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
6 หมายถึง ระบบอัจฉริยะ 
7 หมายถึง เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
8 หมายถึง การค านวณเชิงวิทยาศาสตร์ 
9 หมายถึง การประยุกต์องค์ความรู้ในการท าโครงงาน การท างาน 

4.  ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
เลขรหัสนอกวงเล็บ หมายถึง จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนชั่วโมงบรรยาย 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัต ิ
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 

 

 

 

 

 

3.1.4  แผนการศึกษา  
แผนการศึกษาส าหรับนิสิตที่เข้าเรียนในปีการศึกษา 2565 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที ่1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 
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วิชาศึกษาทั่วไป 
ชุดวิชาการเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
มศว191 การเรียนรูสู้่โลกในศตวรรษที่ 21 
มศว192 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
วิชาบังคับ       
ชุดวิชาพ้ืนฐานการโปรแกรมเบื้องต้นและการ
ค านวณ 
วศข111 วิศวกรรมข้อมูลและการโปรแกรมเบื้องต้น     
วศข112 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์        
วศข181 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมข้อมลู          
วศข182 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์      

6 หน่วยกิต 

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

12 หน่วยกิต 

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

วิชาศึกษาทั่วไป 
ชุดวิชาศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
นานาชาติ 
มศว193 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
มศว194 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
วิชาบังคับ       
ชุดวิชาการโปรแกรมและข้อมลู 
วศข113 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
วศข141 ระบบฐานข้อมูล  
ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
วศข121 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
วศข142 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม 

6 หน่วยกิต 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 

12 หน่วยกิต 

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

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

รวมจ านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต ปีที ่2 ภาคการศึกษาท่ี 2 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป 
ชุดวิชา มศว เพ่ือสังคม (SWU for Society) 
มศว195 พลเมืองสร้างสรรคส์ังคม 
มศว196 ศาสตร์และศลิป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน 
วิชาบังคับ       
ชุดวิชาการค านวณ อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล 
วศข241 สถาปัตยกรรมข้อมูล  
วศข281 การค านวณเชิงตัวเลข       
ชุดวิชาข้อมลูและการค านวณ 
วศข242 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 
วศข282 สถิติส าหรับวิศวกรรมข้อมูล  

6 หน่วยกิต 

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

12 หน่วยกิต 

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

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

วิชาศึกษาทั่วไป 
ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการท างานและการเป็น
ผู้ประกอบการ 
มศว197 การพูดและการน าเสนองานเพื่ออาชีพ 
มศว198 การเตรียมพร้อมสู่การท างานและการ
เป็นผู้ประกอบการ 
วิชาบังคับ       
ชุดวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
วศข231 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่าย
คอมพิวเตอร ์
วศข251 การโปรแกรมบนเว็บ 
วิชาเลือกเสรี      

6 หน่วยกิต 

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

6 หน่วยกิต 

3(2-2-5) 

3(2-2-5) 
6 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต
ปีที ่3 ภาคการศึกษาท่ี 1 หน่วยกิต 

วิชาศึกษาทั่วไป       
ชุดวิชาวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด ส าหรับนิสิตสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มศว291 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ 
มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวตั 
วิชาบังคับ       
ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 

6 หน่วยกิต 

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

9 หน่วยกิต 
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วศข321 ระบบปฏิบัติการ           
วศข331 การประมวลผลแบบกลุม่เมฆเบื้องต้น       
วศข332 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์         
วิชาเลือก                                                

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

6 หน่วยกิต 
รวมจ านวนหน่วยกิต 21 หน่วยกิต   

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
นิสิตฝึกงาน หน่วยกิต นิสิตสหกจิศึกษา หน่วยกิต 

วิชาบังคับ                                    
ชุดวิชาการสร้างแบบจ าลองข้อมลูขนาดใหญ่ 
วศข342 ข้อมูลขนาดใหญ่         
วศข361 การเรียนรู้ของเครื่องจักรเบื้องต้น 
วศข391 สัมมนา 1       
วิชาเลือกเสรี       
วิชาเลือก                                    

7 หน่วยกิต 
 

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

6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

วิชาบังคับ                                    
ชุดวิชาการสร้างแบบจ าลองข้อมลูขนาดใหญ่ 
วศข342 ข้อมูลขนาดใหญ่         
วศข361 การเรียนรู้ของเครื่องจักรเบื้องต้น 
วิชาเลือกเสรี       
วิชาเลือก                                    

6 หน่วยกิต 
 

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

6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 

รวมจ านวนหน่วยกิต 19 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 18 หน่วยกิต 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
นิสิตฝึกงาน หน่วยกิต นิสิตสหกจิศึกษา หน่วยกิต 

วิชาบังคับ                                    
ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และการ
วิเคราะห์ระบบ 
วศข451 เด็ฟออฟส์          
วศข452 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
ชุดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรม
ข้อมูลและวิทยาการข้อมลู 
วศข491 โครงงานวิศวกรรมข้อมูล 1 
วศข493 การฝึกงาน  

9 หน่วยกิต 
 
 

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

 
 

2(0-3-3) 
1(0-3-0) 

วิชาบังคับ                                    
ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และการ
วิเคราะห์ระบบ 
วศข451 เด็ฟออฟส์          
วศข452 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
วศข492 เตรียมสหกจิ 
 

7 หน่วยกิต 
 
 

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

 

รวมจ านวนหน่วยกิต 9 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 7 หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
นิสิตฝึกงาน หน่วยกิต นิสิตสหกจิศึกษา หน่วยกิต 

วิชาบังคับ       
ชุดวิชาการพัฒนาโครงงานและน าเสนอทาง
วิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 
วศข494 สัมมนา 2 
วศข495 โครงงานวิศวกรรมข้อมูล 2 

3 หน่วยกิต 

1(0-2-1) 
2(0-3-3) 

วิชาบังคับ       
ชุดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
วิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูลเชิงลกึ 
วศข496 สหกิจศึกษา 

6 หน่วยกิต 

6(0-18-0) 

รวมจ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต รวมจ านวนหน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.1 วิชาบังคับ 
ชุดวิชาการเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 
มศว191 
SWU191 

การเรียนรู้สู่โลกในศตวรรษท่ี 21 
Learning to the World of 21st Century 

3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิดการเรียนรู้และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู้ 
การพัฒนาพฤติกรรม จิตใจ และปัญญาเพ่ือแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ ริเริ่มสิ่งใหม่และออกแบบชีวิตการเรียนรู้ใน
มหาวิทยาลัยของตนเองอย่างมีเป้าหมาย รวมถึงถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสร้างสรรค์ 
มศว192 
SWU192 

การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
Thai Language for Communication 

3(2-2-5) 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การรับสารและส่งสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการสื่อความหมายอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม 
ชุดวิชาศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
มศว193 
SWU193 

การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
Listening and Speaking for International Communication 

3(2-2-5) 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการฟังและการพูดภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลายทั้งในและ
นอกห้องเรียน 
มศว194 
SWU194 

การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
Reading and Writing for International Communication 

3(2-2-5) 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยเน้นการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ สื่อ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่หลากหลาย ทั้งในและ
นอกห้องเรียน 
ชุดวิชา มศว เพื่อสังคม 
มศว195 
SWU195 

พลเมืองสร้างสรรค์สังคม 
Creative Citizen for Society 

3(2-2-5) 

ศึกษาการเป็นพลเมืองที่มีความคิดที่หลากหลาย การมีส่วนร่วมแสดงบทบาทและความรับผิดชอบ
ของตนเองในฐานะพลเมืองที่มีคุณภาพภายใต้ประชาคมที่ตนอาศัยอยู่ รวมถึงในสังคมดิจิทัล การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่
รู้เท่าทันและสร้างสรรค์สังคม การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและผู้ตามได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ การดาเนิน
ชีวิตในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดและพหุวัฒนธรรม และการจัดการปัญหาความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติ
วิธีด้วยกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ 
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มศว196 
SWU196 

ศาสตร์และศิลป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 
Science and Art of Sustainable Social Development 

3(2-2-5) 

ศึกษาแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ การวิเคราะห์
ปัญหาสังคมและโอกาสในการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตที่จะส่งผลต่อพลเมืองในสังคม ฝึกปฏิบัติใช้
กระบวนการออกแบบทางความคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย การออกแบบโครงการเพ่ือ
แก้ปัญหา การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการเก็บข้อมูลทางสังคมศาสตร์ และการถ่ายทอดแนวคิดการ
พัฒนาสังคมและผลการดาเนินโครงการที่ผ่านการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ 
ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ 
มศว197 
SWU197 

การพูดและการน าเสนองานเพื่ออาชีพ 
Speaking and Presentation for Careers 

3(2-2-5) 

ศึกษาการใช้ภาษาถ้อยคาและภาษาท่าทางในการทางานร่วมกับผู้อ่ืนให้เหมาะสมตามกาลเทศะในยุค
สังคมที่เปลี่ยนแปลง การพูดและการน าเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าผ่านสื่อดิจิทัล การรับฟัง การวิพากษ์และแสดงความ
คิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและการสร้างรายได้ 
มศว198 
SWU198 

การเตรียมพร้อมสู่การท างานและการเป็นผู้ประกอบการ 
Preparation for Working and Entrepreneurship 

3(2-2-5) 

ศึกษาการท างานและลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ การท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยแสดงบทบาทตาม
ภาวะผู้น าและผู้ตามบนพ้ืนฐานความเข้าใจตนเองและผู้อ่ืนอย่างลึกซึ้ง การใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์แผนการแก้ปัญหาในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน รวมถึง
พ้ืนฐานเริ่มต้นในการประกอบการและการสร้างแบรนด์จากจุดเด่นในตนเองอย่างสร้างสรรค์ และการประเมินคุณภาพ
ของแผนการประกอบการอย่างเป็นระบบ 
1.2 วิชาเลือก 
ชุดวิชาวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด ส าหรับนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มศว291 
SWU291 

วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ 
Healthy Lifestyle 

3(2-2-5) 

ศึกษาองค์ประกอบและการพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวม โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ของมนุษย์รวมทั้งปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ ความสาคัญของอาหาร โภชนาการ และออกก าลังกาย การเลือกบริโภคด้วย
ปัญญาและการพัฒนาวิถีชีวิตเชิงสร้างสรรค์ 
มศว293  
SWU293 

การปรับตัวในสังคมพลวัต 
Adaptation in the Dynamic Society 

3(2-2-5) 

ศึกษาปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจัยที่ส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรม การรู้เท่าทัน
อารมณ์และการฟ้ืนคืนกลับเมื่อพบปัญหาในชีวิต กระบวนการเรียนรู้แบบสืบสอบเพ่ือความเข้าใจ และ การปรับตัวใน
สังคมพลวัตได้อย่างเหมาะสม 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 วิชาบังคับ 
ชุดวิชาพื้นฐานการโปรแกรมเบื้องต้นและการค านวณ 
วศข111 
DE111 

วิศวกรรมข้อมูลและการโปรแกรมเบื้องต้น 
Introduction to Data Engineering and Programming 

3(2-2-5) 

ความรู้พื้นฐานที่ส าคัญเก่ียวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักคิดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิธีคิด
และวิธีการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีคิดเชิงกระบวนการในงานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Computer science fundamentals, hardware and software principles, computer 
programming methods, computer science computational thinking process. 
วศข112 
DE112 

การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Programming 

3(2-2-5) 

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง ตัวแปร ตัว
ด าเนินการ นิพจน์ โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน อาร์เรย์ สตริง พอยน์เตอร์ ตัวแปรแบบโครงสร้าง การแก้ปัญหา และ
ประยุกต์ใช้งาน 

Computer programming basics, high-level computer programming language and 
syntax, variables, expressions, control, functions, arrays, string, pointers, structure variablems, 
problem solving and applications. 
วศข181 
DE181 

คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมข้อมูล 
Mathematics for Data Engineering 

3(3-0-6) 

ระบบสมการเชิงเส้นและเมตริกส์ ตัวก าหนด ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น เวกเตอร์เจาะจงของ
การแปลงเชิงเส้น การประยุกต์ 

Applied calculus, differentiation, applied linear algebra, vector space, eigenvalues, 
eigenvectors. 
วศข182 
DE182 

คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
Mathematics for Computer Science 

3(3-0-6) 

การพิสูจน์ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ วงจรตรรกะ การนับกราฟ 
ต้นไม้ตัวแบบจ าลองเครื่องค านวณ 

Logic, proof, set, relation, function, mathematical induction, counting, recurrence 
relation, algorithm, graph, tree. 
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ชุดวิชาการโปรแกรมและข้อมูล 
วศข113 
DE113 

การโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object Oriented Programming 

3(2-2-5) 

หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ การทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คุณลักษณะ
ของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ การแก้ไขข้อผิดพลาด การติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การพัฒนา
และการประยุกต ์

Object-oriented programming principles, testing design, object-oriented programming 
techniques, features of object-oriented programming, exception handeling, graphical user interface, 
database connection, development and application. 
วศข141 
DE141 

ระบบฐานข้อมูล 
Database System 

3(2-2-5) 

คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างแบบจ าลองและออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การท าให้เป็น
บรรทัดฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสร้างแฟ้มข้อมูลและการท าดัชนี กระบวนการสอบถามข้อมูล การรักษา
ความปลอดภัยฐานข้อมูล ความคงสภาพของข้อมูล รายการการเปลี่ยนแปลง การควบคุมภาวะความพร้อมและการฟ้ืน
สภาพ 

Concepts of database systems, data models, SQL, techniques of database 
management systems including indexing, concurrency control, recovery, and query processing, 
management of semistructured and complex data, distributed and noSQL databases. 
ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
วศข121 
DE121 

สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
Computer Architecture 

3(3-0-6) 

ระบบคอมพิวเตอร์ การก าหนดค่าข้อมูล การโปรแกรมระดับค าสั่งเครี่อง สถาปัตยกรรมชุดค าสั่ง การ
ออกแบบวงจรตรรกะ การอิมพลีเมนต์ของฮาร์ดแวร์ และล าดับชั้นหน่วยความจ า 

Computer systems, data representation, machine-level programming, instruction sets 
architecture, logic design, hardware implementation, and the memory hierarchy. 
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วศข142 
DE142 

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม 
Data Structures and Algorithm 

3(2-2-5) 

โครงสร้างข้อมูลและข้ันตอนวิธีในการแก้ปัญหา การแทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูล
และการประยุกต์ การเรียงล าดับข้อมูลและการค้นข้อมูล การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทึม การวิเคราะห์และ
ออกแบบอัลกอริทึมเชิงกราฟ การออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบเชิงละโมบ การแบ่งแยกและเอาชนะ ก าหนดการ
พลวัต เครือข่ายการไหล ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์ 

Data structures and algorithms in problem solving, with basic algorithms of graph and 
tree, for using the Sorting and Searching algorithms, Greedy algorithms, Divide and Conquer 
algorithms, Dynamic programming algorithms, Network flow algorithms and NP, Computational 
intractability algorithms. 
ชุดวิชาการค านวณ อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล 
วศข241 
DE241 

สถาปัตยกรรมข้อมูล 
Data Architecture 

3(2-2-5) 

โมเดล นโยบาย กฏและมาตรฐานที่ควบคุมการชนิดของข้อมูลที่ถูกเก็บ แนวทางการเก็บข้อมูล การ
จัดการข้อมูล การน าข้อมูลไปใช้งานในระบบหรือองค์กร 

Data ecosystem, data architecture, data warehouse, data lake, data pond, data 
pipeline, governing data access, data privacy. 
วศข281 
DE281 

การค านวณเชิงตัวเลข 
Numerical Computation 

3(3-0-6) 

การค านวณเชิงตัวเลข ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการค านวณเชิงตัวเลข การหา
ค่าประมาณโดยอนุกรม ตรีโกณมิติ การหาค่าโดยวิธีการประมาณค่าในช่วงและนอกช่วงของข้อมูลที่ก าหนด การ
ถดถอยเชิงเส้น การหารากของสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น การค านวณหาเมตริกซ์ไอเกนแวลู การหา
ค่าเหมาะที่สุด การประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ในการค านวณเชิงวิศวกรรมข้อมูล 

Numerical computation techniques, roundoff errors, computer arithmetic,  
interpolation and extrapolation approximation, solution of linear and nonlinear equations, numerical 
optimization, eigendecomposition, the application to computational methods in data engineering. 
ชุดวิชาข้อมูลและการค านวณ 
วศข242 
DE242 

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 
Introduction to Data Science 

3(3-0-6) 

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น  การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้างมโนภาพของข้อมูล การสร้างแบบจ าลองทาง
สถิติ การเรียนรู้ของเครื่องจักร ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ กรณีศึกษาและหัวข้อการประยุกต์ใช้งานจริง 

Data science fundamental, data analysis, data visualization, statistical models, machine 
learning, data science programming, cases studies and applications. 
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วศข282 
DE282 

สถิติส าหรับวิศวกรรมข้อมูล 
Statistics for Data Engineering 

3(3-0-6) 

ข้อมูล ตัวแปร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการทดลอง การแจกแจงความถี่และกราฟ สถิติ
พรรณนา ความน่าจะเป็นและกฏการนับ การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงแบบปกติ ช่วงความ
เชื่อมั่น การทดสอบสมมุติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติประยุกต์ทางวิศวกรรม
ข้อมุล และหลักการเบื้องต้นของการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูล 

Data, parameter, frequency distributions, graph, descriptive statistics, probabilities, 
counting rules, discrete probability distribution, normal distribution, confidential interval, hypothesis 
testing, correlation, linear regression, variance analysis, ANOVA, applied statistic, data mining. 
ชุดวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
วศข231 
DE231 

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
Data Communications and Computer Network 

3(2-2-5) 

หลักการการสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบขั้นพ้ืนฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลและโปรโตคอล โปรโตคอลการหาเส้นทางแบบสถิตและพลวัต การควบคุมการเข้าถึง 
การสร้างเครือข่ายด้วยอุปกรณ์แลนสวิทชิ่ง การสร้างเครือข่ายแลนเสมือน โปรโตคอลชั้นทรานสปอร์ต โปรโตคอล
สนับสนุนการแปลงหมายเลขไอพี 

Fundamentals in data communications, basic elements in data communications, 
computer network, architecture of data communications and protocols, static and dynamic routing 
protocol, medium access control, LAN and switch, VLAN, transport and Internet protocols. 
วศข251 
DE251 

การโปรแกรมบนเว็บ 
Web Programming 

3(2-2-5) 

การเขียนโปรแกรมเว็บ, เอกสาร HTML, HTML5, CSS, JavaScript, AJAX, JQuery, พ้ืนฐานของ 
SQL PHP แผนที่ การระบุต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ การออกแบบเว็บและบริการเว็บ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน , API, 
REST 

Website structure and hosting, HTML basics, client-side programming, websites with 
style, HTML Forms, basics of designing web applications, server-side development, persistent data 
storage with back-end servers, Model-View-Controller (MVC), full-stack web development. 
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ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 
วศช321 
DE321 

ระบบปฏิบัติการ 
Operating System 

3(3-0-6) 

วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หลักการพ้ืนฐาน โปรเซสและการจัดการโปรเซส การจัดการ
หน่วยความจ า การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้ม ความปลอดภัยของระบบ 

Developments of the operating systems, fundamentals of processes, process 
management, memory management, device management, system security. 
วศข331 
DE331 

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเบื้องต้น 
Introduction to Cloud Computing 

3(3-0-6) 

ความรู้พ้ืนฐาน โมเดล คุณสมบัติสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการประมวลผลแบบกลุ่ม
เมฆ การให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน การให้บริการแพลตฟอร์ม การให้บริการซอฟต์แวร์การจ าลองเสมือนจริง 
เครือข่ายศูนย์ข้อมูล การใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในการบริการโครงสร้างพ้ืนฐาน บริการแพลตฟอร์ม และ
บริการซอฟต์แวร์ ประโยชน์และความท้าทายของ การออกแบบในสถานการณ์ปัจจุบัน 

Cloud computing fundamentals, cloud computing model, infrastructure-as-a-service, 
platform-as-a-service, software-as-a-service, virtualization, challenges and applications. 
วศข332 
DE332 

ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 
Cybersecurity 

3(2-2-5) 

พ้ืนฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ หลักการส าคัญของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย การบริหารเครือข่ายและระบบ
อาชญากรรมไซเบอร์และการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล วิทยาการเข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน การประเมิน การ
เจาะระบบและทดสอบความมั่นคงปลอดภัย การออกแบบและจัดการศูนย์ปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยระบบ 
สารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการป้องกัน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล กฎหมายพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคล กรณีศึกษา จริยธรรม 

Fundamentals of cybersecurity, principles of information security, standards and best 
practices, digital forensics and cyber crimes, cryptography, blockchain, penetration testing, SOC, 
privacy, Personal Data Protection Act, Ethics. 
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ชุดวิชาการสร้างแบบจ าลองข้อมูลขนาดใหญ่ 
กลุ่มนิสิตฝึกงาน 
วศข342 
DE342 

ข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data 

3(2-2-5) 

แนวคิดของข้อมูลขนาดใหญ่  เครื่ องมือข้อมูลขนาดใหญ่  ( Hadoop & Spark) การใช้ที่ ใน
สภาพแวดล้อมขององค์กร การวิเคราะห์เชิงท านายส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ 

Concepts of big data, tools used for big data including Hadoop and Spark, applications 
of big data in organization, predictions using big data. 
วศข361 
DE361 

การเรียนรู้ของเครื่องจักรเบื้องต้น 
Introduction to Machine Learning 

3(3-0-6) 

แนวคิดพ้ืนฐาน ทฤษฎี และ อัลกอริทึมส าหรับการเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้แบบให้ค าแนะน า 
การเรียนรู้แบบไม่ให้ค าแนะน า การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง หัวข้อเฉพาะในปัจจุบันและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของ
เครื่องจักรทางด้านการท าเหมืองข้อมูล วิเคราะห์ข้อความ ระบบน าทางอัติโนมัติ 

Machine learning fundamental, theoritical and algorithmic perspectives, supervised 
learning, unsupervised learning, learning theory, reinforcement learning, machine learning application, 
autonomous navigation, speech recognition, text and web data processing. 
วศข391 
DE391 

สัมมนา 1 
Seminar I 

1(0-2-1) 

การน าเสนอปากเปล่าและอภิปรายบทความวิชาการในสาขาวิศวกรรมข้อมูล วิทยาการข้อมูลหรือ
สาขาวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

Presentation and discussions on topics related to data engineering, data science and 
related fields. 
กลุ่มนิสิตสหกิจศึกษา 
วศข342 
DE342 

ข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data 

3(2-2-5) 

แนวคิดของข้อมูลขนาดใหญ่  เครื่ องมือข้อมูลขนาดใหญ่  ( Hadoop & Spark) การใช้ที่ ใน
สภาพแวดล้อมขององค์กร การวิเคราะห์เชิงท านายส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ 

Concepts of big data, tools used for big data including Hadoop and Spark, applications 
of big data in organization, predictions using big data. 
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วศข361 
DE361 

การเรียนรู้ของเครื่องจักรเบื้องต้น 
Introduction to Machine Learning 

3(3-0-6) 

แนวคิดพ้ืนฐาน ทฤษฎี และ อัลกอริทึมส าหรับการเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้แบบให้ค าแนะน า 
การเรียนรู้แบบไม่ให้ค าแนะน า การเรียนรู้แบบเสริมก าลัง หัวข้อเฉพาะในปัจจุบันและการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของ
เครื่องจักรทางด้านการท าเหมืองข้อมูล วิเคราะห์ข้อความ ระบบน าทางอัติโนมัติ 

Machine learning fundamental, theoritical and algorithmic perspectives, supervised 
learning, unsupervised learning, learning theory, reinforcement learning, machine learning application, 
autonomous navigation, speech recognition, text and web data processing. 
ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และการวิเคราะห์ระบบ 
กลุ่มนิสิตฝึกงาน  
วศข451 
DE451 

เด็ฟออฟส์ 
DevOps 

3(2-2-5) 

คอร์สนี้ให้แนวคิดพ้ืนฐานของเดฟออปส์และวัฒนธรรมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการของเดฟ
ออปส์ โดยเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้ หลักการของ CI/CD การจัดเตรียมและการก าหนดค่าโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การสร้างต้นแบบ การก าหนดเวอร์ชันของซอร์สโค้ด การท าแอปพลิเคชันให้อยู่ในรูปแบบคอนเทนเนอร์และการใช้งาน 
รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในเดฟออปส์ และความสัมพันธ์ระหว่างเดฟออปส์และคลาวด์ 

Fundamentals of DevOps, a culture of software development based on the DevOps 
principles, CI/CD principles, infrastructure provisioning and configuration, prototyping, source code 
versioning, containerization and deployment of applications, various tools used in DevOps, the 
relationship between DevOps and Cloud. 
วศข452 
DE452 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

3(3-0-6) 

หลักการและปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ
ของระบบและการสร้างแบบจ าลองความต้องการ การปรับปรุงแบบจ าลองความต้องการ การติดต่อระหว่างวัตถุ 
ปฏิบัติการของวัตถุและการควบคุม การออกแบบระบบการออกแบบคลาส การออกแบบจ าลองพฤติกรรมของระบบ  
เครื่องมือเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ภาษา UML กรณีศึกษา 

Problems in designing information system, customer's demand analysis and model 
simulation, model adjustment, object communications, object and control, system and class design, 
system behaviour, tools to analyze and design object, UML, case study. 
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กลุ่มนิสิตสหกิจศึกษา 
วศข451 
DE451 

เด็ฟออฟส์ 
DevOps 

3(2-2-5) 

คอร์สนี้ให้แนวคิดพ้ืนฐานของเดฟออปส์และวัฒนธรรมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการของเดฟ
ออปส์ โดยเนื้อหาครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ดังนี้ หลักการของ CI/CD การจัดเตรียมและการก าหนดค่าโครงสร้างพ้ืนฐาน 
การสร้างต้นแบบ การก าหนดเวอร์ชันของซอร์สโค้ด การท าแอปพลิเคชันให้อยู่ในรูปแบบคอนเทนเนอร์และการใช้งาน 
รวมถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในเดฟออปส์ และความสัมพันธ์ระหว่างเดฟออปส์และคลาวด์ 

Fundamentals of DevOps, a culture of software development based on the DevOps 
principles, CI/CD principles, infrastructure provisioning and configuration, prototyping, source code 
versioning, containerization and deployment of applications, various tools used in DevOps, the 
relationship between DevOps and Cloud. 
วศข452 
DE452 

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
System Analysis and Design 

3(3-0-6) 

หลักการและปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการ
ของระบบและการสร้างแบบจ าลองความต้องการ การปรับปรุงแบบจ าลองความต้องการ การติดต่อระหว่างวัตถุ 
ปฏิบัติการของวัตถุและการควบคุม การออกแบบระบบการออกแบบคลาส การออกแบบจ าลองพฤติกรรมของระบบ  
เครื่องมือเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ภาษา UML กรณีศึกษา 

Problems in designing information system, customer's demand analysis and model 
simulation, model adjustment, object communications, object and control, system and class design, 
system behaviour, tools to analyze and design object, UML, case study. 
วศข492 
DE492 

เตรียมสหกิจ 
Co-operative education preparation 

1(0-2-1) 

สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการท างานทางวิศวกรรมข้อมูล การปฏิบัติตน กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ 
การน าเสนอ การท าความเข้าใจโจทย์ของลูกค้า การประเมินจ านวนงานและต่อรองงาน 

Seminar in topics related to work procedure in data engineering, rules, orders, 
presentation and discussion, problem analysis, work process evaluation and negotiations. 
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ชุดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 
วศข491 
DE491 

โครงงานวิศวกรรมข้อมูล 1 
Data Engineering Project I 

2(0-3-3) 

บุรพวิชา: วศข493 ฝึกงาน 
ศึกษาค้นคว้าก าหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการทดลองด าเนินการวิจัย  การวิเคราะห์ ข้อมูล

เกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมข้อมูล 
Prerequisite: DE493 
Research problem formulation, experimental design, data analytics on problems in 

data engineering. 
วศข493 
DE493 

การฝึกงาน 
Internship 

1(0-3-0) 

เพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพ โดยต้องผ่านการฝึกงานไม่น้อยกว่า 120  ชั่วโมง และรู้จักน าความรู้ด้าน
วิศวกรรมข้อมูลไปใช้ในการท างาน โดยเน้นให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมให้มีจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

At least 120 hours of internship involving data science and data engineering in 
organizations, focus on job responsibility and work ethics. 
ชุดวิชาการพัฒนาโครงงานและน าเสนอทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 
วศข494 
DE494 

สัมมนา 2 
Seminar II 

1(0-2-1) 

บุรพวิชา: วศข391 สัมมนา 1 การน าเสนอ อภิปรายและวิเคราะห์บทความทางวิชาการทางวิศวกรรม
ข้อมูล วิทยาการข้อมูลและสาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

Prerequisite: DE491 Data Engineering Project I 
วศข495 
DE495 

โครงงานวิศวกรรมข้อมูล 2 
Data Engineering Project II 

2(0-3-3) 

บุรพวิชา: วศข491 โครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 
พัฒนาวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับโครงงานวิศวกรรมข้อมูล 1 และน าเสนอผลงานทาง

วิศวกรรมข้อมูลสู่สาธารณะ 
Prerequisite: DE491 Data Engineering Project I 
Solving problems formulated from DE491, public speaking. 
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ชุดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูลเชิงลึก 
วศข496 
DE496 

สหกิจศึกษา 
Cooperative education 

6(0-18-0) 

บูรณาการความรู้ที่ได้ศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานที่ประกอบการที่ให้ความร่วมมือในการ
จัดการกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบร่วมกัน โดยเริ่มตั้งแต่วางแผนปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การนิเทศงาน 
การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดทักษะการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมข้อมูล 

Integrating knowledge obtained through learning with the actual practice in the 
workplaces collaborating with the program to manage the learning process in a systematic way, the 
cooperation starts from planning of the program, management, supervision and performance 
assessments to develop practical skills in data science and data engineering. 
2.2 วิชาเลือก 
ชุดวิชาข้อมูล สารสนเทศและความปลอดภัย  
วศข333  
DE333 

ความมั่นคงปลอดภัยของคลาวด์ 
Cloud Security 

3(3-0-6) 

แนวคิดเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและความต้องการด้านการออกแบบ ความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลของ
คลาวด์ ความมั่นคงปลอดภัยของโครงสร้างพ้ืนฐานและแพล็ตฟอร์มของคลาวด์ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยแอป
พลิเคชันของคลาวด์ การจัดการตามกฎหมายและกฎระเบียบ 

Concepts of architecture, design and security of data on the cloud, security of 
infrastructure and platform of cloud computing, security of applications stored in the cloud, rules 
and regulations. 
วศข341 
DE341 

ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
Information System Security 

3(3-0-6) 

ความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมไปถึง ความมั่นคงปลอดภัยทางการสื่อสาร
ข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เครือข่าย สินทรัพย์  การจัดการเอกลักษณ์และการเข้าถึงวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรมความมั่นคงปลอดภัย การประเมินและทดสอบความมั่นคงปลอดภัย การด าเนินงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการการตรวจสอบระบบสารสนเทศ การ
ปกป้องทรัพย์สินสารสนเทศ จริยธรรม การทดสอบ ควบคุม จ ากัดความเสียหาย กฎหมาย มาตรฐาน กรอบการท างาน 
และแนวปฏิบัติที่ดีที่เก่ียวข้อง 

An overview of Information system security containing areas such as communications 
security, data security and networking security, software systems dependability, availability, and 
performance, management of illegal access, illegal use, contingency planning and damage control, 
training, overseeing, auditing, probing and surveillance, illegal access, illegal use, contingency 



 

37 

 

planning, damage control, training, overseeing, auditing, probing and surveillance discussed in the 
context of systems design, systems development and systems administration. 
ชุดวิชาระบบเครือข่ายประมวลผลแบบกระจาย 
วศข351 
DE351 

เว็บเทคโนโลยี 
Web Technology 

3(3-0-6) 
 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยีฝั่งไคลเอนต์ เทคโนโลยีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การจัดการข้อมูล
ระดับแบ็คเอ็น เครื่องมือและการประยุกต์งานด้วยเว็บเทคโนโลยี การใช้งานเฟรมเวิร์คด้านเว็บ การสร้างบริการบนเว็บ 
และเทคโนโลยีเกิดขึ้นตามความเปลี่ยนแปลง API NoSQLWebsite design and development, client-side and 
server-side technology, backend management, webtechnology tools and applications, web 
framework, web service, trends in web development. 
วศข431 
DE431 

ระบบแบบกระจายและการค านวณแบบขนาน 
Distributed and Parallel Computing 

3(3-0-6) 

ศึกษาหลักการพ้ืนฐานและคุณสมบัติของระบบแบบกระจายและระบบแบบขนานในประเด็น 
โครงสร้างและสถาปัตยกรรมของระบบ การโปรแกรม อัลกอรึธึมแบบขนานและการใช้งาน การสื่อสารกระบวนการ 
การก าหนดชื่อ การท าให้เข้าจังหวะกัน ความต้องการ ความคงทนต่อการเสียหายและความปลอดภัย ศึกษาเก่ียวกับมิด
เดิลแวร์เทคโนโลยี SMP, MMP, RPC การประมวลผลด้วย GPU การจัดการงาน ความสามารถในการปรับขยาย การ
จองทรัพยากร ความทนทานต่อการเสียหาย MapReduce การใช้งาน 

Concepts of parallel and distributed computing, including architectures and systems, 
programming paradigms, parallel algorithms, and scientific and other applications, multi-core, SMP, 
MMP, client-server, clusters, clouds, grids, peer-to-peer systems, GPU computing, scheduling, 
scalability, resource discovery and allocation, fault tolerance, security, parallel I/0, sockets, threads, 
message passing, MPI, RPC, distributed shared memory, data parallel languages, MapReduce, parallel 
debugging, and applications of parallel and distributed computing. 
วศข434 
DE434 

บล็อกเชน 
Blockchain 

3(3-0-6) 

ความหมาย หลักการท างาน ผลกระทบ และการประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยีบล็อกเชน และ บิทคอยน์ 
ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ก าลังจะเกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดในอนาคตอันใกล้ Crypto currency, Smart Contract, 
เงิน สกุล Libra smart contract แอพพลิเคชั่นแบบกระจาย 

Meaning, working principles, impacts and applications of blockchain and bitcoin 
technologies, bitcoin, ethereum, hyperledger fabric, solidity, cryptography, cryptocurrency, smart 
contract, Defi, decentralized applications. 
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ชุดวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
วศข432 
DE432 

อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งเบื้องต้น 
Introduction to Internet-of-Things (IoT) 

3(3-0-6) 

พ้ืนฐานระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมเพ่ือควบคุมการท างานของอุปกรณ์ การติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์  การออกแบบ
และพัฒนาต้นแบบ ร่วมถึงการประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือสร้างระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 

Fundamentals of the internet of things and related technologies in both hardware and 
software components, programming to control the operation of the device, communication between 
devices, prototype design and development, and using various platforms to create the internet of 
things system. 
วศข433 
DE433 

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ 
Practical Computer Network 

3(2-2-5) 

การน าทฤษฎีการเชื่อมโยงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไปปฏิบัติกับอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่าย โปรโตคอล
การหาเส้นทางแบบสถิตและพลวัต การควบคุมการเข้าถึง การสร้างเครือข่ายด้วยอุปกรณ์แลนสวิทชิ่ง การสร้าง
เครือข่ายแลนเสมือน โปรโตคอลชั้นทรานสปอร์ต โปรโตคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลขไอพี   

Computer network theory,  static and dynamic routing protocols, access control lists, 
networking with LAN switching devices, a virtual LAN network, and IP address translation/resolution 
protocols. 
ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 

วศข441 
DE441 

การท าเหมืองข้อมูลเบื้องต้น 
Introduction to Data Mining 

3(3-0-6) 

การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการเตรียมพร้อมข้อมูล การประเมินสมรรถนะและความ
น่าเชื่อถือ การหากฏความสัมพันธ์ การจ าแนกประเภทข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูลอัตโนมัติ การตรวจสอบค่าผิดปกติ 
เทคนิคการคน้หาความรู้จากฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน 

Data exploratory and data analytics, data preprocessing, evaluation and accuracy, 
finding relationship, classification, clustering, outliers detection, data retrieval and applications. 
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วศข442 
DE442 

การท าเหมืองข้อความ 
Text Mining 

3(3-0-6) 

การจัดการข้อความภาษาธรรมชาติ (Natural language processing) กระบวนการจัดการคลัง
ข้อความ เครื่องมือที่ใช้ ประมวลผลข้อความขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากข้อความ 
ศึกษากระบวนการเตรียม ข้อมูลเบื้องต้น เช่น การตัดข้อความ การก าจัดค าหยุด การแปลงค าให้อยู่ในรูปแบบรากศัพท์ 
การลดรูปของค า ศึกษาแอปพลิเคชันพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองข้อความ ได้แก่ การท าเหมืองข้อความจาก
ความคิดเห็น อารมณ์และความรู้สึก การสรุปข้อความ และการจัดหมวดหมู่เอกสาร 

Natural language processing, text pre-processing, removing stopwords, stemming, 
lemmatization, parts of speech, the applications in text analytics such as sentiment analysis, text 
summarization, text classification and topic modeling. 
วศข443 
DE443 

การวิเคราะห์กลุ่มเครือข่ายสังคม 
Social Network Analysis 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีกราฟ หลักการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม วิธีการและการออกแบบการศึกษาเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์เครือข่ายสังคม เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม การวิเคราะห์เครือข่ายขนาดใหญ่ การวิเคราะห์
เครือข่ายอัตตา และตัวอย่างการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายสังคม 

Graph theory and algorithms related to social network analysis, Social network analysis 
principle, Community detection, Link analysis, Ego-centric network analysis, Large-scale social 
network analysis, Visualization, Software libraries and tools, Social network analysis case studies. 
วศข444 
DE444 

การค้นคืนสารสนเทศ 
Information Retrieval 

3(3-0-6) 

ระบบการจัดเก็บสารสนเทศและระบบการค้นคืนเบื้องต้น การท าดัชนี แบบจ าลองการค้นคืน 
การค้นหา การประเมินผลและอินเทอร์เฟซ การท าเหมืองข้อความ เครื่องมือและไลบรารี่ 

Basic information retrieval and storage system, indexing, retrieval models, search，
evaluation and interface, text mining, tools and libraries 
ชุดวิชาระบบอัจฉริยะ 
วศข461 
DE461 

คอมพิวเตอร์วิทัศน์เบื้องต้น 
Introduction to Computer Vision 

3(3-0-6) 

การจับภาพและจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลภาพเบื้องต้น การแบ่งแยกภาพ การ
วิเคราะห์ความเคลื่อนไหว การรู้จ าวัตถุ คอมพิวเตอร์วิทัศน์เชิง 3 มิติ หัวข้อเฉพาะและการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
วิทัศน์ 

Introduction of image and video acquisition, compression, segmentation, motion 
analysis, recognition and applications in 2D and 3D. 
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วศข462 
DE462 

ปัญญาประดิษฐ์ 
Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีและอัลกอริทึมส าหรับการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ อัลกอริทึมการค้น ตรรกะ การวางแผน 
การแทนความรู้ หลักการให้เหตุผล ระบบผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ของเครื่องจักร และการประยุกต์ใช้ในสาขาวิจัย
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ วิทยาการหุ่นยนต์ 

Theories and algorihtms of AI, search algorithm, logic, planning, knowledge 
representation, reasoning, expert system, machine learning, application of AI in computer vision, 
natural language processing, robotic technology. 
วศข463 
DE463 

เครือข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก 
Artificial Neural Network and Deep Learning 

3(3-0-6) 

พ้ืนฐานโครงข่ายประสาทเทียม เพอร์เซพตรอน เพอร์เซพตรอนแบบหลายชั้น อัลกอริทึมการฝึกสอน
โครงข่ายประสาทเทียม แนวคิดของการเรียนรู้เชิงลึก โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชั่น โครงข่ายประสาทเทียม
แบบรีเคอร์เรนท์ โครงข่ายแบบ Generative Adversarial Networks 

Fundamental of artificial neural network, perceptron, multilayer percentron, training 
algorithm for ANN, concepts of deep leanring, convolution neural network, recurrent neural network, 
Generative adversairal networks. 
ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและการวิเคราะห์ 
วศข471 
DE471 

การวิเคราะห์ข้อมูลและความชาญฉลาดทางธุรกิจ 
Data Analytics and Business Intelligence 

3(3-0-6) 

การวิเคราะห์ข้อมูล หลักการการท างานของนักวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล 
หลักการพ้ืนฐานเกี่ยวกับจินตทัศน์ข้อมูล การสื่อสารด้วยข้อมูล หลักการออกแบบกราฟิก การรับรู้ของมนุษย์ ทฤษฎีสี 
และเทคนิคในการน าเสนอข้อมูล และการน าเสนอและการสื่อสารข้อมูลด้วยเครื่องมือจินตทัศน์ ความชาญฉลาดทาง
ธุรกิจ 

Data analytics principles, components of business intelligence, project planning, BI tool 
selection, data modelling, ETL design, BI application design and deployment, reporting and data 
visualization. 
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วศข481 
DE481 

การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 
Time Series Analysis 

3(3-0-6) 

การวิเคราะห์การถดถอยข้อมูลอนุกรมเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ วิธีการปรับเรียบ เอก
โปเนนเชียล แบบจ าลอง AR ARMA ARIMA SARIMA แบบจ าลองปริภูมิสถานะ เทคนิคการพยากรณ์ และการจ าแนก
ประเภท หัวข้อชั้นสูงและกรณีศึกษา 

Time series regression analysis, exporatory data analysis, exponential smoothing, auto 
regression model (AR ARMA ARIMA SARIMA), state space model, prediction and classification models 
for time series data, advanced topics in time series analysis and case study. 
ชุดวิชาการค านวณเชิงวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 
วศข482 
DE482 

ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ 
Evolutionary Algorithm 

3(3-0-6) 

การโปรแกรมเชิงวิวัฒน์ กลยุทธเชิงวิวัฒน์ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การน าไปประยุกต์ 
Evolutionary programming, Evolution Strategies, Genetic algorithms and their 

applications. 
วศข483 
DE483 

การค านวณเชิงควอนตัม 
Quantum Computing 

3(3-0-6) 

ทฤษฎีและการปฏิบัติของการค านวณควอนตัม หัวข้อที่ครอบคลุม ได้แก่ ฟิสิกส์ของการประมวลผล
ข้อมูล ตรรกศาสตร์ควอนตัม อัลกอริธึมควอนตัม รวมถึงอัลกอริทึมของ Shor และอัลกอริทึมการค้นหาของ Grover 

Theory and practice of quantum computation, physics of information processing, 
quantum logic, quantum algorithms including Shor's factoring algorithm and Grover's search algorithm. 
ชุดวิชาการประยุกต์ บูรณาการและพัฒนานวัตกรรม 
วศข484 

DE484 
วิศวกรรมข้อมูลประยุกต์  
Applied Data Engineering 

3(3-0-6) 

หัวข้อและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมข้อมูลกับโจทย์ในภาคธุรกิจ ธนาคาร อุตสาหกรรม
และอ่ืน ๆ ที่เกิดข้ึนในปัจจุบันที่น่าสนใจ กรณีศึกษา การค้นคว้า การอภิปราย 
Topics and applications of data engineering technology to solve problems in business, banking, 
industry and others, case studies, research, discussion. 
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วศข485
DE485 

นวัตกรรมทางวิศวกรรมข้อมูล 
Innovations in Data Engineering 

3(3-0-6) 

หัวข้อและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมข้อมูลในการสร้างนวัตกรรม ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคที่ใช้งานได้จริง กรณีศึกษา การค้นคว้า ตัวอย่างการน าองค์ความรู้ไปสร้างนวัตกรรมในหน่วยงาน
ภาครัฐหรือเอกชน 
Topics and applications of data engineering technology for innovations that solve problems that 
match users' needs, examples of case studies that exhibit how to apply innovations in data 
engineering in public and private sectors. 
วศข486
DE486 

การบูรณาการทางวิศวกรรมข้อมูล 
Data Engineering Integrations 

3(3-0-6) 

หัวข้อและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางวิศวกรรมข้อมูลในการบูรณาการกับศาสตร์อ่ืน กรณีศึกษา 
การค้นคว้า การอภิปราย ข้อดี ข้อเสีย 
Topics and applications of the integration of data engineering knowledges and other fields, research 
and discussion on case studies including their advantages and disadvantages. 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที ่
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้), 2542 
M.Eng (Telecommunications),
2543
Ph.D. (Electrical Engineering), 2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Asian Institute of 
Technology(AIT) 
University of Washington, 
USA 

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx 

2 ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้), 2539 

M.S. (Electrical Engineering), 2543
Ph.D. (Electrical Engineering and
Computer Engineering), 2552

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
University of Florida, USA 
Florida Atlantic University, 
USA 

3 ผศ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ วศ.บ. (Electrical Engineering), 2537 

M.S. (Computer Information
Systems), 2542
M.CS. (Computer Science), 2547

Ph.D. (Computer Science and 
Information Systems), 2552 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
Colorado State University, 
USA 
Colorado State University, 
USA 
University of Colorado, 
Denver, USA 

4 อ.ดร.โสภณ มงคลลักษมี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร์), 2544 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2551 
ปร.ด. (วิทยาการคอมพวิเตอร์), 2559 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 ดร.ศุภร คนธภักด ี วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2555 
M.Sc. (Mathematics), 2558
Ph.D. (Mathematics), 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
University of Florida, USA 
University of Florida, USA 

 3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับที ่
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 ผศ.ดร.จันตรี ผลประเสริฐ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้), 2542 
M.Eng (Telecommunications),
2543
Ph.D. (Electrical Engineering), 2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
Asian Institute of 
Technology(AIT) 
University of Washington, 
USA 

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxx 

2 ผศ.ดร.วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา้), 2539 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

27 ก.ย. 2565
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ล าดับที ่
รายชื่อคณาจารย์ 

คุณวุฒิการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา) 

ปีที่จบ 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

M.S. (Electrical Engineering), 2543
Ph.D. (Electrical Engineering and
Computer Engineering), 2552

University of Florida, USA 
Florida Atlantic University, 
USA 

3 ผศ.ดร.ศุภชัย ไทยเจริญ วศ.บ. (Electrical Engineering), 2537 

M.S. (Computer Information
Systems), 2542
M.CS. (Computer Science), 2547

Ph.D. (Computer Science and 
Information Systems), 2552 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 
Colorado State University, 
USA 
Colorado State University, 
USA 
University of Colorado, 
Denver, USA 

4 อ.ดร.โสภณ มงคลลักษมี วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพวิเตอร์), 2544 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), 2551 
ปร.ด. (วิทยาการคอมพวิเตอร์), 2559 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

5 ดร.ศุภร คนธภักด ี วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2555 
M.Sc. (Mathematics), 2558
Ph.D. (Mathematics), 2562

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
University of Florida, USA 
University of Florida, USA 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถ้ามี)
นิสิตต้องผ่านการฝึกงานในรายวิชา วศข 493 ไม่น้อยกว่า 120  ชั่วโมง เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์วิชาชีพและให้นิสิต

รู้จักน าความรู้ด้านวิศวกรรมข้อมูล ไปใช้ในการท างาน เน้นให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และส่วนรวมโดยให้นิสิต
ฝึกงานในหน่วยงานราชการ เอกชนและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ส่วนนิสิตกลุ่มสหกิจศึกษาต้องมีการฝึกประสบการณ์ใน
สถานประกอบการไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์หรือไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

- มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา  ซื่อสัตย์  เคารพสิทธิของผู้อื่น  ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์
4.1.2 ด้านความรู้ 

- มีความรอบรู้และเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่เรียนมา สามารถน าไปประยุกต์ในการท างาน
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

- ได้รับการฝึกฝนจนเกิดความช านาญ  และสามารถท างานได้อย่างถูกต้อง
4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบ 

- มีภาวะเป็นผู้น าหรือสมาชิก โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี



 

45 

 

 โดยก าหนดให้มีจ านวนชั่วโมงฝึกงานไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง และส าหรับนิสิตกลุ่มสหกิจศึกษาต้องมีการฝึกประ
สอบการณ์ในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ หรือไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง การประเมินผลจะประเมินจาก
แบบประเมินของคณะโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกงาน อาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา จากรายงาน
และจากการนิเทศโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
     4.2 ช่วงเวลา 

  การฝึกงาน: ภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3  

  สหกิจ: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
      ค าอธิบายโดยย่อ 

โครงงานวิศวกรรมข้อมูล 1 
 ศึกษาค้นคว้าก าหนดปัญหาวิจัยและการออกแบบการทดลองด าเนินการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล
เกี่ยวกับปัญหาทางด้านวิศวกรรมข้อมูล 

โครงงานวิศวกรรมข้อมูล 2 
 พัฒนาวิธีการเพ่ือแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับโครงงานวิศวกรรมข้อมูล 1 และน าเสนอผลงานสู่สาธารณะ 

     5.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
5.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

- มีความซื่อสัตย์สุจริต มีจรรยาบรรณทางวิชาการ มีการเคารพสิทธิและความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
5.1.2 ด้านความรู้ 

- มีความรู้ความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีพ้ืนฐานในสาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ
วิศวกรรมข้อมูลและสาขาอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับหัวข้อโครงงาน 

- มีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้และบูรณาการความรู้ทางด้านวิศวกรรมข้อมูลและ
ศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือการวิเคราะห์ แก้ปัญหา ต่อยอดองค์ความรู้ได้ 
5.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

- สามารถคดิวิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผลและเป็นระบบ 
- สามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือน ามาใช้ในการ

ด าเนินงานวิจัย 
- สามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูลไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่ใช้

คอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีเหตุผลและมีความสร้างสรรค์ 
5.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
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- สามารถท างานเป็นทีมร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภาวะการเป็นผู้น าและ
เป็นผู้ร่วมงานที่ดี 

- มีระเบียบวินัยในการท างานตามแผนด าเนินงาน ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบในงาน
ที่ได้รับมอบหมายอย่างสม่ าเสมอ 

- มีจิตส านึกสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
5.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

- มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติและศาสตร์อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลข้อมูล และการน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

- มีทักษะในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน 
- มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด าเนินวิจัยโครงงาน 

รวมทั้งสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

●  ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ ท างานและตัดสินใจให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
และจริยธรรมในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูล 

●  เข้าใจหลักการ ทฤษฎีและความรู้ที่จ าเป็นในหลักการของ data pipeline, data lake และ data 
warehouse รวมไปถึงหลักการต่างๆที่ส าคัญทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูล 

●  ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

●  แก้ปัญหาต่างๆทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบข้อมูลด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ 
●  น าเสนอและสื่อสารความรู้ด้านวิศวกรรมข้อมูลให้กับผู้ฟังได้อย่างมีประสิทธิผล 
●  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออย่างมีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติด้าน

วิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูล 
 
    5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ของชั้นปีที่ 4 
 
    5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  3(0-6-3) 
 
    5.5 การเตรียมการ  
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- ก าหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 โดยที่จัดแบ่งนิสิตเป็นกลุ่ม  

       - นิสิตปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานเพ่ือก าหนดประเด็นหัวข้อโครงงาน และจัดท าเค้าโครงของ

โครงงาน และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงงานและคณะกรรมการสอบโครงงาน 

- นิสิตด าเนินงานวิจัย ตามเค้าโครงที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงงาน โดยอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงานจะให้ค าปรึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- นิสิตจัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และกลุ่มที่ผ่านการสอบโดยคณะกรรมการสอบโครงงาน จะต้อง
จัดนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 

 
    5.6 กระบวนการประเมินผล  

 คณะกรรมการพิจารณาโครงงานและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกันประเมินผลจากการจัดท าเค้าโครงของ

โครงงาน รายงานความก้าวหน้าของโครงงาน รายงานผลการด าเนินที่สมบูรณ์ของโครงงาน และผลการด าเนินงาน

ในการจัดนิทรรศการ โดยมีกรอบการด าเนินการ ดังนี้ 

 พิจารณาเค้าโครงโดยคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อโครงงาน 

 น าเสนอรายงานความก้าวหน้า 

 จัดท ารูปเล่มรายงานวิจัยฉบับร่างส่งคณะกรรมการสอบโครงงาน 

 สอบโครงงาน 

 จัดนิทรรศการเผยแพร่ 

 จัดท ารูปเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ส่งกรรมการสอบโครงงาน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 

สมรรถนะของหลักสูตร 
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 

1. มีทักษะสื่อสาร ฝึกการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการน าเสนอข้อมูลอย่างมี
ประสิทธิภาพ เข้าใจง่าย มีการมอบหมายงานเป็นกลุ่ม 
เ น้ น ก า ร ท า ง า น ร่ ว ม กั น ร ะ ห ว่ า ง นิ สิ ต แ ล ะ กั บ
บุคคลภายนอกและชุมชน 

2. มีจิตอาสา จิตส านึกสาธารณะรับใช้สังคม ให้นิสิตเรียนรู้การเสียสละเพ่ือส่วนรวม และกระตุ้นให้
เกิดจิตส านึกสาธารณะ ดังนี้ 
- ใช้กรณีศกึษาบุคคลตัวอย่างที่ได้รับการยกย่องในสังคม  
- ฝึกเขียนโครงการ และท ากิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรม
เพ่ือสังคม  
มีการสอดแทรกเรื่องการมีคุณธรรม จรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพในชั่วโมงการบรรยายและการ
สัมมนาพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา อีกทั้งสนับสนุนให้
นิสิตได้ท างานโดยยึดถือคุณธรรม จริยธรรมและความ
ซื่ อสัตย์ เมื่ อท ากิจกรรมในห้องเรียน งานที่ ได้ รับ
มอบหมาย 

3. มีสมรรถนะของหลักสูตร  
3.1 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/

หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบ
โครงสร้ า ง พ้ืนฐานข้อมูล ให้ตรงตามหลักการ 
ข้อก าหนดต่าง ๆ มีประสิทธิภาพ มีความเหมาะสม
ตามสถานการณ ์

 
 
 
3.2 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข

ปัญหาทางวิศวกรรมข้อมูลด้วยการคิดวิเคราะห์ได้
อย่างเหมาะสม 

 
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เน้นให้ผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning) มีการแนะน าวิธีการเรียนรู้/
การสืบค้นข้อมูลด้วยตนเอง และฝึกปฏิบัติในทุกรายวิชา
และการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยการใช้ปัญหาเป็น
พ้ืนฐาน กรณีศึกษาตัวอย่างการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ข้อมูล สนับสนุนให้นิสิตกล้าที่จะวิเคราะห์และวิจารณ์
การออกแบบในกรณีศึกษาต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อดี/ข้อเสีย 
 
ให้นิสิตแก้ปัญหาทางวิศวกรรมข้อมูลจากสถานการณ์
จริง กรณีศึกษา การเรียนรู้แบบ Problem-based 
learning หรือโจทย์จากผู้ประกอบการ สนับสนุนให้



 

49 

 

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต / 
สมรรถนะของหลักสูตร 

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรม 

 
 
 
3.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการของ

ศาสตร์วิศวกรรมข้อมูลเ พ่ือน าไปต่อยอด หรือ 
ปรับปรุงองค์ความรู้เดิมได้ 

นิสิตอภิปราย น าเสนอ ท ารายงาน พร้อมรับฟัง
ความเห็นของเพ่ือนร่วมงานหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ให้นิสิตอภิปรายความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ของ
วิศวกรรมข้อมูล รวมไปถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่มีกับด้าน 
เศรษฐกิจ สังคม 

 
การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   

1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1.1 แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรง
ต่อเวลา 

- ฝึกปฏิบัติกิจกรรม เพื่อเสริมสร้าง
ความ ซื่อสัตย์ มีวินัย และตรงต่อ
เวลา 

- สอดแทรกจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้นิสิต
มีค่านิยมพื้นฐาน ที่ถูกต้อง 

- ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ด ี

สังเกตพฤติกรรม 
- ความซื่อสัตย์ จากการสอบ การท ารายงาน 

การอ้ า งอิ งแหล่ งข้ อมูลตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

- การปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
และข้อตกลงในช้ันเรียน  

- การเข้าช้ันเรียนและการส่งงานตรงเวลา (มี
การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ใน
การประเมิน) 

1.2  แสดงออกถึ งการ มีจิตสาธารณะ 
เสียสละเพื่อส่วนรวม 

- สร้างแรงบันดาลใจจากกรณีศึกษา
บุคคล ตัวอย่างที่มีความเสียสละ 
และมีจิตสาธารณะ ซึ่งได้รับการ
ยอมรับในสังคม  

- ฝกึปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมที่มี
ส่วนร่วม รับผิดชอบ และเสียสละ
เพื่อส่วนรวม 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ใน
การ เรียนรู้ 

-  ประเมินจากโครงการ/กิจกรรม และ 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม        

1.3 ตระหนัก ในคุณค่ าของศิ ลปะและ 
วัฒนธรรมท้องถิ่นหรือสากล 

- จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับ
ประวัติ ความเป็นมาของศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อให้ซึมซับ
และเกิดความภาคภูมิใจในความดี
งามของศิลปะและวัฒนธรรม 

- สอดแทรกแนวคิดด้านวัฒนธรรม
และ ประเพณีที่ดีงามทั้งของไทย
และนานาชาติ 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ใน
การ เรียนรู้ 

- สังเกตจากการประพฤติตนอยู่ใน วัฒนธรรม 
ที่ดีงามของไทยและนานาชาติ เช่น การ 
แต่งกาย การเข้าคิว มารยาททางสังคม 
ฯลฯ 

- ประเมินจากโครงการ/กิจกรรม 
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ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.4 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

- สอดแทรกเนื้อหาเรื่องจรรยาบรรณ
ในการเรียนการสอนในรายวิชา
ของหลักสูตร โดยเฉพาะรายวิชา
โครงงานวิทยาศาสตร์ 

- สงัเกตจากพฤติกรรมการประพฤติตนแบบมี
จริยธรรมในการท าวิจัย 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ 

-  ประเมินจากโครงการ/กิจกรรม และ 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการท างานกลุ่ม        

 
2. ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
2.1 บู รณาการคว ามรู้ ที่ เ รี ยน เพื่ อ  ใ ช้

ประโยชน์ในการเรียนรู้ การท างาน และ
การด าเนินชีวิตในสังคม พหุวัฒนธรรม 

- อธิบายแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนา
ตนเอง ทั้งด้านพฤติกรรม จิตใจ 
ปัญญา การปรับตั ว  และการ
ด า เนินชีวิตอย่างชาญฉลาดใน
สังคม และสิ่ งแวดล้อมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง 

- จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 
- จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อให้เข้าใจ

และ เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น 
และสังคม พร้อมตั้งเป้าหมายใน
การพัฒนาตนเอง สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ใน
การ เรียนรู้ 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม  
-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มีการ

ก าหนด เกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ
ประเมิน) 

2.2 มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรข้อมูลและ
วิทยาศาสตรข้อมูล ที่จะน ามาอธิบาย
หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 

- จัดกิจกรรมและด าเนินการเรียน
การสอนในหลายรูปแบบ เ ช่น 
แบบActive Learning เ น้ นก า ร
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับทฤษฎี การ
สัมมนา การท าแบบฝึกหัด การ
เรียนรู้จากกรณีปัญหา 

 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม
ที่ท าในช้ันเรียน  

-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มีการ
ก าหนด เกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ
ประเมิน) 

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
วิศวกรรมข้อมูลกับความรู้ในศาสตร์อื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
ได้ 

- จัดกิจกรรมและด าเนินการเรียน
การสอนในหลายรูปแบบ เ ช่น 
แบบActive Learning เ น้ นก า ร
ปฏิบัติที่สอดคล้องกับทฤษฎี การ
สัมมนา การท าแบบฝึกหัด การ
เรียนรู้จากกรณีปัญหา 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ไดร้ับจากประสบการณ์ใน
การ เรียนรู ้

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม
ที่ท าในช้ันเรียน  
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ผลการเรียนรูด้้านความรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
 -  ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มีการ

ก าหนด เกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ
ประเมิน) 

2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะ
ด้านวิศวกรข้อมูลและวิทยาศาสตร
ข้อมูล 

- จัดกิจกรรมและด าเนินการเรียน
การสอนในหลายรูปแบบ เ ช่น 
แบบ Active Learning  

- จัดการเรียนการสอนสัมมนาที่เน้น
การน าเสนอความรู้ใหม่ 

- ประเมินจากการน าเสนองานวิจยัที่เป็น
ปัจจุบันในรายวิชา 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ไดร้ับจากประสบการณ์ใน
การเรยีนรู ้

 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

3.1 ประยุกต์ความรู้ให้เกิด ประโยชน์ 
 

-  มอบหมายกิจกรรมให้นิสิตฝึก
ประยุกต์ ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 

- ประเมินจากการแสดงความคดิเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ไดร้ับจากประสบการณ์ใน
การ เรียนรู ้

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม 
-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน  (มีการ

ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ 
ประเมิน) 

3.2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และแก้ไข
ปัญหาได้ 

-  ใช้ ก ร ณี ศึ ก ษ า ใ ห้ นิ สิ ต ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ วิพากษ์ และน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสะท้อนคิดในช้ันเรียน 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ใน
การ เรียนรู้ 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม 
-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มีการ

ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ 
ประเมิน) 

3.3 ประเมิน วิพากษ์ สถานการณ์ต่าง ๆ  โดย
ใช้ความรู้ เป็นฐาน 

-  ใช้ ก ร ณี ศึ ก ษ า ใ ห้ นิ สิ ต ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ วิพากษ์ และน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสะท้อนคิดในช้ันเรียน 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ใน
การ เรียนรู้ 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม 
-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน  (มีการ

ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ 
ประเมิน) 

3.4 มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์นวัตกรรม -  ใช้ ก ร ณี ศึ ก ษ า ใ ห้ นิ สิ ต ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ วิพากษ์ และน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ใน
การ เรียนรู้ 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม 
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ผลการเรียนรูด้้านทักษะทางปัญญา กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็น และสะท้อนคิดในช้ันเรียน 
-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน  (มีการ

ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ 
ประเมิน) 

3.5 สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
และมีเหตุมีผล ตามหลักการวิชาการ
ทางวิทยาศาสตร์ 

-  ใช้ ก ร ณี ศึ ก ษ า ใ ห้ นิ สิ ต ฝึ ก คิ ด
วิเคราะห์ วิพากษ์ และน าความรู้
มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสะท้อนคิดในช้ันเรียน 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ใน
การ เรียนรู้ 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม 

 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

4.1 ท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผู้น าและ 
ผู้ร่วมงานได้ 

- มอบหมายโครงการ/กิจกรรมกลุ่ม 
ให้นิสิตฝึกท างานร่วมกับผู้อื่น ฝึก
รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ ต น เ อ ง  สั ง ค ม
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ป รั บ ตั ว ใ น
สถานการณ์ต่าง ๆ 

- ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตเรียนรู้และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
กระตุ้นให้คิดหาวิธีที่ จะมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการแก้ปัญหา โดย
เริ่มต้นจากตัวนิสิตเอง 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสะท้อนคิดในช้ันเรียน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม 
เช่น ภาวะผู้น า/ผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบ 
การแสดงจุดยืนของตนเอง การรับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม และค้นหา
ทางออกร่วมกันได้  

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ใน
การ เรียนรู้ 

-  ป ร ะ เ มิ น จา ก ก า ร ป รั บ ตั ว ใ ห้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามกาละและเทศะ 

- ให้นิสิต/ผู้ที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม 
-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน  (มีการ

ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ 
ประเมิน 

4.2 แสดงออกถึ งการ เป็นพลเมืองที่มี
คุณภาพ รู้หน้าที่ตนเอง เคารพผู้อื่น 
เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่มี
ความหลากหลายทางความคิดและ
วัฒนธรรมได้ 

- มอบหมายโครงการ/กิจกรรมกลุ่ม 
ให้นิสิต ฝึกท างานร่วมกับผู้อื่น  ฝึก
รั บผิ ดชอบต่ อ  ตน เอง  สั งคม 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  แ ล ะ ป รั บ ตั ว ใ น 
สถานการณ์ต่าง ๆ 

- ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตเรียนรู้ และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ

- สังเกตจากพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม 
เช่น ภาวะผู้น า/ผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบ 
การแสดงจุดยืนของตนเอง การรับฟังความ
คิดเห็นของเพื่อนร่วมกลุ่ม และค้นหา
ทางออกร่วมกัน ได้  
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ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
กระตุ้นให้คิดหาวิธีที่จะมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการแก้ปัญหา โดย
เริ่มต้นจากตัวนิสิตเอง 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสะท้อนคิดในช้ันเรียน 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ 

-  ป ร ะ เ มิ น จา ก ก า ร ป รั บ ตั ว ใ ห้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามกาละและเทศะ 

- ให้นิสิต/ผู้ที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม 
-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน  (มีการ

ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ 
ประเมิน 

4.3 ปรับตัวให้เข้ากับสังคมและ สถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ 

- มอบหมายโครงการ/กิจกรรมกลุ่ม 
ให้นิสิตฝึกท างานร่วมกับผู้อื่น  ฝึก
รั บ ผิ ด ชอบ ต่ อ ต น เ อ ง  สั ง ค ม 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ป รั บ ตั ว ใ น 
สถานการณ์ต่าง ๆ 

- ใช้กรณีศึกษาให้นิสิตเรียนรู้และ
ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง
กระตุ้นให้คิดหาวิธีที่จะมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการแก้ปัญหา โดย
เริ่มต้นจากตัวนิสิตเอง 

- น าเสนอ อภิปรายแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น และสะท้อนคิดในช้ันเรียน 

- สังเกตจากพฤติกรรมการท ากิจกรรมกลุ่ม 
เช่น ภาวะผู้น า/ผู้ร่วมงาน ความรับผิดชอบ 
การแสดงจุดยืนของตนเอง การรับฟังความ
คิด เห็นของเพื่ อนร่ วมกลุ่ มและค้นหา
ทางออกร่วมกัน ได้  

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ 
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ใน
การ เรียนรู้ 

-  ป ร ะ เ มิ น จา ก ก า ร ป รั บ ตั ว ใ ห้ เ ข้ า กั บ
สถานการณ์ต่าง ๆ ตามกาละและเทศะ 

- ให้นิสิต/ผู้ที่ เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม 
-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน  (มีการ

ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ 
ประเมิน 

 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรูด้้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลข เพื่อน าไปใช้
ในกระบวนการตัดสินใจหรือวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาได้ 

- มอบหมายโครงการ/กิจกรรมให้
นิสิตฝึกฝนการคิดวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงตัวเลข 

- ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและ
สะท้อนคิดสิ่งที่ได้รับจากประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ 
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ผลการเรียนรูด้้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

- ฝกึใช้ข้อมูลทางสถิติประกอบการ
วิเคราะห์ประเด็นปัญหา 

- ประเมินจากคุณภาพของโครงการ/กิจกรรม 
-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน  (มีการ

ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ
ประเมิน) 

5.2 ใ ช้ภาษาในการสื่ อสาร ได้  อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

-  ฝกึการใ ช้ทักษะสื่อสารในการ
น าเสนอ ผลงาน   ทั้งการฟัง การ
อ่ า น  ก า รพู ด  และกา ร เ ขี ยน 
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

- ประเมินทักษะการฟังและการอ่านจากการ 
ตั้งค าถามและตอบค าถาม  

- ประเมินทักษะการพูด ทั้งการใช้ภาษา
ถ้อยค าและภาษาท่าทาง โดยพิจารณาจาก
การน าเสนอผลงานเป็นล าดับขั้นตอน พูด
ชัดเจน กระชับ ตรงประเด็น เข้าใจง่าย มี
บุคลิกภาพท่ีเหมาะสมและรักษาเวลา 

- ประเมินทักษะการเขียนจากคุณภาพของ 
โครงการ/กิจกรรม ที่มีการเขียนเป็นล าดับ 
ขั้นตอน ชัดเจน ตรงประเด็น เข้าใจง่าย 

-  ประเมินจากการสอบข้อเขียน (มีการ 
ก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการ 
ประเมิน) 

5.3 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวม
ข้ อ มู ล  น า เ ส น อ ไ ด้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ์ 

-  ส อ ด แ ท ร ก ห ลั ก ก า ร เ ลื อ ก
แหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือและวิธีการ
อ้างอิงแหล่งข้อมูล อย่างถูกต้อง
ตามหลักและจรรยาบรรณทาง
วิชาการ 

- ฝึกใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บ
รวบรวม ข้อมูล และน าเสนอจาก
แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเช่ือถือ 

-  ฝกึเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่
เ ห ม า ะ ส ม  ป ร ะ ก อ บ ก า ร ท า
โครงการ/กิจกรรม/การน าเสนอ
ผลงาน 

- ประเมินจากคุณภาพโครงการ/กิจกรรม 
- ประเมินจากการเลือกใช้เทคโนโลยีในการ 

สืบค้นเก็บรวบรวมข้อมูล น า เสนอได้
เหมาะสม มีความน่าเช่ือถือ และอ้างอิง
แหล่งข้อมูลอย่างถูกต้องตามหลักและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ (มีการก าหนด
เกณฑ์มาตรฐาน Rubrics ในการประเมิน) 
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6. ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะของหลักสูตร 
ผลการเรียนรูด้้านทักษะพิสัย/สมรรถนะ 

ของหลักสูตร 
กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

6.1 สามารถพัฒนาออกแบบโครงสร้าง
พื้นฐานของข้อมูล โมเดลของข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

 
6.2 สามารถแก้ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ของระบบโครงสร้างข้อมูล โมเดลของ
ข้ อมู ลด้ วยการคิ ด วิ เ ค ร าะห์ อย่ า ง
เหมาะสม 

- จดัการเรียนการสอนในลักษณะ
บูรณาการ เน้นให้ผู้ เรียนลงมือ
ปฏิบัติ (Active Learning) 

-  จัด ก า ร เ รี ย นกา รสอน โดย ให้
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมข้อมูลจาก
สถานการณ์สมมุติ หรือจากปัญหา
ที่ ได้รับจากหน่วยงานภายนอก 
(Problem-based learning) 

- จดัท าโครงงานเสริมสร้างทักษะการ
ออกแบบ โมเดล แก้ปัญหาระบบ
โครงสร้างพื้นฐานข้อมูล 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ

ปฏิบัติงานของนิสิตในด้านต่าง ๆ คือ 

 การทดสอบย่อย 
 การสอบกลางภาคการศึกษาและปลาย
ภาคการศึกษา 

 การจัดท ารายงาน/แผนงาน/โครงการ 

การน าเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ 
โครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน 

 
สรุปมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.1 มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ตรงต่อเวลา 

1.2 มีจิตส านึกสาธารณะ เสียสละเพื่อส่วนรวม 

1.3 ตระหนักในคุณคา่ของศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นหรือสากล 

1.4 มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. ด้านความรู้ 2.1 บูรณาการความรู้ที่เรียนเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ การท างาน และการด าเนินชีวิตใน

สังคมพหุวัฒนธรรม 

2.2 มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธบิายหลักการและทฤษฎีใน
ศาสตร์เฉพาะ 

2.3 มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และ/หรือคณติศาสตร์ 
2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ พัฒนาความรู้ใหม่ โดยเฉพาะด้าน ... 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.1 ประยุกต์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ 
3.2 คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ไขปญัหาได ้

3.3 ประเมิน วิพากษ์ สถานการณต์่าง ๆ โดยใช้ความรู้เป็นฐาน 

3.4 มีความคิดรเิริ่ม สร้างสรรค์นวตักรรม 

3.5 เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรม 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 

4.1 ท างานร่วมกับผู้อื่นในฐานะผูน้ าและผู้ร่วมงานได ้

4.2 แสดงออกถึงการเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้หน้าท่ีตนเอง เคารพผู้อื่น เพื่อให้สามารถอยู่
ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางความคิดและวัฒนธรรมได้ 

4.3 สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 

5. ด้านทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 วิเคราะห์ข้อมลูเชิงตัวเลข เพือ่น าไปใช้ในกระบวนการตดัสินใจหรือประเด็นปญัหาได้ 
5.2 ใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 ใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูล น าเสนอได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
6. ด้านทักษะพิสัย/สมรรถนะ
ของหลักสูตร 

6.1 มีความสามารถในการพัฒนาออกแบบโครงสรา้งพื้นฐานของข้อมูล แบบจ าลองของข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

6.2 มีความสามารถในการแก้ปญัหาด้านโครงสรา้งพื้นฐานของระบบโครงสร้างข้อมูล แบบจ าลอง
ของข้อมูลด้วยการคดิวิเคราะห์อยา่งเหมาะสม 

 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา(Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก           ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

วิชาศึกษาทั่วไป 
ชุดวิชาการเรียนรู้และการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 

มศว191 การเรียนรูสู้่โลกในศตวรรษที่ 21              

มศว192 การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                  

ชุดวิชาศิลปะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ 

มศว193 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

                

มศว194 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ               

                

ชุดวิชามศว เพ่ือสังคม 

มศว195 พลเมืองสร้างสรรคส์ังคม             

มศว196 ศาสตร์และศลิป์แห่งการพัฒนาสังคมอย่าง
ยั่งยืน 
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะของ
หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ชุดวิชาการพัฒนาทักษะการท างานและการเป็นผู้ประกอบการ 

มศว197 การพูดและการน าเสนองานเพื่ออาชีพ                   

มศว198 การเตรียมพร้อมสู่การท างานและการเป็น
ผู้ประกอบการ   

               

ชุดวิชาวิถีชีวิตที่ชาญฉลาด 

มศว291 วิถีชีวิตเพื่อสุขภาพ                      

มศว293 การปรับตัวในสังคมพลวตั                      

 

 

 

  



 

59 

 

รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะหเ์ชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย/
สมรรถนะของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

วิชาบังคับ 
ชุดวิชาพื้นฐานการโปรแกรมเบื้องต้นและการค านวณ 
วศข111 วิศวกรรมข้อมูลและการโปรแกรมเบื้องต้น                      

วศข112 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์                      

วศข181 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมข้อมูล                      

วศข182 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

                     

ชุดวิชาการโปรแกรมและข้อมูล 
วศข113 การโปรแกรมเชิงวัตถุ                      

วศข141 ระบบฐานข้อมูล                      

ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
วศข121 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์                      

วศข142 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม                 

ชุดวิชาการค านวณ อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล 
วศข241 สถาปัตยกรรมข้อมูล                      

