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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา            มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  
   (หลักสูตรนานาชาติ) 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Data Science and Analytics 

(International Program) 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม   : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์) 
  ช่ือย่อ    :    วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์)  
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม  :    Bachelor of Science (Data Science and Analytics)  
  ช่ือย่อ :   B.Sc. (Data Science and Analytics) 
3. วิชาเอกหรือความเช่ียวชาญเฉพาะของหลักสูตร  

ไม่มี 
4. จำนวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
   124 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  
     5.2 ภาษาท่ีใช้  

   หลักสูตรจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ท้ังน้ีมีการใช้ภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ (ภาษามลายู และภาษาอาหรับ) ในบางรายวิชา 
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     5.3 การรับเข้าศึกษา  
  รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
   ไม่มี      
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

      6.1 สถานภาพของหลักสูตร  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562  

      6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรใหม่ เร่ิมเปิดสอนในเดือนมิถุนายน ปีการศึกษา 2562 (ภาคผนวก ฌ) 
- ได้ผ่านการเห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการประชุมสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยฟาฏอนี คร้ังท่ี 19 (2/2561) เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 

- ได้ร ับการเห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในการประชุมสภา
มหาว ิทยาล ัยฟาฏอนี คร ั ้ง ท่ี 69 (3/2561) เม ื ่อว ันท ี ่ 17 มีนาคม พ .ศ .  2562 
(ภาคผนวก ช) 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหP มีความพร#อมเผยแพร\ 

คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห\งชาติ ในปgการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
8.1 นักวิทยาการข#อมูล (Data Scientist) 

8.2 นักวิเคราะหPข#อมูล (Data Analyst) 

8.3 สถาปนิกด#านข#อมูล (Data Architect) 

8.4 นักวิเคราะหPธุรกิจ (Business Analyst) 

8.5 นักวิเคราะหPระบบ (System Analyst) 

8.6 ผู#เช่ียวชาญด#านธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Specialist) 

8.7 นักวิเคราะหPด#านธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Analyst) 

8.8 นักพัฒนาด#านธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Developer) 

8.9 นักพัฒนาคลังข#อมูล (Data Warehouse Developer) 
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8.10 ท่ีปรึกษาด#านคลังข#อมูล (Data Warehouse Consultant) 

8.11 ผู#บริหารข#อมูล (Data Administrator) 

8.12 ผ#ูดูแลฐานข#อมูล (Database Administrator) 

8.13 ผู#เช่ียวชาญฐานข#อมูล (Database Specialist) 

8.14 นักพัฒนาข#อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Business Insight Data Developer) 

8.15 ประกอบธุรกิจส\วนตัวทางด#านวิทยาศาสตรPข#อมูลและการวิเคราะหP (Self Employment) 

8.16 ศึกษาต\อในระดับท่ีสูงข้ึนทั ้งในประเทศและต\างประเทศ (Continue in Postgraguate 

Level) 
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9. ช่ือ-นามสกุล เลขท่ีประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ลำดับ 
ช่ือ – สกุล 

เลขประจำตัวบัตประชาชน 
ตำแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันท่ีจบ ปีท่ีจบ 

1  คอลิด ลังสารี 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ 
M.C.  
ท.บ. 

  Informatics Engineering 
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

  Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Indonesia) 
  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

2560 
2554 

2  มะรอนิง อุเซ็ง 
      x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ 
M.Sc. 
วท.บ. 

Computer Science  
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  Universitas Pertanian Bogor (Indonesia) 
  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

2556 
2552 

3 สุรีลักษณ์ มะ 
     x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ 

วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) 

2561 
2556 

4  นูรฮุดา มะสาแม 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ 

M.Sc. 
วท.บ. 

  Information Technology 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Universiti Utara Malaysia (Malaysia) 
  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

2554 
2552 

5  อิบตีซัม หะมะ 
   x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ M.Sc. 
วท.บ. 

  Information Communication Technology 
  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  Universiti Utara Malaysia (Malaysia) 
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) 

2557 
2554 
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10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 จากการทบทวนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาลน้ันพบว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังตอบสนองต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น ทั้งเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเก่ียวกับการทำงานของ
สมองและจิตท่ีเป็นท้ังโอกาสหรือภัยคุกคามในการพัฒนา อาทิ การโจรกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูล
ส่วนบุคคลประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้ซ้ือและมีผลิตภาพต่ำ ไม่สามารถแข่งขันกับ
ประเทศอื่น ๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคม จะทำให้เกิดความ
เหลื่อมล้ำในการพัฒนา จึงเป็นความท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความ
เหลื่อมล้ำ ประกอบกับระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีความอ่อนแอด้านปัจจัยสนับสนุนไม่เอ้ือต่อการ
จัดระบบการแข่งขันที ่เป็นธรรมและเหมาะสมกับสถานการณ์การเปล่ ียนแปลงทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คุณภาพการบริการของโครงสร้างพื้นฐาน กฎหมาย และ
กฎระเบียบทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตได้
อย่างย่ังยืนและยังต้องพึ่งพิงและเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอกประเทศมากข้ึนตาม
ลำดับ นอกจากนี้การกระจายผลตอบแทนต่อปัจจัยแรงงานของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ต่อเนื ่องจากร้อยละ 30.2 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 เป็นร้อยละ 29.4 และ 28.9 ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 และ 3 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ตามลำดับ ในขณะที่ผลตอบแทน
ของปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่แรงงาน เช่น ผลตอบแทนของทุนผู้ประกอบการและที่ดิน เป็นต้น มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง การพัฒนาประเทศในอนาคตจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและมีคุณภาพ โดยใช้องค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอื้ออำนวยและระบบ
การแข่งขันที่เป็นธรรม พร้อมทั้งใช้โอกาสจากปัจจัยภายนอกให้เกิดประโยชน์กับประเทศได้อย่าง
เหมาะสมและขยายฐานการพัฒนาให้ทั่วถึงมากขึ้น 
 ซึ่งการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม จะเป็นพลังขับเคลื่อนการปรับ 
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เน้นการนำความคิดสร้างสรรค์
และคิดค้นนวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอดถ่ายทอด และ
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ประยุกต์ใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยต่อการ
พัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมที่ส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
การวิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึง และเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนประกอบกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ประกาศใช้
นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 ขึ้น โดยมีตอนหน่ึงกล่าวว่า
ความสามารถทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรมมีหน่วยงานรับผิดชอบ แต่เมื ่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ในกลุ่ม ASEAN และกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงในด้านความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในอัตราท่ีช้ากว่ามาก ซ่ึงอาจจะทำให้เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศในอนาคต 
 ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จึงมีความจําเป็นต่อการเปิด
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ เพื่อตอบสนองความต้อง 
การของประเทศและมุ่งเน้นการพัฒนา ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการปรับปรุงองค์ความรู้ให้ทันต่อพัฒนา 
การทางด้านเทคโนโลยีประยุกต์ที่มีการพัฒนาขึ้นใหม่ตลอดเวลาโดยต้องพัฒนาระบบการศึกษาให้ 
มีคุณภาพ มีการวิจัยและพัฒนาที่สามารถสร้างนวัตกรรมและทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ 
การใช้งานและตอบสนองความต้องการขององค์กรต่าง ๆ ในสังคมไทย ซึ่งนําไปสู่การพัฒนาทาง 
เศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารทำให้คนไทยเรียนรู้ข่าวสารและรับ
วัฒนธรรมจากต่างชาติวิถีและการดำเนินชีวิตของคนเปลี่ยนไป คนที่มีความรู้ขาดศีลธรรม จริยธรรม
และขาดจรรยาบรรณในวิชาชีพเพิ่มขึ้น และมีการดำเนินชีวิตห่างไกลจากศาสนามากขึ้น ดังนั้นการ
สร้างหลักสูตรหรือพัฒนาหลักสูตรเพื่อมุ่งเน้นใน การผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในองค์ความรู้และมี
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อสร้างสังคมที่อุดมด้วยปัญญาและเชิดชูคุณธรรมและ
จริยธรรมเป็นส่ิงท่ีจำเป็นมากในยุคปัจจุบัน 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
         12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจำเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสอดคล้องตามความต้องการของผู้บริโภค และรองรับการแข่งขันการเปิดการค้าเสรีแห่ง
อาเซียน โดยการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ศาตร์วิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราห์ 
เพื่อตอบสนองความต้องการของสภาพปัจจุบันที่มีข้อมูลหลายด้านและจากหลากหลายแหล่งที่มาของ
ข้อมูล การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิธีการนำเสนอข้อมูลให้เกิดประโยชน์เพื ่อสนับสนุนและ
ประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้เพื่อบุคลากรที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูงใน
การพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สามารถสื่อสารได้มากกว่า 1 
ภาษา รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคม มีความรอบรู้และ
ความเชี่ยวชาญในอาชีพที่มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นไปตามครรลองนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศในด้านศาสตร์เทคโนโลยีประยุกต์ การวิจัยและการผลิตบัณฑิตท่ีดี
มีคุณธรรม และบูรณาการกับหลักการอิสลามสู่ระดับมาตรฐานสากล 
 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมและการผลักดันให้
เกิดความร่วมมือด้านการค้าเสรีแห่งประชามคมอาเซียน โดยสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยท่ี
มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการบูรณา การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและการวิจัยและมุ่งธำรงปณิธานใน
การสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่งที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องตามหลัการศาสนา  การพัฒนาหลักสูตรจึง
ต้องเน้นและส่งเสริมให้บัณฑิตมีทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ ที่สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ องค์
ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที ่เหมาะสมและคำนึงถึงคุณธรรมจริยธรรมทางวิชาชีพ 
โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับข้อมูลข่าวสาร สังคมและวัฒนธรรมอิสลาม โดยใช้เทคโนโลยี ที่ทันสมัย 
คุ ้มค่า สามารถปรับเปลี ่ยนประยุกต์ใช้ไปตามการเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สู่การดำรงชีวิต 
ประจำวันและสามารถนำสังคมสู่ความสันติสุข 
 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น มีจำนวน 
21 รายวิชา ได้แก่ 
 



หน#า | 10 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 10 

- รายวิชาในหลักสูตรท่ีเป1ดสอนโดยคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตรB คือ 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หนEวยกิต 

Credits 

GE2100-121 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1  
(Al-Qur’an for Quality of Life Development I) 

1(2-0-1) 

GE2100-122 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2  
(Al-Qur’an for Quality of Life Development II) 

1(2-0-1) 

GE2100-123 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3  
(Al-Qur’an for Quality of Life Development III) 

1(1-1-1) 

GE2100-124 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4  
(Al-Qur’an for Quality of Life Development IV) 

1(1-1-1) 

GE2100-125 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5  
(Al-Qur’an for Quality of Life Development V) 

1(1-1-1) 

GE2100-126 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6  
(Al-Qur’an for Quality of Life Development VI) 

1(0-2-1) 

GE2100-127 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7  
(Al-Qur’an for Quality of Life Development VII) 

1(1-1-1) 

GE2100-128 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8  
(Al-Qur’an for Quality of Life Development IIX) 

1(1-1-1) 

GE2100-129 ศาสนศึกษา  

(Religions Studies) 
2(2-0-4) 

GE2100-130 บทบาทศาสนาในสังคม  

(Role of Religion in Society) 
2(2-0-4) 

GE2100-131 ศาสนาและวัฒนธรรม  

(Religion and Culture) 
2(2-0-4) 

GE2100-132 ศาสนาในกลุTมประเทศอาเซียน  

(Religions in ASEAN) 
2(2-0-4) 

GE2100-221 อิสลามและวิถีการดำเนินชีวิต (Islam and the Way of Life) 3(3-0-6) 

GE2100-222 การส่ือสารและการเผยแผTในอิสลาม  

(Communication and Propogation in Islam) 
3(3-0-6) 
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หนEวยกิต 

Credits 

GE2100-223 สันติศึกษา  

(Peace Studies) 

3(3-0-6) 

- รายวิชาในหลักสูตรท่ีเป1ดสอนโดยคณะศิลปศาสตรBและสังคมศาสตรB 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หนEวยกิต 

Credits 

GE2200-421 ภาษาไทยสำหรับชาวตTางชาติ (Thai for Foreign Learners)* 3(2-2-5) 
GE2200-422 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน (Thai in Daily Life)** 3(2-2-5) 

GE2200-431 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in Daily Life) 3(2-2-5) 

GE2200-432 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (English for communication) 3(2-2-5) 

GE2200-433 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English) 3(2-2-5) 

* สำหรับนักศึกษาต่างชาติ (for foreign student) 
** สำหรับนักศึกษาไทย (for Thai student) 

- รายวิชาในหลักสูตรท่ีเป1ดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรBและเทคโนโลยี 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หนEวยกิต 

Credits 

GE2300-312 วิทยาศาสตรzและเทคโนโลยีกับอิสลาม  

(Science and Technology in Islam) 
3(3-0-6) 

 

      

13.2 การบริหารจัดการหลักสูตร 
อาจารยzผู#รับผิดชอบหลักสูตรมีหน#าที่หลักในการบริหารจัดการหลักสูตร วางแผน กำกับ 

ติดตาม ทบทวนการดำเนินการตTาง ๆ ของหลักสูตรรTวมกับอาจารยzผู#สอนจากหลักสูตรอื่นที่เป�ดสอน

รายวิชาที่ให#บริการหลักสูตร โดยมีการพิจารณาข#อกำหนดของรายวิชา การจัดการเรียนการสอน 

การวัดและการประเมินผล การทวนสอบ ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู#ตามมาตรฐานผลการเรียนรู# การ

บริหารทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนร#ู รวมทั้งการควบคุม การดำเนินงานการประกันคุณภาพ

ภายใน มีการประสานงานกับบุคลากรในหนTวยงานท่ีเก่ียวข#อง ผ#ูมีสTวนได#สTวนเสียและคTูความรTวมมือ 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1. ปรัชญา 
มุ่งผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ที่มี

ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์ สามารถประยุกต์ใช้งานสื่อสาร และทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นในการเป็นนักวิชาชีพวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะห์ที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ที่สอดคล้องตามหลักการอิสลาม มุ่งเน้นการปฏิบัติงานได้จริง มี
ความรู้ ความเข้าใจในพื้นฐานวิชาชีพสามารถ จัดการกับปัญหาได้อย่างมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
เสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดี ร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เป็น
ประโยชน์และนำไปสู่การพัฒนาประเทศ 

 
     1.2. ความสำคัญ 

ระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลทำให้เกิดการเปลี ่ยนแปลงโครงสร้างของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ ประกอบ ด้วย กระบวนการผลิต การค้า การบริการ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ตลอดจน กระบวนการทางสังคมอื่น ๆ ดังนั้น การพัฒนาองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศ จึงมี
ความจำเป็นอย่างย่ิงในการนำข้อมูลและสารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือขับเคลื่อน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิ 
ภาพในกระบวนการดำเนินงาน รวมทั้งช่วยในการวางแผนควบคุม ตลอดจนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สามารถนำพาองค์กรและหน่วยงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย
ที ่กำหนดภายใต้การเปลี ่ยนแปลงท่ ีรวดเร็ว และการแข่งขันที ่รุนแรง การได้มาของข้อมูลและ
สารสนเทศต้องอาศัยศาสตร์ต่าง ๆ อันประกอบด้วย ศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมข้อมูล วิทยาการข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่าง ๆ เข้ามาช่วย เพื่อทำให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ 
(Big Data) ท่ีเกิดจากความหลากหลายรูปแบบของข้อมูล และมีจำนวนปริมาณที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ตลอดจนข้อมูลท่ีมาจากแหล่งต่าง ๆ ของคลังข้อมูล (Data Warehouse) แล้วจึงนำข้อมูลมาจัดเตรียม 
และประมวลผลด้วยเครื่องมือกลไกของอัลกอริทึม (Algorithm) ข้ันสูง เพื่อให้เป็นสารสนเทศท่ี
สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ พยากรณ์ รวมทั ้งการตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยผ่านกระบวนการทางสถิติประยุกต์ 

องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงบทบาท
ความสำคัญ และความจำเป็นของข้อมูลและสารสนเทศ ท่ีถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ 
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เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีสามารถ ช่วยในการดำเนินงาน รวมทั้งการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว สามารถขับเคลื่อนองค์กรและหน่วยงานไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย หลักสูตรได้ตระหนัก
ถึงความสำคัญ และความจำเป็นท่ีจะต้องจัดเตรียมบุคลากรท่ีมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ
การวิเคราะห์เพื ่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมท้ ังรองรับการเปล่ ียนแปลงของ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

 
     1.3 วัตถุประสงค์ เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

(1) มีความร#ูทางด#านวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหz เพื่อตอบสนองความต#องการตลาด 

แรงงานท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  

(2) มีความสามารถในการวิเคราะหzข#อมูลขนาดใหญTในมิติท่ีหลากหลายและค#นหาสารสนเทศท่ี

มีคุณคTา เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ ตลอดจนเลือกใช#

เครTืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก#ไขปÖญหาท่ีเกTียวข#อง  

(3) มีความคิดวิเคราะหzและพัฒนางานด#านวิทยาการข#อมูลอยTางมีระบบสามารถวิเคราะหz

สาเหตุของปÖญหา วิธีการแก#ไข และปรับตัวเข#ากับเทคโนโลยีที ่มีการเปลี่ยนแปลงอยูT

ตลอดเวลา  

(4) มีความรับผิดชอบตTอหน#าที่ เคารพกฎระเบียบข#อบังคับ อยูTในระเบียบวินัย สามารถ

ปรับตัว อยTูรTวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

(5) มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช#คอมพิวเตอรz เทคโนโลยี และสารสนเทศ 

(6) สามารถปฏิบัติตามหลักวิชาการและศาสตร์ความรู้ที่มีบนพื้นฐานและหลักการอิสลามที่ถูก
ต้อง 

(7) มีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ ในการติดต่อส่ือสารและพัฒนาตนเอง 
(8) มีทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย ด้านวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหz เพื่อเป็นพื้นฐาน
ในการนำไปใช้ ในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
คาดวTาจะดำเนินการให#แล#วเสร็จ ครบถ#วนภายในรอบการศึกษา 5 ปà (พ.ศ. 2562 - 2566) 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
- แผนการพัฒนาทักษะในการ

เรียนรู# และทำงานด#าน

วิทยาการข#อมูลและการ 

วิเคราะหz 

- จัดการเรียนการสอนใน 

รายวิชาโดยใช#วิธีโครงงานเปäน

ฐาน (Project based 

learning) โดยมุTงเน#นนักศึกษา

ให#เรียนรู#ด#วยการลงมือทำ 

(Active –based Learning) 

- อาจารยzประจำหลักสูตรเข#ารTวม

อบรม เทคโนโลยีใหมT ๆ ด#าน

การวิเคราะหz ข#อมูลขนาดใหญT 

แล#วนำความรู#ท่ี ได#มาถTายทอด

ให#กับนักศึกษา 

- จำนวนโครงงานของนักศึกษา 

- จำนวนผลงานของนักศึกษาท่ี

เข#ารTวมการประกวด 

- จำนวนผลงานวิชาการของ 

นักศึกษาท่ีเข#ารTวมนำเสนอใน

เวทีการประชุมวิชาการ 

- จำนวนหลักสูตรท่ีนักศึกษา

ได#รับการอบรม 

- ปรับปรุงหลักสูตรให#สอดคล#อง

กับ ความต#องการของธุรกิจ

และการเปล่ียนแปลงของ

วิทยาศาสตรzและเทคโนโลยี 

- สำรวจและติดตามการ

เปล่ียนแปลงของของภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรม รวมท้ังการ

เปล่ียนแปลงด#านความต#องการ

ของ ผู#ประกอบการ

วิทยาศาสตรzข#อมูลและการ

วิเคราะหzอยTางตTอเน่ือง 

- รายงานผลการประเมินความ 

พึงพอใจในการใช#บัณฑิตของ 

สถานประกอบการ 

- ความพึงพอใจในทักษะ ความรู# 

ความสามารถในการทำงาน

ของ บัณฑิต โดยเฉล่ียในระดับ

ดี 

- พัฒนาบุคลากรด#านการเรียน 

การสอน และบริการวิชาการ 

ให#มีประสบการณz จากการนำ

ความรู#  ด#านวิทยาศาสตรz

ข#อมูลและการวิเคราะหzไป

ปฎิบัติงานจริง 

- สนับสนุนบุคลากรด#านการเรียน 

การสอนให#ทำงานบริการ

วิชาการ แกTองคzกรภายนอก 

- สนับสนุนอาจารยzจากสาย

ปฏิบัติการ ต#องใบรับรอง

วิชาชีพในสาขาท่ีเก่ียว ข#อง เพ่ือ

รองรับรายวิชาปฏิบัติการ 

 

- ปริมาณงานบริการวิชาการตTอ 

อาจารยzในหลักสูตร 

- หนังสือความรTวมมือระหวTาง  

องคzกรหรือสถาบัน 

- ใบรับรองวิชาชีพ 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
- แผนการสTงเสริมให#เกิดความ

รTวมมือกับหนTวยงานภายนอก 

ท#ังภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิม 

แหลTงเรียนรู#ให#กับนักศึกษา 

- สร#างความรTวมมือกับหนTวยงาน 

ภายนอกท้ังภาครัฐและเอกชน 

- สTงเสริมให#นักศึกษาทดลองฝìก 

ประสบ-การณzในหนTวยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยกTอนออก

ฝìกภายนอกมหาวิทยาลัย 

- เอกสารลงนามความรTวมมือ 

(MOU) 

- คูTมือการฝìกประสบการณz 

ปฏิบัติวิชาชีพของหลักสูตร  

- รายงานสรุปผลการฝìกปฏิบัติ

วิชาชีพ 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1.ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษา

ปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ทั้งน้ีข้อกำหนดต่าง ๆ 
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วยการศึกษาขั ้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
(ภาคผนวก ฉ) 

 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร และระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยฟาฏอนีว่าด้วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ฉ) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาคมีความหมาย ดังน้ี 

1. รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับปริมาณการสอนบรรยาย 15  ช่ัวโมง 
2. รายวิชาปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับปริมาณกานสอนปฏิบัติ 30 – 45 ช่ัวโมง 
3. รายวิชาภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับปริมาณการสอนฝึกภาคสนาม 45 – 90 
ช่ัวโมง 

 
2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 
ช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนท่ีให้นักศึกษาเรียน วันเวลาทำการปกติ 

- ภาคต#น  ระหวTางเดือนมิถุนายน – ตุลาคม 

- ภาคปลาย  ระหวTางเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 

- ภาคฤดูร#อน ระหวTางเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1. ต#องสำเร็จการศึกษาไมTต่ำกวTามัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตรz 

คณิตศาสตรz หรือศิลปó - คำนวณ หรือแผนการเรียนอื ่นที ่เกี ่ยวข#อง จากสถาบัน 

การศึกษาท่ีรับรองโดยกระทรวงศึกษาการหรือเทียบเทTา 
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2. มีผลคะแนนทดสอบความรู#ด#านภาษาอังกฤษ หรือผลคะแนนสอบ FTU-TEP จาก

สถาบันภาษานานาชาติ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี หรือสถาบันอื ่น ๆ ท่ีมีมาตรฐาน

เทียบเทTาหรือสูงกวTา โดยมีผลคะแนนอยTางน#อย 60 เปอรzเซ็นตz หรือผTานการทดสอบ

การวัดความรู#ด#านภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ตามสาขาวิชากำหนด 

อยTางน#อย 80 เปอรzเซ็นตz 

3. ผTานการคัดเลือกตามเกณฑzเปäนไปตามระเบียบข#อบังคับของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี วTา

ด#วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ฉ) 
4. หากผู#สมัครมีคุณสมบัติไมTครบถ#วนตามที่กำหนดไว#ในข#อ 2 ให#อยูTในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการการคัดเลือกบุคคลเข#าศึกษาตTอในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหz 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
           การสอบคัดเลือกผู #สมัครเข#าเปäนนักศึกษาให#เปäนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

ฟาฏอนี วTาด#วยการรับนักศึกษาเข#าศึกษาภาคปกติข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ฉ) 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
นักศึกษาโดยสTวนใหญTมาจากพื้นที่ในสามจังหวัดชายแดนใต# มีพื้นฐานองคzความรู#ทาง 

ด#านคณิตศาสตรzและภาษาอังกฤษ ต่ำกวTาเกณฑzมาตรฐานท่ีหลักสูตรกำหนด จึงจำเปäนต#องจัด 

โครงการปรับพื้นฐานและจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานแกTนักศึกษาในรายวิชาพื้นฐานทาง 

คณิตศาสตรzและภาษาอังกฤษทั้งกTอนและระหวTางการศึกษา เปäนระยะเวลาอยTางน#อย 1 สัปดาหz

กTอนเป�ดภาคการศึกษา หรือ 45 ช่ัวโมง ระหวTางภาคการศึกษาท่ี 1 ของปàการศึกษาแรก 
 

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดโครงการปรับพื้นฐานรายวิชาที่จำเป็น เช่น คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ให้แก่ 
นักศึกษาแรกเข้า และประเมินผลโดยการสอบวัดความรู้ทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการปรับ 
พ้ืนฐาน 
 2.4.2 เพิ่มจำนวนโครงการที่รองรับการจัดการการบริการทางวิชาการให้แก่นักเรียนในพื้นท่ี 3 
จังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ิมมากข้ึน  
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2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
 

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2563 2564 2565 2566 2567 

ช้ันปีท่ี 1 30 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 2 - 30 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 3 - - 30 30 30 
ช้ันปีท่ี 4 - - - 30 30 
รวม 30 60 90 120 150 

คาดว่าจะจบการศึกษา - - - 25/30  
(83.33) 

28/30 
(93.33) 

 

2.6. งบประมาณตามแผน 
     2.6.1 งบประมาณรายรับ ค่าบำรุงและค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาละ 20,700 บาท  
(รวม 2 ภาคการศึกษา) 

แหล่งรับ 2563 2564 2565 2566 2567 
ค่าลงทะเบียนเรียนจากนักศึกษา 621,000 1,242,000 1,863,000 2,484,000 3,105,000 

รวมท้ังส้ิน 9,315,000 
   

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย* 
ค่าใช้จ่าย 2563 2564 2565 2566 2567 

การจัดการเรียนการสอน 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 
เงินเดือนบุคลากร  
(ป.โท จำนวน 6 คน x 17,300 บาท) 

 
1,038,000 

 
1,038,000 

 
1,038,000 

 
1,038,000 

 
1,038,000 

วิจัย 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติการ 

100,000 
450,000 

150,000 
450,000 

200,000 
225,000 

250,000 
225,000 

300,000 
225,000 

รวม 2,088,000 2,238,000 2,163,000 2,313,000 2,463,000 
รวมท้ังส้ิน 11,265,000 

*หมายเหตุ  ตัวเลขงบประมาณส่วนหน่ึงได้รับการสนับสนุนจากภายนอก 
2.7 ระบบการศึกษา  
     ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน ห้องปฏิบัติการ และการศึกษานอกห้องเรียน ตาม

หน่วยงาน ศูนย์สถาบัน หรือสถานประกอบการท้ังภาครัฐและเอกชน 
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
      เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรน้ี สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามข้อบังคับท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบคือ 

   2.8.1 การเทียบโอนผลการเรียนหมายความว่าการขอเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชาในระดับ
เดียวกันที ่ เคยศึกษามาแล้วจากสถาบันอุดมศึกษาอื ่นทั ้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ี
มหาวิทยาลัยรับรองเพ่ือใช้นับเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

   2.8.2 การเทียบโอนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ หมายความว่า การขอเทียบโอนความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา 
เพื่อนับเป็นหน่วยกิตเทียบเท่ารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี หลักเกณฑ์
การเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ฉ) 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1. หลักสูตร 

  หลักสูตรกำหนดระยะเวลาในการสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรคือ 4 ปีการศึกษา และให้ศึกษา 
สูงสุดได้ไม่เกิน 8 ปีการศึกษา โดยมีองค์ประกอบของหลักสูตรที่แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังน้ี 

3.1.1. จำนวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร 124 หน่วยกิต  
3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาต่าง ๆ ดังน้ี 
3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จำนวนไม่น้อยกว่า   32 หน่วยกิต 
ก. กลุ่มวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา  8 หน่วยกิต 
ข. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต 
ค. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต 
ค. กลุ่มวิชาภาษา 12     หน่วยกิต 

3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า    86    หน่วยกิต  
 ก. กลุ่มวิชาแกนวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 21  หน่วยกิต 
 ข. กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 46 หน่วยกิต 
 ค. กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ 10 หน่วยกิต 
 ง. กลุ่มวิชาเลือกวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 9 หน่วยกิต 
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3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
 
3.1.3 รายวิชา 

   รหัสวิชา   รหัสวิชาประกอบด#วย  2 หลักแรกเปäนตัวอักษรและตามด#วยตัวเลข  7 หลักมี

ความหมายดังน้ี 
 

(1) ตัวอักษรประจำวิชาท่ีใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยดังน้ี 
  - DSXXXX–XXX 

GE หมายถึง รายวิชาศึกษาท่ัวไป 
  DS     หมายถึง รายวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 
                 

(2) ตัวเลขของเลขรหัสประจำวิชา 
- DS2303 – XXX 

- ตำแหนTงท่ี 1  DS2303 – XXX หมายถึง การศึกษาระดับปริญญาตรี 

- ตำแหนTงท่ี 2  DS2303 – XXX หมายถึง คณะวิทยาศาสตรzและเทคโนโลยี 

- ตำแหนTงท่ี 3-4 DS2303 – XXX หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหz 

- ตำแหนTงท่ี 5  DS2303 – XXX หมายถึง กลุTมวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 
- ตำแหนTงท่ี 6-7 DS2303 – XXX หมายถึง ลำดับวิชา 

 
3.1.3.1 หมวดวิชาท่ัวไป (Genearl Education)    32 หน่วยกิต/Credits 
- กลุEมวิชาอัลกุรอานและศาสนศึกษา (Al-Qur’an and Religious Studies) 

วิชาบังคับเรียน      จำนวนไมEนjอยกวEา  8  หนEวยกิต/Credits 

(สำหรับนักศึกษามุสลิม/ Muslim Student) 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

GE2100-121 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1  
(Al-Qur’an for Quality of Life Development I) 

1(2-0-1) 

GE2100-122 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2  
(Al-Qur’an for Quality of Life Development II) 

1(2-0-1) 

GE2100-123 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3  
(Al-Qur’an for Quality of Life Development III) 

1(1-1-1) 
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

GE2100-124 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4  
(Al-Qur’an for Quality of Life Development IV) 

1(1-1-1) 

GE2100-125 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5  
(Al-Qur’an for Quality of Life Development V) 

1(1-1-1) 

GE2100-126 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6  
(Al-Qur’an for Quality of Life Development VI) 

1(1-1-1) 

GE2100-127 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7  
(Al-Qur’an for Quality of Life Development VII) 

1(1-1-1) 

GE2100-128 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8  
(Al-Qur’an for Quality of Life Development IIX) 

1(1-1-1) 

 

 

(สำหรับนักศึกษาตEางศาสนิก/Non Muslim Student) 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

GE2100-129 ศาสนศึกษา (Religions Studies) 2(2-0-4) 
GE2100-130 บทบาทศาสนาในสังคม (Role of Religion in Society) 2(2-0-4) 

GE2100-131 ศาสนาและวัฒนธรรม (Religion and Culture) 2(2-0-4) 

GE2100-132 ศานาในกลุTมประเทศอาเซียน (Relogions in ASEAN) 2(2-0-4) 
 

 

- กลุEมวิชาวิทยาศาสตรBกับคณิตศาสตรB (Science and Mathematics) 

วิชาบังคับเรียน    จำนวนไมEนjอยกวEา  3  หนEวยกิต/Credits 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

DS2300-312 วิทยาศาสตรzและเทคโนโลยีกับอิสลาม  

(Science and Technology in Islam) 

3(3-0-6) 

 

- กลุEมวิชามนุษยBศาสตรBและสังคมศาสตรB (Social Science and Humanity) 

วิชาบังคับเรียน     จำนวนไมEนjอยกวEา  9  หนEวยกิต/Credits 
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

GE2100-221 อิสลามและวิถีการดำเนินชีวิต (Islam and the Way of Life) 3(3-0-6) 
GE2100-222 การส่ือสารและการเผยแผTในอิสลาม  

(Communication and Propagation in Islam) 

3(3-0-6) 

GE2100-223 สันติศึกษา (Peace Studies) 3(3-0-6) 
 

- กลุEมวิชาภาษา (Languages) 

วิชาบังคับเรียน     จำนวนไมEนjอยกวEา  6  หนEวยกิต/Credits 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

GE2200-421* ภาษาไทยสำหรับชาวตTางชาติ (Thai for Foreign Learners) 3(2-2-5) 
GE2200-422 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน (Thai in Daily Life) 3(2-2-5) 

GE2200-431 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน (English in Daily Life) 3(2-2-5) 

หมายเหตุ 
* สำหรับนักศึกษาต่างชาติลงทะเบียนเรียน GE2200-421ภาษาไทยสำหรับชาวตTางชาติ 

(Thai for Foreign Learners) แทนรายวิชา GE2200-422 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน (Thai in Daily Life) 

วิชาเลือกเรียน     จำนวนไมEนjอยกวEา  6  หนEวยกิต/Credits 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

GE2200-432 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (English for Communication) 3(2-2-5) 

GE2200-433 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (English for Academic Purpose) 3(2-2-5) 
 

 
3.1.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ (Specific Course)    86 หน่วยกิต/Credits 

ก. กลุEมวิชาแกนวิทยาศาสตรBขjอมูลและการวิเคราะหB      

   (Core Course in Data Science and Analytics) 

วิชาบังคับเรียน     จำนวนไมEนjอยกวEา  21  หนEวยกิต/Credits 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

DS2303-301 คณิตศาสตรzสำหรับวิทยาการข#อมูล 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

(Mathematics for Data Science) 

DS2303-302 คณิตศาสตรzไมTตTอเน่ือง (Discrete Mathematics) 3(3-0-6) 

DS2303-303 แคลคูคัสสำหรับวิทยาการข#อมูล (Calculus for Data Science) 3(3-0-6) 

DS2303-304 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณzสำหรับวิทยาการข#อมูล 

(Statistics and Experience Approach for Data Science) 

3(3-0-6) 

DS2303-305 หลักการคอมพิวเตอรzและสารสนเทศ  

(Principles of Computer and Informatics) 

3(3-0-6) 

DS2303-306 การเขียนโปแกรมข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Programming) 3(3-0-6) 

DS2303-307 ฐานข#อมูลข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Database) 3(2-2-5) 
 

 
ข. กลุEมวิชาเฉพาะดjาน (Specific Course) 

- ดjานสารสนเทศ (Informatics) 

  วิชาบังคับเรียน      จำนวนไมEนjอยกวEา  9  หนEวยกิต/Credits 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

DS2303-308 ระบบอัจริยภาพทางธุรกิจ (Business Intelligence System) 3(3-0-6) 
DS2303-309 การประมวลผลแบบคลาวดz (Cloud Computing) 3(2-2-5) 

DS2303-310 วิธีวิทยาการวิจัย (Research Methodology) 3(3-0-6) 

- ดjานวิทยาการขjอมูล (Data Science) 

  วิชาบังคับเรียน      จำนวนไมEนjอยกวEา  22 หนEวยกิต/Credits 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

DS2303-311 วิทยาการข#อมูลข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Data Science) 3(2-2-5) 
DS2303-312 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and 

Analytics) 
3(2-2-5) 

DS2303-313 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) 3(2-2-5) 
DS2303-314 ข้อมูลขนาดใหญ่และคลังข้อมูล (Big Data and Data Warehouse) 3(2-2-5) 
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

DS2303-315 การทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) 3(2-2-5) 
DS2303-316 สัมมนาด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  

(Seminar in Data Science and Analytics) 
1(0-2-3) 

DS2303-317 เค้าโครงโครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  
(Data Science and Analytics Capstone Project Proposal) 

2(2-0-4) 

DS2303-318 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  
(Data Science and Analytics Capstone Project) 

4(0-3-12) 

 
- ดjานวิทยาการคอมพิวเตอรB (Computer Science) 

  วิชาบังคับเรียน      จำนวนไมEนjอยกวEา  15 หนEวยกิต/Credits 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

DS2303-319 การพัฒนาเว็บข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Web Development) 3(2-2-5) 
DS2303-320 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์และสถิติ  

(Mathematical and Statistical Programming) 
3(2-2-5) 

DS2303-321 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม  
(Data Structure and Algorithms) 

3(2-2-5) 

DS2303-322 การเรียนรู้ของเคร่ือง (Machine Learning) 3(2-2-5) 
DS2303-323 ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ  

(Management Information System) 
3(3-0-6) 

 
ค. กลุEมวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ  

   (Course in Data Sciene and Analytics Professional Skill Promotion) 

   วิชาบังคับเรียน       จำนวนไมEนjอยกวEา  10 หนEวยกิต/Credits 
 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

DS2303-324 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ (English for Computer) 2(2-0-4) 
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รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

DS2303-325 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอในงานอาชีพ  
(English for Professional Presetation and Employment) 

2(2-0-4) 

DS2303-326 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา  
(Internship and Cooperative Education Preparation) 

2(2-0-4) 

DS2303-327 กฎหมาย จริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์และมุมมองทางชารีอะห์ 
(IT Laws Ethics and Shariah Perspective) 

3(3-0-6) 

DS2303-328 ความเป็นฟาฏอนี (Fatoni Quality of Life Development) 1(1-1-4) 
 

ง. กลุEมวิชาเลือก (Elective Core Course in Data Science and Analytics) 

   วิชาบังคับเรียน       จำนวนไมEนjอยกวEา  9  หนEวยกิต/Credits 
 

รหัสวิชา 
Course Code ช่ือวิชา Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

DS2303-329 ความน่าจะเป็นและสถิติ (Probability and Statistics) 3(3-0-6) 
DS2303-330 ตัวแบบทางสถิติ (Statistical Modelling) 3(3-0-6) 
DS2303-331 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลา (Introduction to Time Series Analysis) 3(3-0-6) 
DS2303-332 การรู้จำรูปแบบ (Pattern Recognition) 3(3-0-6) 
DS2303-333 การประมวลผลภาพ (Image Processing) 3(3-0-6) 
DS2303-334 ปัญญาประดิษฐ์ (Aritficial Intelligence) 3(3-0-6) 
DS2303-335 อินเทอรzเน็ตของสรรพส่ิง (Internet of Things) 3(2-2-5) 
DS2303-336 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Data Analysis) 3(3-0-6) 
DS2303-337 การวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Analytics) 3(3-0-6) 
DS2303-338 ระบบสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ (Decision Support System) 3(3-0-6) 
DS2303-339 การออกแบบงานวิจัย (Research Design) 3(3-0-6) 
DS2303-340 สถิติสำหรับงานวิจัย (Statistic for Research) 3(3-0-6) 
DS2303-341 การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ  

(Qualitative and Quntitative Research) 3(3-0-6) 
DS2303-342 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 1  

(Special Topic in Data Science and Analytics I) 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา 
Course Code ช่ือวิชา Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

DS2303-343 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 2  
(Special Topic in Data Science and Analytics II) 3(3-0-6) 

DS2303-344 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 3  
(Special Topic in Data Science and Analytics III) 3(3-0-6) 

DS2303-345 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคอุตสาหกรรมด้านวิทยาการข้อมูล  
(Data Science Industrial Training) 3(0-15-0) 

DS2303-346 สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  
(Data Science and Analytics Cooperative Education) 6(0-30-0) 

 

3.1.3.3 กลุEมวิชาเลือกเสรี    จำนวนไมEนjอยกวEา  6  หนEวยกิต/Credits 

   (Free Elective Course) 

   นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่เป�ดสอนในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี รวมท้ัง

สถาบันอุดมศึกษาอื ่นๆ ในประเทศไทยและตTางประเทศ ที ่ได#ลงนาม MoU และ MoA หรือท่ี

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีได#อนุมัติ 

Select any undergrate courses of Fatoni University and both of Thailand and 

foreign institute, which are made under the MoU and MoA or approved by university 

 

3.1.4 แผนการศึกษา (Study Plan) 

แผนการศึกษามีทั้งหมด 2 แผนการศึกษาหลัก ๆ คือ แผนการศึกษาปกติและแผนสหกิจศึกษา 

แผนการศึกษาปกติคือ แผนการศึกษาที่รองรับการฝìกประสบการณzวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมด#าน

วิทยาการข#อมูลของนักศึกษาและนับการฝìกประสบการณzวิชาชีพฯ และแผนสหกิจศึกษาคือ แผนการ

ที่รองรับการทำสหกิจของนักศึกษา โดยกำหนดให#ทั้งสองรายวิชานี้เปäนหนึ่งในรายวิชาเลือกด#าน

วิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหz และกำหนดให#นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนอยTางใดอยTางหน่ึง

เทTานั้น ทั้งนี้  แตTละแผนการศึกษาประกอบด#วยแผนการศึกษาสำหรับนักศึกษามุสลิมและนักศึกษา

ตTางศาสนิก โดยมีหนTวยกิตรวมตลอดหลักสูตรท้ังหมด 124 หนTวยกิต
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(ก) แผนการศึกษาปกติ (Normal Plan) 

ปีท่ี 1 (First Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 1 (First Semester) 

สำหรับนักศึกษามุสลิม (Muslim Students) 
 

กลุ่มวิชา 
Course Group 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาอัลกุรอาน

และศาสนศึกษา 

GE2100-121 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 

(Al-Qur’an for Quality of Life Development I) 

1(2-0-1) 

กลุTมวิชามนุษยศาสตรz

และสังคมศาสตรz 

GE2100-221 อิสลามและวิถีการดำเนินชีวิต  

(Islam and the Way of Life) 

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาบังคับภาษา GE2200-421* ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาตTางชาติ  

(Thai for Foreign Learner) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาบังคับภาษา GE2200-422 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  

(Thai in Daily Life) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาบังคับภาษา GE2200-431 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  

(English in Daily Life) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาเสริมทักษะ

วิชาชีพ 

DS2303-324 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 
(English for Computer) 

2(2-0-4) 

กลุTมวิชาเลือกเสรี XXXXX-XXX เลือกเสรี 1 
(Free Elective Course I) 

3(x-x-x) 

รวม (Total) 15 หน่วยกิต (Credits) 
          
 

*หมายเหตุ : นักศึกษาไทยให#ลงทะเบียน GE2200-422 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน แทน รายวิชา 

GE2200-421 ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาตTางชาติ 
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ปีท่ี 1 (First Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 1 (First Semester) 

สำหรับนักศึกษาต่างศาสนิก (Non-Muslim Students) 
 