วศข281 การค านวณเชิงตัวเลข                      
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย/
สมรรถนะของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ชุดวิชาข้อมูลและการค านวณ 

วศข242 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น              

วศข282 สถิติส าหรับวิศวกรรมข้อมูล         

ชุดวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต   
วศข231 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์               

วศข251 การโปรแกรมบนเว็บ         

ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 
วศช321 ระบบปฏบิัติการ                      

วศข331 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเบื้องต้น                      

วศข332 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์              

ชุดวิชาการสร้างแบบจ าลองขอ้มูลขนาดใหญ่ 
วศข342 ข้อมูลขนาดใหญ่           

วศข361 การเรียนรู้ของเคร่ืองจักรเบื้องต้น                 

วศข391 สัมมนา 1          
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย/
สมรรถนะของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และการวิเคราะห์ระบบ 

วศข451 เด็ฟออฟส์                      

วศข452 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ                      

วศข492 เตรียมสหกิจ        

ชุดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 

วศข491 โครงงานวิศวกรรมข้อมูล 1                      

วศข493 การฝึกงาน        

ชุดวิชาการพัฒนาโครงงานและน าเสนอทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 

วศข494 สัมมนา 2                      

วศข495 โครงงานวิศวกรรมข้อมูล 2                      

ชุดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูลเชิงลึก 
วศข496 สหกิจศึกษา           
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
วิชาเลือก 
ชุดวิชาข้อมูล สารสนเทศและความปลอดภัย 
วศข333 ความมั่นคงปลอดภัยของคลาวด ์             

วศข341 ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ                      

ชุดวิชาระบบเครือข่ายประมวลผลแบบกระจาย 

วศข351 เว็บเทคโนโลย ี         

วศข431 ระบบแบบกระจายและการค านวณแบบ
ขนาน 

       

วศข434 บล็อกเชน             

ชุดวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 

วศข432 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งเบื้องต้น         

วศข433 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัต ิ             
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย/

สมรรถนะ
ของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
วศข441 การท าเหมืองข้อมูลเบื้องต้น                      

วศข442 การท าเหมืองข้อความ                      

วศข443 การวิเคราะห์กลุ่มเครือข่ายสังคม                      

วศข444 การค้นคืนสารสนเทศ                      

ชุดวิชาระบบอัจฉริยะ 

วศข461 คอมพิวเตอร์วิทัศน์เบื้องต้น                      

วศข462 ปัญญาประดิษฐ ์                      

วศข463 เครือข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก            

ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธรุกิจและการวิเคราะห์ 
วศข471 การวิเคราะห์ข้อมูลและความชาญฉลาด 
ทางธุรกิจ 

                     

วศข481 การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา                      

ชุดวิชาการค านวณเชิงวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 
วศข482 ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ                      

วศข483 การค านวณเชิงควอนตัม                      
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รายวิชา 1. คุณธรรมและ
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย/
สมรรถนะของ

หลักสูตร 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 
ชุดวิชาการประยุกต์ บูรณาการและพัฒนานวัตกรรม 
วศข484 วิศวกรรมข้อมูลประยุกต์                      

วศข485 นวัตกรรมทางวิศวกรรมข้อมูล                      

วศข486 การบูรณาการทางวิศวกรรมข้อมูล             
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2559 (ภาคผนวก ก) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 มีการด าเนินการเพ่ือทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของนิสิต  ตามรายละะเอียดที่ก าหนดไว้ใน 
มคอ. 2 ที่ถอดลงสู่ มคอ. 3-6 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาโดยมีการพิจารณาผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ขณะนิสิตก าลังศึกษา 

• ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชา  และใช้วงจร PDCA .ในการด าเนินงานของระบบผ่าน
คณะกรรมการ/อาจารย์ผู้สอน 

• ผู้สอนรายวิชาเดียวกัน ก าหนดระบบและวิธีการวัดและประเมินผลร่วมกันให้สอดคล้องกับตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ของหลักสูตร จากนั้นท าการทวนสอบผลการเรียนโดยการประชุมตัดสินผลร่วมกัน 

• มีการทบทวนระบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตให้สอดคล้องกับการก าหนดของมาตรฐานการเรียนรู้ของ

หลักสูตร 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

• ประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

• ประเมินจากความคิดเห็นของบัณฑิตที่จบการศึกษา 
 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
       3.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
  3.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
  3.3 เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       3.4 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้หลักสูตรส่งเสริมอาจารย์ใหม่เข้ารับการปฐมนิเทศและอบรมความเป็นครู ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อ
เทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้ เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การวางแผนและ
ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง  
  1.1 หลักสูตรชี้แจงปรัชญา วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตร และมอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น 
รายละเอียดหลักสูตร คู่มือการศึกษาและหลักสูตร คู่มืออาจารย์ กฎระเบียบต่าง ๆ 
  1.2 หลักสูตรจัดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ หรือจัดให้
สอนร่วมกับอาจารย์ที่มีประสบการณ์  
  1.3 หลักสูตรก าหนดอาจารย์พ่ีเลี้ยงเพ่ือช่วยเหลือและให้ค าแนะน าปรึกษา ตลอดจนประเมินและติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของอาจารย์ใหม่  
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การ
เรียนรู้ เทคนิควิธีการสอน การใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล การวัดประเมินผล การวิเคราะห์ผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน การวางแผนและปรับปรุงรายละเอียดรายวิชา การประกันคุณภาพการศึกษา และระบบสารสนเทศที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ และหน่วยงานภายนอก อย่างต่อเนื่อง  

2.1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการรับรองสมรรถนะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราช
อาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF)  
 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
  2.2.1 สนับสนุนให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการ โดยมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
การบริการทางวิชาการแก่สังค เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในการวิจัยทางวิชาการ/
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการ น าเสนอและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ   
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพ 
 
1. การก ากับมาตรฐาน 
 การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ดังนี้  
 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาขั้นต่ าปริญญา
โทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง   
 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย
ศาตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 - มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของคณะกรรมการวิพากษ์และพัฒนาหลักสูตร 
ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ บัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย เศรษฐกิจ สังคม 
และความก้าวหน้าทางวิชาการ มาประกอบการพิจารณาด้วย 
 
2. บัณฑิต 
 - มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา/หลักสูตร มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (ELO) ให้ครอบคลุมผลการเรียนรู้ที่
เทียบเคียงอย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 - หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตที่ได้งานท า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษา 
 - หลักสูตรมีการติดตามการเผยแพร่ผลงาน (โครงงาน งานวิจัย ฯลฯ) ของนิสิตที่สะท้อนผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตรก่อนจบการศึกษา 
 
3. นิสิต 
 - หลักสูตร มีกระบวนการรับนิสิต โดยก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติของนิสิตที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของหลักสูตร และมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาเพ่ือให้นิสิตมีความพร้อมในการเรียนและสามารถส าเร็จ
การศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
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 - หลักสูตร มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพของนิสิตในรูปแบบต่าง ๆ เสริมสร้าง
จิตส านึกในการรับใช้สังคมและส่วนรวม เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 - หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ สังคม และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่
นิสิต โดยมีการก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพ่ือให้นิสิตสามารถเข้าปรึกษาได้ 
 - หลักสูตรมีการส ารวจข้อมูลการรับ การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาของนิสิต เพ่ือติดตาม ประเมิน และปรับปรุง
ผลการด าเนินงาน 
 - หลักสูตร มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการประเมินความพึงพอใจของผลการ
จัดการข้อร้องเรียน 
 
4. อาจารย ์
 - หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับอาจารย์ใหม่ที่สอดคล้องกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ใหม่ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
 - หลักสูตร มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาการ
เรียนรู้ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเรียนการสอน การวัดประเมินผลการ
เรียนรู้ รวมถึงกฎหมายและจริยธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 - หลักสูตร มีระบบและกลไกในการบริหาร ส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ ให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UK Professional Standards Framework- UKPSF) 
การพัฒนาตนเองให้มึความเชี่ยวชาญในสาขาวิชา การวิจัย การบริการวิชาการ และมีความก้าวหน้าในการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และนโยบายของมหาวิทยาลัยและแนวทางของหลักสูตร 
 - มีการก ากับติดตามข้อมูลของอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักสูตร ให้มีคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทาง
วิชาการ การคงอยู่ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด  
 
5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 - คณะส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มีความเข้าใจในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร ชุดวิชา และรายวิชา ที่
มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (Outcome-based Education)  และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้
เสีย ตลาดแรงงาน ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการ นโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 - มีการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญผ่านเทคนิคการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ที่
หลากหลายตามสภาพจริง ส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้และการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เรียนรู้และท างานร่วมกับผู้อ่ืน การใช้
เทคโนโลยีในการเรียนรู้ การสื่อสาร และการท างาน การบูรณาการการเรียนกับการท างาน การฝึกงาน และการวิจัย 
 - มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
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 - มีการก าหนดอาจารย์ผู้สอน โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในรายวิชาหรือเนื้อหาที่สอน 
โดยมีการก ากับติดตามและตรวจสอบ การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการจัดการเรียนรู้  
 - มีการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย มีเกณฑ์การประเมินและการตัดสิน
ผลที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 - มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา ในการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการเรียนการสอน ทั้ง
ด้านกายภาพห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถานที่พักผ่อน
ระหว่างเรียน รวมถึงมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน อย่างเพียงพอและ
เหมาะสมต่อการสนับสนุนให้ผู้เรียนบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่ก าหนดได้ (หลักสูตรขยายความสิ่งสนับการเรียนรู้
เพ่ิมเติม)  
 - มีการส ารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนและนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน า
ผลการส ารวจมาพัฒนาปรับปรุง 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีที่ 1 
2565 

ปีที่ 2 
2566 

ปีที่ 3 
2567 

ปีที่ 4 
2568 

ปีที่ 5 
2569 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ  
      ประชุมเพื่อวางแผนและทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ 
      กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับ อุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐาน 
      คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ 
      ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อน 
      การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ 
      ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5  
      และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปดิสอน 
      ให้ครบทุกรายวิชา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  
      ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
      ที่ก าหนดในมคอ.3 และ มคอ.4(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ 
      รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปกีารศึกษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน 
      หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินการ 
      ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า 
      ด้านการจัดการเรียนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
      หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการ 
      พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ 
       หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - ✓ ✓ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ย 
        ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - 
 ✓ 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 - มีการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต (ปค.003) และน าผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพื่อปรับปรุง (มคอ.5) และพัฒนาการจัดการเรียนการสอน (มคอ.3) ให้เหมาะสม  

 - มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย อาทิ การมีส่วนร่วมใน
การท ากิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน การน าเสนองาน การประเมินชิ้นงาน ผลงาน รายงาน หรือการ
สอบ  

 - มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตตามสภาพจริง โดยผู้ประเมินที่หลากหลาย อาทิ ผู้สอน ผู้เรียน 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือบุคลากรจากแหล่งฝึก 
 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 - มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยนิสิต 
 - มีการประเมินทักษะการสอนของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร/หัวหน้าภาควิชา/คณะ/ส่วนงาน 
 - ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลงานการจัดการเรียนการสอนเข้าประกวดทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
- ก าหนดให้มีคณะกรรมการประเมินหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยคณะกรรมการภายในและภายนอกสถาบัน 
- ประเมินหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียนการสอน การประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ (Outcome) 
- ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
- น าผลที่ได้จาก 2.2 และ 2.3 ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

- ประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้การ
ก ากับมาตรฐานหลักสูตร (องค์ประกอบ ที่ 1)  

- ประเมินผลการด าเนินงานโดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance: AUNQA) ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  



 

72 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมข้อมูลผลการประเมินที่ได้จากนิสิต บัณฑิต ผู้สอน ผู้ใช้บัณฑิต ข้อมูล

จาก ปค.003 มคอ.5 มคอ.6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือทราบ

ปัญหาการด าเนินงานของหลักสูตรในภาพรวม และน าสู่การวางแผน ปรับปรุง หรือพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตร

ในปีการศึกษาถัดไป รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

เป็นประจ าทุก 5 ปี   
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ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร  
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่)  
ภาคผนวก จ  ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
ภาคผนวก ช  เอกสารบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย 

   ศรีนครินทรวิโรฒกับกลุ่มบริษัท IVERSON และกลุ่มบริษัทซีดีจี 
ภาคผนวก ซ  ตารางสรุปค าอธิบายชุดวิชา 
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ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสูตร 
 
  



 

92 

 

 
 

 



 

93 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

94 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 
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คณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูล ได้ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อ
หลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 3 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้ 

1) ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2) ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
3) นายกิตติรักษ์ ม่วงมิ่งสุข บริษัท คลัสเตอร์คิท 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
ดร.กุลวดี ศรีพานิชกุลชัย 

ในหมวดวิชาบังคับ (2.2.2) ยังขาด
เนื้อหาท่ีส าคญัต่อสาขาวิชาชีพ
ดังต่อไปนี ้
1. Performance, 
scaling, distributed 
systems, parallelization ซึ่ง 
ส าคัญในการท า data pipeline 
2. Data privacy and ethics จะต้อง
มีความตระหนักถึง 
เรื่องนี้้ในการจัดการ data 
3. Machine learning/AI ควรม ี
บังคับอย่้างน้อยหนึ่งวิชา เพราะ 
data engineer จ าเป็นต้องเข้าใจงาน
ทางด้าน data science เพื่อให้
สามารถท างานร่วมกันได ้

1. เพิ่มเนื้อหาเหล่านี้ในรายวิชา 
DE241 Data Architecture ซึ่งเป็น
หนึ่งในวิชาบังคับ และ ในรายวิชา 
DE431 Distributed and Parallel 
Computing ซึ่งอยู่ในวิชาเลือก 
2. เพิ่มเนื้อหาทางด้าน Data privacy 
and ethics ลงในรายวิชา DE332 
Cybersecurity ซึ่งเป็นหน่ึงใน
รายวิชาบังคับ 
3. เพิ่มรายวิชา DE361 
Introduction to Machine 
Learning ลงในหมวดวิชาบังคับ 

 

ในหมวด 2.3 วิชาเลือก ควรเพิ่ม
รายวิชาทางด้าน learning เช่น 
deep learning 

เพิ่มรายวิชา DE463 Artificial 
Neural Network and Deep 
Learning ลงในหมวดรายวิชาเลือก 

 

ในเชิง marketing ค าว่า data 
science เป็นค าที่แพร่้หลายกว่าค าว่า 
data engineering ผู้ที่สนใจสมัคร
เรียนอาจไม่เข้าใจว่า data 
engineering คืออะไร ตา่งจากจาก 
data science อย่างไร จึงไม่อาจ
ทราบได้ว่าจะดึงดดูคนให้สนใจสมคัร
เรียนมากน้อยเพียงใด อาจพิจารณา

 คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรมี
ความเห็นว่าจะคงช่ือหลักสตูรเป็น 
B.Sc in Data Engineering เอาไว้
เนื่องจากเห้นว่าหลักสูตรนี้ยังเป็นที่
ต้องการของตลาด โดยทางหลักสตูร
จะมีการเร่งประชาสัมพันธ์ท าความ
เข้าใจกับผู้สมัครใหม้ากขึ้น 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
ปรับชื่อสาขา data science and 
engineering หรือเพิ่มแขนงทีเ่น้นไป
ทาง data science 
ควรให้มีประสบการณ์ การท า
โครงงานในรายวิชาและท า senior 
project ร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
โดยตรง รับโจทยต์รงเพื่อท่ีจะได้เข้าใจ 
requirements ความต้้องการในการ
ใช้งานข้อมูล และฝึกทักษะในการ
สื่อสารกับภาคอุตสาหกรรมซึ่งเปน็
ทักษะที่ส าคัญในการประกอบอาชีพ
ด้านนี ้

 หลักสตูรมรีายวิชา DE493 
Internship และ วิชา DE496 Co-
operative Education ซึ่งจะเน้นให้
นิสิตไปท างานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม  

ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ 
เสนอให้เพิ่มเรื่องฐานข้อมูล 
แบบ NoSQL เช่น MongoDB 
เข้าไปด้วย เพื่อเพ่ิมทักษะให ้
สามารถขยายไปสู่การ 
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ ่
ในอนาคต 

เพิ่มเนื้อหาฐานข้อมลูแบบ NoSQL 
ลงในรายวิชา DE141 Database 
System และ DE342 Big Data 

 

เสนอให้เพิ่ม Presentation 
Skills for Science เข้าไปด้วย 
เนื่องจากการสื่อสารเรื่องข้อมูลใหค้น
ใช้งานเข้าใจจะเป็นสิ่งส าคัญมากใน
อนาคต 

การน าเสนอจะแทรกอยู่ในหลาย ๆ
รายวิชาที่มีการท าโครงงาน เช่น วิชา 
DE251 Web Programming, 
DE242 Introduction to Data 
Science นอกจากน้ีในรายวิชา 
DE491 Data Engineering Project 
I, และ DE495 Data Engineering 
Project II ก็จะเน้นให้นสิิตฝึกการ
น าเสนอโครงงานเป็นหลัก 

 

วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
และความปลอดภัย (วศข 437) เสนอ
ให้รวมเรื่อง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมลูส่วน 
บุคคล พ.ศ.2562 หรือ PDPA 
(Personal Data Protection Act) 
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ปลายเดือน
พฤษภาคม 2563 

เนื้อหาเกี่ยวกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล พ.ศ.2562 อยู่ในรายวชิา 
DE332 Cybersecurity 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
ถ้าเป็นไปได้ควรจัดเนื้อหาวิชาให้

ต่อเนื่องกัน เนื่องจากวิศวกรรมข้อมูล

จ าเป็นต้องมีความเชื่อมต่อทราบโจทย์

จาก Data Scientists ซึ่งรับโจทยต์รง

มาจากลูกคา้อีกทีหน่ึง การท างานจริง

จะมีลักษณะเป็น pipeline ที่มีการส่ง

ต่อโจทย์ความต้องการจากลูกค้าและ

น ามาตีความเป็นการเตรียมข้อมลูเพื่อ

ตอบโจทย์นั้น ๆ ถ้าสามารถจัดเรียง

หลักสตูรและเนื้อหาของแตล่ะวิชาให้

มีลักษณะเป็น pipeline เหมือน

สถานการณ์จริง ตั้งแต่การทราบโจทย์ 

การท า data acquisition data, 

preparation data cleansing, data 

analytics และ data visualization 

บนโจทย์เดยีวกันได้นา่จะส่งผลดีตอ่

การเตรียมความพร้อมและทัศนคติ

ของนิสิต ในทางปฏิบัติเสนอให้

พิจารณาท าโจทย์เดียวในลักษณะ 

project-based และแบ่งงาน

ออกเป็น data acquisition data 

preparation data cleansing data 

analytics และ data visualization 

สอดแทรกเข้าไปในเนื้อหาวิชาในแต่

ละภาคเรยีนและใหต้่อเนื่องกันไปใน

ภาคเรยีนถัดไป 

รายวิชา DE242 Introduction to 
Data Science จะครอบคลมุเนื้อหา 
workflow การท างานท้ังหมดของ 
Data Scientist และ Data 
Engineering เพื่อให้นิสติได้มีความ
เข้าใจใน scope การท างานท้ังหมด  

 

ในส่วนรายละเอียดของเนื้อหาบาง

วิชา ท่ีต้องปรับให้สอดคล้องกับ

สถานภาพท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปใน

อนาคต เช่น เรื่องฐานข้อมูลแบบ 

NoSQL เช่น MongoDB เข้าไปดว้ย 

เนื้อหาเกี่ยวกับฐานข้อมลูแบบ 
NoSQL จะอยู่ในรายวิชา DE141 
Database System และวิชา DE342 
Big Data 
วิชา DE471 Data Analytics and 
Business Intelligence ซึ่งอยู่ใน
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
เพื่อเพ่ิมทักษะให้สามารถขยายไปสู่

การประมวลผลข้อมลูขนาดใหญ่ใน

อนาคต หรือการเน้นเรื่อง Data 

Visualization ให้มาก ๆ เพื่อให้

สื่อสารกับผู้ใช้งานถึงประโยชน์ของ

การใช้ข้อมูลไดจ้ริง 

หมวดวิชาเลือกจะครอบคลุมในเรือ่ง
ของการท า Data Visualization และ
การน าไปประยุกต์ใช้งาน 

Soft Skills เช่น การบริหารคน 
ทักษะการสื่อสาร การน าเสนอ การ
ท าความเข้าใจกับโจทย์ของลูกค้า การ
ประเมินจ านวนงานและต่อรองงาน 
จัดเป็นปัจจยัที่ส าคญัมาก เสนอ
สนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาสเรียนรู้
จากการใช้งานจริงให้มาก เพราะจะ
เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่น าไปสู่
ความส าเร็จส าหรับใช้เมื่อจบจาก
มหาวิทยาลยั 

Soft skill เหล่านีจ้ะอยู่ในรายวิชา 
DE492 Co-operative Education 
preparation, DE491 Data 
Engineering Project I และ DE495 
Data Engineering Project II 

 

เสนอให้สนับสนุนให้นิสติมีโอกาสได้
เรียนวิชา SWU 226 ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใช้เป็นพื้นฐาน
ในการท างานและการปรับตัวตาม
สถานการณ์ในอนาคต 

ทางหลักสูตรจะสื่อสารให้นิสติไปเรียน
วิชา SWU226 

 

ส่วนวิชาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม 
เสนอให้ท าเป็นกรณีศึกษาวิเคราะห์
เคสตา่ง ๆ ที่เกิดขึ้นท้ังในประเทศและ
นอกประเทศมาเป็นตัวอย่าง จะได้
ประสบการณ์มากกว่าศึกษาบท
จริยธรรมเพียงอย่างเดียว 

วิชา DE332 Cybersecurity พูดถึง
จริยธรรมต่างๆทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมข้อมลุพร้อมท้ังยก
กรณีศึกษาจากในและต่างประเทศ 

 

ความเข้าใจและใส่ใจในบริบทของ
พื้นที ่(Local Knowledge) ก่อนการ
ประยุกต์ใช้ข้อมูล เนื่องจาก
สถานการณ์ COVID-19 อาจส่งผลให้
แต่ละพื้นท่ีต้องมีศักยภาพในการดแูล
ตนเองมากขึ้น ไมส่ามารถพึ่งพา
รัฐบาลส่วนกลางใน กทม ได้อยา่ง
เดียว การเสรมิศักยภาพให้ท้องถิ่น

ทางหลักสูตรจะเพิ่มเตมิบริบทของ
พื้นที่ไปในทุกรายวิชาที่มีการสอน 
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ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ  การด าเนินการปรับปรุง เหตุผลในการไม่ปรับปรุงแก้ไข 
สามารถเก็บข้อมูลเพื่อน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยตนเองจะเป็นสิ่งส าคญัมาก
ในอนาคต และเป็นโอกาสทางการงาน
และธุรกิจให้นิสิตหลังจบการศึกษา
ด้วย เห็นว่าในหลักสูตร ของ มศว มี
หลายวิชาที่ส่งเสรมิทักษะท้องถิ่นอยู่
แล้ว จึงขอเสนอให้ส่งแสริมให้นิสติ
เรียนรู้และน ามาประยุกต์ใช้ เช่น 
SWU361 มศว เพื่อชุมชน SWU362 
ภูมิปัญญาท้องถิน่ SWU363 สัมมาชีพ
ชุมชน และ SWU364 กิจการเพื่อ
สังคม 
การประมาณการจ านวนการรับนสิิต 

อาจจะต้องน าเรื่องการลดลงของ

จ านวนประชากรเข้ามาคดิด้วย ซึ่ง

น่าจะมผีลต่อการประมาณการรายได้

เช่นกัน 

หลักสตูรจะมีแผนที่จะเปดิบาง
รายวิชาเป็น short course ให้
บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมเรียนด้วย 

 

สถานการณ์ COVID-19 อาจส่งผลต่อ

จ านวนนิสิตที่จะเข้ามาเรียนใน กทม 

เช่นกัน เสนอให้มีการเตรยีมเรื่อง

เนื้อหาการเรียนรู้ทางไกลและ

พิจารณาท าหลักสูตรควบคู่กับ

มหาวิทยาลยัในต่างจังหวัดเพื่อคง

จ านวนนักศึกษาให้ไดต้ามเปา้ 

ทางหลักสูตรมีการเตรียมความพรอ้ม
ในการจัดท าสื่อการสอน online โดย
มีการอัด vdo ประกอบการสอนใน
เกือบทุกรายวิชาเพ่ือให้นิสิตสามารถ
น าไปทบทวนหรือเรียนรู้จากทางไกล
ได ้
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ภาคผนวก ง  รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่) 
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1. วิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน/ผู้ใช้บัณฑิต(หลักสูตรใหม่) /การประเมินผลหลักสูตร 
(หลักสูตรปรับปรุง) 
ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ท าการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานจากเว็บไซต์จัดหางาน 

LinkedIn/Jobsdb และได้ข้อสรุปว่าในขณะนี้มีความต้องการต าแหน่งวิศวกรข้อมูลเป็นจ านวนมากดังแสดงใน