กลุ่มวิชา 
Course Group 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาอัลกุรอาน

และศาสนศึกษา 
GE2100-129 ศาสนศึกษา 

(Religions Studies) 

2(2-0-4) 

กลุTมวิชามนุษยศาสตรz

และสังคมศาสตรz 

GE2100-221 อิสลามและวิถีการดำเนินชีวิต  

(Islam and the Way of Life) 

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาบังคับภาษา GE2200-421* ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาตTางชาติ  

(Thai for Foreign Learner) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาบังคับภาษา GE2200-422 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน  

(Thai in Daily Life) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาบังคับภาษา GE2200-431 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน  

(English in Daily Life) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาเสริมทักษะ

วิชาชีพ 

DS2303-324 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร์ 
(English for Computer) 

2(2-0-4) 

กลุTมวิชาเลือกเสรี XXXXX-XXX เลือกเสรี 1 
(Free Elective Course I) 

3(x-x-x) 

รวม (Total) 16 หน่วยกิต (Credits) 
 

*หมายเหตุ : นักศึกษาไทยให#ลงทะเบียน GE2200-422 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน แทน รายวิชา 

GE2200-421 ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาตTางชาติ 
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ปีท่ี 1 (First Year) 
ภาคการศึกษาท่ี 2 (Second Semester) 
สำหรับนักศึกษามุสลิม (Muslim Students) 

 
กลุ่มวิชา 

Course Group 
รหัสวิชา 

Course Code 
ช่ือวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาอัลกุรอาน

และศาสนศึกษา 

GE2100-122 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 

(Al-Qur’an for Quality of Life Development II) 

1(2-0-1) 

กลุTมวิชาเลือกภาษา GE2200-432 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  

(English for Communication) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาเลือกภาษา GE2200-433 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

(English for Academic Purpose) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาแกนวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-301 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล 
(Mathematics for Data Science) 

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาแกนวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-305 หลักการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
(Principles of Computer and Informatics) 

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเสริมทักษะ

วิชาชีพ 

DS2303-325 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอในงานอาชีพ  
(English for Professional Presetation and Employment) 

2(2-0-4) 

กลุTมวิชาเลือกเสรี XXXXX-XXX เลือกเสรี 2 
(Free Elective Course II) 

3(x-x-x) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต (Credits) 

 
 

  



หน#า | 30 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 30 

ปีท่ี 1 (First Year) 
ภาคการศึกษาท่ี 2 (Second Semester) 

สำหรับนักศึกษาต่างศาสนิก (Non-Muslim Students) 
 

กลุ่มวิชา 
Course Group 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาอัลกุรอาน

และศาสนศึกษา 

GE2100-130   บทบาทศาสนาในสังคม 

(Role of Religion in Social) 

2(2-0-4) 

กลุTมวิชาเลือกภาษา GE2200-432 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร  

(English for Communication) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาเลือกภาษา GE2200-433 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ  

(English for Academic Purpose) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาแกนวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-301 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล 
(Mathematics for Data Science) 

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาแกนวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-305 หลักการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
(Principles of Computer and Informatics) 

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเสริมทักษะ

วิชาชีพ 

DS2303-325 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอในงานอาชีพ  
(English for Professional Presetation and Employment) 

2(2-0-4) 

กลุTมวิชาเลือกเสรี XXXXX-XXX เลือกเสรี 2 
(Free Elective Course II) 

3(x-x-x) 

รวม (Total) 19 หน่วยกิต (Credits) 

 
 

  



หน#า | 31 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 31 

ปีท่ี 2 (Second Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 1 (First Semester) 

สำหรับนักศึกษามุสลิม (Muslim Students) 
 

กลุ่มวิชา 
Course Group 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาอัลกุรอาน

และศาสนศึกษา 

GE2100-123 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 

(Al-Qur’an for Quality of Life Development III) 

1(1-1-1) 

กลุTมวิทยาศาสตรzและ

คณิตศาสตรz 

GE2300–312 วิทยาศาสตรzและเทคโนโลยีกับอิสลาม  

(Science and Technology in Islam) 

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาแกนวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-302 คณิตศาสตรzไมTตTอเน่ือง 

(Discrete Mathematics) 
3(3-0-6) 

กลุTมวิชาแกนวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-303 แคลคูคัสสำหรับวิทยาการข#อมูล 

(Calculas for Data Science) 

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาแกนวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-306 การเขียนโปแกรมข้ันพ้ืนฐาน  

(Fundamental Programming) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาแกนวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-307 ฐานข้อมูลข้ันพ้ืนฐาน  
(Fundamental Database) 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 16 หน่วยกิต (Credits) 

 
  



หน#า | 32 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 32 

ปีท่ี 2 (Second Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 1 (First Semester) 

สำหรับนักศึกษาต่างศาสนิก (Non-Muslim Students) 
 

กลุ่มวิชา 
Course Group 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาอัลกุรอาน

และศาสนศึกษา 
GE2100-131 ศาสนาและวัฒนธรรม  

(Religion and Culture) 

2(2-0-4) 

กลุTมวิทยาศาสตรzและ

คณิตศาสตรz 

GE2300–312 วิทยาศาสตรzและเทคโนโลยีกับอิสลาม  

(Science and Technology in Islam) 

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาแกนวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-302 คณิตศาสตรzไมTตTอเน่ือง 

(Discrete Mathematics) 
3(3-0-6) 

กลุTมวิชาแกนวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-303 แคลคูคัสสำหรับวิทยาการข#อมูล 

(Calculas for Data Science) 

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาแกนวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-306 การเขียนโปแกรมข้ันพ้ืนฐาน  

(Fundamental Programming) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาแกนวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-307 ฐานข้อมูลข้ันพ้ืนฐาน  
(Fundamental Database) 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 17 หน่วยกิต (Credits) 

  



หน#า | 33 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 33 

ปีท่ี 2 (Second Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 2 (Second Semester) 
สำหรับนักศึกษามุสลิม (Muslim Students) 

 
กลุ่มวิชา 

Course Group 
รหัสวิชา 

Course Code 
ช่ือวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาอัลกุรอาน

และศาสนศึกษา 

GE2100-124 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 

(Al-Qur’an for Quality of Life Development IV) 1(1-1-1) 

กลุTมวิชาแกนวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-304 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับคอมพิวเตอร์  
(Statistics and Experience Approach for Computer) 3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-308 ระบบอัจริยภาพทางธุรกิจ 

(Business Intelligence System) 
3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-309 การประมวลผลแบบคลาวดz  

(Cloud Computing) 

3(2-2-5) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-310 วิธีวิทยาการวิจัย  

(Research Methodology) 

3(3-0-6) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-311 วิทยาการข#อมูลข้ันพ้ืนฐาน  

(Fundamental Data Science) 

3(2-2-5) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-312 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล  
(Data Management and Analytics) 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 19 หน่วยกิต (Credits) 

 
 

  



หน#า | 34 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 34 

ปีท่ี 2 (Second Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 2 (Second Semester) 

สำหรับนักศึกษาต่างศาสนิก (Non-Muslim Students) 
 

กลุ่มวิชา 
Course Group 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาอัลกุรอาน

และศาสนศึกษา 
GE2100-132 ศาสนาในกลุTมประเทศอาเซียน 

(Religion in ASEAN) 2(2-0-4) 
กลุTมวิชาแกนวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-304 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับคอมพิวเตอร์  
(Statistics and Experience Approach for Computer) 3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-308 ระบบอัจริยภาพทางธุรกิจ 

(Business Intelligence System) 
3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-309 การประมวลผลแบบคลาวดz  

(Cloud Computing) 

3(2-2-5) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-310 วิธีวิทยาการวิจัย  

(Research Methodology) 

3(3-0-6) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-311 วิทยาการข#อมูลข้ันพ้ืนฐาน  

(Fundamental Data Science) 

3(2-2-5) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-312 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล  
(Data Management and Analytics) 

3(2-2-5) 
รวม (Total) 20 หน่วยกิต (Credits) 

  



หน#า | 35 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 35 

ปีท่ี 3 (Third Year) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 (First Semester) 

สำหรับนักศึกษามุสลิม (Muslim Students) 
 

กลุ่มวิชา 
Course Group 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาอัลกุรอาน

และศาสนศึกษา 

GE2100-125 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 

(Al-Qur’an for Quality of Life Development V) 

1(1-1-1) 

กลุTมวิชามนุษยศาสตรz

และสังคมศาสตรz 

GE2100-223 สันติศึกษา 
(Peace Study) 

 
3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-313 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
(Object-Oriented Programming) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-314 ข้อมูลขนาดใหญ่และคลังข้อมูล  
(Big Data and Data Warehouse) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-315 การทำเหมืองข้อมูล  
(Data Mining) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-319 การพัฒนาเว็บข้ันพ้ืนฐาน  

(Fundamental Web Development) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-321 โครงสร#างข#อมูลและอัลกอริทึม  

(Data Structure and Algorithms) 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 19 หน่วยกิต (Credits) 

 
  



หน#า | 36 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 36 

ปีท่ี 3 (Third Year) 
ภาคการศึกษาท่ี 1 (First Semester) 

สำหรับนักศึกษาต่างศาสนิก (Non-Muslim Students) 
 

กลุ่มวิชา 
Course Group 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชามนุษยศาสตรz

และสังคมศาสตรz 
GE2100-223 สันติศึกษา 

(Peace Study) 
 

3(3-0-6) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-313 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  
(Object-Oriented Programming) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-314 ข้อมูลขนาดใหญ่และคลังข้อมูล  
(Big Data and Data Warehouse) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-315 การทำเหมืองข้อมูล  
(Data Mining) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-319 การพัฒนาเว็บข้ันพ้ืนฐาน  

(Fundamental Web Development) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-321 โครงสร#างข#อมูลและอัลกอริทึม  

(Data Structure and Algorithms) 

3(2-2-5) 

รวม (Total) 18 หน่วยกิต (Credits) 

 
 
 
 
 
 
 



หน#า | 37 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 37 

ปีท่ี 3 (Third Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 2 (Second Semester) 
สำหรับนักศึกษามุสลิม (Muslim Students) 

 
กลุ่มวิชา 

Course Group 
รหัสวิชา 

Course Code 
ช่ือวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาอัลกุรอานและศา

สนศึกษา 

GE2100-126 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 

(Al-Qur’an for Quality of Life Development VI) 

1(1-1-1) 

กลุTมวิชามนุษยศาสตรz

และสังคมศาสตรz 

GE2100-222 การส่ือสารและการการเผยแพรT 

(Communication and Propogation in Islam)  

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-320 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตรzและสถิติ  

(Mathematical and Statistical Programming) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-322 การเรียนรู#ของเคร่ือง  

(Machine Learning) 

3(2-2-5) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-323 ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
(Management Information System) 

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเสริมทักษะ

วิชาชีพ 

DS2303-326 การเตรียมฝìกประสบการณzวิชาชีพและสหกิจศึกษา  
(Internship and Cooperative Education Preparation) 

2(2-0-4) 

รวม (Total) 15 หน่วยกิต (Credits) 
 

 
  



หน#า | 38 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 38 

ปีท่ี 3 (Third Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 2 (Second Semester) 

สำหรับนักศึกษาต่างศาสนิก (Non-Muslim Students) 
 

กลุ่มวิชา 
Course Group 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชามนุษยศาสตรz

และสังคมศาสตรz 
GE2100-222 การส่ือสารและการการเผยแพรT 

(Communication and Propogation in Islam)  
3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-320 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตรzและสถิติ  

(Mathematical and Statistical Programming) 

3(2-2-5) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-322 การเรียนรู#ของเคร่ือง  

(Machine Learning) 

3(2-2-5) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-323 ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
(Management Information System) 

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเสริมทักษะ

วิชาชีพ 

DS2303-326 การเตรียมฝìกประสบการณzวิชาชีพและสหกิจศึกษา  

(Internship and Cooperative Education Preparation) 2(2-0-4) 

รวม (Total) 14 หน่วยกิต (Credits) 

 
 
 
 

  



หน#า | 39 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 39 

ปีท่ี 4 (Fourth Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 1 (First Semester) 

สำหรับนักศึกษามุสลิม (Muslim Students) 
 

กลุ่มวิชา 
Course Group 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาอัลกุรอานและศา

สนศึกษา 

GE2100-127 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7 

(Al-Qur’an for Quality of Life Development VII) 1(1-1-1) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-317 เค้าโครงโครงงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 
(Data Science and Analytics Capstone Project Proposal) 

2(2-0-4) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-327 กฎหมาย จริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์และมุมมองทางชารีอะห ์ 
(Computer Laws Ethics and Shariah Perspective) 

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเลือกวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-3XX วิชาบังคับเลือกสาขา 1 
(Major Elective Course I)  3(x-x-x) 

กลุTมวิชาเลือกวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-3XX วิชาบังคับเลือกสาขา 2 
(Major Elective Course II)  3(x-x-x) 

กลุTมวิชาเลือกวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-3XX วิชาบังคับเลือกสาขา 3 
(Major Elective Course III)  3(x-x-x) 

รวม (Total) 15 หน่วยกิต (Credits) 
 
  



หน#า | 40 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 40 

ปีท่ี 4 (Fourth Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 1 (First Semester) 

สำหรับนักศึกษาต่างศาสนิก (Non-Muslim Students) 
 

กลุ่มวิชา 
Course Group 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-317 เค้าโครงโครงงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 
(Data Science and Analytics Capstone Project Proposal) 

2(2-0-4) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-327 กฎหมาย จริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์และมุมมองทางชารีอะห ์ 
(Computer Laws Ethics and Shariah Perspective) 

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเลือกวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-3XX วิชาบังคับเลือกสาขา 1 
(Major Elective Course I)  3(x-x-x) 

กลุTมวิชาเลือกวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-3XX วิชาบังคับเลือกสาขา 2 
(Major Elective Course II)  3(x-x-x) 

กลุTมวิชาเลือกวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-3XX วิชาบังคับเลือกสาขา 3 
(Major Elective Course III)  3(x-x-x) 

รวม (Total) 14 หน่วยกิต (Credits) 

  



หน#า | 41 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 41 

ปีท่ี 4 (Fourth Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 2 (Second Semester) 
สำหรับนักศึกษามุสลิม (Muslim Students) 

 
กลุ่มวิชา 

Course Group 
รหัสวิชา 

Course Code 
ช่ือวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาอัลกุรอาน

และศาสนศึกษา 

GE2100-128 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8 

(Al-Qur’an for Quality of Life Development VIII) 1(1-1-1) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-316 สัมนาด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  
(Seminar in Data Science and Analytics) 

1(0-3-9) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-318 โครงงานด#านวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหz (Data 

Science and Analytics Capstone Project) 

4(0-3-12) 

กลุTมวิชาเสริมทักษะ

วิชาชีพ 

DS2303-328 ความเปäนฟาฏอนี  

(Fatoni Quality of Life Development) 1(1-1-4) 

รวม (Total) 7 หน่วยกิต (Credits) 

 
  



หน#า | 42 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 42 

ปีท่ี 4 (Fourth Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 2 (Second Semester) 

สำหรับนักศึกษาต่างศาสนิก (Non-Muslim Students) 
กลุ่มวิชา 

Course Group 
รหัสวิชา 

Course Code 
ช่ือวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-316 สัมนาด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  
(Seminar in Data Science and Analytics) 

1(0-3-9) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-318 โครงงานด#านวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหz  

(Data Science and Analytics Capstone 

Project) 4(0-3-12) 

กลุTมวิชาเสริมทักษะ

วิชาชีพ 

DS2303-328 ความเปäนฟาฏอนี  

(Fatoni Quality of Life Development) 1(1-1-4) 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต (Credits) 

  



หน#า | 43 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 43 

(ข) แผนสหกิจศึกษา (Co-operative Education Plan) 
 

ปีท่ี 3 (Third Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 2 (Second Semester) 
สำหรับนักศึกษามุสลิม (Muslim Students) 

 
กลุ่มวิชา 

Course Group 
รหัสวิชา 

Course Code 
ช่ือวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาอัลกุรอาน

และศาสนศึกษา 

GE2100-126 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 

(Al-Qur’an for Quality of Life Development VI) 1(1-1-1) 

กลุTมวิชามนุษยศาสตรz

และสังคมศาสตรz 

GE2100-222 การส่ือสารและการการเผยแพรT 

(Communication and Propogation in Islam)  
3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-317 เค้าโครงโครงงานด้านวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะห์ (Data Science and Analytics Capstone 
Project Proposal) 2(2-0-4) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-320 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตรzและสถิติ  

(Mathematical and Statistical Programming) 

3(2-2-5) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-322 การเรียนรู#ของเคร่ือง  

(Machine Learning) 

3(2-2-5) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-323 ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
(Management Information System) 

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเสริมทักษะ

วิชาชีพ 

DS2303-326 การเตรียมฝìกประสบการณzวิชาชีพและสหกิจศึกษา  
(Internship and Cooperative Education Preparation) 2(2-0-4) 

รวม (Total) 17 หน่วยกิต (Credits) 
 

  



หน#า | 44 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 44 

ปีท่ี 3 (Third Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 2 (Second Semester) 

สำหรับนักศึกษาต่างศาสนิก (Non-Muslim Students) 
 

กลุ่มวิชา 
Course Group 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชามนุษยศาสตรz

และสังคมศาสตรz 
GE2100-222 การส่ือสารและการการเผยแพรT 

(Communication and Propogation in Islam)  
3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-317 เค้าโครงโครงงานด้านวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะห์ (Data Science and Analytics 
Capstone Project Proposal) 2(2-0-4) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-320 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตรzและสถิติ  

(Mathematical and Statistical Programming) 

3(2-2-5) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-322 การเรียนรู#ของเคร่ือง  

(Machine Learning) 

3(2-2-5) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-323 ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศ  
(Management Information System) 

3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเสริมทักษะ

วิชาชีพ 

DS2303-326 การเตรียมฝìกประสบการณzวิชาชีพและสหกิจศึกษา  

(Internship and Cooperative Education 

Preparation) 2(2-0-4) 

รวม (Total) 16 หน่วยกิต (Credits) 

 

 

  



หน#า | 45 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 45 

ปีท่ี 4 (Fourth Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 1 (First Semester) 

สำหรับนักศึกษามุสลิม (Muslim Students) 
 

กลุ่มวิชา 
Course Group 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาอัลกุรอาน

และศาสนศึกษา 

GE2100-127 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7 

(Al-Qur’an for Quality of Life Development VII) 1(1-1-1) 

กลุTมวิชาอัลกุรอาน

และศาสนศึกษา 

GE2100-128 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8 

(Al-Qur’an for Quality of Life Development VIII) 1(1-1-1) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-316 สัมนาด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Seminar 
in Data Science and Analytics) 

1(0-3-9) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-318 โครงงานด#านวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหz (Data 

Science and Analytics Capstone Project) 

4(0-3-12) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-327 กฎหมาย จริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์และมุมมอง
ทางชารีอะห์  
(Computer Laws Ethics and Shariah Perspective) 3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเสริมทักษะ

วิชาชีพ 

DS2303-328 ความเปäนฟาฏอนี  

(Fatoni Quality of Life Development) 1(1-1-4) 

กลุTมวิชาเลือกวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-3XX วิชาบังคับเลือกสาขา 1 
(Major Elective Course I)  3(x-x-x) 

รวม (Total) 14 หน่วยกิต (Credits) 

 
  



หน#า | 46 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 46 

ปีท่ี 4 (Fourth Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 1 (First Semester) 

สำหรับนักศึกษาต่างศาสนิก (Non-Muslim Students) 
 

กลุ่มวิชา 
Course Group 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-316 สัมนาด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 
(Seminar in Data Science and Analytics) 

1(0-3-9) 
กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-318 โครงงานด#านวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหz (Data 

Science and Analytics Capstone Project) 
4(0-3-12) 

กลุTมวิชาเฉพาะด#าน

วิทยาการข#อมูลและ 

การวิเคราะหz 

DS2303-327 กฎหมาย จริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร์และมุมมอง
ทางชารีอะห์  
(Computer Laws Ethics and Shariah Perspective) 3(3-0-6) 

กลุTมวิชาเสริมทักษะ

วิชาชีพ 

DS2303-328 ความเปäนฟาฏอนี  

(Fatoni Quality of Life Development) 1(1-1-4) 
กลุTมวิชาเลือกวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-3XX วิชาบังคับเลือกสาขา 1 
(Major Elective Course I)  3(x-x-x) 

รวม (Total) 12 หน่วยกิต (Credits) 
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ปีท่ี 4 (Fourth Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 2 (Second Semester) 
สำหรับนักศึกษามุสลิม (Muslim Students) 

 
กลุ่มวิชา 

Course Group 
รหัสวิชา 

Course Code 
ช่ือวิชา 

Course Title 
หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาเลือกวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-346 สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 
(Data Science and Analytics Cooperative Education) 6(0-30-0) 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต (Credits) 

 
 
 

ปีท่ี 4 (Fourth Year)  
ภาคการศึกษาท่ี 2 (Second Semester) 

สำหรับนักศึกษาต่างศาสนิก (Non-Muslim Students) 
 

กลุ่มวิชา 
Course Group 

รหัสวิชา 
Course Code 

ช่ือวิชา 
Course Title 

หน่วยกิต 
Credits 

กลุTมวิชาเลือกวิทยาการ

ข#อมูลและการวิเคราะหz 

DS2303-346 สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 
(Data Science and Analytics Cooperative Education) 6(0-30-0) 

รวม (Total) 6 หน่วยกิต (Credits) 
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3.1.5  คำอธิบายรายวิชา (Coruse Description) 

 คำอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก) 

3.2 ช่ือ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ อาจารย์ประจำหลักสูตร 

3.2.1. อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ท่ี 

 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

 

ตำแหนSง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันท่ีจบ ปXท่ีจบ 

ภาระการสอนช่ัวโมง/ 

ปXการศึกษา 

2
5
5
7
 

2
5
5
8
 

2
5
5
9
 

2
5
6
0
 

2
5
6
1
 

1  คอลิด ลังสารี 
 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ 

M.C.  
 
ท.บ. 

  Informatics Engineering 
 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

  Institut Teknologi Sepuluh Nopember 
(Indonesia) 

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

2560 
 

2554 

19 - - 24 41 

2  มะรอนิง อุเซ็ง 
     x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ 

M.Sc. 
 

วท.บ. 

Computer Science  
 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  Universitas Pertanian Bogor 
(Indonesia) 

มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

2556 
 

2552 

56 - - - 53 

3 สุรีลักษณ์ มะ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ 

วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปัตตานี) 

2561 
2556 

- - - - - 
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ท่ี 

 

ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจำตัวบัตรประชาชน 

 

ตำแหนSง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันท่ีจบ ปXท่ีจบ 

ภาระการสอนช่ัวโมง/ 

ปXการศึกษา 

2
5
5
7
 

2
5
5
8
 

2
5
5
9
 

2
5
6
0
 

2
5
6
1
 

4  นูรฮุดา มะสาแม 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย์ 

M.Sc. 
วท.บ. 

  Information Technology 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Universiti Utara Malaysia (Malaysia) 
มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 

2554 
2552 

31 33 15 45 39 

5  อิบตีซัม หะมะ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย์ 

M.Sc. 
 
 

วท.บ. 

  Information 
Communication 
Technology 
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

  Universiti Utara Malaysia (Malaysia) 
 
 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (หาดใหญ่) 

2557 
 
 

2554 

33 40 50 46 32 

6  Anas Mohammad 
Abdalrahman Tawalbeh 

    Passport no. Pxxxxxx อาจารย์ 

M.Sc. 
 
 

B.IT. 

Information 
Communication 
Technology 

  Computer and 
Information System 

  Universiti Utara Malaysia (Malaysia) 
   
 
  Yarmouk University (Jordan) 

2558 
 
 

2555 
- - 50 52 57 
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4. องค'ประกอบเก่ียวกับประสบการณ'ภาคสนาม (การฝ;กงานหรือสหกิจศึกษา)  

จากความต#องการท่ีบัณฑิตควรมีประสบการณ=ในวิชาชีพกAอนเข#าสูAการทำงานจริงดังน้ันหลัก

สูตรได#กำหนดรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งจะจัดอยูAในกลุAมวิชาเอกเลือก แตAในทางปฏิบัติแล#วมีความ 

ต#องการให#นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชาน้ี เว#นแตAกรณีที่นักศึกษามีปSญหาไมAสามารถไปฝWก 

ในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเปYนการอนุโลมให#เรียนรายวิชาเอกเลือก เชAน การฝWกงานหรือเลือก 

เรียนรายวิชาแทนสหกิจศึกษาได# โดยศึกษารายละเอียดของรายวิชาที่เกี่ยวข#องกับมาตรฐานผล 

การเรียนรู# ชAวงเวลา และการจัดการเรียนการสอนดังรายละเอียดตAอไปน้ี 

 

4.1 มาตรฐานการฝ;กประสบการณ'วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

 4.1.1 รายวิชาเก่ียวกับการฝ;กประสบการณ'วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
 

(1) DS2303-326 การเตรียมฝ;กประสบการณ'วิชาชีพและสหกิจศึกษา  

      (Internship and Cooperative Education Preparation) 1(2-0-2) 

 รายวิชาตdองศึกษากeอน/ Prerequisite: ผAานการศึกษาไมAน#อยกวAา 60 หนAวยกิต 

      รายวิชาบังคับศึกษาควบคูe/Corequisite: ไมAมี 
 
  เตรียมความพร#อมในด#านตAาง ๆ ให#นักศึกษากAอนออกฝWกงานและสหกิจศึกษา 

เชAน เข#าใจหลักการ แนวคิดและกระบวณการของการฝWกงานและสหกิจศึกษา การสมัครงาน ระเบียบ

ข#อปฏิบัติทีเกี ่ยวข#อง ความรู#พื ้นฐาน ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เงื ่อนไขในการฝWก 

ลักษณะการปฏิบัติงานที่เหมาะสม วินัยในการปฏิบัติงาน บุคคลิกภาพ และการแก#ไขปSญหาตAาง ๆ ใน

การฝWก ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และการนำเสนอรายงานฝWกงานและสหกิจศึกษา   
   

-  มาตรฐานผลการเรียนรูdของการเตรียมความพรdอมสูeการฝ;กประสบการณ'วิชาชีพและสห

กิจศึกษา 

   นักศึกษาสามารถปรับตัวเข#ากับสถานที่ทำงาน สามารถนำความรู #ที ่ได#จาก

ภาคทฤษฎีไปใช#ในการปฏิบัติงานและทำให#ได#รับประสบการณ=เชิงประยุกต=ในการนำทฤษฎีสูAการ

ปฏิบัติในสถานประกอบการโดยตรง ซึ่งสิ่งที่ได#รับนั้น จะเปYนประสบการณ=ที่นักศึกษาไมAสามารถที่จะ

เรียนรู#จากการบรรยายของอาจารย=ผู#สอนในห#องเรียนได#  

- ชeวงเวลา  ช้ันปdท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 
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- การจัดเวลาและตารางสอน    ใช#เวลาเตรียมความพร#อมด#านการฝWกงานและสหกิจศึกษา 

เปYนระยะเวลา รวมท้ังส้ิน ไมAน#อยกวAา 32 ช่ัวโมงตAอภาคการศึกษา 

 

(2) DS2303-345 การฝ;กประสบการณ'วิชาชีพภาคอุตสาหกรรมดdานวิทยาการขdอมูล  

            (Data Science Industrial Training)     3(0-15-0) 

               รายวิชาตdองศึกษากeอน/ Prerequisite:    

    DS2303-326 การเตรียมฝ;กประสบการณ'วิชาชีพและสหกิจศึกษา  

        (Internship and Cooperative Education Preparation) 
               รายวิชาบังคับศึกษาควบคูe/Co-requisite:  ไมAมี 
  

 นักศึกษาฝWกงานกับสถานประกอบการ ในภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจเอกชน หรือ

ภายในหนAวยงาน ภาครัฐ หรือเอกชน หรือตAางประเทศ ที่ยินยอมให#นักศึกษาได#นำความรู#ที่ได#เรียนใน

ห#องเรียน ไปประยุกต=ใช# ในการปฎิบัติงาน จริงที่หนAวยงานนั้น ๆ เปYนเวลาไมAน#อยกวAา 195 ชั่วโมงใน

ระหวAางปjดภาคฤดูร#อน ต#องทำรายงานประกอบและมีการนิเทศจากคณาจารย=ในหลักสูตร 

 

-  มาตรฐานผลการเรียนรูdของการฝ;กประสบการณ'วิชาชีพ 

  การฝWกประสบการณ=วิชาชีพวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะห=แล#วจะทำให#

นักศึกษาได#รับประสบการณ=ตรงในการปฏิบัติตน มีความซ่ือสัตย=สุจริต มีวินัย ตรงตAอเวลา มีจิตสำนึก

และตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ เคารพสิทธิและรับฟSง ความคิดเห็นของผู#อ่ืน 

มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข#อบังคับตAาง ๆ ของหนAวยงานท่ีนักศึกษา

ไปฝWกประสบการณ=วิชาชีพ นักศึกษาสามารถนำหลักการและทฤษฎีทAีสำคัญ ไปบูรณาการความร#ูกับ

ความรู#ในศาสตร=อื่น ๆ ที่เก่ียวข#องได# นักศึกษาจึงมีความคิดอยAางมีวิจารณญาณและเปYนระบบ เพราะ

ได#ประยุกต=ความร#ูและทักษะไปใช#กับการแก#ไขปSญหาในสถานการณ=จริง รวมทั้งมีความรับผิดชอบใน

งานของตนเอง งานกลุAมและสAวนรวม ตลอดจนนักศึกษาสามารถสื่อสารอยAางมีประสิทธิภาพทั้งปาก

เปลAาและการเขียน โดยผAานการฝWกการนำเสนอและการใช#สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารอยAาง

เหมาะสม  

- ชeวงเวลา  ช้ันปdท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 3 

- การจัดเวลาและตารางสอน    ใช#เวลาฝWกงานเปYนระยะเวลารวมท้ังส้ิน ไมAน#อยกวAา 195 

ช่ัวโมง 
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(3) DS2303-346   สหกิจศึกษาทางดdานวิทยาศาสตร'ขdอมูลและการวิเคราะห' 

Data Science and Analytics Cooperative Education 6(0-30-0) 

                รายวิชาตdองศึกษากeอน/ Prerequisite:    

    DS2303-326 การเตรียมฝ;กประสบการณ'วิชาชีพและสหกิจศึกษา  

       (Internship and Cooperative Education Preparation) 
                รายวิชาบังคับศึกษาควบคูe/Corequisite:  ไมAมี 
 
  วิชาสหกิจศึกษา เปYนการให#นักศึกษาได#ปฏิบัติงานด#านวิชาชีพตามสาขาวิชา ใน

สถานประกอบการหรือองค=กรที่ยินยอมให#นักศึกษาในระหวAางที่กำลังศึกษาอยูA จะต#องปฏิบัติงานจริง 

เสมือนเปYนหนึ่งพนักงาน เปYนเวลาอยAางน#อย 1 ภาคการศึกษา หรือปฏิบัติงานเต็มเวลาอยAางน#อย 16 

สัปดาห= โดยมีการบูรณาการความรู#ที่ได#การศึกษาในหลักสูตรการศึกษากับประสบการณ=จากการ

ปฏิบัติงานจริง โดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล#วนักศึกษาจำเปYนที่จะต#องนำเสนอผลงานของโครงการตAอ

คณะกรรมการสอบ 
  

-  มาตรฐานผลการเรียนรูdของการสหกิจศึกษา 

  นักศึกษาได#รับการพัฒนาตนเองทั้งทางด#านการคิด การสังเกต การตัดสินใจ 

การวิเคราะห= การประเมินผล และการคิดเตรียมการนำเสนอรายงานจากประสบการณ=ทำงาน 

ตลอดจนการนำความรู#เชิงวิชาการไป ประยุกต=ใช# ในการทำโครงการหรือหัวข#อพิเศษที่จะชAวยพัฒนา 

งานในสถานประกอบการให#มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ัน 

- ชeวงเวลา  ชั ้นปdท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 หรือตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

- การจัดเวลาและตารางสอน    ใช#เวลาทำสหกิจศึกษาเปYนระยะเวลารวมท้ังส้ิน ไมAน#อยกวAา 

480 ช่ัวโมง 

 

5. ขdอกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย  
  

 5.1 คำอธิบายโดยยeอ  

 การทำโครงงานเปYนสAวนหนึ ่งของการศึกษาวิชา DS2303-318 โครงงานด#าน

วิทยาศาสตร=ข#อมูลและการวิเคราะห= (Data Science and Analytics Capstone Project) ที่เน#นให#

ผู#เรียนศึกษาหัวข#อรAวมสมัย โดยใช#ทักษะด#านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด#านการวิจัย ทักษะการ

วิเคราะห= ทักษะด#านสถิติ และความรู#ที่ได#จากสาขาวิชา มาบูรณาการกับประเด็นปSญหาปSจจุบันใน
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องค=กร นักศึกษาต#องสามารถเขียนโปรแกรมเพื่อเก็บข#อมูลจากแหลAงตAาง ๆ แล#วนำมาใช#วิเคราะห= 

โดยใช#กระบวนการคิดแบบนักวิทยาศาสตร= ที่สามารถออกแบบการทดลองลักษณะตAาง ๆ ในเชิง

วิทยาศาสตร= แล#วหาวิธีการ/อัลกอริทึม/แบบจำลองทางวิทยาศาสตร= ที่สามารถสร#างผลประโยชน=

ให#กับองค=กรหรือธุรกิจ มีอาจารย=ที ่ปรึกษาโครงงาน คณะกรรมการสอบประเมินโครงงาน และ

อาจารย=ผู #ร ับผิดชอบหลักสูตรเปYนผู #ดูแลการจัดทำโครงงาน โดยกำหนดให#มี จำนวนนักศึกษา

ผู#รAวมโครงงานเดี่ยวหรือกลุAมจำนวน 2 - 3 คน ตAอหนึ่งโครงงาน และต#องผAานการนำเสนอเค#าโครง

โครงงานในรายวิชา DS2303-317 เค#าโครงโครงงานด#านวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะห= (Data 

Science and Analytics Capstone Project Proposal) มากAอน 

 

 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรูd 

 เม่ือนักศึกษาผAานการเรียนในรายวิชา DS2303-318 โครงงานด#านวิทยาการข#อมูลและ

การวิเคราะห= (Data Science and Analytics Capstone Project) แล#ว จะทำให#นักศึกษามีความ

ซื่อสัตย=สุจริต มีวินัย ตรงตAอเวลา มีจิตสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการ 

เคารพสิทธิและรับฟSงความคิดเห็นของผ#ูอื่นมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ และปฏิบัติตามกฎระเบียบ

และข#อบังคับตAาง ๆ ขององค=กรและสังคม นักศึกษาต#องวิเคราะห=ปSญหา เข#าใจ และอธิบายความ

ต#องการทางด#านวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะห=จากปSญหา รวมทั้งประยุกต=ความรู# ทักษะและ

เลือกใช#เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก#ไขปSญหา โดยติดตามความก#าวหน#าทางวิชาการ ทางด#าน

วิทยาการข#อมูลและการวิเคราะห= ทำให#สามารถประยุกต=และบูรณาการความร#ูของตนเองกับ ความรู#

ในศาสตร=อื่น ๆ ที่เกAียวข#องได# นอกจากนี้การศึกษาในรายวิชานี้นักศึกษาต#องคิดอยAางมีวิจารณญาณ 

และอยAางเปYนระบบจากการสืบค#น ตีความ ประเมินข#อมูล และสรุปประเด็นปSญหาและความต#องการ 

จึงเปYนการประยุกต=ความร#ูและทักษะกับการแก#ไขปSญหาได#อยAางเหมาะสม นักศึกษามีทักษะการ

ทำงานรAวมกับผ#ูอื่นทั้งในฐานะผู#นำและผู#ตาม ทำให#มีความรับผิดชอบในงานของตนเอง งานกลุAม และ

สAวนรวม และกAอเกิดการพัฒนาการเรียนรู #ทั ้งของตนเองและทางวิชาการ ตลอดจนนักศึกษามี

ประสบการณ=ในการนำเสนอโครงงานท้ังปากเปลAาและการเขียนเลAมรายงานฉบับสมบูรณ= 

  

 5.3 ชeวงเวลา 

 5.3.1 สำหรับนักศึกษาแผนปกติและฝWกประสบการณ=วิชาชีพ 

  ภาคการศึกษาท่ี 1 ของช้ันปdท่ี 4 และ ภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปdท่ี 4 หรือตาม

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
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 5.3.2 สำหรับนักศึกษาแผนสหกิจศึกษา 

  ภาคการศึกษาท่ี 2 ของช้ันปdท่ี 3 และ ภาคการศึกษาท่ี 1 ของช้ันปdท่ี 4 หรือตาม

ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.4 จำนวนหนeวยกิต 

- DS2303-317 เค#าโครงโครงงานด#านวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะห=  จำนวน  2  หนAวยกิต 

  (Data Science and Analytics Capstone Project Proposal)   

- DS2303-318 โครงงานด#านวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะห=     จำนวน  4  หนAวยกิต 

  (Data Science and Analytics Capstone Project) 

5.5 การเตรียมการ  

1) อาจารย=ประจำวิชาอธิบายกระบวนการ ขั้นตอนของการจัดทำโครงงาน และข#อกำหนดใน

การทำโครงงาน 

2) กำหนดให#มีอาจารย=ท่ีปรึกษาอยAางน#อย 1 คน ท่ีมีความเชี่ยวชาญในหัวข#อโครงงานน้ัน ๆ ทำ

หน#าทAใีห#คำปรึกษาแกAนักศึกษาในการจัดทำโครงงาน 

3) อาจารย=ที ่ปรึกษาจัดตารางเวลาเพื ่อให#คำปรึกษา และติดตามการจัดทำโครงงานของ

นักศึกษา 

4) อาจารย=ประจำวิชาและอาจารย=ที่ปรึกษากำหนดตารางเวลาสAงข#อเสนอโครงงาน รายงาน

ความก#าวหน#าโครงงาน รายงานภาคนิพนธ=ฉบับสมบูรณ= และการนำเสนอผลงานแบบนิทรรศการ 

5) อาจารย=ประจำวิชาจัดเตรียมอุปกรณ= เครื่องมือ และห#องปฏิบัติการให#เพียงพอตAอการใช#งาน 

สำหรับสนับสนุนการทำโครงงานของนักศึกษา และส่ิงอำนวยความสะดวกคอยบริการแกAนักศึกษา 

 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

 การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา ให#เปYนไปตามระเบียบการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เรื่อง การวัดผลและการประเมินผลการศึกษา และตัดเกรดแบบอิงเกณฑ=โดยต#องมีอาจารย=ทำหน#าท่ี

เปYนคณะกรรมการประเมินผล อยAางน#อย 3 คน และมีการประเมิน ได#แกA 

1) การประเมินหัวข#อโครงงานโดยอาจารย=ประจำวิชาและอาจารย=ท่ีปรึกษา 

2) การประเมินความก#าวหน#าในการทำโครงงาน โดยอาจารย=ประจำวิชาและอาจารย=ที่ปรึกษา 

ด#วยการนำเสนอแบบปากเปลAา 

3) การเข#าพบอาจารย=ท่ีปรึกษา โดยนักศึกษาและอาจารย=ท่ีปรึกษาโครงงาน 

4) การประเมินคุณภาพการนำเสนอผลงานในรูปแบบของรายงานโครงงานคณะกรรมการสอบ 

5) การนำเสนอผลงานด#วยวาจาและโปสเตอร=วัดผลโดยคณะกรรมการสอบ
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ด#านบุคลิกภาพ - มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิคการเจรจา 
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและการวางตัวในการทำงานในบาง 
รายวิชา ที่เกี่ยวข้อง และในกิจกรรมฮาลาเกาะห์ กิจกรรมพบปะ 
อาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมกิยามุลลัยย์ และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ก่อนท่ีนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา 

2. ด#านภาวะผู#นำ และ

ความรับผิดชอบ

ตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

- กำหนดให้มีรายวิชาซึ ่งนักศึกษาต้องทำงานเป็นกลุ ่มและมีการ
กำหนด หัวหน้ากลุ่มในการทำรายงานตลอดจน กำหนดให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมใน การนำเสนอรายงานเพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้าง
ภาวะผู้นำ และการเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีดี 

- กิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็นหัวหน้า 
ในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

- มีกติกาที่จะสร้างวินัยในตนเองเช่นการเข้าเรียนตรงเวลาเข้าเรียน 
อย่างสม่ำเสมอการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน เสริมความกล้าในการ
แสดง ความคิดเห็น 

3. จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- มีการให#ความรู #ถึงผลกระทบตAอสังคม มีการสอดแทรกเกี ่ยวกับ 

คุณธรรม และจริยธรรมในระหวAางเรียนในห#องเรียนและในระหวAาง 

การเข#ารAวมกิจกรรมตAาง ๆ  

- มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมายท่ีเกียวข้องกับ 
การกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 คณะกรรมการบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปฯได้กำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปรวมท้ังกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลดังน้ี 
 2.1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม : มีคุณธรรม จริยธรรม  
1) ศรัทธาที่เที่ยงตรง ยึดมั่นตามหลักอัลกุรอานและอัซซุนนะฮฺ ขอบคุณ
ต่ออัลลอฮฺ และปราศจากการต้ังภาคีต่อพระองค์  

2) มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา ให้เวลากับการศึกษาค้นคว้าอย่างสม่ำเสมอ 
ใช้เวลาอย่างคุ ้มค่า ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่าง
เคร่งครัด 

3) มีความซื ่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที ่ดี ปฏิบัติศาสนกิจ
ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบฉบับของท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะ
ลัยฮิ วะสัลลัม ประกอบทุกกิจการงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและมุ่งหวัง
ความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ (ซุบฮานะฮูวะตะอาลา) และประพฤติ
ปฏิบัต ิตนตามแนวทางของท่านศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ 
วะสัลลัม 

2.1.1.2. กลยุทธ'การสอนท่ีใชdพัฒนาการเรียนรูdดdานคุณธรรม จริยธรรม 

1) สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมพ้ืนฐานทุกรายวิชา 

2) ฝWกให#ผู#เรียนสร#างวินัยความรับผิดชอบตAอตนเอง ด#วยการเข#าชั้นเรียน

สม่ำเสมอ ตรงตAอเวลา สAงงานที่ได#รับมอบหมายตามกำหนด และแตAง

กายถูกต#องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3) ปลูกฝSงความซื่อสัตย=สุจริตให#ผู#เรียนโดยไมAทุจริตในการสอบ และไมA

ลอกหรือแอบอ#างงานของผู#อ่ืน 

4) จัดกิจกรรมการเรียนรู#ท่ีเน#นให#ผู#เรียนได#เรียนรู#จากสถานการณ=จริงและ

กรณีตัวอยAางบุคคลต#นแบบด#านคุณธรรมจริยธรรม 

2.1.1.3. กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูdดdานคุณธรรม จริยธรรม 