ภาพที่ ง1-ง3 โดยมีฐานเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ที่ 3x,xxx บาท/เดือน ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดในประเทศ

ไทยที่เปิดสอนหลักสูตรวิศวกรรมข้อมูล 

 

  

รูป ง1 ต าแหน่งงานวิศวกรรมข้อมูลที่ประกาศอยู่บนเว็บไซต์จัดหางาน jobsdb.com 
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รูป ง2 ต าแหน่งงานวิศวกรรมข้อมูลที่ประกาศอยู่บนเว็บไซต์จัดหางาน jobsdb.com 

 

รูป ง3 ต าแหน่งงานวิศวกรรมข้อมูลที่ประกาศอยู่บนเว็บไซต์ linkedin 
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2. วิเคราะห์ความสนใจของนักเรียนระดับมัธยมที่มีต่อหลักสูตร 
 ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ท าการส ารวจความสนใจของนักเรียนระดับมัธยมที่มีต่อหลักสูตรพบว่า 

3 ปัจจัยหลักท่ีจะท าให้นักเรียนมาเลือกเรียนหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูลดังแสดงในรูปที่ ค4 คือ 1) โอกาสที่จะได้

ท างานด้านวิศวกรรมข้อมูลที่บริษัทชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ 2) ฐานเงินเดือน และ 3) เป็นหลักสูตรสองภาษา 

 

รูป ง4 สาเหตุหลักท่ีนักเรียนจะเลือกมาเรียนหลักสูตร วท.บ.วิศวกรรมข้อมูล 

 

รูป ง5 แสดงข้อคิดเห็นที่มีต่อค่าเทอมของหลักสูตรที่ตกประมาณเทอมละ 40,000 บาทส าหรับหลักสูตร 

Data Engineering แบบ 2 ภาษา โดยร้อยละ 72 ยอมรับได้กับค่าเทอมระดับนี้เนื่องจากมีความ

สมเหตุสมผลกับเงินเดือนที่จะได้รับ 
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รูป ง5 ข้อคิดเห็นที่มีต่อค่าเทอมของหลักสูตรที่ตกประมาณเทอมละ 40,000 บาท 

 

 

 

 

รูป ง6 แสดงข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามว่าจะแนะน าหลักสูตรนี้ให้แก่เพ่ือนๆและผู้ปกครองหรือไม่ 

โดยร้อยละ 17.8 ยินดีที่จะแนะน าหลักสูตรนี้ให้แก่เพ่ือนๆหรือผู้ปกครอง 
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รูป ง6 แสดงข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามว่าจะแนะน าหลักสูตรนี้ให้แก่เพ่ือนๆและผู้ปกครองหรือไม่ 

 

 

 

รูป ง7 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก จ ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้และโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
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ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและโครงสร้างรายวิชาตามแนวทาง AUN-QA 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (ELOs) กับ มาตรฐานผลการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา (TQF) 

 หมายเหต ุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF 
1. ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะปัญญา 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดขอบ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. ด้านทักษะพิสยั/สมรรถนะของหลกัสูตร 

มาตรฐานการเรียนรู ้
ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ TQF 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร

และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ด้านทักษะ
อื่น ๆ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

ELO 1 ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชพี ท างานและตัดสินใจให้สอดคล้องกับ
พฤติกรรมและจริยธรรมในวิชาชพีทางด้านข้อมูล 

                     

ELO 2 อธบิายหลักการ ทฤษฎีและความรู้ที่จ าเป็นในหลักการของ data pipeline, data lake 
และ data warehouse รวมไปถึงหลักการต่างๆที่ส าคัญทางวิศวกรรมข้อมูลหรือวิทยาการขอ้มูล 

                     

ELO 3 ประยกุต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพตรงตามระเบียบขอ้บังคับ 

                     

ELO 4 แก้ปญัหาตา่งๆทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบข้อมูล 
ด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ 

  
                   

ELO 5 น าเสนอและสือ่สารความรู้ด้านวิศวกรรมข้อมูลหรือวิทยาการข้อมูลใหก้ับผู้ฟังได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

                     

ELO 6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออยางมีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติด้าน
วิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 

ELOs 
ทักษะเฉพาะรายวิชา 

(Subject Specific Skills) 
ทักษะทั่วไป 

(Generic Skills) 
ความรู้ 

(Knowledge) 

ELO1 สามารถปฏิบัติและตัดสินใจให้
สอดคล้องกับจริยธรรมในวิชาชีพทาง
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรม
ข้อมูล 

SS1 อธิบายแนวปฏิบัติในทาง

วิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูลที่

เหมาะสม 

GS1: การแก้ปัญหาด้านการค านวน

อย่างมีหลักการณ์ 

GS2: การน าเสนองาน 

GS3: การท างานกลุ่ม 

GS4: การคิดและวิเคราะห์ 

K1: ระเบียบข้อบังคับในทางวิทยาศาสตร์

ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูล 

ELO2 อธิบายหลักการ ทฤษฎีและ
ความรู้ที่จ าเป็นของ data pipeline, 
data lake และ data warehouse 
รวมไปถึงหลักการต่าง ๆ ที่ส าคัญทาง
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรม
ข้อมูลได้ 

SS2: อธิบายรูปแบบและโครงสร้างข้อมูล

ในระบบคอมพิวเตอร์ 

SS3: แก้ปัญหาด้านการค านวนด้วย

คอมพิวเตอร์ 

GS1: การแก้ปัญหาด้านการค านวน

อย่างมีหลักการณ์ 

GS2: การน าเสนองาน 

GS3: การท างานกลุ่ม 

GS4: การคิดและวิเคราะห์ 

K2 หลักการพ้ืนฐานของ algorithm 

K3 ระบบเลขฐานและการค านวน  

K4 พ้้ินฐานการโปรแกรม 
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ELO3 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนา
ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานของข้อมูล
ได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ ตรง
ตามระเบียบข้อบังคับ 

SS3: การแก้ปัญหาด้านการค านวนด้วย

คอมพิวเตอร์ 

SS4: ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของ

ข้อมูล 

SS5: อธิบายสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์

และระบบปฏิบัติการ 

SS6: อธิบายโครงข่ายคอมพิวเตอร์ 

 

GS1: การแก้ปัญหาด้านการค านวน

อย่างมีหลักการณ์ 

GS2: การน าเสนองาน 

GS3: การท างานกลุ่ม 

GS4: การคิดและวิเคราะห์ 

K5 อธิบายหลักการพ้ืนฐานของอัลกอริธึม 

K6 อธิบายโครงสร้างข้อมูลData Structures 

K7 การโปรแกรมบนเว็บ 

K8 โครงข่ายอินเทอร์เน็ต 

K9 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และ

ระบบปฏิบัติการ 
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี/สมรรถนะรายชั้นปี 

ชั้นปี ผลลัพธ์การเรียนรู้รายชั้นปี 

ชั้นปีที่ 1 มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีและหลักการพ้ืนฐานทางวิศวกรรมข้อมูล 

ชั้นปีที่ 2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

ชั้นปีที่ 3 แก้ปัญหาต่าง ๆ ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบข้อมูลด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ 

ชั้นปีที่ 4 ค้นคว้า น าเสนอและสื่อสารความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผล ประยุกต์องค์ความรู้ในการพัฒนาโครงงาน การ

ใช้งานจริง 
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4. มาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA 

รายวิชา Program Learning Outcome (PLO)  
1 2 3 4 5 6 

1. วิชาบังคับ 
ชุดวิชาพ้ืนฐานการโปรแกรมเบื้องต้นและการค านวณ 
วศข111 วิศวกรรมข้อมูลและการโปรแกรมเบื้องต้น  / / /  / 
วศข112 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์  /    / 
วศข181 คณิตศาสตร์ส าหรับวิศวกรรมข้อมลู / /   / / 
วศข182 คณิตศาสตร์ส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร ์ /  /  / / 
ชุดวิชาการโปรแกรมและข้อมลู 
วศข113 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ /   /  / 
วศข141 ระบบฐานข้อมูล  / / /  / 
ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 
วศข121 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  / / /  / 
วศข142 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอรึทึม / /   / / 
ชุดวิชาการค านวณ อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล 
วศข241 สถาปัตยกรรมข้อมูล  / / /  / 
วศข281 การค านวณเชิงตัวเลข /  /  / / 
ชุดวิชาข้อมลูและการค านวณ 
วศข242 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น  / / /  / 
วศข282 สถิติส าหรับวิศวกรรมข้อมูล /  /  / / 
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รายวิชา Program Learning Outcome (PLO)  
1 2 3 4 5 6 

ชุดวิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
วศข231 การสื่อสารข้อมลูและเครือข่ายคอมพิวเตอร ์  / / /  / 
วศข251 การโปรแกรมบนเว็บ  / / /  / 
ชุดวิชาระบบคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย 
วศช321 ระบบปฏิบัติการ /  /  / / 
วศข331 การประมวลผลแบบกลุม่เมฆเบื้องต้น  / / /  / 
วศข332 ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์  / / /  / 
ชุดวิชาการสร้างแบบจ าลองข้อมลูขนาดใหญ่ 
วศข342 ข้อมูลขนาดใหญ่  / / /  / 
วศข361 การเรียนรู้ของเครื่องจักรเบื้องต้น / /   / / 
วศข391 สัมมนา 1 / /  /   
ชุดวิชาการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และการวิเคราะห์ระบบ 
วศข452 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ  / / /  / 
วศข451 เด็ฟออฟส์ /  /  / / 
วศข492 เตรียมสหกจิ  / / /  / 
ชุดวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 
วศข491 โครงงานวิศวกรรมข้อมูล 1  / / /  / 
วศข493 การฝึกงาน / /   / / 
ชุดวิชาการพัฒนาโครงงานและน าเสนอทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 
วศข494 สัมมนา 2 / /   / / 
วศข495 โครงงานวิศวกรรมข้อมูล 2  / / /  / 
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รายวิชา Program Learning Outcome (PLO)  
1 2 3 4 5 6 

ชุดวิชาการประยุกต์ บูรณาการและพัฒนานวัตกรรม 
วศข496 สหกิจศึกษา /  /  / / 
2. วิชาเลือก 
ชุดวิชาข้อมลู สารสนเทศและความปลอดภัย 
วศข333 ความมั่นคงปลอดภัยของคลาวด ์ /  /  / / 
วศข341 ความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ  / / /  / 
ชุดวิชาระบบเครือข่ายประมวลผลแบบกระจาย       
วศข351 เว็บเทคโนโลย ี /  /  / / 
วศข431 ระบบแบบกระจายและการค านวณแบบขนาน / /   / / 
วศข434 บล็อกเชน /  /  / / 
ชุดวิชาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง 
วศข432 อินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งเบื้องต้น /  /  / / 
วศข433 เครือข่ายคอมพิวเตอรภ์าคปฏิบัต ิ  / / /  / 
ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ 
วศข441 การท าเหมืองข้อมูลเบื้องต้น / /   / / 
วศข442 การท าเหมืองข้อความ  / / /  / 
วศข443 การวิเคราะห์กลุ่มเครือขา่ยสังคม / /   / / 
วศข444 การค้นคืนสารสนเทศ  / / /  / 
ชุดวิชาระบบอัจฉริยะ 
วศข461 คอมพิวเตอร์วิทัศน์เบื้องต้น / /   / / 
วศข462 ปัญญาประดิษฐ ์  / / /  / 
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รายวิชา Program Learning Outcome (PLO)  
1 2 3 4 5 6 

วศข463 เครือข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก / /   / / 
ชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกจิและการวิเคราะห์ 
วศข471 การวิเคราะห์ข้อมลูและความชาญฉลาดทางธุรกิจ  / / /  / 
วศข481 การวิเคราะห์ข้อมลูอนุกรมเวลา  / / /  / 
ชุดวิชาการค านวณเชิงวิทยาศาสตร์ขั้นสูง 
วศข482 ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการ / /   / / 
วศข483 การค านวณเชิงควอนตัม  / / /  / 
ชุดวิชาการประยุกต์ บูรณาการและพัฒนานวัตกรรม 
วศข484 วิศวกรรมข้อมูลประยุกต ์  / / /  / 
วศข485 นวัตกรรมทางวิศวกรรมข้อมูล  / / /  / 
วศข486 การบูรณาการทางวิศวกรรมข้อมลู / /   / / 
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5. ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังกับกลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 

ELOs กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 

1. สามารถปฏิบัติและตัดสินใจให้สอดคล้องกับ
จริยธรรมในวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ
วิศวกรรมข้อมูล 

สอดแทรกเนื้อหาที่มีการปลูกฝังคุณธรรมและ
จริยธรรมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 

1 ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลา 

การแต่งกาย การปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 

2 ประเมินจากพฤติกรรมการมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมการเรียนการสอน 

3 ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่

นิสิตได้รับมอบหมาย 

2. อธิบายหลักการ ทฤษฎีและความรู้ที่จ าเป็นของ 
data pipeline, data lake และ data warehouse 
รวมไปถึงหลักการต่าง ๆ ที่ส าคัญทางวิทยาศาสตร์
ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูลได้ 

1. ด าเนินการเรียนการสอน โดยการเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการแนะน าวิธีการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเอง 
 
2. จัดกิจกรรมและด าเนินการเรียนการสอนในหลาย
รูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนา 
การท าแบบฝึกหัด การเรียนรู้จากกรณีปัญหา การ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 

1 ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค

การศึกษา 

2 ประเมินจากการจัดท ารายงาน/แผนงาน/โครงการ 
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3. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการพัฒนาออกแบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานของข้อมูลได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
ตรงตามระเบียบข้อบังคับ 

1. จัดกิจกรรมและด าเนินการเรียนการสอนในหลาย 
รูปแบบ เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การสัมมนา 
การท าแบบฝึกหัด การเรียนรู้จากกรณีปัญหา การ
เรียนรู้เป็นรายบุคคล การเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญพิเศษ 
  
2. จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิต เพ่ือ
ศึกษา และแสวงหาความรู้  โดยฝึกทักษาะการ
วิเคราะห์ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
การสืบค้น และการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ จาก
สภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริงทั้งที่เป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม 
 
3. ด าเนินการเรียนการสอน โดยการเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ โดยการแนะน าวิธีการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูล
ด้วยตนเอง 

1. ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่

นิสิตได้รับมอบหมาย  

2. ประเมินจากการทดสอบย่อยภายในกิจกรรมการเรียน

การสอน 

3. ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค

การศึกษา 

4. ประเมินจากการจัดท ารายงาน/แผนงาน/โครงการ 

5. ประเมินจากโครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน 

4. แก้ปัญหาต่าง ๆ ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของ
ระบบข้อมูลด้วยการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบ 

1. จัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้นิสิต เพ่ือ
ศึกษา และแสวงหาความรู้  โดยฝึกทักษาะการ
วิเคราะห์ ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะ
การสืบค้น และการเรียนรู้ เชิงประสบการณ์ จาก

1. ประเมินจากผลงานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่

นิสิตได้รับมอบหมาย  
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สภาพปัญหาหรือสถานการณ์จริงทั้งที่เป็นรายบุคคล
และรายกลุ่ม 

2. ประเมินจากการทดสอบย่อยภายในกิจกรรมการเรียน

การสอน 

3. ประเมินจากการสอบกลางภาคและปลายภาค

การศึกษา 

4. ประเมินจากการจัดท ารายงาน/แผนงาน/โครงการ 

5. ประเมินจากโครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน 

5. น าเสนอและสื่อสารความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิผล 

1. มอบหมายงานให้นิสิตท ากิจกรรมสืบค้นข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูล และแปลความหมายข้อมูลทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม (Match A6-7) 
 
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตน าเสนอกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูล ในรูปแบบวาจาหรือการเขียนรูปเล่มรายงาน 
(Match A6) 

1. ประเมินจากการจัดท ารายงาน/แผนงาน/โครงการ 

2. ประเมินจากโครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน 
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6. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมืออย่างมี
ประสิทธิผลในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติด้าน
วิทยาศาสตร์ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูล 

1. มอบหมายงานให้นิสิตท ากิจกรรมสืบค้นข้อมูล 
ประมวลผลข้อมูล และแปลความหมายข้อมูลทั้ง
รายบุคคลและรายกลุ่ม 
 
2. จัดกิจกรรมให้นิสิตน าเสนอกระบวนการวิเคราะห์
ข้อมูล ในรูปแบบวาจาหรือการเขียนรูปเล่มรายงาน 

1. ประเมินจากการจัดท ารายงาน/แผนงาน/โครงการ 

2. ประเมินจากโครงงาน การฝึกปฏิบัติ และการฝึกงาน 
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ภาคผนวก ฉ  ประวัติและผลงานของอาจารย์ 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)     นายจันตรี ผลประเสริฐ 

ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Chantri Polpraert 

ต าแหน่งทางวิชาการ         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ที่ท างาน                           ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เบอร์โทรศัพท์                     02 649 5000 ต่อ  18025                            

Email                               chantri@g.swu.ac.th 

คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542 

M.Eng. Telecommunication Asian Institute of Technology 2543 

Ph.D. Electrical Engineering 
University of Washington, 

Seattle, USA 
2552 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 Data science, Machine learning, Computer network, Signal processing, Computer security 
 
ผลงานทางวิชาการ 
1. งานวิจัย 

1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
Meewella T, Taparugssanagorn A, Polprasert C. "Design and development of a low cost mobile 

phone detector for detecting active mobile phones". International Journal of Systems, 

Control and Communications 2019; 10(1):52–66.   

1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

Pongnumkul S, Khonnasee C, Lertpattanasak S, Polprasert C. Proof-of-Concept (PoC) of Land 

Mortgaging Process in Blockchain-based Land Registration System of Thailand. In 

Proceedings of the 2020 The 2nd International Conference on Blockchain Technology 

3 March 2020 (pp. 100–104). 
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Prathanrat P, Polprasert C. Performance Prediction of Jupyter Notebook in JupyterHub using 

Machine Learning. In 2018 International Conference on Intelligent Informatics and 

Biomedical Sciences (ICIIBMS) 21 – 24 October 2018 (pp. 157–162).  

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
   ไม่มี 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
  ไม่มี 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)    วีรยุทธ เจริญเรืองกิจ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Werayuth Charoenruengkit 
ต าแหน่งทางวิชาการ :           ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
ที่ท างาน                            ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เบอร์โทรศัพท์                     02 649 5000 ต่อ  18615                          
Email             werayuth@g.swu.ac.th 
 
คุณวุฒิ สาขาวิชา และสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

วุฒิการศึกษา คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีส าเร็จ 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 
2539 

M.S Electrical Engineering University of Florida, USA 2543 

Ph.D. 
Electrical Engineering and 

Computer Engineering 
Florida Atlantic University, USA 2552 

 

ความเชี่ยวชาญ 

        Data Science, Sofware Development 
 

ผลงานทางวิชาการ  

1. งานวิจัย 
     1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
              ไม่มี 
     1.2 บทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Charoenruengkit W. Course Planning Optimization with Conditional Constraints using Integer Linear 

Programming. In Proceedings of the 2nd International Conference on Digital Technology in 
Education 10 October 2018 (pp. 71–76). 

 

mailto:werayuth@g.swu.ac.th
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Charoenruengkit W, Saejun S, Jongfungfeuang R, Multhonggad K. Position Quantization Approach with 

Multi-class Classification for Wi-Fi Indoor Positioning System. In 2018 International 

Conference on Information Technology (InCIT) 24 – 26 October 2018 (pp. 1–5).  

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
    ไม่มี 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
    ไม่มี 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)      นายศุภชัย ไทยเจริญ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Supphachai Thaicharoen 
ต าแหน่งวิชาการ         ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ที่ท างาน                    114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์                    02 649 5000 ต่อ  18619                         
E-mail           supphachai@swu.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา 
ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีท่ีจบการศึกษา 

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ 

2537 

M.S. Computer Information Systems Colorado State University, USA 2542 
M.CS. Computer Science Colorado State University, USA 2547 

Ph.D. 
Computer Science and 
Information Systems 

University of Colorado, Denver, 
Colorado, USA 

2552 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 Big data analytics, data and text mining, deep technology, Internet of Things, mobile 
computing, precision agriculture, and social network analysis. 
 
1. งานวิจัย 
     1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
  ไม่มี 

1.2 บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Kunnakorntammanop S, Thepwuttisathaphon N, Thaicharoen S. An experience report on building a 

big data analytics framework using Cloudera CDH and RapidMiner Radoop with a cluster of 
commodity computers. In International Conference on Soft Computing in Data Science 28 
August 2019 (pp. 208–222). 
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2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ไม่มี 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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ประวัติและผลงานอาจารย์ 
  
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)      นายโสภณ มงคลลักษมี 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Sophon Mongkolluksamee 
ต าแหน่งวิชาการ         อาจารย์ 
ที่ท างาน                    114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
เบอร์โทรศัพท์                    02 649 5000 ต่อ  18627                          
E-mail           sophon@swu.ac.th 
ประวัติการศึกษา 
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาที่ได้รับ สถานที่ศึกษา ปีท่ีจบการศึกษา 

วศ.บ.  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2544 

วท.ม.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2551 
ปร.ด.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559 

 
ความเชี่ยวชาญ 
 Internet traffic measurement and analysis, Network management, Computer network security, 
Internet of Things (IoT), Blockchain technology, Data science. 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
   ไม่มี 
 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Mongkolluksamee S, Visoottiviseth V, Fukuda K. Robust Peer to Peer Mobile Botnet Detection by 

Using Communication Patterns. In Proceedings of the Asian Internet Engineering Conferrence 
12 November 2018 (p.38-45) 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 
 ไม่มี 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
 ไม่มี 
 



   

 

127 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)      นางสาวศุภร คนธภักดี 
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)  Subhorn  Khonthapagdee 
ต าแหน่งวิชาการ         อาจารย์ 
ที่อยู่                      114  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23  เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
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ความเชี่ยวชาญ 
 แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ของประชากรแพลงก์พืช การวิเคราะห์เสถียรภาพของระบบไม่เชิงเส้น  การวิเคราะห์
เสถียรภาพแบบลีอาพูนอฟ ระบบเชิงพลวัต ผลเฉลยแบบคลื่นค าตอบเคลื่อนที่ เครื่องจักรเรียนรู้แบบ     เอ็กซ์ตรีม 
 
 
ผลงานทางวิชาการ  
1. งานวิจัย 
 1.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (อยู่ในฐานข้อมูลของ สกอ.) 
   ไม่มี 
 1.2  บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ฉบับเต็มจากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 
Khonthapagdee S, Wiwatwattana N, Lownoppakul S, Mongkolluksamee S, Chotchoey N, Sa-ing V. 

Alzheimer Screening Using Drawing Test Scores. In 2020 17th International Conference on 
Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information 
Technology (ECTI-CON) 24 – 27 June 2020 (pp. 101–104). 

2. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ไม่มี 
3. ต ารา/หนังสือ/บทความทางวิชาการ 
 ไม่มี 
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กลุ่มบริษัทซีดีจี และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนา 
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับบริษัท IVERSON 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

วิชาบังคับ 
ชุดวิชา พ้ืนฐานการโปรแกรมเบื้องต้นและการค านวณ จ านวน 12 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : ความรู้พื้นฐานท่ีส าคัญเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักคิดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิธีคิดและวิธีการของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีคิดเชิงกระบวนการ วิธีการพัฒนา
โปรแกรม รูปแบบภาษาและความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง ตัวแปร ตัวด าเนินการ นิพจน์ โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน อาร์เรย์ สตริง พอยน์เตอร์ ตัวแปรแบบโครงสร้าง การแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้
งาน ระบบสมการเชิงเส้นและเมตริกส์ ตัวก าหนด ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น เวกเตอร์เจาะจงของการแปลงเชิงเส้น การประยุกต์ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ วงจร
ตรรกะ 
วศข111 วิศวกรรมข้อมูลและ
การโปรแกรมเบื้องต้น  
3(2-2-5) 

ความรู้พื้นฐานที่ ส าคัญเกี่ ยวกับวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ หลักคิดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์  วิธีคิดและวิธีการของการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีคิดเชิงกระบวนการใน
งานด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1.อธิ บ ายหลั กก า รพื้ น ฐ าน เ กี่ ย วกั บ
วิทยาการข้อมูล หลักคิดเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ และวิธีเขียนโปรแกรมได้ 
2.ประยุ กต์ ใ ช้ ความรู้ ด้ านการ เขี ยน
โปรแกรมและวิธีคิดเชิงกระบวนการเพื่อ
พัฒนาโปรแกรมได้ 
3.เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือเพื่อ
แก้ปัญหาด้านวิทยาการข้อมูลได้อย่าง
เหมาะสม 

1. อธิบายหลักการพื้นฐานทางด้านการ
เขียนโปรแกรมได้ 
2. อธิบายหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ที่ส าคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ
วิศวกรรมข้อมูลได้ 

 / /   / 

วศข112 การโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์
3(2-2-5) 

วิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบภาษาและ
ความหมายของภาษาโปรแกรมขั้นสูง ตัวแปร 
ตัวด าเนินการ นิพจน์ โครงสร้างควบคุม ฟังก์ชัน 
อาร์ เ รย์  สตริ ง  พอยน์ เตอร์  ตั วแปรแบบ
โครงสร้าง การแก้ปัญหา และประยุกต์ใช้งาน 

1.อธิบายวิธีการพัฒนาโปรแกรม รูปแบบ
ภาษาโปรแกรมขั้นสูงได้ 
2 .ประยุ กต์ ใ ช้ความรู้ ด้ านการ เขี ยน
โปรแกรมขั้นสูงเพื่อสร้างโปรแกรมได้ 
3.สามารถน าเสนองานท่ีพัฒนาขึ้นได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1. อธิบายหลักการพื้นฐานทางด้านการ
เขียนโปรแกรมได้ 
2. อธิบายหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ที่ส าคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ
วิศวกรรมข้อมูลได้ 
 

 / /  /  
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

วศข181 คณิตศาสตร์ส าหรับ
วิศวกรรมข้อมลู 
3(3-0-6) 

แคลคิวลัสประยุกตร์ การหาค่าอนุพันธ์ พีชคณิต

เ ชิ ง เ ส้ น ป ร ะ ยุ ก ต ร์  ป ริ ภู มิ เ ว ค เ ต อ ร์  ค่ า

ลักษณะเฉพาะ เวคเตอร์ลักษณะเฉพาะ 

1. อธิบายหลักการพื้นฐานทางแคลคูลัส 
2. ประยุกต์องค์ความรู้ในการแก้ปัญหา
ทางวิศวกรรมข้อมูลได้ 

1. อธิบายหลักการพื้นฐานทางด้านการ
เขียนโปรแกรมได้ 
2. อธิบายหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ที่ส าคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ
วิศวกรรมข้อมูลได้ 

 / /  /  

วศข182 คณิตศาสตร์ส าหรับ
วิทยาการคอมพิวเตอร ์
3(3-0-6) 

ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์ เซต ความสัมพันธ์ 
ฟั งก์ ชั น  อุ ปนั ย เ ชิ งคณิ ตศาสตร์  ก ารนั บ 
ความสัมพันธ์เวียนเกิด อัลกอริธืม กราฟ ต้นไม้ 

1. อธิบายหลักการของตรรกศาสตร์ และ
โครงสร้างคณิตศาสตร์แบบไม่ต่อเนื่อง 
2 .  ใ ช้ คณิ ตศ าสตร์ แบบ ไม่ ต่ อ เ นื่ อ ง
แก้ปัญหาต่าง ๆ ในวิศวกรรมข้อมูลได้ 

1. อธิบายหลักการพื้นฐานทางด้านการ
เขียนโปรแกรมได้ 
2. อธิบายหลักการพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
ที่ส าคัญทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ
วิศวกรรมข้อมูลได้ 

 / /  /  

ชุดวิชา การโปรแกรมและข้อมูล จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : หลักการของการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ การทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คุณลักษณะ การจัดการแพ็กเกจ การแก้ไขข้อผิดพลาด การจัดการข้อยกเว้น การติดต่อ
กับผู้ใช้แบบกราฟิก การเช่ือมต่อฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมและการประยุกต์ การสร้างแบบจ าลองและออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การท าให้ เป็นบรรทัดฐาน ภาษาเอสคิวแอล การจัดโครงสร้าง
แฟ้มข้อมูลและการท าดัชนี กระบวนการสอบถามข้อมูล การรักษาความปลอดภัยฐานข้อมูล ความคงสภาพของข้อมูล การควบคุมภาวะความพร้อมและการฟื้นสภาพ 
วศข113 การโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
3(2-2-5) 

หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบ การ
ทดสอบ เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
คุณลักษณะของภาษาโปรแกรมเชิงวัตถุ การ
แก้ไขข้อผิดพลาด การติดต่อกับผู้ใช้แบบกราฟิก 
การเช่ือมต่อฐานข้อมูล การพัฒนาและการ
ประยุกต์ 

1. อธิบายหลักการของโปรแกรมเชิงวัตถุ
ได้  
2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรม
เ ชิ ง วั ต ถุ เ พื่ อ ส ร้ า ง โ ป ร แ ก ร ม ต า ม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้  
3. เ ลื อ ก ใ ช้ เ ค รื่ อ งมื อ ใ น ก า รพัฒนา
โปรแกรมเชิงว้ตถุได้อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

1. อธิบายหลักการทฤษฎี หลักการที่ส าคัญ
ของระบบฐานข้อมูลได้ 
2. อธิบายหลักการพื้นฐานของการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุได้ 

 / /   / 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

วศข141ระบบฐานข้อมูล 
3(2-2-5) 
 

หลักการระบบฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล 
ภาษาเอสคิวแอล เทคนิคระบบจัดการฐานข้อมูล
รวมถึงการอินเด็กซ์ ข้อมูลการจัดโครงสร้าง
แฟ้มข้อมูลและการท าดัชนี การควบคุมการ
ท างานพร้อมกัน การกู้คืนข้อมูล กระบวนการ
สอบถามข้อมูล การจัดการข้อมูลกึ่งโครงสร้าง
และข้อมูลที่ซับซ้อน ระบบฐานข้อมูลแบบ
กระจายและโนเอสคิวแอล 

1. อธิบายพ้ืนฐานการท างานของเว็บ 
2 .  ออกแบบเว็บ ไซต์สอดคล้องตาม
หลักการ UI/UX 
3 .  พั ฒ น า เ ว็ บ แ อ ป พ ลิ เ ค ชั น ฟู ล 
สแต็ค 

1. อธิบายหลักการทฤษฎี หลักการที่ส าคัญ
ของระบบฐานข้อมูลได้ 
2. อธิบายหลักการพื้นฐานของการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุได้ 

/ / /  /  

ชุดวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : โครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ การก าหนดเลขที่อยู่ในหน่วยความจ า ชุดค าสั่งเครี่อง โปรแกรมย่อย การด าเนินการบนหน่วยควบคุม ไมโครโปรแกรมคอนโทรล ดิจิตอลลอจิก การ
สร้างหน่วยควบคุมจากวงจรตรรกะ ระบบตัวเลข การสร้างหน่วยค านวณและตรรกะจากวงจรตรรกะ หน่วยความจ า การสร้างหน่วยความจ าจากวงจรตรรกะ ระบบพื้นฐานการน าข้อมูลเข้าและออก โมเดล 
นโยบาย กฏและมาตรฐานท่ีควบคุมการชนิดของข้อมูลที่ถูกเก็บ แนวทางการเก็บข้อมูล การจัดการข้อมูล การน าข้อมูลไปใช้งานในระบบหรือองค์กร 
วศข121 สถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร ์
3(3-0-6) 

ระบบคอมพิวเตอร์ การก าหนดค่าข้อมูล การ
โปรแกรมระดับค าสั่งเครี่อง สถาปัตยกรรม
ชุดค าสั่ง การออกแบบวงจรตรรกะ การอิมพลี
เมนต์ของฮาร์ดแวร์ และล าดับชั้นหน่วยความจ า 

1. อธิบายหลักการพื้นฐานการท างานของ
คอมพิวเตอร์ 
2 .  เ ข้ า ใ จ และ ใ ช้ ง านหลั กก า รและ
สถาปัตยกรรมของคอมพิวเตอร์ 

1. อธิบายหลักการของโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ า 
หน่วยค านวณได้ 
2. อธิบายทฤษฎีและความรู้ที่จ าเป็นของ
การควบคุมข้อมูล แนวทางการเก็บข้อมูล 
การน าไปใช้" 

/ / /   / 

วศข142 โครงสร้างข้อมูล
และอัลกอรึทึม 
3(2-2-5) 

โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา 
การแทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง
ข้อมูลและการประยุกต์ การเรียงล าดับข้อมูล
และการค้นข้อมูล การวิเคราะห์ความซับซ้อน
ของอัลกอริทึม การวิเคราะห์และออกแบบ

1. อธิบายหลักการของอัลกอริทึมเบื้องต้น 
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการแก้ไขปัญหาได้ 
2. เข้าใจการน าข้อมูลที่ เหมาะสมกับ
อัลกอริทึม เพื่ อการแก้ปัญหาโดยใช้
คอมพิวเตอร์ได้ 

1. อธิบายหลักการของโครงสร้างพื้นฐาน
ของระบบคอมพิวเตอร์ หน่วยความจ า 
หน่วยค านวณได้ 

 / /    
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

อัลกอริทึมเชิงกราฟ การออกแบบอัลกอริทึมใน
รูปแบบเชิงละโมบ การแบ่งแยกและเอาชนะ 
ก าหนดการพลวัต เครือข่ายการไหล ปัญหาเอ็น
พีบริบูรณ์ 

3. รู้จักและใช้งานอัลกอริทึมในการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้นได้ 

2. อธิบายทฤษฎีและความรู้ที่จ าเป็นของ
การควบคุมข้อมูล แนวทางการเก็บข้อมูล 
การน าไปใช้" 

ชุดวิชา การค านวณ อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหา การแทนข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ โครงสร้างข้อมูลและการประยุกต์ การเรียงล าดับข้อมูลและการค้นข้อมูล การวิเคราะห์ความซับซ้อน
ของอัลกอริทึม การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมเชิงกราฟ การออกแบบอัลกอริทึมในรูปแบบเชิงละโมบ การแบ่งแยกและเอาชนะ ก าหนดการพลวัต เครือข่ายการไหล ปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์ การค านวณ
เชิงตัวเลข ความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการค านวณเชิงตัวเลข การหาค่าประมาณโดยอนุกรม ตรีโกณมิติ การหาค่าโดยวิธีการปร ะมาณค่าในช่วงและนอกช่วงของข้อมูลที่ก าหนด การ
ถดถอยเชิงเส้น การหารากของสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น การค านวณหาเมตริกซ์ไอเกนแวลู การหาค่าเหมาะที่สุด การประยุกต์ 
วศข241 สถาปัตยกรรมข้อมูล 
3(2-2-5) 

ระบบนิเวศของข้อมูล สถาปัตยกรรมข้อมูล 
คลังข้อมูล ทะเลสาบข้อมูล บ่อข้อมูล ไปป์ไลน์
ข้อมูล การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล ความเป็น
ส่วนตัวของข้อมูล เทคโนโลยีคอนเทนเนอร์ 

1. อธิบายการไหลของข้อมูล การเก็บ
ข้อมูล และสถาปัตยกรรมข้อมูล 
2. ประยุกต์ใช้เครื่องมือ แพลตฟอร์ม เพื่อ
การจัดการข้อมูล 
3. ตระหนักและค านึงถึงประเด็นความ
เป็นส่วนตัว และการเข้าถึงข้อมูล" 

1. อธิบายโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนการ
แก้ปัญหา การประยุกต์การจัดการข้อมูล 
วิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริธึมได้ 
2. อธิบายทฤษฎี หลักการการค านวณเชิง
ตัวเลขในทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ 

/ / / / /  

วศข281 การค านวณเชิง
ตัวเลข 
3(3-0-6) 

เทคนิคการค านวณเชิงตัวเลข ความคลาด
เคลื่อนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการในการค านวณ
เชิงตัวเลข การหาค่าโดยวิธีการประมาณค่า
ในช่วงและนอกช่วงของข้อมูลที่ก าหนด การหา
รากของสมการที่ไม่เป็นเชิงเส้น ระบบสมการเชิง
เส้น การค านวณหาเมตริกซ์ไอเกนแวลู การหา
ค่าเหมาะที่สุด การประยุกต์ทฤษฎีมาใช้ในการ
ค านวณเชิงวิศวกรรมข้อมูล 

1. อธิบายแนวคิดและหลักการค านวณเชิง
ตัวเลข 
2. ประยุกต์ใช้เทคนิคการค านวณเชิง
ตัวเลขในการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม
ข้อมูลได้ 
 

1. อธิบายโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนการ
แก้ปัญหา การประยุกต์การจัดการข้อมูล 
วิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริธึมได้ 
2. อธิบายทฤษฎี หลักการการค านวณเชิง
ตัวเลขในทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ 

 / /    
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

ชุดวิชา ข้อมูลและการค านวณ จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น การสรา้งแบบจ าลองทางสถิติ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่ การสร้างมโนภาพของข้อมูล ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ กรณีศึกษา
และหัวข้อการประยุกต์ใช้งานจริง ข้อมูล ตัวแปร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบการทดลอง การแจกแจงความถี่และกราฟ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็นและกฎการนับ การแจกแจงความน่าจะเป็น
แบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงแบบปกติ ช่วงความเชื่อมั่น การทดสอบสมมตุิฐาน 
วศข242 วิทยาการข้อมูล
เบื้องต้น 
3(3-0-6) 

วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูล 
ก า รส ร้ า งม โนภาพของข้ อมู ล  ก า รสร้ า ง
แบบจ าลองทางสถิติ การเรียนรู้ของเครื่องจักร 
ภาษาโปรแกรมและเครื่องมือ กรณีศึกษาและ
หัวข้อการประยุกต์ใช้งานจริง 

1. อธิบายหลักการของวิทยาการข้อมูล
และแบบจ าลองทางสถิติ 
2. ใช้คอมพิวเตอร์แก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลได้ 
 

1. อธิบายทฤษฎีและหลักการวิทยาการ
ข้อมูลเบื้องต้น การสร้างแบบจ าลองทาง
สถิติ การเรียนรู้ของเครื่องจักร กรณีศึกษา
และการประยุกต์ใช้งาน 
2. อธิบายหลักการและทฤษฎีทางสถิติที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมข้อมูลได้ 

 / /  /  

วศข282 สถิติส าหรับ
วิศวกรรมข้อมลู 
3(3-0-6) 

ข้อมูล ตัวแปร การเลือกกลุ่มตัวอย่าง การ
ออกแบบการทดลอง การแจกแจงความถี่และ
กราฟ สถิติพรรณนา ความน่าจะเป็นและกฏการ
นับ การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง 
การแจกแจงแบบปกติ ช่วงความเช่ือมั่น การ
ทดสอบสมมุติฐาน สหสัมพันธ์และการถดถอย 
การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติประยุกต์ทาง
วิศวกรรมข้อมุล และหลักการเบื้องต้นของการ
ค้นหาความรู้จากฐานข้อมูล 

1. อธิบายหลักการทางสถิติ 
2. ใช้ความน่าจะเป็นในการแก้ปัญหาจาก
สมมติฐาน 
 

1. อธิบายทฤษฎีและหลักการวิทยาการ
ข้อมูลเบื้องต้น การสร้างแบบจ าลองทาง
สถิติ การเรียนรู้ของเครื่องจักร กรณีศึกษา
และการประยุกต์ใช้งาน 
2. อธิบายหลักการและทฤษฎีทางสถิติที่
เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมข้อมูลได้ 

 / /  /  

ชุดวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : หลักการการสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบขั้นพื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูลและโปรโตคอล โปรโตคอลการหาเส้นทางแบบสถิต
และพลวัต การควบคุมการเข้าถึง การสร้างเครือข่ายด้วยอุปกรณ์แลนสวิทช่ิง การสร้างเครือข่ายแลนเสมือน โปรโตคอลชั้นทรานสปอร์ต การเขียนโปรแกรมเว็บ, เอกสาร HTML, HTML5, CSS, JavaScript, 
AJAX, JQuery, พื้นฐานของ SQL PHP แผนที่ การระบุต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ การออกแบบเว็บและบริการเว็บ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

วศข231 การสื่อสารข้อมลูและ
เครือข่ายคอมพิวเตอร ์
3(2-2-5) 

หลักการการสื่อสารข้อมูล องค์ประกอบขั้น
พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูล
และโปรโตคอล โปรโตคอลการหาเส้นทางแบบ
สถิตและพลวัต การควบคุมการเข้าถึง การสร้าง
เครือข่ายด้วยอุปกรณ์แลนสวิทช่ิง การสร้าง
เครือข่ายแลนเสมือน โปรโตคอลช้ันทราน
สปอร์ต โปรโตคอลสนับสนุนการแปลงหมายเลข
ไอพี 

1 .  อ ธิ บ า ย ห ลั ก ก า ร พื้ น ฐ า น ข อ ง
ร ะ บ บ สื่ อ ส า ร ข้ อ มู ล แ ล ะ เ ค รื อ ข่ า ย
คอมพิวเตอร์ 
2. อธิบายสถาปัตยกรรมการสื่อสารข้อมูล 
3. อธิบายการท างานของโปรโตคอลการ
หาเส้นทางแบบสถิตและพลวัต 
4. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
5. สามารถสร้างเครือข่ายด้วยอุปกรณ์
แลนสวิทช่ิง 

1. อธิบายหลักการพื้นฐานการสื่อสารข้อมลู
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโทคอล การ
ประยุกต์ใช้งานในการออกแบบทางระบบ
วิศวกรรมข้อมูล 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเขียนโปรแกรม
เว็บ เอกสาร HTML พื้นฐาน SQL, PHP 
การออกแบบเว็บและบริการเว็บ พัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชั่น 

/ / / /  / 

วศข251 การโปรแกรมบนเว็บ 
3(2-2-5) 

โครงสร้างเว็บไซต์และโฮสติ้ง พื้นฐาน HTML 
การเขียนโปรแกรมฝั่งไคลเอ็นต ์เว็บไซตท์ี่มสีไตล ์
ฟอร์ม HTML พื้นฐานของการออกแบบเว็บแอป
พลิเคชัน การพัฒนาฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การจัดเก็บ
ข้อมูลถาวรด้วยเซิร์ฟเวอร์ส่วนหลัง Model-
View-Controller (MVC) การพัฒนาเว็บแบบ
ฟูลสแต็ค 

1. อธิบายพ้ืนฐานการท างานของเว็บ 
2 .  ออกแบบเว็บ ไซต์สอดคล้องตาม
หลักการ UI/UX 
3. พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฟูลสแต็ค 
 

1. อธิบายหลักการพื้นฐานการสื่อสารข้อมลู
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโทคอล การ
ประยุกต์ใช้งานในการออกแบบทางระบบ
วิศวกรรมข้อมูล 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเขียนโปรแกรม
เว็บ เอกสาร HTML พื้นฐาน SQL, PHP 
การออกแบบเว็บและบริการเว็บ พัฒนาเว็บ
แอปพลิเคชั่น 

 / /  /  

ชุดวิชา ระบบคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย จ านวน 9 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หลักการพื้นฐาน โปรเซสและการจัดการโปรเซส การจัดการหน่วยความจ า การจัดการอุปกรณ์ การจัดการแฟ้ม ความปลอดภัยของระบบ ความรู้พื้นฐาน 
โมเดล คุณสมบัติสถาปัตยกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน การให้บริการแพลตฟอร์ม การให้บริการซอฟต์แวร์การจ าลองเสมือนจริง การใช้การ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในการบริการโครงสร้างพื้นฐาน บริการแพลตฟอร์ม และบริการซอฟต์แวร์ ประโยชน์และความท้าทายของ กรณีศึกษา พื้นฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ หลักการส าคัญของความ
มั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสารสนเทศความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย การบริหารเครือข่ายและระบบอาชญากรรมไซเบอร์และการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

วศข321 ระบบปฏิบัติการ 
3(3-0-6) 

วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ หลักการ
พื้นฐาน โปรเซสและการจัดการโปรเซส การ
จัดการหน่วยความจ า การจัดการอุปกรณ์ การ
จัดการแฟ้ม ความปลอดภัยของระบบ การใช้
ระบบปฏิบัติการที่นิยม 

1. อธิบายขั้นตอนการท างานของระบบ
ปฏิบัตการ  
2. อธิบายการท างานของโปรเซสและเธรด  
3. อธิบายการสื่อสารระหว่างโปรเซส  
4. อธิบายการแบ่งเวลาและจัดสรรหน่วย
ประมวลผล  
5. อธิบายการจัดสรรทรัพยากรภายใน
คอมพิวเตอร์  
6. ใช้งานโปรแกรมระบบและจัดการ
ระบบปฏิบัติการได้ 

1. ประยุกต์การออกแบบระบบปฏิบัติ การ
จัดการโปรเซส การจัดการหน่วยความจ า 
ความปลอดภัยของระบบ 
2. ประยุกต์การออกแบบโครงสร้างข้อมูล
บนสถาปั ต ยกรรมบนกลุ่ ม เ มฆ  ก าร
ให้บริการจากกลุ่ม เมฆ การแก้ปัญหา 
กรณีศึกษา 
3. อธิบายพื้นฐานความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบ
โคร งส ร้ า ง ข้ อมู ล ไ ด้ อ ย่ า ง เ หม าะสม 
สอดคล้องกับจริยธรรมในวิชาชีพทาง
วิศวกรรมข้อมูล ตรงตามข้อระเบียบ 

/ / / /  / 

วศข331 การประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆเบื้องต้น 
3(3-0-6) 

ความรู้พื้นฐาน โมเดล คุณสมบัติสถาปัตยกรรม 
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการประมวลผลแบบ
กลุ่มเมฆ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน การ
ให้บริการแพลตฟอร์ม การให้บริการซอฟต์แวร์
การจ าลองเสมือนจริง เครือข่ายศูนย์ข้อมูล การ
ใช้การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆในการบริการ
โครงสร้างพื้นฐาน บริการแพลตฟอร์ม และ
บริการซอฟต์แวร์ ประโยชน์และความท้าทาย
ของ การออกแบบในสถานการณ์ปัจจุบัน 

1 .  อ ธิ บ า ย ห ลั ก ก า ร ข อ ง  cloud 
computing 
2. เข้าใจการน าเครื่องมือที่เหมาะสมกับ
ปัญหา เพื่อการแก้ปัญหาโดยใช้ cloud 
technology ได้ 

1. ประยุกต์การออกแบบระบบปฏิบัติ การ
จัดการโปรเซส การจัดการหน่วยความจ า 
ความปลอดภัยของระบบ 
2. ประยุกต์การออกแบบโครงสร้างข้อมูล
บนสถาปั ต ยกรรมบนกลุ่ ม เ มฆ  ก าร
ให้บริการจากกลุ่ม เมฆ การแก้ปัญหา 
กรณีศึกษา 
3. อธิบายพื้นฐานความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบ
โคร งส ร้ า ง ข้ อมู ล ไ ด้ อ ย่ า ง เ หม าะสม 

 / /    
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

สอดคล้องกับจริยธรรมในวิชาชีพทาง
วิศวกรรมข้อมูล ตรงตามข้อระเบียบ 

วศข332 ความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร ์
3(2-2-5) 

พื้นฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ หลักการ
ส าคัญของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
มาตรฐานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบ
สารสนเทศความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่าย 
การบริหารเครือข่ายและระบบอาชญากรรมไซ
เบอร์และการพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล วิทยาการ
เข้ารหัสลับและเทคโนโลยีบล็อกเชน การ
ประเมิน การเจาะระบบและทดสอบความมั่นคง
ปลอดภั ย  การออกแบบและจัดการศู นย์
ป ฏิ บั ติ ก า ร ค ว า ม มั่ น ค ง ป ล อ ด ภั ย ร ะ บ บ 
สารสนเทศ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และการ
ป้องกัน ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล กฎหมาย
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีศึกษา 
จริยธรรม 

1. อธิบายพื้นฐานระบบความมั่นคงปลอด
ภับคอมพิวเตอร์  
2. อธิบายกระบวนการรักษาความลับและ
ป้องกันการบิดเบียน  
3 .  อธิ บ ายการ เกิ ดและการป้องกัน
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์  
4. อธิบายกฏข้อบังคับด้านความปลอดภัย
คอมพิวเตอร์  
5. ประยุกต์ใช้กระบวนการรักษาความ
ปลอดภัยที่เหมาะสมกับสถานะการณ์  
6. วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความมั่นคง
เบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ 

1. ประยุกต์การออกแบบระบบปฏิบัติ การ
จัดการโปรเซส การจัดการหน่วยความจ า 
ความปลอดภัยของระบบ 
2. ประยุกต์การออกแบบโครงสร้างข้อมูล
บนสถาปั ต ยกรรมบนกลุ่ ม เ มฆ  ก าร
ให้บริการจากกลุ่ม เมฆ การแก้ปัญหา 
กรณีศึกษา 
3. อธิบายพื้นฐานความปลอดภัยทางไซ
เบอร์ ประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบ
โคร งส ร้ า ง ข้ อมู ล ไ ด้ อ ย่ า ง เ หม าะ สม 
สอดคล้องกับจริยธรรมในวิชาชีพทาง
วิศวกรรมข้อมูล ตรงตามข้อระเบียบ 

/ / / /  / 

ชุดวิชา การสร้างแบบจ าลองข้อมูลขนาดใหญ่ จ านวน 6 หน่วยกิต 
กลุ่มนิสิตฝึกงาน จะลงเรียนวิชา DE342, DE361 และ DE391 เป็น 7 หน่วยกิต 
กลุ่มนิสิตสหกิจ จะลงเรียนวิชา DE342 และ DE361 เป็น 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และ อัลกอริทึมส าหรับการเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้แบบให้ค าแนะน า การเรียนรู้แบบไม่ให้ค าแนะน า หัวข้อ เฉพาะในปัจจุบันและการประยุกต์ใช้การ
เรียนรู้ของเครื่องจักร แนวคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ ปรากฏการณ์ข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือข้อมูลขนาดใหญ่ (Hadoop & Spark) การใช้ที่ในสภาพแวดล้อมขององค์กร การวิเคราะห์เชิงท านายส าหรับข้อมูล
ขนาดใหญ่  การอภิปราย น าเสนอผลงาน 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