1) การแสดงทัศนะความคิดเห็นของผู#เรียนจากการอภิปราย 

2) ความสม่ำเสมอและความตรงตAอเวลาในการเข#าช้ันเรียน 
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3) ความรับผิดชอบในหน#าท่ีหรืองานท่ีได#รับมอบหมาย 

4) การมีสAวนรAวมในกิจกรรมเสริมหลักสูตร เชAน การรAวมละหมาดอัซ-ซุฮรฺ

ท่ีมัสยิดอัลฮารอมัยน=  

5) ความซ่ือสัตย=สุจริตในการทำข#อสอบและการทำงานท่ีได#รับมอบหมาย 

 

 2.1.2. ดdานความรูd 

2.1.2.1. ผลการเรียนรูdดdานความรูd: มีความรอบรูdอยeางกวdางขวาง มีโลกทัศน'ท่ี

กวdางไกล เขdาใจ ตนเอง ผูdอ่ืนและสังคม  

1) มีความรอบรู#ในศาสตร=สาขาตAาง ๆ  เพื่อการปฏิบัติตนอยAางศรัทธาชน 

และใช#ชีวิตในสังคมได#อยAางมีดุลยภาพ 

2) มีโลกทัศน=ที่กว#างไกล สามารถบูรณาการศาสตร=ตAาง ๆ  ไปประยุกต=เพ่ือ

พัฒนาตนเองและสังคมได# 

3) มีความสามารถทางภาคทฤษฎีที่สามารถนำมาประยุกต=ใช#กับสังคมตาม

มาตรฐานสากล พร#อมทั้งยึดหลักคุณธรรมในการทำงาน มีความรู#

ความเข#าใจในศาสตร=วิชาตAาง ๆ  

2.1.2.2. กลยุทธ'การสอนท่ีใชdพัฒนาการเรียนรูdดdานความรูd 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู#หลากหลายรูปแบบโดยเน#นผู#เรียนเปYนศูนย=กลาง  

2) มุAงเน#นให#นักศึกษามีความรอบรู#และเข#าใจในศาสตร=ตAาง ๆ  

3) มีการใช#สื ่อเทคโนโลยีที ่หลากหลายและทันสมัย เน#นหลักการทาง

ทฤษฎี การเรียนรู #ด#วยตนเอง และการเรียนรู #แบบมีสAวนรAวม การ

เรียนรู#จากปSญหาและสถานการณ=จริง  

4) นำความรู #ไปประยุกต=ใช#ในการทำประโยชน=ตAอชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ 

2.1.2.3. กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูdดdานความรูd 

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ให#ครอบคลุมใน

ทุกด#าน  ทั ้งโดยการทดสอบยAอย การสอบกลางภาคและการสอบ

ปลายภาค 

2) รายงาน โครงงาน หรือแผนงานท่ีนักศึกษาจัดทำ  

3) การนำเสนอรายงานหรือผลการค#นคว#าในช้ันเรียน 

4) การนำเสนอผลงานหรือผลการค#นคว#าสูAสาธารณชนผAานสื่อตAาง ๆ ท่ี

เหมาะสมหลากหลายรูปแบบ 
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2.1.3 ดdานทักษะทางป{ญญา 

2.1.3.1. ผลการเรียนรูdดdานทักษะทางป{ญญา : มีความสามารถในการคิดวิเคราะห' 

คิดอยeางมีวิจารณญาณ คิดสรdางสรรค' คิดแกdป{ญหาและตัดสินใจอยeางเป~นระบบ 

1) มีกระบวนการคิดวิเคราะห=อยAางเปYนระบบ คิดอยAางมีวิจารณญาณ คิด

สร#างสรรค=คิดแก#ปSญหา และกล#าตัดสินใจอยAางมีเหตุผล 

2) พึ่งพาตนเองมีความมุAงมั ่นในการดำรงตนอยูAในความถูกต#อง มีความ

ม่ันใจในตนเอง มีความอดทนอดกล้ัน และมีทักษะในการแก#ปSญหา 

3) ขัดเกลาจิตใจ รู#จักควบคุมอารมณ= ตรวจสอบและสำนึกตน ปรับปรุง

แก#ไขข#อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน และพัฒนาบุคลิกภาพตนเองอยAางตAอเน่ือง 

4) สามารถใช#ศาสนวิถีและปSญญาวิถีในการปรับตัวและแก#ปSญหาตAาง ๆ ใน

การดำรงชีวิตได# 

 

2.1.3.2. กลยุทธ'การสอนท่ีใชdในการพัฒนาการเรียนรูdดdานทักษะทางป{ญญา 

1) กำหนดกิจกรรมหรือมอบหมายที่เน#นให#ผู#เรียนได#ฝWกทักษะการคิดท่ี

หลากหลายท้ังในระดับบุคคลและรายกลุAม  

2) กำหนดหัวข#อศึกษาเพื่อให#ผู#เรียนได#แสวงหาคำตอบด#วยตนเอง และ

สามารถลงมือปฏิบัติจริงได# 

3) จ ัดอภิปรายกล ุ Aมเพ ื ่อค ิดและว ิ เคราะห=ป Sญหารวมทั ้งว ิพากษ=

ปรากฏการณ=ท่ีเกิดข้ึนอยAางเปYนระบบ 

4) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู#ทักษะและกลวิธีแก#ปSญหาในสถานการณ=

ตAาง ๆ  ในชีวิตได#อยAางเหมาะสม   

 

2.1.3.3. กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูdดdานทักษะทางป{ญญา 

1) ประเมินทักษะการคิดของผู#เรียนผAานการตั้งคำถาม การสืบค#นข#อมูล 

การคิดวิเคราะห= การสังเคราะห= และการตัดสินใจ ของผู#เรียน 

2) ประเมินผลงานท่ีได#รับมอบหมาย ผลสัมฤทธ์ิทางทางการเรียนรู#  

3) ประเมินการนำเสนอผลงาน การอธิบาย การตอบคำถาม การโต#ตอบ

ส่ือสารกับผู#อ่ืน  
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2.1.4 ทักษะความสัมพันธ'ระหวeางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.4.1. ผลการเรียนรูdดdานทักษะความสัมพันธ'ระหวeางบุคคลและความรับผิดชอบ 

: มีทักษะในการสรdางความสัมพันธ'และสามารถเรียนรูdที่จะอยูeรeวมกันกับ

บุคคลอ่ืนในสังคม 

1) มีสุขภาวะที่ดีดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามหลักสุขภาวะที่ดี บริโภคสิ่งท่ี

ศาสนาอนุม ัติและมีค ุณประโยชน= (หะลาลัน ฏ็อยยิบ ัน) ร ักษา

สภาพแวดล#อมที่ดี ไมAเกี่ยวข#องกับสิ่งไร#สาระ ยาเสพติดและอบายมุข

ท้ังปวง 

2) มีจิตสาธารณะและใฝäสันติ เคารพสิทธิของผู #อ ื ่นและปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของสังคม ตระหนักและเห็นคุณคAาศักดิ์ศรีความเปYนมนุษย=

ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน 

3) มีภาวะความเปYนผู#นำและผู#ตามที่ดี สามารถทำงานเปYนทีมและรู#จัก

แก#ปSญหาหรือข#อขัดแย#งโดยสันติวิธีได#อยAางถูกต#องและเหมาะสม 

4) เชื่อมั่นในองค=กรรู#จักการเปYนผู#นำและผู#ตามท่ีดี สามารถทำงานรAวมกับ

ผู#อ่ืนได# มีความรัก มีความภาคภูมิใจและรักษาช่ือเสียงของสถาบัน  

 

2.1.4.2 กลยุทธ'การสอนที่ใชdในการพัฒนาการเรียนรูdดdานทักษะความสัมพันธ'

ระหวeางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู#ที่ให#ผู#เรียนได#เข#าใจและตระหนักถึงสุขภาวะที่ดี

ตามหลักหะลาลัน ฏ็อยยิบัน หAางไกลอบายมุขและสิ่งเสพติด รวมถึงมี

จิตสาธารณะ และใสAใจอนุรักษ=ส่ิงแวดล#อม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู#กระบวนการกลุAมเพื่อเน#นการแสดงออกถึงภาวะ

ความเปYนผู #นำและผู #ตามที ่ดี รวมถึงการมีมนุษย=สัมพันธ=ที ่ด ีกับ

ผู#รAวมงาน และฝWกการแก#ปSญหาโดยสันติวิธี 

3) จัดประสบการณ=การเรียนรู#ภาคปฏิบัติเน#นการประสานงานกับผู#อื่นท้ัง

ภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา ฝWกทักษะการมีปฏิสัมพันธ=กับ

ผู#อื่น วางตัวเหมาะสมกับกาลเทศะทั้งในบริบทสังคมมุสลิมและสังคม

พหุวัฒนธรรม  
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2.1.4.3 กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูdดdานทักษะความสัมพันธ'ระหวeางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

1) สังเกตบุคลิกภาพและพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษาในหลาย 

ๆ  ด#าน ระหวAางกิจกรรมการเรียนรู#ท้ังในและนอกห#องเรียน 

2) การแสดงบทบาทภาวะผู#นำและผู#ตามท่ีดีจากการทำงานกลุAม 

3) การนำเสนอผลงานเปYนกลุAม 

4) ประเมินโดยเพ่ือนรAวมช้ันหรือสมาชิกกลุAม 

 

2.1.5 ทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชdเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.5.1. ผลการเรียนรูdดdานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชd

เทคโนโลยีสารสนเทศ: มีความสามารถในการสืบคdนรวบรวมขdอมูล

วิเคราะห' สังเคราะห' ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สรุปประเด็นโดยใชd

ภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสารอยeางมีประสิทธิภาพ 

1) มีทักษะความสามารถในการสืบค#นรวบรวมข#อมูล วิเคราะห= สังเคราะห= 

สรุปประเด็น  

2) มีทักษะในการนำเสนอและสื่อสารโดยใช#ภาษาประจำชาติและ/หรือ

ภาษาท่ีสองได#อยAางมีประสิทธิภาพ  

3) มีทักษะในการเลือกใช#เทคโนโลยีและสารสนเทศอยAางเหมาะสมและรู#เทAา

ทันในการสืบค#นและนำเสนอ รวมถึงมีทักษะในการถAายโอนข#อมูลดิบเปYน

ข#อมูลสารสนเทศท่ีกระชับและได#ใจความ ผAานส่ือและวิธีการท่ีเหมาะสม 

 

2.1.5.2. กลยุทธ'การสอนที่ใชdในการพัฒนาการเรียนรูdดdานทักษะการวิเคราะห'เชิง

ตัวเลขการส่ือสาร และการใชdเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนรู#ที่เน#นการฝWกทักษะการสื่อสารทั้งการพูด การฟSง 

และการเขียน ท้ังในและนอกห#องเรียน 

2) จัดกิจกรรมการเรียนรู#หรือมอบหมายงานให#ผู#เรียนได#พัฒนาทักษะการ

สืบค#น วิเคราะห= และสังเคราะห=ข#อมูล และฝWกสรุปประเด็นเพื่อการ

นำเสนอท้ังในรูปแบบปากเปลAาและรูปแบบการเขียน 

3) จัดประสบการณ=ให#ผู#เรียนนำเสนอผลงานโดยใช#เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทางคณิตศาสตร=และสถิติ 
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4) กิจกรรมการเรียนการสอนอ่ืน ๆ  ท่ีมุAงเน#นให#ผู#เรียนได#ฝWกฝนทักษะตAาง   

ๆ    ด#วยตนเองและรAวมกับผู#อ่ืน 

5) จัดประสบการณ=การเรียนรู #ที ่สAงเสริมให#ผู #เรียนเลือกใช#เทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารท่ีหลากหลายและเหมาะสม 

2.1.5.3. กลยุทธ'การประเมินผลการเรียนรูdดdานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชdเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) ประเมินผลตามกิจกรรมการเรียนการสอน  

2) ประเม ินทักษะการพูดและ/หร ือในการนำเสนอผลงานโดยใช#

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) ประเมินความสามารถในการใช#ทักษะทางคณิตศาสตร=และสถิติเพ่ือ

อธิบาย อภิปรายผลงานได#อยAางเหมาะสม 

 
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ 

 2.2.1. คุณธรรมจริยธรรม 
2.2.1.1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

              นักศึกษาต#องมีคุณธรรมจริยธรรมที่สอดคล#องตามหลักการศาสนา เพื่อให#สามารถ

ดำเนินชีวิตรAวมกับผู#อื่น ในสังคมอยAางราบรื่น และเปYนประโยชน=ตAอสAวนรวม อาจารย=ที่สอนในแตAละ

วิชาต#องพยายามสอดแทรก เรื ่องที่เกี ่ยวกับสิ่งตAอไปนี้ทั ้ง 7 ข#อ เพื่อให#นักศึกษาสามารถพัฒนา

คุณธรรมจริยธรรมไปพร#อมกับวิทยาการตAาง  ๆ  ที ่ศึกษา รวมท้ังอาจารย= ต#องมีคุณสมบัติด#าน

คุณธรรมจริยธรรมอยAางน#อย 7 ข#อตามท่ีระบุไว# 

           (1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
           (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
           (3)  มีภาวะความเป็นผู ้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและลำดับ   ความสำคัญ 
           (4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

           (5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง  ๆ  ขององค์กรและสังคม 
           (6)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
           (7)  มีวิถีการดำเนินชีวิตท่ีถูกต้องตามหลักการศาสนา 
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          นอกจากนั้น หลักสูตรยังมีรายวิชาเกี่ยวกับสันติศึกษาซึ่งเปYนวิชาบังคับและมีกิจกรรมฮา

ลาเกาะห=รAวมกันกับ อาจารย=ที่ปรึกษา ซึ่งเปYนกิจกรรมภาคบังคับ อาจารย=ที่สอนต#องจัดให#มีการวัด

มาตรฐานในด#านคุณธรรมจริยธรรม การแก# ปSญหาด#วยสันติวิธี และการสามารถอยูAรAวมกันกับผู#อื่นท่ี

นับถือตAางศาสนาได#อยAางสันติ ซึ่งไมAจำเปYนต#องเปYนข#อสอบ อาจใช#การสังเกตพฤติกรรมระหวAางทำ

กิจกรรมที่กำหนด มีการกำหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให#เปYนสAวนหนึ่ง ของคะแนนความ

ประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไมAผAานเกณฑ= อาจต#องทำกิจกรรมเพื่อสังคม 

เพ่ิมกAอนจบการศึกษา 

2.2.1.2. กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
         กำหนดให#มีวัฒนธรรมองค=กรเพื่อเปYนการปลูกฝSงให#นักศึกษามีระเบียบวินัยโดยเน#นการ

เข#าชั้นเรียนให#ตรง เวลา ตลอดจนการแตAงกายที่เปYนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยนักศึกษาต#องมี

ความรับผิดชอบโดยในการทำงานกลุAม นั้นต#องฝWกให#รู#หน#าที่ของการเปYนผู#นำกลุAมและการเปYนสมาชิก

กลุ Aมมีความซื ่อสัตย=โดยต#องไมAกระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ#านของผู #อื ่นเปYนต#น

นอกจากนี้อาจารย=ผู#สอนทุกคนต#องสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุก รายวิชารวมทั้งมี

การจัดกิจกรรมสAงเสริมคุณธรรมจริยธรรมเชAน การยกยAองนักศึกษาที่ทำดี ทำประโยชน=แกAสAวนรวม 

เสียสละสAงเสริมให#นักศึกษามีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการแกAสังคมและชุมชนบริเวณรอบ

มหาวิทยาลัย และรวมถึงพ้ีนท่ี ใกล#เคียง 

2.2.1.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
           - ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าช้ันเรียนการส่งงานตามกำหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมาย และการเข้าร่วมกิจกรรมฮาลาเกาะห์และการแต่งกาย 
           - ประเมินจากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม

หลักสูตร 
           - ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบและการปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  

           - ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
 
2.2.2. ความรู้ 

 2.2.2.1. ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          นักศึกษาต#องมีความรู#เกี่ยวกับวิทยาศาสตร=พื้นฐาน มีคุณธรรมจริยธรรม และมีทักษะและ

ความรู#ในสาขาวิชา ที่ศึกษาเพื่อใช#ประกอบอาชีพและชAวยพัฒนาสังคม โดยมาตรฐานความรู#จะ

ครอบคลุมส่ิงตAอไปน้ี 
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            (1) มีความรู#และความเข#าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาวิทยาการข#อมูล

และสารสนเทศ 

 (2)  สามารถวิเคราะห=ปSญหา เข#าใจและอธิบายความต#องการทางคอมพิวเตอร= รวมท้ัง 

ประยุกต=ความรู# ทักษะ และการใช#เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก#ไขปSญหา 

 (3) สามารถวิเคราะห= ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค=ประกอบตAาง ๆ  

ของวิทยาการข#อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให#ตรงตามข#อกำหนด 

 (4) สามารถติดตามความก#าวหน#าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร= รวมท้ังการนำไปประยุกต= 

 (5) รู# เข#าใจและสนใจพัฒนาความรู# ความชำนาญทางคอมพิวเตอร=อยAางตAอเน่ือง 

 (6) ม ีความร ู # ในแนวกว #างของสาขาว ิชาว ิทยาการข #อม ูลและสารสนเทศ เล ็งเห็น 

การเปล่ียนแปลงรวมถึงการเข#าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมA ๆ  ท่ีเก่ียวข#อง 

 (7) มีประสบการณ=ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต=ซอฟต=แวร=ท่ีใช#งานได#จริง  

 (8) สามารถบูรณาการความรู #ในสาขาวิชาวิทยาการข#อมูลและสารสนเทศกับความรู# 

ในศาสตร=อ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข#อง 

 

2.2.2.2. กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
           ใช#การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน#นหลักการทางทฤษฎี และประยุกต= 

ทางปฎิบัติในสภาพแวดล#อมจริง โดยทันตAอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั ้งนี ้ให#เปYนไปตาม 

ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ  นอกจากนี้ควรจัด ให#มีการเรียนรู# 

จากสถานการณ=จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู #เชี ่ยวชาญที ่มีมากด#วยประสบการณ=ตรง 

มาเปYนวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ือง ตลอดจนการฝWกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

 
 

2.2.2.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบย่อย 
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
(3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทำ 
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีนำเสนอ 
(5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในช้ันเรียน 
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาและรายวิชาโครงงานวิจัย 

 

 



หน#า | 64 

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 64 

2.2.3. ทักษะทางปัญญา 
2.2.3.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

        นักศึกษาต้องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได้โดยพึ่งตนเองได้เมื ่อจบ
การศึกษาแล้ว ดังนั้นนักศึกษาจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทางปัญญาไปพร้อมกับคุณธรรม
จริยธรรม และความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ในขณะที่สอนนักศึกษา
อาจารย์ผู้สอนต้องเน้นให้นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข้าใจที่มาและสาเหตุของปัญหา วิธีการแก้ปัญหา
รวมทั้งแนวคิดด้วยตนเอง ไม่สอนในลักษณะท่องจำ นักศึกษาต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ จากการสอน
เพ่ือให้เกิดทักษะทางปัญญาดังน้ี 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์  

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม  

  การวัดมาตรฐานในข#อนี ้สามารถทำได#โดยการออกข#อสอบที่ให#นักศึกษาแก#ปSญหา 

อธิบายแนวคิดของ การแก#ปSญหา และวิธีการแก#ปSญหาโดยการประยุกต=ความรู#ที่เรียนมา หลีกเลี่ยง

ข#อสอบที่เปYนการเลือกคำตอบที่ถูก มาคำตอบ เดียวจากกลุAมคำตอบที่ให#มาไมAควรมีคำถามเกี่ยวกับ

นิยามตAาง  ๆ  

 

2.2.3.2. กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) กรณีศึกษาทางหัวข้อพิเศษท่ีนักศึกษาสนใจ 
(2) การอภิปรายกลุ่ม 
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง  
(4) มอบหมายงานท่ีเน้นการออกแบบ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ 

2.2.3.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาเช่นประเมินจากการ

นำเสนอรายงานในช้ัน เรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ โครงงาน หรือสัมภาษณ์เป็นต้น 

 
2.2.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.2.4.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 
           นักศึกษาต#องออกไปประกอบอาชีพซึ่งสAวนใหญAต#องเกี่ยวข#องกับคนที่ไมAรู#จักมากAอน 

หรือจากสถาบันอื ่น  ๆ  และคนที ่จะมาเปYนผู #บังคับบัญชา หรือคนที ่จะมาอยู Aใต#บังคับบัญชา 
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ความสามารถที่จะปรับตัวให#เข#ากับกลุAมคนตAาง  ๆ  เปYนเรื่องจำเปYนอยAางยิ่ง ดังนั้นอาจารย=ต#อง

สอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวข#องกับคุณสมบัติตAาง ๆ ตAอไปนี้ให#นักศึกษาระหวAางท่ี สอนวิชา หรืออาจให#

นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด#านสังคมศาสตร=ท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติตAาง ๆ น้ี 

(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ท้ังในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ทำงาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนำสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเน่ือง 

 2.2.4.2. กลยุทธ'การสอนที่ใชdในการพัฒนาการเรียนรูdดdานทักษะความสัมพันธ'ระหวeาง 

บุคคลและ ความรับผิดชอบ 

  ใช#การสอนที ่ม ีการกำหนดกิจกรรมให#ม ีการทำงานเปYนกลุ Aม การทำงานที ่ต #อง

ประสานงานกับผู#อื่นข#ามหลัก สูตร หรือต#องค#นคว#าหาข#อมูลจากการสัมภาษณ=บุคคลอื่น หรือผู#มี

ประสบการณ= เพิ่มกิจกรรมให#นักศึกษาสามารถรAวม กิจกรรมกับชุมชนหรือองค=กรภายนอก เชAน

กิจกรรมบริการวิชาการสูAชุมชนหรือองค=กรภายนอก โดยมีความคาดหวังใน ผลการเรียนรู# ด#านทักษะ

ความสัมพันธ=ระหวAางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังน้ี 

(1)  สามารถทำงานกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
(2)  มีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรท่ีไปปฏิบัติงานได้
เป็นอย่างดี 

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ร่วมงานในองค์กรและกับบุคคลท่ัวไป 
(5) มีภาวะผู้นำ 
(6) มีความเสียสละ 
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2.2.4.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ่มในช้ัน

เรียนและสังเกต จากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรง
ประเด็นของข้อมูล 

 
2.2.5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.5.1. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้เครื ่องมือและเทคโนโลยีที่จำเป็นที่มีอยู ่ในปัจจุบันต่อการ
ทำงานท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์ 

(2)  สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาท่ีเก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3)  สามารถสื ่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั ้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมท้ัง
เลือกใช้รูปแบบของส่ือการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม  

(4)  สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
  การวัดมาตรฐานนี้อาจทำได#ในระหวAางการสอน โดยอาจให#นักศึกษาแก#ปSญหา วิเคราะห=

ประสิทธิภาพของ วิธ ีแก#ปSญหา และให#นำเสนอแนวคิดของการแก#ปSญหา ผลการวิเคราะห=

ประสิทธิภาพตAอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณ= ในเชิงวิชาการระหวAางอาจารย=และกลุAม

นักศึกษา 

 2.2.5.2. กลยุทธ'การสอนท่ีใชdในการพัฒนาการเรียนรูdดdานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใชdเทคโนโลยีสารสนเทศ  

            จัดกิจกรรมการเรียนรู#ในรายวิชาตAางๆให#นักศึกษาได#วิเคราะห=สถานการณ=จำลอง และ

สถานการณ=เสมือน จริง และนำเสนอการแก#ปSญหาที่เหมาะสม เรียนรู#เทคนิคการประยุกต=เทคโนโลยี

สารสนเทศในหลากหลายสถานการณ= 

 2.2.5.3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ประเมินจากเทคนิคการนำเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื ่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ คณิต ศาสตร์ และสถิติที ่เกี ่ยวข้องประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึง
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ข้อจำกัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนำเสนอต่อช้ัน
เรียน 

 
3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) 
       แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุ

ในหมวดท่ี 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง  
 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 
3.1 หมวดวิชาท่ัวไป 
  (1) ผลการเรียนรูdดdานคุณธรรม จริยธรรม 

1) ศรัทธาที่เที่ยงตรง ยึดมั่นตามหลักอัลกุรอานและอัลสุนนะฮฺ ขอบคุณตAออัลลอฮฺ 

และปราศจากการต้ังภาคีตAอพระองค=  

2) มีระเบียบวินัยตรงตAอเวลา ให#เวลากับการศึกษาค#นคว#าอยAางสม่ำเสมอ ใช#เวลาอยAาง

คุ#มคAา ปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอยAางเครAงครัด 

3) มีความซื่อสัตย=สุจริต เสียสละ เปYนแบบอยAางที่ดี ปฏิบัติศาสนกิจครบถ#วนและ

ถูกต#องตามแบบฉบับของทAานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม ประกอบทุกกิจการ

งานด#วยความบริสุทธิ์ใจและมุAงหวังความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ ซุบฮานะฮูวะตะอาลา 

และประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางของทAานศาสนทูต ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 

(2) ผลการเรียนรูdดdานความรูd 

1) มีความรอบรู#ในศาสตร=สาขาตAาง ๆ เพื่อการปฏิบัติตนอยAางศรัทธาชน และใช#ชีวิตใน

สังคมได#อยAางมีดุลยภาพ 

2) มีโลกทัศน=ที่กว#างไกล สามารถบูรณาการศาสตร=ตAาง ๆ ไปประยุกต=เพื่อพัฒนาตนเอง

และสังคมได# 

3) มีความสามารถทางภาคทฤษฎีที่สามารถนำมาประยุกต=ใช#กับสังคมตามมาตรฐาน 

สากล พร#อมท้ังยึดหลักคุณธรรมในการทำงาน มีความรู#ความเข#าใจในศาสตร=วิชาตAาง ๆ  

 

 (3) ผลการเรียนรูdดdานทักษะทางป{ญญา 

1) มีกระบวนการคิดวิเคราะห=อยAางเปYนระบบ คิดอยAางมีวิจารณญาณ คิดสร#างสรรค=คิด

แก#ปSญหา และกล#าตัดสินใจอยAางมีเหตุผล 
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2) พึ่งพาตนเองมีความมุAงมั่นในการดำรงตนอยูAในความถูกต#อง มีความมั่นใจในตนเอง 

มีความอดทนอดกล้ัน และมีทักษะในการแก#ปSญหา 

3) ขัดเกลาจิตใจ รู#จักควบคุมอารมณ= ตรวจสอบและสำนึกตน ปรับปรุงแก#ไขข#อผิด 

พลาดท่ีเกิดข้ึน และพัฒนาบุคลิกภาพตนเองอยAางตAอเน่ือง 

4) สามารถใช#ศาสนวิถีและปSญญาวิถีในการปรับตัวและแก#ปSญหาตAาง ๆ ในการ

ดำรงชีวิตได# 

 

 (4) ผลการเรียนรูdดdานทักษะความสัมพันธ'ระหวeางบุคคลและความรับผิดชอบ 

      1) มีสุขภาวะท่ีดีดูแลสุขภาพและปฏิบัติตามหลักสุขภาวะท่ีดี บริโภคส่ิงท่ีศาสนาอนุมัติ

และมีคุณประโยชน= (หะลาลัน ฏ็อยยิบัน) รักษาสภาพแวดล#อมที่ดี ไมAเกี่ยวข#องกับสิ่งไร#

สาระ ยาเสพติดและอบายมุขท้ังปวง 

      2) มีจิตสาธารณะและใฝäสันติ เคารพสิทธิของผู#อื ่นและปฏิบัติตามกฎระเบียบของ

สังคม ตระหนักและเห็นคุณคAาศักด์ิศรีความเปYนมนุษย=ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมถึงการเคารพ

สิทธิมนุษยชน 

      3) มีภาวะความเปYนผู#นำและผู#ตามที่ดี สามารถทำงานเปYนทีมและรู#จักแก#ปSญหาหรือ

ข#อขัดแย#งโดยสันติวิธีได#อยAางถูกต#องและเหมาะสม 

      4) เชื่อมั่นในองค=กรรู#จักการเปYนผู#นำและผู#ตามที่ดี สามารถทำงานรAวมกับผู#อื่นได# มี

ความรัก มีความภาคภูมิใจและรักษาช่ือเสียงของสถาบัน  

  (5)  ผลการเรียนรูdดdานทักษะการวิเคราะห'เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชdเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

       1) มีทักษะความสามารถในการสืบค#นรวบรวมข#อมูล วิเคราะห= สังเคราะห= สรุปประเด็น  

       2) มีทักษะในการนำเสนอและสื่อสารโดยใช#ภาษาประจำชาติและ/หรือภาษาที่สองได#

อยAางมีประสิทธิภาพ  

      3) มีทักษะในการเลือกใช#เทคโนโลยีและสารสนเทศอยAางเหมาะสมและรู#เทAาทันในการ

สืบค#นและนำเสนอ รวมถึงมีทักษะในการถAายโอนข#อมูลดิบเปYนข#อมูลสารสนเทศที่กระชับ

และได#ใจความ ผAานส่ือและวิธีการท่ีเหมาะสม 
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  (1) คุณธรรม จริยธรรม 
           (1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรมจริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย์สุจริต 
           (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
           (3)  มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตาม สามารถทำงานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อ

ขัดแย้งและลำดับ ความสำคัญ 
           (4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย์ 

           (5)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
           (6)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  
           (7)  มีวิถีการดำเนินชีวิตท่ีถูกต้องตามหลักการศาสนา 
         
 (2) ความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาวิทยาการ
ข้อมูลและสารสนเทศ 

(2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมท้ังประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

(3)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั ้ง ปรับปรุงและ/ หรือประเมินระบบ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ของวิทยาการข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ให้ตรงตามข้อกำหนด 

(4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมท้ังการนำ 
ไปประยุกต์ 

(5)  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 
(6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ เล็งเห็นการ 
เปล่ียนแปลงรวมถึงการเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

(7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ท่ีใช้งานได้จริง  
(8) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและ
สารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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 (3) ทักษะทางปัญญา 
(1)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2)  สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์  

(3)  สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ  

(4)  สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

   (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้

อย่างประสิทธิภาพ 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์

ต่าง ๆ ท้ังในบทบาท ของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทำงาน 
(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีนำสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ่ม 
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง

ต่อเน่ือง  

 (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) มีทักษะในการใช้เครื ่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จำเป็นที่มีอยู ่ใน

ปัจจุบันต่อการทำงานท่ี เก่ียวกับสาขาวิชาชีพ 
(2) สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์

หรือการแสดงสถิต ประยุกต์ต่อปัญหาท่ีเก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 
(3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมท้ัง

เลือกใช้รูปแบบของ ส่ือการนำเสนอได้อย่างเหมาะสม   
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย่างเหมาะสม 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
• ความรับผิดชอบหลัก o ความรับผิดชอบรอง 

1. คุณธรรม จริยธรรม   2. ความรู้   3. ทักษะทางปัญญา   4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

รายวิชา 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                              

GE2100-121 อัลกุรอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 l l l     l ¡ ¡      ¡ ¡ l l ¡ l ¡ ¡   ¡ ¡ ¡  

GE2100-122 อัลกุรอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 2 l l l     l ¡ ¡      ¡ ¡ l l ¡ l ¡ ¡   ¡ ¡ ¡  

GE2100-123 อัลกุรอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 l l l     l ¡ ¡      ¡ ¡ l l ¡ l ¡ ¡   ¡ ¡ ¡  

GE2100-124 อัลกุรอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 4 l l l     l ¡ ¡      ¡ ¡ l l ¡ l ¡ ¡   ¡ ¡ ¡  

GE2100-125 อัลกุรอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 5 l l l     l ¡ ¡      ¡ ¡ l l ¡ l ¡ ¡   ¡ ¡ ¡  

GE2100-126 อัลกุรอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 6 l l l     l ¡ ¡      ¡ ¡ l l ¡ l ¡ ¡   ¡ ¡ ¡  

GE2100-127 อัลกุรอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 7 l l l     l ¡ ¡      ¡ ¡ l l ¡ l ¡ ¡   ¡ ¡ ¡  

GE2100-128 อัลกุรอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 8 l l l     l ¡ ¡      ¡ ¡ l l ¡ l ¡ ¡   ¡ ¡ ¡  

GE2100-129 ศาสนศึกษา                               ¡ l l     l l l      l ¡ ¡ l ¡ l ¡ ¡   l ¡ ¡  
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รายวิชา 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

GE2100-130 บทบาทศาสนาในสังคม ¡ l l     l l l      l ¡ ¡ l ¡ l ¡ ¡   l ¡ ¡  

GE2100-131 ศาสนาและวัฒนธรรม                              ¡ l l     l l l      l ¡ ¡ l ¡ l ¡ ¡   l ¡ ¡  

GE2100-132 ศาสนาในกลุTมประเทศอาเซียน                ¡ l l     l l l      l ¡ ¡ l ¡ l ¡ ¡   l ¡ ¡  

GE2100-221 อิสลามและวิถีการดำเนินชีวิต l ¡ l     l l l      l ¡ ¡ l l ¡ l ¡   ¡ ¡ l  

GE2100-223 การส่ือสารและการเผยแพรTในอิสลาม l ¡ ¡     l l l      ¡ ¡ l ¡ ¡ l ¡ ¡   ¡ l ¡  

GE2100-223 สันติศึกษา ¡ l l     l l ¡      l l ¡ l ¡ l l l   l ¡ ¡  

GE2300-322 อิสลามและเทคโนโลยีกับอิสลาม l l ¡     l l ¡      l ¡ ¡ l l ¡ ¡ ¡   l ¡ l  

GE2200-421 ภาษาไทยสำหรับชาวตTางชาติ  ¡ l ¡     l l ¡      l l ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡   ¡ l ¡  

GE2200-422 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน ¡ l ¡     l l ¡      l l ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡   ¡ l ¡  

GE2100-431 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ¡ l ¡     l l ¡      l l ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡   ¡ l ¡  

GE2100-432 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร ¡ l ¡     l l ¡      l l ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡   ¡ l ¡  

GE2100-433 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ¡ l ¡     l l ¡      l l ¡ ¡ ¡ ¡ l ¡   ¡ l ¡  
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รายวิชา 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

หมวดวิชาแกนทางวิทยาการข>อมูลและการวิเคราะหD                              

DS2303-301 คณิตศาสตรaสำหรับวิทยาการข#อมูล  ¡      l l       ¡  l     ¡    l   

DS2303-302 คณิตศาสตรaไมTตTอเน่ือง  ¡      l l       ¡  l     ¡    l   

DS2303-303 แคลคูคัสสำหรับวิทยาการข#อมูล  ¡      l l       ¡  l     ¡    l   

DS2303-304 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณaสำหรับ

วิทยาการข#อมูล 

 ¡      l l       ¡  l     ¡    l   

DS2303-305 หลักการคอมพิวเตอรaและสารสนเทศ  l      l l  ¡ ¡ ¡   ¡      ¡   ¡ l   ¡ 

DS2303-306 การเขียนโปแกรมข้ันพ้ืนฐาน  ¡ ¡ ¡  l  l l  ¡ ¡ ¡  ¡ l       l   ¡    

DS2303-307 ฐานข#อมูลข้ันพ้ืนฐาน  ¡    l  l ¡  ¡ ¡ ¡  ¡ l  l ¡    ¡   l    

หมวดวิชาเฉพาะด>านวิทยาการข>อมูลและการวิเคราะหD                              

DS2303-308 ระบบอัจณริยภาพทางธุรกิจ  ¡    l  l ¡  ¡ ¡ ¡  ¡ l  l ¡    ¡   l    

DS2303-309 การประมวลผลแบบคลาวดa  ¡      l l   l    ¡     ¡     l   ¡ 

DS2303-310 วิธีวิทยาการวิจัย    ¡ ¡ l  l ¡     l    l  l    ¡    ¡  

DS2303-311 วิทยาการข#อมูลข้ันพ้ืนฐาน  ¡    l  l ¡  ¡ ¡ ¡  ¡ l  l ¡    ¡   l    

DS2303-312 การจัดการและการวิเคราะหaข#อมูล  ¡    l  l ¡  ¡ ¡ ¡  ¡ l  l ¡    ¡   l    
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รายวิชา 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

DS2303-313 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  ¡ ¡ ¡  l  l l  ¡ ¡ ¡  ¡ l       l   ¡    

DS2303-314 ข#อมูลขนาดใหญTและคลังข#อมูล  ¡    l  l ¡  ¡ ¡ ¡  ¡ l  l ¡    ¡   l    

DS2303-315 การทำเหมืองข#อมูล  ¡    l  l ¡  ¡ ¡ ¡  ¡ l  l ¡    ¡   l    

DS2303-316 สัมนาด#านวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหa  ¡    ¡  l ¡  ¡     ¡    l      l  l ¡ 

DS2303-317 เค#าโครงโครงงานด#านวิทยาการข#อมูลและ

การวิเคราะหa 

 l    l  l ¡ l ¡  ¡ ¡ l l ¡ ¡ ¡   ¡ l ¡ l ¡ l l  

DS2303-318 โครงงานด#านวิทยาการข#อมูลและการ

วิเคราะหa 

 l    l  l ¡ l ¡  ¡ ¡ l l ¡ ¡ ¡   ¡ l ¡ l ¡ l l  

DS2303-319 การพัฒนาเว็บข้ันพ้ืนฐาน  ¡ ¡ ¡  l  l l  ¡ ¡ ¡  ¡ l       l   ¡    

DS2303-320 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตรaและสถิติ  ¡ ¡ ¡  l  l l  ¡ ¡ ¡  ¡ l       l   ¡ l   

DS2303-321 โครงสร#างข#อมูลและอัลกอริทึม  ¡      l l   ¡    l   l    ¡    ¡   

DS2303-322 การเรียนรู#ของเคร่ือง  ¡      l l   ¡    l   l    ¡    ¡   

DS2303-323 ระบบการจัดการข#อมูลสารสนเทศ  ¡    l  l ¡  ¡ ¡ ¡  ¡ l  l ¡    ¡   l    

DS2303-324 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอรa      ¡  l    l   ¡   ¡  l        l  

DS2303-325 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอในงานอาชีพ      ¡  l    l   ¡   ¡  l        l  
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รายวิชา 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

DS2303-326 การเตรียมฝjกประสบการณaวิชาชีพและ 

สหกิจศึกษา 

l l  ¡ l   l        l       l   l    

DS2303-327 กฎหมาย จริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอรa

และมุมมองทางชารีอะหa 

 ¡   l l l l        l       l  l ¡    

DS2303-328 ความเปlนฟาฏอนี l l l l ¡ ¡ l             l l l l l l    ¡ 

หมวดวิชาเลือกทางวิทยาการข>อมูลและการวิเคราะหD                              

DS2303-329 ความนTาจะเปlนและสถิติ  ¡      l l       ¡  l     ¡    l   

DS2303-330 ตัวแบบทางสถิติ  ¡      l l       ¡  l     ¡    l   

DS2303-331 การวิเคราะหaข#อมูลแบบอนุกรมเวลา  ¡      l l       ¡  l     ¡    l   

DS2303-332 การรู#จำรูปแบบ  ¡      l l   ¡    l   l    ¡    ¡   

DS2303-333 การประมวลผลภาพ  ¡      l l   ¡    l   l    ¡    ¡   

DS2303-334 ปoญญาประดิษฐa  ¡      l l   ¡    l   l    ¡    ¡   

DS2303-335 อินเทอรaเน็ตของสรรพส่ิง  ¡      l l   l    ¡     ¡     l   ¡ 

DS2303-336 การวิเคราะหaข#อมูลเชิงธุรกิจ  ¡    l  l ¡  ¡ ¡ ¡  ¡ l  l ¡    ¡   l    

DS2303-337 การวิเคราะหaกระบวนการทางธุรกิจ  ¡    l  l ¡  ¡ ¡ ¡  ¡ l  l ¡    ¡   l    
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รายวิชา 
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

DS2303-338 ระบบสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ  ¡      l l   ¡    l   l    ¡    ¡   

DS2303-339 การออกแบบงานวิจัย  l  ¡ ¡ l  l ¡     l l   l  l    ¡    ¡  

DS2303-340 สถิติสำหรับงานวิจัย  l  ¡ ¡ l  l ¡     l l   l  l    ¡    ¡  

DS2303-341 การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ  l  ¡ ¡ l  l ¡     l l   l  l    ¡    ¡  

DS2303-342 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิทยาการข#อมูล

และการวิเคราะหa 1 

 ¡    l  l ¡  l l l  ¡ l  l ¡    ¡   l    

DS2303-343 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิทยาการข#อมูล

และการวิเคราะหa 2 

 ¡    l  l ¡  l l l  ¡ l  l ¡    ¡   l    

DS2303-344 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิทยาการข#อมูล

และการวิเคราะหa 3 

 ¡    l  l ¡  l l l  ¡ l  l ¡    ¡   l    

DS2303-345 การฝjกประสบการณaวิชาชีพ

ภาคอุตสาหกรรมด#านวิทยาการข#อมูล 

¡ l ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ l l  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ l l ¡ l ¡  ¡  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

DS2303-346 สหกิจศึกษาทางด#านวิทยาการข#อมูลและ

การวิเคราะหa 

¡ l ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ l l  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ l l ¡ l ¡  ¡  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
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77 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการศึกษา) 
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว่าด้วยระเบียบ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ปี พ.ศ. 2562 (ภาคผนวก ฉ) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
ให้กำหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

ประกันคุณภาพภาย ในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทำความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนำไป
ดำเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบ
โดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะ กรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังจากผู้บริหารคณะ 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 
 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทำวิจัยสัมฤทธ์ิ

ผลของ การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทำอย่างต่อเนื่องและนำผลวิจัย ที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุง
กระบวนการการเรียน การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
และหน่วยงานโดยองค์กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะทำดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

(1) ภาวะการณ์ได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะ 
เวลาในการหางานทำ ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั ่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การแบบส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความ พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ใน
คาบระยะเวลาต่าง ๆ เช่น ปีท่ี 1 ปีท่ี 5 เป็นต้น 

(3) การประเมินตำแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาส ในระดับ
ความพึงพอใจ ในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษา
และเข้าศึกษาเพ่ือปริญญา ท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
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(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาท่ี
เรียน รวมทั้งสาขา อื่น ๆ ที่กำหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมท้ังเปิดโอกาส ให้เสนอข้อคิดเห็น ในการปรับหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึนด้วย 