วศข342 ข้อมูลขนาดใหญ่ 
3(2-2-5) 

แนวคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือข้อมูล
ขนาด ใหญ่  (Hadoop & Spark) โ ป รแกรม
ประยุกต์ข้อมูลขนาดใหญ่ในองค์กร การท านาย
ด้วยข้อมูลขนาดใหญ่ 

1. อธิบายแนวคิดของข้อมูลขนาดใหญ่  
2. มีทักษะ การใช้โปรแกรมประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ และประยุกต์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ในองค์กร 

1. อธิบายแนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีของการ
เรียนรู้ของเครื่อง การประยุกต์ กรณีศึกษา 
ก า รคิ ด วิ เ ค ร า ะห์ ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ขอ ง
แบบจ าลอง 
2. อธิบายแนวคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ การ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือข้อมูลขนาดใหญ่  
( Hadoop & Spark) ใ น ก า ร ออก แ บ บ
โครงสร้างข้อมูล  
3. การวิเคราะห์เชิงท านายส าหรับข้อมูล
ขนาดใหญ่ 

 / /   / 

วศข361 การเรียนรู้ของ
เครื่องจักรเบื้องต้น 
3(3-0-6) 

แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎี และ อัลกอริทึมส าหรับ
การเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้แบบให้
ค าแนะน า การเรียนรู้แบบไม่ให้ค าแนะน า การ
เรียนรู้แบบเสริมก าลัง หัวข้อเฉพาะในปัจจุบัน
และการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องจักร
ทางด้านการท าเหมืองข้อมูล วิเคราะห์ข้อความ 
ระบบน าทางอัติโนมัติ 

1.อธิบายหลักการทฤษฎี และ อัลกอริทึม
ส าหรับการเรียนรู้ของเครื่องจักร 
2 . ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ก า ร เ รี ย น รู้ ข อ ง
เครื่องจักรทางด้านการท าเหมืองข้อมูล 
 

1. อธิบายแนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีของการ
เรียนรู้ของเครื่อง การประยุกต์ กรณีศึกษา 
ก า รคิ ด วิ เ ค ร า ะห์ ป ร ะสิ ท ธิ ภ า พ ขอ ง
แบบจ าลอง 
2. อธิบายแนวคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ การ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือข้อมูลขนาดใหญ่  
( Hadoop & Spark) ใ น ก า ร ออก แ บ บ
โครงสร้างข้อมูล  
3. การวิเคราะห์เชิงท านายส าหรับข้อมูล
ขนาดใหญ่ 

 / /  /  

วศข391 สัมมนา 1  
1(0-2-1) 

การน าเสนอปากเปล่าและอภิปรายบทความ
วิชาการในสาขาวิศวกรรมข้อมูล วิทยาการข้อมูล
หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1. วิเคราะห์บทความวิจัยทางวิทยาศาสตร
ข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูลได้ 

1. วิเคราะห์ความต้องการของระบบและ
การสร้างแบบจ าลองความต้องการ การ
ปรับปรุงแบบจ าลองความต้องการ การ

  /  / / 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

2. น าเสนอและสื่อสารความรู้ด้านวิทยา
ศาสตรข้อมูลและวิศวกรรมข้อมูลได้ 

ติดต่อระหว่างวัตถุ การออกแบบจ าลอง
พฤติกรรมของระบบ เครื่องมือเทคนิคที่ใช้
ในการวิ เคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
กรณีศึกษา การน าเสนอและสื่อสารผลลัพธ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของเดฟออปส์ 
การประยุกต์ใช้ หลักการของ CI/CD การ
จัดเตรียมและการก าหนดค่าโครงสร้าง
พื้นฐาน การสร้างต้นแบบ การก าหนด
เวอร์ชันของซอร์สโค้ด การพัฒแอปพลิเค
ชันให้อยู่ในรูปแบบคอนเทนเนอร์และการ
ใช้งาน เครื่องมือต่าง ๆ การแก้ปัญหาและ
คิดวิเคราะห์ในการออกแบบระบบ 
3. อภิ ป ร า ย และ น า เ สน อหั ว ข้ อทา ง
วิศวกรรมข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

ชุดวิชา การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์และการวิเคราะห์ระบบ  
กลุ่มนิสิตฝึกงาน จะลงเรียนวิชา DE451 และ DE452 เป็น 6 หน่วยกิต 
กลุ่มนิสิตสหกิจ จะลงเรียนวิชา DE451, DE452 และ DE492 เป็น 7 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : หลักการและปัญหาในการพัฒนาระบบสารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ความต้องการของระบบและการสร้างแบบจ าลองความต้องการ การปรับปรุ งแบบจ าลองความ
ต้องการ การติดต่อระหว่างวัตถุ ปฏิบัติการของวัตถุและการควบคุม การออกแบบระบบการออกแบบคลาส การออกแบบจ าลองพฤติกรรมของระบบ การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ภาษา UML แนวคิด
พื้นฐานของเดฟออปส์ การประยุกต์ หลักการของ CI/CD การจัดเตรียมและการก าหนดค่าโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างต้นแบบ การก าหนดเวอร์ชันของซอร์สโค้ด การท าแอปพลิเคชันให้อยู่ในรูปแบบคอนเทน
เนอร์และการใช้งาน เครื่องมือต ความสัมพันธ์ระหว่างเดฟออปส์และคลาวด์ 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

วศข451 เด็ฟออฟส์ 
3(2-2-5) 

แนวคิดพื้นฐานของเดฟออปส์ และวัฒนธรรมใน
การพัฒนาซอฟต์แวร์ตามหลักการของเดฟออปส์ 
หลักการของ CI/CD การจัดเตรียมและการ
ก าหนดค่าโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างต้นแบบ 
การก าหนดเวอร์ชันของซอร์สโค้ด การท าแอป
พลิเคชันให้อยู่ในรูปแบบคอนเทนเนอร์และการ
ใช้งาน เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในเดฟออปส์ และ
ความสัมพันธ์ระหว่างเดฟออปส์และคลาวด์ 

1. อธิบายหลักการพื้นฐานและการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ตามแนวคิดของเดฟออปส์  
2. อธิบายแนวคิดการท าแอปพลิเคชันให้
อยู่ในรูปแบบคอนเทนเนอร์  
3. ประยุกต์ใช้แนวคิดของเดฟออปส์ใน
การแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์  
4. สร้างต้นแบบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่
เ ป็ น ปั จ จุ บั น  แ ล ะ ก า ร น า ไ ป ใ ช้ บ น
สภาพแวดล้อมแบบคลาวด์ 

1. วิเคราะห์ความต้องการของระบบและ
การสร้างแบบจ าลองความต้องการ การ
ปรับปรุงแบบจ าลองความต้องการ การ
ติดต่อระหว่างวัตถุ การออกแบบจ าลอง
พฤติกรรมของระบบ เครื่องมือเทคนิคที่ใช้
ในการวิ เคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
กรณีศึกษา การน าเสนอและสื่อสารผลลัพธ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของเดฟออปส์ 
การประยุกต์ใช้ หลักการของ CI/CD การ
จัดเตรียมและการก าหนดค่าโครงสร้าง
พื้นฐาน การสร้างต้นแบบ การก าหนด
เวอร์ชันของซอร์สโค้ด การพัฒแอปพลิเค
ชันให้อยู่ในรูปแบบคอนเทนเนอร์และการ
ใช้งาน เครื่องมือต่าง ๆ การแก้ปัญหาและ
คิดวิเคราะห์ในการออกแบบระบบ 

/ / / /  / 

วศข452 การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 
3(3-0-6) 

หลั กการและปัญหา ในการพัฒนาระ บบ
สารสนเทศ วงจรการพัฒนาระบบ การวิเคราะห์
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ขอ ง ร ะ บบ แ ละกา รส ร้ า ง
แบบจ าลองความต้ องการ  การปรับปรุ ง
แบบจ าลองความต้องการ การติดต่อระหว่าง
วัตถุ ปฏิบัติการของวัตถุและการควบคุม การ
ออกแบบระบบการออกแบบคลาส การออกแบบ

1. อธิบายวงจรการพัฒนาระบบ และ
ขั้นตอนของวิธีการพัฒนาระบบชนิด 
ต่าง ๆ  
2. มีทักษะการวิเคราะห์ความต้องการ
ระบบ และสร้างแบบจ าลองชนิดต่าง ๆ
ของระบบ 

1. วิเคราะห์ความต้องการของระบบและ
การสร้างแบบจ าลองความต้องการ การ
ปรับปรุงแบบจ าลองความต้องการ การ
ติดต่อระหว่างวัตถุ การออกแบบจ าลอง
พฤติกรรมของระบบ เครื่องมือเทคนิคที่ใช้
ในการวิ เคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 

 / / /   



   

 

151 

 

รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

จ าลองพฤติกรรมของระบบ เครื่องมือเทคนิคที่
ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ ภาษา 
UML กรณีศึกษา 

3. ประยุกต์ใช้วิธีการพัฒนาระบบได้อย่าง
เหมาะสมกับบริบท 

กรณีศึกษา การน าเสนอและสื่อสารผลลัพธ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของเดฟออปส์ 
การประยุกต์ใช้ หลักการของ CI/CD การ
จัดเตรียมและการก าหนดค่าโครงสร้าง
พื้นฐาน การสร้างต้นแบบ การก าหนด
เวอร์ชันของซอร์สโค้ด การพัฒแอปพลิเค
ชันให้อยู่ในรูปแบบคอนเทนเนอร์และการ
ใช้งาน เครื่องมือต่าง ๆ การแก้ปัญหาและ
คิดวิเคราะห์ในการออกแบบระบบ 

วศข492 เตรียมสหกจิ  
1(0-2-1) 

สัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการท างานทาง
วิศวกรรมข้อมูล การปฏิบัติตน กฏ ระเบียบ 
ข้อบังคับ การน าเสนอ การท าความเข้าใจโจทย์
ของลูกค้า การประเมินจ านวนงานและต่อรอง
งาน 

1. อธิบายข้อก าหนด ข้อปฏิบัติ ในการ
ท าสหกิจ 

1. วิเคราะห์ความต้องการของระบบและ
การสร้างแบบจ าลองความต้องการ การ
ปรับปรุงแบบจ าลองความต้องการ การ
ติดต่อระหว่างวัตถุ การออกแบบจ าลอง
พฤติกรรมของระบบ เครื่องมือเทคนิคที่ใช้
ในการวิ เคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ 
กรณีศึกษา การน าเสนอและสื่อสารผลลัพธ์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. อธิบายแนวคิดพื้นฐานของเดฟออปส์ 
การประยุกต์ใช้ หลักการของ CI/CD การ
จัดเตรียมและการก าหนดค่าโครงสร้าง
พื้นฐาน การสร้างต้นแบบ การก าหนด
เวอร์ชันของซอร์สโค้ด การพัฒแอปพลิเค

/    / / 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

ชันให้อยู่ในรูปแบบคอนเทนเนอร์และการ
ใช้งาน เครื่องมือต่าง ๆ การแก้ปัญหาและ
คิดวิเคราะห์ในการออกแบบระบบ 
3.  อภิ ป ร ายและน า เ สนอหั ว ข้ อท า ง
วิศวกรรมข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

ชุดวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 3 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในท่ีท างานเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 120 ช่ัวโมง นิสิตต้องจัดท ารายงานการศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย มีการน าเสนอ การประเมินผล 
วศข491 โครงงานวิศวกรรม
ข้อมูล 1 
2(0-3-3) 

บุรพวิชา: วศข493 ฝึกงาน 
ศึกษาค้นคว้ าก าหนดปัญหาวิ จั ยและการ
ออกแบบการทดลองด าเนินการวิจัย  การ
วิ เ คราะห์  ข้ อมู ล เกี่ ย วกับปัญหาทางด้ าน
วิศวกรรมข้อมูล 

1 .  อ ธิ บ ายหลั กก า รพื้ น ฐ าน ในกา ร
แก้ปัญหาทางวิศวกรรมข้อมูล 
2. ออกแบบระบบการท างานทางวิศวกรรม
ข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งาน 
โดยอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่ 
3. ออกแบบวิธีการประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบทางวิศวกรรมที่สร้างขึ้น 

1. ประยุกต์องค์ความรู้ในการท างาน 
2. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่
เหมาะสมตามหลักการวิศวกรรมข้อมูล 
3. การน าเสนอองค์ความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
4. การท างานเป็นทีม 

/ / /  / / 

วศข493 การฝึกงาน 
1(0-3-0) 

การฝึกงานไม่น้อยกว่า 120  ช่ัวโมง และรู้จักน า
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมข้อมูลไป
ใช้ในการท างานในองค์กร เน้นให้มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ีและส่วนรวม รวมทั้งส่งเสรมิ
ให้มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1. อธิบายข้อก าหนด ข้อปฏิบัติ ในการ
ฝึกงาน 
2. ประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหางานขณะฝึกงาน 
3. น าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

1. ประยุกต์องค์ความรู้ในการท างาน 
2. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่
เหมาะสมตามหลักการวิศวกรรมข้อมูล 
3. การน าเสนอองค์ความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
4. การท างานเป็นทีม 

/  / / / / 

ชุดวิชา การพัฒนาโครงงานและน าเสนอทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 3 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : การประยุกตอ์งค์ความรู้ในการพัฒนาโครงงานทางวิศวกรรมข้อมูลหรือวิทยาการข้อมูล การน าเสนอผลงาน อภิปรายเชิงลึกบทความวิจัยทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาศาสตร์ข้อมลู 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

วศข494 สัมมนา 2 
1(0-2-1) 

บุรพวิชา: วศข494 สัมมนา 1  
การน าเสนอ อภิปรายและวิเคราะห์บทความ
ทางวิชาการทางวิศวกรรมข้อมูล วิทยาการข้อมลู
และสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.  อธิบายหลักการที่ ส าคัญทางด้าน
วิศวกรรมข้อมูล 
2. ประยุกต์ใช้งานหลักการที่ส าคัญเพื่อ
แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมข้อมูล 
3. ประเมินผลของการแก้ปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมข้อมูล 

1 .  อธิบายหลักการที่ ส าคัญทางด้ าน
วิศวกรรมข้อมูล 
2. ประยุกต์ใช้งานหลักการที่ส าคัญเพื่อ
แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมข้อมูล 
3. ประเมินผลของการแก้ปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมข้อมูล 

 / / / / / 

วศข495 โครงงานวิศวกรรม
ข้อมูล 2 
2(0-3-3) 

บุ รพวิ ช า :  วศข 491 โ ค ร ง ง านวิ ศ วกร รม
คอมพิวเตอร์ 1 
พัฒนาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับ
โครงงานวิศวกรรมข้อมูล 1 และน าเสนอผลงาน
ทางวิศวกรรมข้อมูลสู่สาธารณะ 

1.  อธิบายหลักการที่ ส าคัญทางด้าน
วิศวกรรมข้อมูล 
2. ประยุกต์ใช้งานหลักการที่ส าคัญเพื่อ
แก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมข้อมูล 
3. ประเมินผลของการแก้ปัญหาทางด้าน
วิศวกรรมข้อมูล 

1.  ประยุกต์องค์ความรู้ ในการพัฒนา
โ ค ร ง ง า น ทา ง วิ ศ ว ก ร ร ม ข้ อ มู ล ห รื อ
วิทยาศาสตร์ข้อมูล 
2. อภิปราย น าเสนอบทความวิจัย 

 / / / / / 

ชุดวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมข้อมูลและวิทยาการข้อมูลเชิงลึก 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องทางวิศวกรรมข้อมลูหรือวิทยาการข้อมูลเป็นเวลา 1 ภาคการศึกษาหรือไม่น้อยกว่า 16 สัปดากห์ นิสติต้องจัดท ารายงาน
การศึกษาท่ีไดร้ับมอบหมาย มีการน าเสนอ การประเมินผลโดยที่ปรกึษาจากสถานประกอบการณ์ อาจารย์นิเทศ และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา 
วศข496 สหกิจศึกษา 
6(0-18-0) 

พัฒนาวิธีการเพื่อแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับ
โครงงานวิศวกรรมข้อมูล 1 และน าเสนอผลงาน
ทางวิศวกรรมข้อมูลสู่สาธารณะ 

1. อธิบายข้อก าหนด ข้อปฏิบัติ ของการ
ท าสหกิจ 
2. ประยุกต์องค์ความรู้และเทคโนโลยีใน
การแก้ปัญหา 
3. น าเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิผล 

1. ประยุกต์องค์ความรู้ในการท างาน 
2. วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่
เหมาะสมตามหลักการวิศวกรรมข้อมูล 
3. การน าเสนอองค์ความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
4. การท างานเป็นทีม 
5. การเรียนรู้เข้าใจวัฒนธรรมองค์กร 

/  / / / / 

วิชาเลือก 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

ชุดวิชา ข้อมูล สารสนเทศและความปลอดภัย จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของสถาปัตยกรรมบนกลุ่มเมฆที่เกี่ยวกับการระบุและลดความเสี่ยง การป้องกันและจ ากัดโครงสร้างทางกายภาพและต รรกะรวมไปถึงการค านวณ 
เครือข่ายและพื้นที่จัดเก็บ การป้องกันข้อมูลแบบครอบคลุมทุกระดับช้ันทีซีพี/ไอพี โพรโทคอล การจัดการตัวตนแบบจบสิ้ นและการควบคุมการเข้าถึง กระบวนการเฝ้าสังเกต ตรวจสอบเพื่อให้ตรงกับกฏ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย ภาพรวมของระบบความปลอดภัยทางสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ ความมั่นคงปลอดภัยทางการสื่อสาร ความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูล ความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย 
ความน่าเช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์ ความพร้อมใช้งานและประสิทธิภาพ การจัดการการเข้าถึงการใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง การจัดการในกรณีฉุกเฉินและการควบคุมคว ามเสียหาย การฝึกซ้อม การควบคุม 
การตรวจสอบและเฝ้าระวังในมุมมองของการออกแบบระบบ การบริการจัดการและพัฒนาระบบ 
วศข333 ความมั่นคงปลอดภัย
ของคลาวด ์
3(3-0-6) 

แ น ว คิ ด เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ข อ ง
สถาปัตยกรรมบนกลุ่มเมฆที่เกี่ยวกับการระบุ
และลดความเสี่ยง  การป้องกันและจ ากัด
โครงสร้างทางกายภาพและตรรกะรวมไปถึงการ
ค านวณ เครือข่ายและพื้นที่จัดเก็บ การป้องกัน
ข้อมูลแบบครอบคลุมทุกระดับชั้นทีซีพี/ไอพี โพร
โทคอล การจัดการตัวตนแบบจบสิ้นและการ
ควบคุมการเข้าถึง กระบวนการเฝ้าสังเกต 
ตรวจสอบเพื่อให้ตรงกับกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทางกฎหมาย 

1. อธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยบนคลาวด์ 
2. ออกแบบโครงสร้างบนคลาวด์ได้มี
ประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ 
ระเบียบข้อบังคับ 
3. ประยุกต์ององค์ความรู้ในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนคลาวด์ 

1. อธิบายแนวคิดการแนวคิดเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมและความต้องการด้านการ
ออกแบบ ความมั่นคง 
ปลอดภัยข้อมูลของคลาวด์ ความมั่นคง
ปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานได้ 
2 .  ประยุ กต์ ใ ช้ ความรู้ ใ นการพัฒนา
ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบได้
ถูกต้องตามข้อบังคับ 
3. แก้ปัญหาทางด้านโครงสร้างของระบบ
โดยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

/ / / /   

วศข341 ความมั่นคงปลอดภัย
ระบบสารสนเทศ 
3(3-0-6) 

ภ า พร วมขอ ง ร ะบ บค วา มป ลอดภั ยทา ง
สารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับ ความมั่นคงปลอดภัย
ทางการสื่อสาร ความมั่นคงปลอดภัยทางข้อมูล 
ความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย ความ
น่าเช่ือถือของระบบซอฟต์แวร์ ความพร้อมใช้
งานและประสิทธิภาพ การจัดการการเข้าถึงการ
ใช้งานอย่างไม่ถูกต้อง การจัดการในกรณีฉุกเฉิน

1. อธิบายหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับความ
มั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
2. ออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศได้
มีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการ 
ระเบียบข้อบังคับ 

1. อธิบายแนวคิดการแนวคิดเกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมและความต้องการด้านการ
ออกแบบ ความมั่นคง 
ปลอดภัยข้อมูลของคลาวด์ ความมั่นคง
ปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานได้ 

/ / / /   
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

และการควบคุมความเสียหาย การฝึกซ้อม การ
ควบคุม การตรวจสอบและเฝ้าระวังในมุมมอง
ของการออกแบบระบบ การบริการจัดการและ
พัฒนาระบบ 

3. ประยุกต์ององค์ความรู้ในการแก้ปัญหา
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยบนระบบ
สารสนเทศ 

2 .  ประยุ กต์ ใ ช้ ความรู้ ใ นการพัฒนา
ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบได้
ถูกต้องตามข้อบังคับ 
3. แก้ปัญหาทางด้านโครงสร้างของระบบ
โดยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

ชุดวิชา ระบบเครือข่ายประมวลผลแบบกระจาย จ านวน 9 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยีฝั่งไคลเอนต์ฝัง่เซิรฟ์เวอร์ การจัดการข้อมูลระดบัแบ็คเอ็น เครื่องมือและการประยกุต์งานด้วยเว็บเทคโนโลย ีการใช้งานเฟรมเวิร์คด้านเว็บ การ
สร้างบริการบนเว็บ และเทคโนโลยีเกิดขึ้นตามความเปลี่ยนแปลง API NoSQL แนวคิดของการค านวณแบบขนานและแบบกระจาย รวมไปถึงสถาปัตยกรรมและระบบ กระบวนทัศน์การโปรแกรม อัลกอริธึม
แบบขนาน แอปพลิเคชัน มัลติคอร์ เอสเอ็มพี เอ็มเอ็มพี ไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์ กลุ่ม กลุ่มเมฆ กริด ระบบแบบเพียร์ทูเพียร์ การค านวณด้วยจีพียู ก าหนดการ การขยายและการจองทรัพยากร ความทนทานต่อ
การผิดพลาด ความปลอดภัย ซ็อกเก็ต เธรด การส่งข้อความ MPI, RPC การแชร์หน่วยความจ า MapReduce การดีบักแบบขนาน แอปพลิเคชันของการค านวณแบบขนานและแบบกระจาย หลักการท างาน 
ผลกระทบ และการประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยีบล็อกเชน และ บิทคอยน์ อีเธอเรี่ยม ไฮเปอร์เล็ดเจอร์ ฟาบริก โซลิดิตี้ การเข้ารหัส เงินสกุลดิจิทัล สัญญาอัจฉริยะ ด าไฟ แอปพลิเคชั่นแบบกระจายs 
วศข351 เว็บเทคโนโลย ี
3(3-0-6) 

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เทคโนโลยีฝั่ง
ไคลเอนต์ เทคโนโลยีฝั่งเซิร์ฟเวอร์ การจัดการ
แบ็คเอ็น เครื่องมือและการประยุกต์งานเว็บ
เทคโนโลยี เว็บเฟรมเวิร์คด้านเว็บ เว็บเซอร์วิส 
แนวโน้มการพัฒนาเว็บ 

1. ออกแบบเว็บไซต์ ด้วยเทคโนโลยีฝั่ง
ไคลเอนต์ และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 
2. การใช้งานเว็บเฟรมเวิร์ค  
3. การสร้างบริการบนเว็บ ด้วยเทคโนโลยี 
visualization 

1. อธิบายทฤษฎีการออกแบบโปรแกรมบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งได้ 
2 .  ประยุ กต์ ใ ช้ ความรู้ ใ นการพัฒนา
ออกแบบระบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
อย่างเหมาะสม 
3. แก้ปัญหาทางด้านโครงสร้างของระบบ
โดยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 / /  / / 

วศข431 ระบบแบบกระจาย
และการค านวณแบบขนาน 
3(3-0-6) 

แนวคิดของการค านวณแบบขนานและแบบ
กระจาย รวมไปถึงสถาปัตยกรรมและระบบ 
กระบวนทัศน์การโปรแกรม อัลกอริธึมแบบ
ขนาน แอปพลิเคชัน มัลติคอร์ เอสเอ็มพี เอ็ม
เอ็มพี ไคลเอนต์ เซิร์ฟเวอร์ กลุ่ม กลุ่มเมฆ กริด 

1. อธิบายหลักการท างานของระบบการ
ค านวณแบบขนานและแบบกระจาย 
2. ออกแบบระบบการค านวณแบบขนาน
และแบบกระจายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามระเบียบข้อบังคับ 