(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เป็นอาจารย์พิเศษ ท่ีมีต่อความ
พร้อมของนักศึกษา ในการเรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และ
การพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 

(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ซึ่ง อาทิ (ก) จำนวนผลงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ (ข) จำนวนสิทธิบัตร (ค) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ (ง) จำนวนกิจกรรม
การกุศลเพื ่อสังคมและประเทศชาติ และ (จ) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที ่ทำ
ประโยชน์ต่อสังคม 
 

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1. นักศึกษาทีมีสิทธ์ิได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปน้ี 

3.1.1. เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในหลักสูตร 

3.1.2. มีแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 

3.1.3. มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยฟาฏอนีกำหนด (ภาคผนวก ช) 

3.2. นักศึกษาท่ีมีสิทธ์ิแสดงความจำนงขอสำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังน้ี 

3.2.1. เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

3.2.2. ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

3.2.3. ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคำร้องแสดง 

ความจำนง ขอสำเร็จการศึกษาต่อส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด มิฉะนั้น อาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือ

อนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษาน้ัน 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ 
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครู เทคนิคการสอนและการให้คำปรึกษา แก่อาจารย์
ใหม่ให้มีความรู้ และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย สถาบัน คณะ ตลอดจนในหลักสูตรท่ี

สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอน 

และการวิจัย อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้าน

การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง

วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล 

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม การสอน
และการวิจัย อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้าน

การศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง

วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

(2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
(3) การเพ่ิมพูนทักษะการให้บริการคำปรึกษา 

 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ทำผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(3) ส่งเสริมการทำวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเช่ียวชาญ ในสาขาวิชาชีพ  

(4) จัดสรรงบประมาณสำหรับการทำวิจัย 
(5) จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
(6) จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกำกับมาตรฐาน 

สาขาวิชาได#กำหนดการกำกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาด#วยการประกันคุณภาพระดับ 

หลักสูตรตามเกณฑIที่มหาวิทยาลัยกำหนด และการบริหารจัดการหลักสูตรดำเนินการตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑIมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหXงชาติ มีการแตXงตั้งอาจารยIผู#รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธIกับสาขาวิชาที่เป\ดสอนไมXน#อยกวXา 5 ทXาน 

เพื ่อทำหน#าที ่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การติดตาม

ประเมินผลหลักสูตร และหน#าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข#อง โดยมีคณบดีเป`นผู#กำกับดูแลและคอยให#คำแนะนำ 

ตลอดจนกำหนดนโยบายและปฏิบัติตามความเหมาะสม 

2. บัณฑิต 

หลักสูตรมีการกำหนดการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู# หรือ ผลการ

เรียนรู#ที่คาดหวังของหลักสูตร โดยพิจารณาจากข#อมูลผลลัพธIการเรียนรู# ผลการสอบประมวลความ

รอบรู# และภาวะการมีงานทำของบัณฑิต นอกจากนั้นยังติดตามความต#องการของตลาดแรงงานและ

สังคม ทำการสารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผู#ใช#บัณฑิต และจะแจ#งผลการสำรวจให#กับ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได#รับทราบเพื่อเป`นข#อมูลสำหรับการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอน โดยหลักสูตรกำหนดวXาผู#ใช#บัณฑิตจะต#องมีคะแนนความพึงพอใจมากกวXา 3.5 

(จากระดับ 5) 

3. นักศึกษา  

หลักสูตรให#ความสำคัญกับการรับนักศึกษาเข#าศึกษาในหลักสูตร การสXงเสริมพัฒนานักศึกษา 

และผลลัพธIท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ดังน้ี  

3.1 หลักสูตรกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาในการคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัย ตาม

คุณสมบัติของผู#เข#าศึกษา ข#อ 2.2 ในหมวดที่ 3 เพื่อประเมินความพร#อมทางด#านสติปfญญา สุขภาพ

กายและจิต  
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3.2 หลักสูตรสXงเสริมพัฒนานักศึกษา  

(1)  กำหนดให#มีการจัดประสบการณIการเรียนรู#ด#วยกิจกรรมที่สามารถให#เกิดการเรียนรู#

และพัฒนาศักยภาพท่ีจำเป̀นให#กับนักศึกษาโดยเน#นทักษะแหXงศตวรรษท่ี 21 

(2)  มีระบบสนับสนุนและการให#คำแนะนำนักศึกษา โดยมีการแตXงตั้งอาจารยIที่ปรึกษา 

และมีการประกาศวันและเวลาที่นักศึกษาจะสามารถเข#ารับคำปรึกษา เพื่อให#นักศึกษาท่ีมีปfญหาใน

การเรียนหรือปfญหาอ่ืน ๆ สามารถขอรับคำปรึกษาจากอาจารยIท่ีปรึกษาได# 

(3) มีระบบการอุทธรณIของนักศึกษา นักศึกษาท่ีต#องการอุทธรณIหรือมีเรื่องร#องเรียนท้ัง

เร่ืองทั่วไป สามารถติดตXออาจารยIท่ีปรึกษาหรืออาจารยIที่ทำหน#าท่ีดูแลการจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาน้ัน ๆ 

3.3 หลักสูตรมีการติดตามข#อมูลที่แสดงผลลัพธIที่เกิดข้ึนกับนักศึกษา ได#แกX อัตราการ

คงอยXูของนักศึกษา อัตราการสำเร็จการศึกษา และความพึงพอใจตXอหลักสูตร 

4. อาจารย์ 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารยIใหมXตามระเบียบและหลักเกณฑIของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยIใหมX 

จะต#องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวข#องหรือสาขาวิชาที่สัมพันธIกันและ

เป̀นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

4.2 การแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ  

คณาจารยIผ#ูรับผิดชอบหลักสูตรจะประชุมรXวมกันเพ่ือพิจารณาสรรหาและดำเนินการแตXงต้ัง 

คณาจารยIพิเศษตามความเหมาะสมและเป̀นไปตามระเบียบและหลักเกณฑIของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

4.3 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารยIผ#ูรับผิดชอบหลักสูตร และผู#สอนจะต#องประชุมรXวมกันในการวางแผนจัดการเรียน 

การสอน ประเมินผลและให#ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข#อมูลเพ่ือเตรียมไว#
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สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทำให#บรรลุเปjาหมายตามหลักสูตร 

และได#บัณฑิตท่ีเป̀นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคI 

4.4 การบริหาร การส5งเสริม และการพัฒนาอาจารย@ (ดูหมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารยI)  

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับกระบวนการออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้ตอบสนองต่อความ 

ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกำหนดเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซ่ึง 

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกำหนดสาระสาคัญของ

หลักสูตร แสดงความเช่ือมโยงกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังโดยผ่านกระบวนการทบทวนและปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัยเมื ่อครบวงรอบการศึกษา หรือไม่เกิน 5 ปี หรือตามดุลยพินิจของคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตร 

หลักสูตรให้ความสำคัญกับอาจารย์ผ้ ูสอนในรายวิชา โดยคำนึงความรู้ ความสามารถและ 

ประสบการณ์ในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนท่ีส่งเสริมให้เกิดผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง และมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษา โดยกำหนดให้มีการประเมินผู้เรียนด้วย

จุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร การประเมินเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตัวนักศึกษาเอง และการ

ประเมินเพ่ือเป็นข้อมูลปรับปรุงการเรียนการสอน 

6. บุคลากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

1.1 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

(1)  การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนที่ทำหน้าที่บริหาร จัดการ

ควรมีความรู้อย่างน้อยระดับปริญญาตรี มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ (2) การเพิ่มทักษะความรู้เพ่ือการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนต้องได้รับ

การอบรมให้ มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเก่ียวกับโครงสร้างหลักสูตร การบริหารหลักสูตร การ 

จัดเตรียมความพร้อมและการสนับสนุนงานการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ภายใน 1 ปี

หลังจากได้รับการบรรจุแต่งต้ัง  
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6.2 การบริหารงบประมาณ  

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจัดสรรงบประมาณประจำปีใช้เพื่อจัดซ้ือตำรา ส่ือการเรียนการสอน 

โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในช้ันเรียนและสร้าง

สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  

6.3 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม  

มหาวิทยาลัยฟาฏอนีมีความพร้อมด้านหนังสือ ตำรา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลต่าง ๆ โดย

มีสำนักวิทยบริการ ท่ีมีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีการ

เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง และรวมถึงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

6.4 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานกับสำนักวิทยบริการในการจัดซ้ือหนังสือและตำราที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้าและใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการ

ประสานการจัดซ้ือหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ ชื่อหนังสือ 

ตลอดจนส่ือการสอนอื่น ๆ ท่ีจำเป็น รวมถึงห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

6.5 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประสานงานการจัดซ้ือจัดหาหนังสือเพ่ือให้บริการแก่นักศึกษา ใน

สำนักวิทยบริการ และทำหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตำรา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ 

นอกจากน้ีมีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซ่ึงจะอำนวยความสะดวกในการใช้ส่ือของอาจารย์แล้ว

ยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย โดยมีรายละเอียดดังตาราง

ต่อไปน้ี 

เปBาหมาย การดำเนินงาน การประเมินผล 

เพื ่อให#การเรียนการสอน

เก ิดประสิทธ ิภาพสูงสุด

จัดให#มีห#องเรียนและห#องปฏิบัติการท่ีมี

ความพร#อมใช#งานอยXางมีประสิทธิภาพอยXาง

ตXอเน่ือง  

- รวบรวมจัดทำสถิติจำนวนเคร่ืองมือ

อุปกรณIตXอหัวนักศึกษา ช่ัวโมงการใช#

งานห#องปฏิบัติการและเคร่ืองมือ 
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เปBาหมาย การดำเนินงาน การประเมินผล 

และสนับสนุนให#นักศึกษา

มีการเรียนรู#ได#ด#วยตนเอง  

 

 
- สถิติของจำนวนหนังสือ ตำราและ

ส่ือดิจิทัล ท่ีมีให#บริการและสถิติการ

ใช#งานหนังสือ ตำรา ส่ือดิจิทัล  

- ผลจากการสำรวจความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที ่มีตXอการให#บริการ

ทรัพยากร เพื ่อการเรียนรู #และการ

ปฏิบัติการ  

 7. ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพ่ือ

ติดตามการดำเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1–5 

และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
 
 

ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
อาจารยIประจำหลักสูตรอยXางน#อยร#อยละ 80 มีสXวนรXวมในการประชุม 

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล#องกับกรอบ

มาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหXงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขา/สาขาวิชา (ถ#ามี) 

X X X X X 

มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณIภาคสนาม 

(ถ#ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยXางน#อยกXอนการเป\ดสอน ใน

แตXละ ภาคการศึกษาให#ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการ ของประสบการณIภาคสนาม (ถ#ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

6 ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษาที ่เป\ดสอนให#ครบทุก

รายวิชา 

X X X X X 

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 

ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปoการศึกษา 
X X X X X 
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ดัชนีบ่งช้ีผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู# ท่ี

กำหนด ในมคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ#ามี) อยXางน#อยร#อยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเป\ดสอน ในแตXละปoการศึกษา 

X X X X X 

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธIการสอน หรือ 

การประเมินผลการเรียนรู# จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ี

รายงาน ใน มคอ.7 ปoท่ีแล#ว 

 X X X X 

อาจารยIใหมX (ถ#ามี) ทุกคน ได#รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด#านการ

จัด การเรียนการสอน 

X X X X X 

อาจารยIประจำได#รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยXาง

น#อย ปoละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

 จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ#ามี) ได#รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมXน#อยกวXาร#อยละ 50 ตXอปo 

X X X X X 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปoสุดท#าย/บัณฑิตใหมXที่มีตXอคุณภาพ 

หลักสูตร เฉล่ียไมXน#อยกวXา 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

ระดับความพึงพอใจของผู#ใช#บัณฑิตที่มีตXอบัณฑิตใหมX เฉลี่ยไมXน#อย

กวXา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบXงช้ีบังคับท่ีต#องดำเนินการ (ข#อ 1-5) ในแตXละปo 5 5 5 5 5 
รวมตัวบXงช้ีในแตXละปo 9 10 10 11 12 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1.การประเมินกลยุทธ์การสอน 
ก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับภาควิชาและ/หรือ 

การปรึกษา หารือ กับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์

ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา  

ด้านกระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุงสามารถทำโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะ

เพ่ือปรับปรุง และกำหนดประธานหลักสูตรและทีมผู้สอนนำไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป  

1.2.การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทำโดยการ 

- ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
- การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน  
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม่ 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยสำรวจข้อมูลจาก 

- นักศึกษาช้ันปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ 
- ผู้ใช้บัณฑิต 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- รวมท้ังสำรวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต 

 

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ต้องผ่านการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรีใน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเคมี และตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมข้างต้น รวมทั้งการ

ผ่านการประเมิน การประกัน คุณภาพภายใน  

4.การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
- รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร 

- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ (ถ้ามี) 
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ภาคผนวก 



หน#า | 88 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
 

88 

ภาคผนวก ก 
คำอธิบายรายวิชา (Course Description) 
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(1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
GE2100-121 อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1     1(2-0-1) 
     (Al-qu’ran for Quality Life Development I) 
  รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 ความสำคัญกฏเกณฑIและหลักการในการอXาน (ตัจญIวีด) ความประเสริฐและมารยาท

ของการอXานอัลกุรอาน กฎการอXานอิซติอาซะฮฺ และบัซมะละฮฺ และความรู#พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาตัจญวี

ดมโนทัศนI ความหมายโดยสรุปของซูเราะฮฺ อันนาสถึงซูเราะหIอัลอะลัก การฝ{กปฏิบัติการอXาน 

ตลอดจนการเขียนและการแปลความหมายโดยสรุปของซูเราะหI  เพื่อสามารถนำไปประยุกตIใช#ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Tajweed of reciting, moral of reciting, Isti a-zah and basmalah, tajweed 

principal and concept, summary the meaning of surah Annas to surah al-Alaq both of 

practical and theoretical 

 
GE2100-122  อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 2     1(2-0-1) 
     (Al-qu’ran for Quality of Life Development II) 
  รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

  กฏเกณฑIและหลักการในการอXาน (ตัจญIวีด) เรื่องหุกมของมัดและแขนงของมัด  อลิฟ

ที่คงที่เวลาอXานหยุดและจะถูกตัดออกในเวลาอXานตXอเนื่อง  มโนทัศนI  ความหมายโดยสรุปของซู

เราะหIอัตตีนถึงซูเราะหIอัลอะอฺลา การฝ{กปฏิบัติการอXาน ตลอดจนการเขียนและการแปลความหมาย

โดยสรุปของซูเราะหI เพ่ือสามารถนำไปประยุกตIใช#ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Tajweed of reciting, moral of reciting, Mad and the its categories, saktah, 

tajweed principal and concept, summary the meaning of surah at-Teen to surah al-Ala 

both of practical and theoretical 
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GE2100-123  อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3     1(1-1-1) 
   (Al-qu’ran for Quality of Life Development III) 

   รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

   รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

    กฏเกณฑIและหลักการในการอXาน (ตัจญIวีด) เรื ่องหุกมของมัดและแขนงของมัด  

อลิฟที่คงที่เวลาอXานหยุดและจะถูกตัดออกในเวลาอXานตXอเนื่องมโนทัศนI ความหมายโดยสรุปของซู

เราะหI อัฏฏอริก  ถึงซูเราะหIอัลอิมฟ\ฏอร  การฝ{กปฏิบัติการอXาน การทXองจำ  ตลอดจนการเขียนและ

การแปลความหมายโดยสรุปของซูเราะหI เพ่ือสามารถนำไปประยุกตIใช#ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Tajweed of reciting, moral of reciting, Mad and the its categories, Saktah, 

tajweed principal and concept, summary the meaning of surah at-Toriq to surah al-

Infitor both of practical and theoretical 

 
 

GE2100-124  อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 4     1(1-1-1) 
    (Al-qu’ran for Quality of Life Development IV) 
 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 ศึกษากฏเกณฑIและหลักการในการอXาน (ตัจญIวีด) แหลXงออกเสียงและคุณลักษณะของ

พยัญชนะ มโนทัศนI  ความหมายโดยสรุปของซูเราะฮฺ อัตตักวีรฺถึงซูเราะหIอันนะบะอฺ การฝ{ก

ปฏิบัติการอXาน การทXองจำ ตลอดจนการเขียนและการแปลความหมายโดยสรุปของซูเราะหI เพ่ือ

สามารถนำไปประยุกตIใช#ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Tajweed of reciting, moral of reciting, consonant of alphabet, tajweed 

principal and concept, summary the meaning of surah at-Takwir to surah an-Naba both 

of practical and theoretical 

 
GE2100-125  อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 5     1(1-1-1) 
    (Al-qu’ran for Quality of Life Development V) 
  รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
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 กฏเกณฑIและหลักการในการอXาน (ตัจญIวีด) เรื่องหุกมของการอXานเสียงหนาหรือสูง

(อัตตัฟคีม) และการอXานเสียงบางหรือต่ำ (อัตตัรกีก)  มโนทัศนI ความหมายโดยสรุปของซูเราะหI อัลกิ

ยามะฮฺ อัลอินซาน และซูเราะหIอัลมุรซะลาต การฝ{กปฏิบัติการอXาน  การทXองจำ  ตลอดจนการเขียน

และการแปลความหมายโดยสรุปของซูเราะหI เพ่ือสามารถนำไปประยุกตIใช#ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Tajweed of reciting, moral of reciting, at-Tafqeem, at-Tarqeeq, tajweed 

principal and concept, summary the meaning of surah al-Insan to surah al-Mursalat 

both of practical and theoretical 

GE2100-126  อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 6     1(1-1-1) 
    (Al-qu’ran for Quality of Life Development VI) 
 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Corequisite:   ไมXมี (None) 

 กฏเกณฑIและหลักการในการอXาน (ตัจญIวีด) เรื่องหุกมของ อัลอิดฆอมและแขนงของ

อิดฆอมและเรื่อง ฮัมซะฮฺ วะศ}อล มโนทัศนI  ความหมายโดยสรุปของซูเราะหI อัลญิน อัลมุซซัมมิล 

และซูเราะหIอัลมุดดัษษิร การฝ{กปฏิบัติการอXาน  การทXองจำ  ตลอดจนการเขียนและการแปล

ความหมายโดยสรุปของ ซูเราะหI เพ่ือสามารถนำไปประยุกตIใช#ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Tajweed of reciting, moral of reciting, Idgham and its categories, Hamzah 

Wasil, tajweed principal and concept, summary the meaning of surah al-Jin to surah 

al-Muddassir both of practical and theoretical 

 

GE2100-127  อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 7     1(1-1-1) 
    (Al-qu’ran for Quality of Life Development VII) 
  รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

  กฏเกณฑIและหลักการในการอXาน (ตัจญIวีด) เรื่อง คำตXาง  ๆ ที่ควรสังเกตุเเละต#อง

ระมัดระวังในการอXานอัลกุรอานใน สายรายงาน หัฟศIบินอาศิมเเละความแตกตXางระหวXางแนวการ

อXานของติบบียะฮI และซาตีบิยะฮI มโนทัศนI  ความหมายโดยสรุปของซูเราะหI อัลหากเกาะฮฺ อัลมะอา

ริจญI และ ซูเราะหIนูหฺ การฝ{กปฏิบัติการอXาน  การทXองจำ  ตลอดจนการเขียนและการแปล

ความหมายโดยสรุปของซูเราะหI เพ่ือสามารถนำไปประยุกตIใช#ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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 Tajweed of reciting, moral of reciting, Ayahs, Hafs Bin Asim reporter, Ib-iah 

and Satibiah, tajweed principal and concept, summary the meaning of surah al-Haqqah 

to surah al-Ma-arij both of practical and theoretical 

 

 
 
 
 
 
GE2100-128  อัลกุรอานเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 8     1(1-1-1) 
    (Al-qu’ran for Quality of Life Development 8) 
 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 กฏเกณฑIและหลักการในการอXาน (ตัจญIวีด) ศึกษาตัจญวีด เรื่องการอXานหยุด (อัลวัก

ฟู) และการอXานแบบตXอเนื่อง (อัลอิบติดาอฺ) มโนทัศนI ความหมายโดยสรุปของซูเราะหIอัลมุลกฺ อัล

ก#อลัม การฝ{กปฏิบัติการอXาน การทXองจำ  ตลอดจนการเขียนและการแปลความหมายโดยสรุปของซู

เราะหI เพ่ือสามารถนำไปประยุกตIใช#ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 Tajweed of reciting, moral of reciting, al-Waqfu and al-Ibtida, tajweed 

principal and concept, summary the meaning of surah al-Mulq to surah Al-Qalam both 

of practical and theoretical 

 
GE2100-129  ศาสนศึกษา                                       2(2-0-4) 

   (Religions Study) 
  รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

  หลักการของศาสนาตXาง ๆ  ที่สำคัญของโลก ความเหมือนและความตXางในเรื ่อง

ศาสดา คัมภีรI พิธีกรรม นิกาย คำสอน จุดมุXงหมายสูงสุดและข#อปฏิบัติที่นำไปสูXจุดมุXงหมายสูงสุด

ประเด็นถกเถียงรXวมสมัยเก่ียวกับศาสนา 

Most important religion in the world, their prophets, religious books, 

religious practicals, groups, religious saying and the discussion in believing 
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GE2100-130  บทบาทศาสนาในสังคม                               2(2-0-4) 
  (Role of Religion in Social) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 ฐานะและบทบาทของศาสนาในสังคม ผลกระทบของความก#าวหน#าทางวิทยาศาสตรI

และเทคโนโลยีท่ีมีตXอความเช่ือทางศาสนา และการปฏิบัติ  

 Important of religion in society, the affect and the progressive of science 

and technology in their belief and practice. 