1. อธิบายทฤษฎีการออกแบบโปรแกรมบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งได้ 
2 .  ประยุ กต์ ใ ช้ ความรู้ ใ นการพัฒนา
ออกแบบระบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
อย่างเหมาะสม 

 / / /  / 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

ระบบแบบเพียร์ทูเพียร์ การค านวณด้วยจีพียู 
ก าหนดการ การขยายและการจองทรัพยากร 
ความทนทานต่อการผิดพลาด ความปลอดภัย ซ็
อกเก็ต เธรด การส่งข้อความ MPI, RPC การแชร์
หน่วยความจ า MapReduce การดีบักแบบ
ขนาน แอปพลิเคชันของการค านวณแบบขนาน
และแบบกระจาย 

3. ประยุกต์ใช้ระบบการค านวณแบบ
ขนานและแบบกระจายในการแก้ปัญหาที่
เหมาะสม 

3. แก้ปัญหาทางด้านโครงสร้างของระบบ
โดยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

วศข434 บล็อกเชน 
3(3-0-6) 

ความหมาย หลักการท างาน ผลกระทบ และการ
ประยุกต์ใช้ของเทคโนโลยีบล็อกเชน และ บิท
คอยน์ อีเธอเรี่ยม ไฮเปอร์เล็ดเจอร์ ฟาบริก โซ
ลิดิตี้ การเข้ารหัส เงินสกุลดิจิทัล สัญญาอัจฉรยิะ 
ด าไฟ แอปพลิเคชั่นแบบกระจาย 

1. อธิบายหลักการท างานของเทคโนโลยี
บล็อกเชนได้ 
2. ออกแบบระบบบล็อกเชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามระเบียบข้อบังคับ 
3. ประยุกต์องค์ความรู้ในการแก้ปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 

1. อธิบายทฤษฎีการออกแบบโปรแกรมบน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งได้ 
2 .  ประยุ กต์ ใ ช้ ความรู้ ใ นการพัฒนา
ออกแบบระบบบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
อย่างเหมาะสม 
3. แก้ปัญหาทางด้านโครงสร้างของระบบ
โดยการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 

 / / /  / 

ชุดวิชา ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นสูง จ านวน 9 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : พื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งและเทคโนโลยทีี่เกี่ยวข้อง ส่วนประกอบทางฮาร์ดแวร์ของระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งซอฟต์แวร์ ระบบของระบบอินเทอร์เน็ตประสาน
สรรพสิ่งเทคนิคการวิเคราะห์และออกแบบระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง เทคนิคการพัฒนาและทดสอบโปรแกรมบนระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง การประยุกต์ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตประสาน
สรรพสิ่ง บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง 
วศข432 อินเทอร์เน็ตประสาน
สรรพสิ่งเบื้องต้น 
3(3-0-6) 

พื้นฐานระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่งและ
เทคโนโลยีที่ เกี่ยวข้องทั้งส่วนประกอบทาง
ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ควบคุมการท างานของอุปกรณ์ การติดต่อสื่อสาร
ระหว่างอุปกรณ์  การออกแบบและพัฒนา

1. อธิบายหลักการท างานของระบบ
อินเตอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง 
2. มีทักษะในการควบคุมการท างานของ
ไมโครคอนโทลเลอร์ 

1. อธิบายการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
แบบต่าง ๆ เช่น ข้อความภาษาธรรมชาติ 
ทฤษฎีกราฟ และการสืบค้นข้อมูล 

 / / /  / 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

ต้นแบบ ร่วมถึงการประยุกต์ใช้งานแพลตฟอร์ม
ต่างๆเพื่อสร้างระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพ
สิ่ง 

3. ประยุกต์ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตประสาน
สรรพสิ่งในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
4. พัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตประสานสรรพ
สิ่งอย่างง่าย 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบระบบ
และวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
3. วิเคราะห์แก้ปัญหา กรณีศึกษาจากข้อมลู
จริง 
4. น าเสนอและสื่อสารความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

วศข433 เครือข่าย
คอมพิวเตอร์ภาคปฏิบตั ิ
3(2-2-5) 

ทฤษฎีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรโตคอลการหา
เส้นทางแบบสถิตและพลวัต การควบคุมการ
เข้าถึง การสร้างเครือข่ายด้วยอุปกรณ์แลนสวิท
ช่ิง การสร้างเครือข่ายแลนเสมือน โปรโตคอล
ช้ันทรานสปอร์ต โปรโตคอลสนับสนุนการแปลง
หมายเลขไอพี  

1. มีทักษะปฏิบัติในการเช่ือมต่ออุปกรณ์
เครือข่าย 
2.  ประยุกต์ ใ ช้ความรู้ ทางเครื อข่ าย
คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม 
3. ออกแบบระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1. อธิบายการส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล
แบบต่าง ๆ เช่น ข้อความภาษาธรรมชาติ 
ทฤษฎีกราฟ และการสืบค้นข้อมูล 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการออกแบบระบบ
และวิเคราะห์ข้อมูลแบบต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
3. วิเคราะห์แก้ปัญหา กรณีศึกษาจากข้อมลู
จริง 
4. น าเสนอและสื่อสารความรู้ได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

  / /  / 

ชุดวิชา การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการเตรียมพร้อมข้อมูล การประเมินสมรรถนะและความน่าเชื่อถือ การหากฏความสัมพันธ์ การจ าแนกประเภทข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูลอัตโนมตัิ 
การตรวจสอบค่าผิดปกติ เทคนิคการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูลและการประยุกต์ใช้งาน การจัดการข้อความภาษาธรรมชาติ (Natural language processing) กระบวนการจัดการคลังข้อความ ประมวลผล
ข้อความขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติ ทฤษฎีกราฟ หลักการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม วิธีการและการออกแบบการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม การ
วิเคราะห์เครือข่ายขนาดใหญ่ การวิเคราะห์เครือข่ายอัตตา การประยุกต์ 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

วศข441 การท าเหมืองข้อมูล
เบื้องต้น 
3(3-0-6) 

การส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการ
เตรียมพร้อมข้อมูล การประเมินสมรรถนะและ
ความน่าเช่ือถือ การหากฏความสัมพันธ์ การ
จ าแนกประเภทข้อมูล การแบ่งกลุ่มข้อมูล
อัตโนมัติ การตรวจสอบค่าผิดปกติ เทคนิคการ
ค้นหาความรู้จากฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้
งาน 

1. อธิบายกระบวนการท าเหมืองข้อมูล
แบบต่าง ๆ 
2. ประยุกต์การท าเหมืองข้อมูลกับชุด
ข้ อมู ลที่ หล ากหลาย  เพื่ อก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่องาน 

1. อธิบายทฤษฎีการประมวลผลด้วยภาพ 
ภ าพนิ่ ง แ ล ะภาพ เคลื่ อ น ไหว  ร ะบบ
ปัญญาประดิษฐ์ 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ โครงข่ายประสาทเทียมเชงิ
ลึก อัลกอริธึม ตรรกะ การวางแผน 
3. แก้ปัญหาของระบบ การวัดประสิทธิภาพ 
การน าเสนอ 

 / /   / 

วศข442 การท าเหมือง
ข้อความ 
3(3-0-6) 

ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ ค ว า ม ภ า ษ า ธ ร ร ม ช า ติ  
กระบวนการจัดการคลังข้อความ เครื่องมือที่ใช้ 
ประมวลผลข้อความขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากข้อความ 
ศึกษากระบวนการเตรียม ข้อมูลเบื้องต้น เช่น 
การตัดข้อความ การก าจัดค าหยุด การแปลงค า
ให้อยู่ ในรูปแบบรากศัพท์ การลดรูปของค า 
ศึกษาแอปพลิเคชันพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการท า
เหมืองข้อความ ได้แก่ การท าเหมืองข้อความ
จากความคิดเห็น อารมณ์และความรู้สึก การ
สรุปข้อความ และการจัดหมวดหมู่เอกสาร 

1. อธิบายหลักการของการจัดการข้อมูล
ประเภทข้อความได้ 
2. รู้จักและใช้งานเครื่องมือที่นิยมในการ
ท าเหมืองข้อมูลที่เหมาะสม 
3. ประเมินประสิทธิภาพที่ได้จากการท า
เหมืองข้อมูลได้ 

1. อธิบายทฤษฎีการประมวลผลด้วยภาพ 
ภ าพนิ่ ง แ ล ะภาพ เคลื่ อ น ไหว  ร ะบบ
ปัญญาประดิษฐ์ 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ โครงข่ายประสาทเทียมเชงิ
ลึก อัลกอริธึม ตรรกะ การวางแผน 
3. แก้ปัญหาของระบบ การวัดประสิทธิภาพ 
การน าเสนอ 

 / /   / 

วศข443 การวิเคราะห์กลุ่ม
เครือข่ายสังคม 
3(3-0-6) 

ทฤษฎีและอัลกอลิทึ่มกราฟที่เกี่ยวข้องกับการ
วิเคราะห์เครือข่ายสังคม  หลักการวิเคราะห์
เครือข่ายสังคม การตรวจจับเครือข่ายชุมชน 
การวิเคราะห์ลิ้งค์ การวิเคราะห์เครือข่ายอัตตา 

1. อธิบายหลักการและอัลกอลิ ทึมที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม 
2. แสดงและประเมินความสัมพันธ์ของ
เครือข่ายสังคม 

1. อธิบายทฤษฎีการประมวลผลด้วยภาพ 
ภ าพนิ่ ง แ ล ะภาพ เคลื่ อ น ไหว  ร ะบบ
ปัญญาประดิษฐ์ 

 / /   / 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

การวิเคราะห์เครือข่ายขนาดใหญ่  การแสดง
กราฟในลักษณะภาพ ไลบรารีและซอฟต์แวร์
เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์เครือข่ายสังคม 
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เครือข่าย
สังคม 

2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ โครงข่ายประสาทเทียมเชงิ
ลึก อัลกอริธึม ตรรกะ การวางแผน 
3. แก้ปัญหาของระบบ การวัดประสิทธิภาพ 
การน าเสนอ 

วศข444 การค้นคืนสารสนเทศ 
3(3-0-6) 

ระบบการจัดเก็บสารสนเทศและระบบการค้น
คืนเบื้องต้น การท าดัชนี แบบจ าลองการค้นคืน 
การค้นหา การประเมินผลและอินเทอร์เฟซ การ
ท าเหมืองข้อความ เครื่องมือและไลบรารี่ 

1. อธิบายหลักการของระบบการค้นคืน
สารสนเทศ  
2. สามารถเลือกใช้แบบจ าลองการค้นคืน
ที่เหมะสม  
3. ประเมินประสิทธิภาพของระบบการค้น
คืนสารสนเทศได้ 

1. อธิบายทฤษฎีการประมวลผลด้วยภาพ 
ภ าพนิ่ ง แ ล ะภาพ เคลื่ อ น ไหว  ร ะบบ
ปัญญาประดิษฐ์ 
2. ประยุกต์ใช้ความรู้ในการสร้างระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ โครงข่ายประสาทเทียมเชงิ
ลึก อัลกอริธึม ตรรกะ การวางแผน 
3. แก้ปัญหาของระบบ การวัดประสิทธิภาพ 
การน าเสนอ 

 / /   / 

ชุดวิชา ระบบอัจฉริยะ จ านวน 12 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : การจับภาพและจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลภาพเบื้องต้น การแบ่งแยกภาพ การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว การรู้จ าวัตถุ คอมพิวเตอร์วิทัศน์เชิง 3 มิติ หัวข้อเฉพาะและ
การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์วิทัศน์ ทฤษฎีและอัลกอริทึมส าหรับการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ อัลกอริทึมการค้น ตรรกะ การวางแผน การแทนความรู้ หลักการให้เหตุผล ระบบผู้เช่ียวชาญ การเรียนรู้
ของเครื่องจักร และการประยุกต์ใช้ในสาขาวิจัยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ วิทยาการหุ่นยนต์ พื้นฐานโครงข่ายประ สาทเทียม เพอร์เซพตรอน เพอร์เซพตรอนแบบหลายช้ัน 
อัลกอริทึมการฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียม 
วศข461 คอมพิวเตอร์วิทัศน์
เบื้องต้น 
3(3-0-6) 

การจับภาพและจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ การ
ประมวลผลข้อมูลภาพเบื้องต้น การแบ่งแยก
ภาพ การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหว การรู้จ าวัตถ ุ
คอมพิวเตอร์วิทัศน์เชิง 3 มิติ หัวข้อเฉพาะและ
การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 

1. อธิบายหลักการของการได้มาของ
ข้อมูลภาพเบื้องต้นได้ 
2. รู้จักและใช้งานเครื่องมือที่นิยมใช้ใน
งานกับการประมวลผลภาพได้ 

1 .  อธิ บ ายหลั กการพื้ น ฐานด้ านการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ 
2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือใน
การวิเคราะให้ข้อมูลในการแก้ปัญหาได้ 

 / /   / 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

3. ประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
ขอ ง เครื่ อ ง เพื่ อน ามา ใ ช้ ในงานทา ง
คอมพิวเตอร์วิทัศน์ได้ 

3.สื่อสารผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

วศข462 ปัญญาประดิษฐ์ 
3(3-0-6) 

ทฤษฎีและอัลกอริทึมส าหรับการสร้างระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ อัลกอริทึมการค้นหา ตรรกะ 
การวางแผน การแทนความรู้ หลักการให้เหตุผล 
ระบบผู้เช่ียวชาญ การเรียนรู้ของเครื่องจักร และ
การประยุกต์ใช้ในสาขาวิจัยคอมพิวเตอร์วิทัศน์ 
การประมวลผลภาษาธรรมชาติ และ วิทยาการ
หุ่นยนต์ 

1 .  อ ธิ บ า ย ห ลั ก ก า ร ข อ ง ร ะ บ บ
ปัญญาประดิษฐ์ชนิดต่าง ๆ ได้  
2. สามารถเลือกใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์
ที่เหมาะสมกับงานชนิดต่าง ๆ ได้  
3. สามารถประเมินประสิทธิภาพของ
ระบบปัญญาประดิษฐ์ได้ 

1 .  อธิ บ ายหลั กการพื้ น ฐานด้ านการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ 
2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือใน
การวิเคราะให้ข้อมูลในการแก้ปัญหาได้ 
3.สื่อสารผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 / / /  / 

วศข463 เครือข่ายประสาท
เทียมและการเรียนรู้เชิงลึก 
3(3-0-6) 

พื้นฐานโครงข่ายประสาทเทียม เพอร์เซพตรอน 
เพอร์เซพตรอนแบบหลายช้ัน อัลกอริทึมการ
ฝึกสอนโครงข่ายประสาทเทียม แนวคิดของการ
เรียนรู้เชิงลึก โครงข่ายประสาทเทียมแบบคอน
โวลูช่ัน โครงข่ายประสาทเทียมแบบรีเคอร์เรนท์ 
โ ค ร ง ข่ า ย แ บ บ  Generative Adversarial 
Networks 

1. อธิบายหลักการของโครงข่ายประสาท
เทียม 
2. สามารถเลือกใช้โครงข่ายประสาทเทยีม
และการเรียนรู้เชิงลึกชนิดที่เหมาะสมกับ
งานท่ีต้องการได้ 
3. ประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลอง
โครงข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิง
ลึกได้ 

1 .  อธิ บ ายหลั กการพื้ น ฐานด้ านการ
วิเคราะห์ข้อมูลได้ 
2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือใน
การวิเคราะให้ข้อมูลในการแก้ปัญหาได้ 
3.สื่อสารผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 / / /  / 

ชุดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจและการวิเคราะห์ จ านวน 9 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : การวิเคราะห์ข้อมูล หลักการการท างานของนักวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจินตทัศน์ข้อ มูล การสื่อสารด้วยข้อมูล หลักการออกแบบ
กราฟิก การรับรู้ของมนุษย์ การวิเคราะห์การถดถอยข้อมูลอนุกรมเวลา การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ วิธีการปรับเรียบ เอกโปเนนเชียล แบบจ าลอง AR ARMA ARIMA SARIMA แบบจ าลองปริภูมิสถานะ 
เทคนิคการพยากรณ์ และการจ าแนกประเภท หัวข้อช้ันสูงและกรณีศึกษา 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

วศข471 การวิเคราะห์ข้อมลู
และธุรกิจอัจฉริยะ 
3(3-0-6) 

หลักการวิเคราะห์ข้อมูล องค์ประกอบของธุรกิจ
อัจฉริยะ การวางแผน การเลือกเครื่องมือ BI 
การสร้างแบบจ าลองข้อมูล การออกแบบ ETL 
การออกแบบและการใช้แอปพลิเคชัน BI การ
รายงานและการสร้างภาพข้อมูล 

1 .  อธิบายการหลักการท า งานของ
นักวิเคราะห์ข้อมูล หลักการพื้นฐานเเกี่ยว
กับแผนภาพข้อมูล การสื่อสารด้วยข้อมูล 
ธุรกิจอัจริยะ 
2. วิเคราะห์ข้อมูล และเลือกใช้เทคนิคใน
การน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
3. ประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการน าเสนอ
ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

1 .  อธิ บ ายหลั กการพื้ น ฐานของการ
โปรแกรมช้ันสูง การโปรแกรมเชิงวิวัฒน์ 
การค านวณเชิงควอนตัม อะตอม 
2. ประยุกต์ใช้งานการโปรแกรมเชิงวิวัฒน์ 
เชิงควอนตัม กรณีศึกษา 

/ / /  / / 

วศข481 การวิเคราะห์ข้อมลู
อนุกรมเวลา 
3(3-0-6) 

การวิเคราะห์การถดถอยข้อมูลอนุกรมเวลา การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงส ารวจ วิธีการปรับเรียบ เอก
โปเนนเชียล แบบจ าลอง AR ARMA ARIMA 
SARIMA แบบจ าลองปริภูมิสถานะ เทคนิคการ
พยากรณ์ และการจ าแนกประเภท หัวข้อช้ันสูง
และกรณีศึกษา 

1. อธิบายหลักการริวเคราะห์ข้อมูล
อนุกรมเวลารูปแบบต่าง ๆ ได้ 
2. เลือกใช้เทคนนิคการวิ เคราะห์ให้
เหมาะสมกับข้อมูลอนุกรมเวลาต่าง ๆ ได้ 
3. ประเมินประสิทธิภาพของแบบจ าลอง
ต่าง ๆ ในการใช้งานบนข้อมูลจริงได้ 

1 .  อธิ บ ายหลั กการพื้ น ฐานของการ
โปรแกรมช้ันสูง การโปรแกรมเชิงวิวัฒน์ 
การค านวณเชิงควอนตัม อะตอม 
2. ประยุกต์ใช้งานการโปรแกรมเชิงวิวัฒน์ 
เชิงควอนตัม กรณีศึกษา 

/ / /   / 

ชุดวิชา การค านวณเชิงวิทยาศาสตร์ขั้นสูง จ านวน 6 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : การโปรแกรมเชิงวิวัฒน์ กลยุทธเชิงวิวัฒน์ ข้ันตอนวิธีเชิงพันธุกรรม การน าไปประยุกต์ การค านวณเชิงควอนตัม ควอนตัมคอมพิวเตอร์ อะตอม คิวบิต 
วศข482 ขั้นตอนวิธีเชิง
วิวัฒนาการ 
3(3-0-6) 

การโปรแกรมเชิงวิวัฒน์ กลยุทธเชิงวิวัฒน์ 
ขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ งพั น ธุ ก ร รมและกา รน า ไป
ประยุกต์ใช้ 

1. อธิบายหลักการของขั้นตอนวิธี เ ชิง
วิวัฒนาการได้ 
2 .  ส าม า รถ เลื อก ใ ช้ ขั้ น ตอนวิ ธี เ ชิ ง
วิวัฒนาการที่เหมาะสมกับงานที่ต้องการ
ได้ 
3. ประเมินประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี
เชิงวิวัฒนาการชนิดต่าง ๆ ได้ 

1 .  อธิ บ ายหลั กการพื้ น ฐานของการ
โปรแกรมช้ันสูง การโปรแกรมเชิงวิวัฒน์ 
การค านวณเชิงควอนตัม อะตอม 
2. ประยุกต์ใช้งานการโปรแกรมเชิงวิวัฒน์ 
เชิงควอนตัม กรณีศึกษา 

 / / /  / 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

วศข483 การค านวณเชิง
ควอนตัม 
3(3-0-6) 

ทฤษฎีและการปฏิบัติของการค านวณควอนตัม 
หั วข้ อที่ ค รอบคลุม  ได้ แก่  ฟิ สิ กส์ ของการ
ประมวลผลข้อมูล  ตรรกศาสตร์ควอนตัม 
อัลกอริธึมควอนตัม รวมถึงอัลกอริทึมของ Shor 
และอัลกอริทึมการค้นหาของ Grover 

1. อธิบายหลักการและทฤษฎีการค านวณ
เชิงควอนตัมได้  
2. สามารถเลือกใช้ อัลกอริธึมควอนตัม
เหมาะสมกับงานท่ีต้องการได้ 

1 .  อธิ บ ายหลั กการพื้ น ฐานของการ
โปรแกรมช้ันสูง การโปรแกรมเชิงวิวัฒน์ 
การค านวณเชิงควอนตัม อะตอม 
2. ประยุกต์ใช้งานการโปรแกรมเชิงวิวัฒน์ 
เชิงควอนตัม กรณีศึกษา 

 / /    

ชุดวิชา การประยุกต์ บูรณาการและพัฒนานวัตกรรม จ านวน 9 หน่วยกิต 
ค าอธิบายชุดวิชา : การประยุกต์ บูรณาการและพัฒนานวัตกรรมทางวิศวกรรมข้อมูล วิทยาการข้อมูลหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
วศข484 วิศวกรรมข้อมูล
ประยุกต ์
3(3-0-6) 

หัวข้อและแอปพลิเคช่ันการน าเทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมข้อมูลไปแก้ปัญหาในภาคธุรกิจ 
ธนาคาร อุตสาหกรรมและอื่น  ๆ ที่ เกิดขึ้น 
กรณีศึกษา การค้นคว้า การอภิปราย 

1. ประยุกต์องค์ความรู้ทางวิศวกรรม
ข้อมูลในการน าไปแก้ปัญหาทางธุรกิจ 
2. วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
โดยใช้องค์ความรู้ทางวิศวกรรมข้อมูลได้
อย่างเหมาะสม 
3. ประยุกต์องค์ความรู้แบบสหสาขาใน
การแก้ปัญหา 

1. อธิ บ ายหลั กก า รพื้ น ฐ านด้ า น ก า ร
วิเคราะห์ข้อมูลได้ 
2. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือใน
การวิเคราะให้ข้อมูลในการแก้ปัญหาได้ 
3.สื่อสารผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

/  / /  / 

วศข485 นวัตกรรมทาง
วิศวกรรมข้อมลู 
3(3-0-6) 

หัวข้อและการประยุกต์ ใ ช้ เทคโนโลยีทาง
วิ ศ ว ก ร รม ข้ อ มู ล ใ นก า ร ส ร้ า งนวั ต ก ร รม 
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใช้งานได้
จริง กรณีศึกษา การค้นคว้า ตัวอย่างการน าองค์
ความรู้ไปสร้างนวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชน 

1. อธิบายวิธีการน าหลักการและเครื่องมือ
ทางวิศวรรมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการ
แก้ปัญหาองค์กร 
2. ออกแบบการประเมินประสิทธิภาพ
ของครื่องมือทางวิศวรรมข้อมูลที่น าไปใช้ 

1. อธิ บ า ย ห ลั กก า ร พื้ น ฐ า น ของกา ร
โปรแกรมช้ันสูง การโปรแกรมเชิงวิวัฒน์ 
การค านวณเชิงควอนตัม อะตอม 
2. ประยุกต์ใช้งานการโปรแกรมเชิงวิวัฒน์ 
เชิงควอนตัม กรณีศึกษา 

/ /   / / 

วศข486 การบูรณาการทาง
วิศวกรรมข้อมลู 
3(3-0-6) 

หัวข้อและการประยุกต์ ใ ช้ เทคโนโลยีทาง
วิศวกรรมข้อมูลในการบูรณาการกับศาสตร์อื่น 

1. อธิบายวิธีการน าหลักการและเครื่องมือ
ทางวิศวรรมข้อมูลที่ เกี่ยวข้องไปใช้ใน
การบูรณาการกับศาสตร์อื่น 

1. ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล
แ ล ะ วิ ศ ว ก ร ร ม ข้ อ มู ล ใ น ก า ร พัฒน า
นวัตกรรม 

/ /   / / 
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รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังรายวิชา (CLOs) ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของชุดวิชา 
(MLOs) 

ELOs 
1 2 3 4 5 6 

กรณีศึกษา การค้นคว้า การอภิปราย ข้อดี  
ข้อเสีย 

2. ออกแบบการประเมินประสิทธิภาพ
ของครื่องมือทางวิศวรรมข้อมูลที่น าไปใช้ 

2. บูรณาการหลักการทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมข้อมูลกับสาขาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 