GE2100-131 ศาสนาและวัฒนธรรม                                 2(2-0-4) 
  (Religion and Culture) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

  ระบบความเชื ่อ คติชาวบ#าน อิทธิพล บทบาท หน#าที ่ของศาสนาและวัฒนธรรม

พัฒนาการของศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะศาสนาสำคัญในปfจจุบัน 

  Faith, folklore, influencing, role and functional of religion and cultures, 

the improvement of religion and its cultures 

 

GE2100-132  ศาสนาในกลุ่มประเทศอาเซียน                    2(2-0-4) 
  (Religions in ASEAN) 

  รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
 

   แนวคิด ปรัชญา สภาพ บทบาทและอิทธิพลของศาสนา และผู้ท่ีนับถือศาสนาท่ีสำคัญ

ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

   A concepts, philosophy, role and influence of religion through ASEAN 

countries 

 
GE2100-221  อิสลามและวิถีการดำเนินชีวิต       3(3-0-6) 

   (Islam and the Way of Life) 
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  รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
 

   ความหมาย โครงสร#างของอิสลาม หลักการศรัทธา หลักการปฏิบัติ และผลของการ

ปฏิบัติในเชิงจิตวิญญาณ ระบบตXาง ๆ  ในอิสลาม ได#แกX ระบบจริยธรรม ระบบครอบครัว ระบบสังคม 

ระบบการศึกษา ระบบกฎหมาย ระบบการเมืองการปกครอง 

Meaning of Islamic cultures, the faith, practice and result for practice in 

the spirit of Islam; ethical, families, social, educational, laws, polital 

 

 
GE2100-222  การส่ือสารและการเผยแผ่ในอิสลาม      3(3-0-6) 

  (Communication and Propagation In Islam) 
  รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

  รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
 

ความหมาย องคIประกอบ ประเภท ความสำคัญ จรรยาบรรณและสื่อที่ใช#ในการ

สื ่อสาร รวมถึงหลักจิตวิทยาและวิธีการสื ่อสารตามแบบฉบับของอิสลามศึกษาความหมายและ

ความสำคัญของการเผยแผX ฝ{กปฏิบัติการเผยแผXด#วยวิทยปfญญา และการใช#เทคโนโลยีสมัยใหมX 

มนุษยสัมพันธI จรรยามารยาทและวิธีการและเทคนิคการเผยแผXในสังคมปfจจุบัน 
The meaning, elements, kinds and importance of ethics in media and 

comunication including of the principles and methods of communication typical of 

Islam, meaning of importance of disseminating spread with wisdom and propaganda 

by using modern technologies and tecniques methods of propaganda in today's society 

 
GE2100-223 สันติศึกษา          3(3-0-6) 

  (Peace Studies) 
 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
 

ความหมาย แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับสันติภาพ สันติศึกษา และการจัดการความ

ขัดแย#งโดยสันติวิธี ศึกษาการจัดการความขัดแย#งโดยสันติวิธีในระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และ

ระหวXางประเทศ 
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Meaning and concepts of peace, peace studies, conflict and violence in 

the family, community, national and international, management of conflicts in families, 

societies, national, and international level 

 
 
 
 
 
 
GE2300-322 วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยีกับอิสลาม      3(3-0-6) 

  (Science and Technology in Islam) 
 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

ความหมายและวิธีการทางวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยีในอัลกุรอาน ความสำคัญของ

วิทยาศาสตรIและเทคโนโลยีที่สัมพันธIกับชีวิตประจำวัน ผลงานและบทบาทของนักวิทยาศาสตรIมุสลิม

ที่มีอิทธิพลตXอวงการวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยีในปfจจุบัน ความสำคัญและบทบาททางวิทยาศาสตรI

และเทคโนโลยีในการพัฒนาท#องถ่ิน สังคม และประเทศชาติ 

Meaning, scientific and technological methodology in quran, the 

important of daily life science and technology, innovation and role of Muslim scientists, 

the important and role of science and technology in community, society and national 

development 

 
GE2200-421 ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ       3(2-2-5)

    (Thai for Foreign Learners) 
 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 การใช#ภาษาไทยขั้นพื้นฐาน คำศัพทI โครงสร#างทางภาษา ประโยคเพื่อสื ่อสารใน

ชีวิตประจำวัน ฝ{กการใช#ภาษาในสถานการณIตXาง ๆ และแนวทางแก#ไขปfญหา 

 Basic Thai language, vocabulary, language structure and daily 

communicate, language in different situations and solutions 
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GE2200-422 ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน        3(2-2-5) 
  (Thai in Daily Life)  

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 ความรู#พื้นฐานการใช#ภาษาเพื่อการสื่อสาร ภาษากับวัฒนธรรม การใช#ภาษาที่ขัดตXอ

หลักศรัทธาที่ถูกต#อง ฝ{กทักษะเบื้องต#นทั้ง 4 ด#านของการใช#ภาษา ได#แกX ฟfง พูด อXานและเขียน 

ตลอดจนสามารถใช#เป`นเครื ่องมือแสวงหาความรู #และใช#สื ่อสารในชีว ิตประจำวันได#อยXางมี

ประสิทธิภาพ 

 Basic knowleadge of Thai communication, cultures, four basic skills of 

listening, speaking, reading, and writing, tools of language usage in daily life  

 

GE2200-431  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน       3(2-2-5) 

  (English in Daily Life) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 การฝ{กทักษะการฟfง พูด อXานและเขียนภาษาอังกฤษตามโครงสร#างของประโยชนI

พ้ืนฐาน คำศัพทIและสำนวนตามบริบทและสถานการณIตXาง ๆ  ในชีวิตประจำวัน 

 Practical in listening, speaking, reading, and writing English, structures, 

vocabularies, and phrases in daily life 
 

GE2200-432 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร        3(2-2-5) 

    (English for Communication) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 การฝ{กทักษะการฟfง พูด อXานและเขียนภาษาอังกฤษในบริบทและโครงสร#างของ

ประโยคท่ีซับซ#อนมากข้ึน คำศัพทIและสำนวนท่ีใช#ส่ือสารตามบริบทและสถานการณIตXาง ๆ  ในระดับท่ี

สูงข้ึน 

 Practical in listening, speaking, reading, and writing, complicated 

structures, vocabularies and phrases in advance 
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GE2200–433 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ         

      (Academic English)         3(2-2-5) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 ทักษะการฟfงบทสนทนาและบทพูดที่ยาวขึ้น และทักษะการพูดโดยใช#หัวข#อสนทนาท่ี

ซับซ#อนมากขึ้น ศึกษาทักษะการอXาน เชXน การหาประโยคหัวข#อและประโยคสนับสนุนและความคิด

หลักไวยากรณI ฝ{กเขียนอนุเฉท (Paragraph) ชั้นสูง โดยเน#นความถูกต#องด#านไวยากรณI ฝ{กการใช#

ทักษะภาษาอังกฤษ ฟfง พูด อXานและเขียนเชิงวิชาการตามบริบท สถานการณIและหัวข#อท่ีสนใจ 

 Practical in listening and speaking skill, complicated conversation, reading 

on selecting the topic, supportive sentences and its grammar, advance paragraph, 

grammars of listening, speaking, reading, and writing structure
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(2) หมวดวิชาเฉพาะดHาน (Specific Course) 
    

DS2303-301 คณิตศาสตร@สำหรับวิทยาการขHอมูล  

 (Mathematics for Data Science) 3(2-2-5) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 การสร#างตัวแบบปfญหา การแก#ปfญหาตัวแบบกำหนดการเชิงเส#นโดยวิธีกราฟ การ

ตัดสินใจและการแก#ปfญหาเกมผลรวมศูนยIที่มีผู #แขXงขันสองฝòาย การหาทางเดินสั้นที่สุดและการ

ประยุกตIหาผลตอบแทนสูงสุด ปfญหาการขนสXง การคำนวณดอกเบี้ย การคำนวณภาษีและคXาเงิน

ปfจจุบัน ตรรกะและการให#เหตุผล ประพจนIและตัวเชื่อม ตัวบXงปริมาณ นิเสธ ความสมเหตุสมผล การ

ให#เหตุผลแบบอนุมานและการให#เหตุผลแบบอุปมาน 

 The design of model problem, problem solution by presentation of graph 

linear, decision making and problem solving of gaming which has two parties of 

compitator. The shortest path searching and the application of high beneficial, 

trasporation problem. The calculation of interest rate, text and currency. The study of 

logical and reasonable, preposition and conjunction, estimation, negation, reasoning. 

 

DS2303-302 คณิตศาสตร@ไม5ต5อเน่ือง  

 (Discrete Mathematics)       3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 การนับ การจัด การเลือก ความสัมพันธIเวียนเกิด กราฟ ต#นไม# ขXายงาน การจับคูX 

พีชคณิตบูลีน วงจรตรรก ตัวแบบคณนา มาประยุกตIใช#งานหลักการเขียน รูปแบบไวยกรณIประกอบ

ภาษาคอมพิวเตอรI 

 The counting management, selection, circular relation, graph, tree, 

network, matching, Boolean algebra, logic cucuirt, medel description. The application 

of programming, algorithm and computer language. 
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DS2303-303 แคลคูคัสสำหรับวิทยาการขHอมูล 

 (Calculus for Data Science) 3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 ความรู#พ้ืนฐานในแคลคูลัส ลิมิตและความตXอเน่ือง อนุพันธIและการประยุกตI ปริพันธI 

ไมXจํากัดเขตและปริพันธIจํากัดเขตและการประยุกตI การหาอนุพันธIและการหาปริพันธIของ ฟfงกIชัน

อดิศัย สมการเชิงอนุพันธIอันดับหน่ึงและการประยุกตI 

 Basic knowledge of calculus, limit and continuity, derivatives and 

applicaions of unlimited, integration boundary and its application, derivative and 

transcendental function, order differential equations and its application 

 

DS2303-304  สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ@สำหรับวิทยาการขHอมูล 

 (Statistics and Experience Approach for Data Science) 3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 ธรรมชาติของสถิติและแนวทางการประยุกตIโดยท่ัวไปของสถิติ สถิติพรรณนา และ 

ความนXาจะเป̀น การแจกแจงความนXาจะเป̀นของตัวแปรสุXม การเลือกตัวอยXางและการแจกแจงคXา

ตัวอยXาง การประมาณคXา การทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีไมXใช#พารามิเตอรI การถดถอยอยXางงXายและ

สหสัมพันธI การวิเคราะหIความแปรปรวน การใช#โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะหI 

 Nature of statistics and the application of statistics, descriptive statistics 

and probability, random sampling distribution of probability, sampling selection and 

sampling distribution, expected value, testing, non-parameter statistics, simple logistic 

regression and correlation, varian analysis and the application of program usage 
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DS2303-305 หลักการคอมพิวเตอร@และสารสนเทศ  

 (Principles of Computer and Informatics)    3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 แนะนำความรู #ในภาพรวมของคอมพิวเตอรIและสารสนเทศ ประกอบด#วยไปด#วย 

วิวัฒนาการ ของคอมพิวเตอรI พื้นฐานความรู#องคIประกอบของระบบคอมพิวเตอรI ระบบประมวลผล

ข#อมูล ฮารIดแวรIและ ซอฟตIแวรI ข#อมูลและการแทนคXาข#อมูล การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การสื่อสารข#อมูล ระบบเครือขXาย คอมพิวเตอรIและอินเทอรIเน็ต ประเด็นทางด#านจริยธรรมและสังคม

กับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมท้ังการประยุกตIการใช#งานเทคโนโลยีสารสนเทศในด#านตXาง ๆ ภายใน

องคIกรและชุดโปรแกรม 

  An introduction of computer and informatics including: evaluation of 

computer, a component of computer systems, data processing systems, hardware and 

software, data and data representation, information system management, data 

communication, computer network systems and the Internet, roles of computer in 

contemporary society and the feature of technology computer and ethical and social 

issues in information technology, application of various computer program, the 

application of information technology in organization, application of package program 

which is in according to new technology
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DS2303-306 การเขียนโปรแกรมข้ันพ้ืนฐาน 

 (Fundamental Programming)                            3(2-2-5) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 แนวความคิดพ้ืนฐานของภาษาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสร#าง ตัวแปร ตัว

ปฏิบัติการ ฟfงกIชันและหนXวยรับเข#า/สXงออกข#อมูล คำส่ังควบคุมและคำส่ังปฏิบัติการทางภาษา 

ความสัมพันธIระหวXางตัวแปร ตัวช้ี และการใช#เน้ือท่ีในหนXวยความจำ ตัวแปร โลคอลและโกลบอล การ

สXงคXาระหวXางฟfงกIชัน สตริงกI แฟjมข#อมูล การรับเข#า /สXงออกข#อมูล แถวลำดับประเภท มิติเดียวและ

สองมิติ การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การแก#จุดบกพรXองโปรแกรม และการสร#าง

โครงสร#างข#อมูลโดยใช#อ็อบเจกตIและตัวช้ี 

 Fundamental concepts of programming languages, structured 

programming, variables, operators, functions and Input/Output, various control 

statements and operations of languages, relationship among variables, pointers, and 

memory usage, local and global variables, function parameter passing, strings, file, 

Input/Output (I/O), one- and two-dimensional arrays, program designing, program 

writing, program debugging, and construction of data structures using objects and 

pointers 

 

DS2303-307 ฐานข้อมูลข้ันพ้ืนฐาน         3(2-2-5)  
 (Fundamental Database)  
 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 แนะนำเก่ียวกับหลักการและแนวคิดในการจัดเก็บข#อมูล การจัดการและการสร#าง

แบบจำลอง รวมท้ัง บทบาทของข#อมูลและสารสนเทศในองคIกร  ซ่ึงจะครอบคลุมเทคนิคการสร#าง

แบบจำลอง แนวคิดการแปลงรูป แบบข#อมูล ความคิดในรูปแบบข#อมูลเชิงสัมพันธI และยืนยันลักษณะ

โครงสร#างของมันด#วยเทคนิคการฟ¢£นฟู และการ ดำเนินการ การใช#ประโยชนIจากฐานข#อมูลเชิงสัมพันธI 

การใช#ระบบฐานข#อมูลการบริหารจัดการพ้ืนฐาน เคร่ืองมือ การสร#างแบบจำลองข#อมูล เทคนิคและ

ภาษา เชXน Structured Query Language (SQL) จะถูกนำมาใช# กับการรวบรวม การสำรองข#อมูล 

การใช#งานและการจัดเก็บข#อมูล และการสร#างของระบบท่ีมีการเน#นย้ำ คำแนะนำเก่ียวกับแนวคิดและ

ประเด็นท่ีเก่ียวข#องกับคลังข#อมูล การกำกับดูแล การบริหารงานรักษาความปลอดภัย และความเป̀น
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สXวนตัว และโครงสร#างฐานข#อมูลทางเลือก เชXนการกระจายและฐานข#อมูลเชิงวัตถุจะมีการจัดหนXวยมุXง 

อยูXกับการสร#างรากฐานท่ีม่ันคงในการแสดงข#อมูลองคIกร และการจัดเก็บข#อมูลท่ีมีความสำคัญ 

โดยเฉพาะอยXางย่ิง เม่ือมีการประยุกตIใช#ระบบฐานข#อมูล 

 The introduction of principles and concepts of data storage, management 

and modelling, including the role of data and information in organizations. The unit 

will cover conceptual modelling techniques, converting conceptual data models into 

relational data models and verifying its structural characteristics with normalization 

techniques, and implementing and utilizing a relational database using a database-

management system. Fundamental data modelling tools, techniques and query 

languages such as Structured Query Language (SQL) will be used. Ethical and green 

approaches to the collection, backup, use and storage of data and the construction of 

systems are emphasized. An introduction to the concepts and issues relating to data 

warehousing, governance, administration, security and privacy and alternative database 

structures such as distributed and object-oriented databases will be provided. The unit 

concentrates upon building a firm foundation in information representation, 

organization and storage with particular emphasis upon the application of database 

systems 

 
DS2303-308 ระบบอัจริยภาพทางธุรกิจ  

 (Business Intelligence System)      3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 แนวคิดพื้นฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ องค์ประกอบของอัจฉริยะทางธุรกิจ โครงสร้าง

พื้นฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล การบริหารสมรรถนะของธุรกิจ บาลานซ์

สกอร์การ์ด เครื่องมือต่าง ๆ ในการสร้างอัจฉริยะทางธุรกิจในองค์กร การประยุกต์ใช้อัจฉริยะทาง

ธุรกิจบนระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในองค์กร แอปพลิเคชันต่าง ๆ ของอัจฉริยะทางธุรกิจท่ีใช้ในปัจจุบัน 

 Basic principles of business intelligence (BI); components of BI; BI 

infrastructure, data warehousing and data mining, business performance management, 

balanced scorecard, dashboard, tools for implementing BI in an organization; BI 

applications in information system platforms; BI applications used in current businesses 
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DS2303-309 การประมวลผลแบบคลาวด@  

 (Cloud Computing)        3(2-2-5) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
 

ศึกษาหัวข้อที่เก่ียวข้องกับ สถาปัตยกรรมต่าง ๆ บนคลาวด์ เช่น เอสเอเอเอส พีเอเอ

เอส ไอเอเอเอส คลาวด์ ส่วนตัว ชุมชนคลาวด์ คลาวด์สาธารณะ เทคโนโลยีที่ใช้งานกับคลาวด์ เช่น 

เวอร์ชัวลไลเซชั่น คลาวด์สตอเรจ ตัวกระจาย โหลด ความมั่นคงปลอดภัยบนคลาวด์ เช่น ข้อกาหนด

และกฏเณฑ์ รวมถึงมาตรฐานต่าง ๆ ทางด้านความมั่นคงปลอดภัย สารสนเทศ การป้องกันข้อมูล การ

ตอบสนองต่อเหตุการณ์ผิดปกติ วิธีการเคลื่อนย้ายข้อมูลไปสู่คลาวด์  
 Cloud Architecture such as SaaS, PaaS, IaaS; private cloud; cloud 

community; public cloud; cloud related technology such as virtualization, cloud 

storage, load balancer; cloud security such as information security regulation and 

standards; data protection; incident response; mitigration methodology 

 

DS2303-310 วิธีวิทยาการวิจัย (Research Methodology)    3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 แนวคิด เครื่องมือ และเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการ

ประเมินค่างานวิจัย เทคนิคการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและการควบคุม 

การระบุปัญหา กระบวนการทำวิจัย และการประยุกต์ใช้ผลการวิจัย การประยุกต์ใช้สถิติกับงานวิจัย 

การทดสอบสมมติฐานแบบต่างๆ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการ

ถดถอย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย 

 Concept, tools and scientific techniques in research; techniques for 

gathering and appraising information needed in business planning and controlling; 

research design; problem identification; research process; application of research 

findings; application of statistical methodologies to research; hypotheses testing; 

analysis of variance; simple and multiple regressions analysis; analyzing data by using 

computer software program  
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DS2303-311 วิทยาการขHอมูลข้ันพ้ืนฐาน  

 (Fundamental Data Science)      3(2-2-5) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 วิทยาการข้อมูลด้านต่าง ๆ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและการ

เรียนรู้ของเครื่องจักร การสร้างภาพเพื่อสื่อข่าวสาร การทาเหมืองข้อมูล การสกัดข่าวสารและความรู้

จากข้อมูล การค้นคืน ข่าวสารและอัลกอริทึมการสืบค้น การประมวลผลข้อความและเสียง การ

จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

 Data science motivation for any purpose; data manipulation; data analysis 

with statistics and machine learning; information visualization; data mining; extraction 

of information and knowledge from data; information retrieval and search engine 

algorithm; text and speech processing; big data storage and analytics 

 

DS2303-312 การจัดการและการวิเคราะห@ขHอมูล  

 (Data Management and Analytics)     3(2-2-5) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:  

 DS2303-221 วิทยาการข#อมูลข้ันพ้ืนฐาน (Data Management and Analytics) 
 

 เคร่ืองมือท่ัวไปสาหรับการเขียนโปรแกรม การพัฒนา และการจัดการข้อมูล เช่น คำส่ัง

และประโยชน์ของยูนิกซ์ ภาษาการเขียนโปรแกรมไพทอน และการคิวรี (ดึงข้อมูล) จากฐานข้อมูล

แบบพ้ืนฐาน เข้าใจการการแทนที่ที่แตกต่างกันของข้อมูล ได้แก่ ออปเจ็ค (วัตถุ) ความสัมพันธ์ และ

สารสนเทศ การบันทึกและค้นคืนข้อมูลในหลากหลาก รูปแบบทั่วไป การทำความสะอาดข้อมูลโดยใช้

คาสั่งเกรปและนิพจน์ปรกติ การปฏิสัมพันธ์กับฐานข้อมูลเพื่อเตรียมจุด จัดเก็บข้อมูลสาหรับสร้าง

แบบจำลอง การหาสหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของออปเจ็ค สร้างแผนภาพข้อมูลสำหรับ การ

วิเคราะห์เชิงสำรวจและยืนยัน สร้างแบบจำลองเพื่อการทำนายและจัดหมวดหมู่วัตถุตามข้อมูลนำเข้า 

การเปลี่ยน ข้อมูลดิบเป็นฟีเจอร์ (คุณลักษณะเด่น) สำหรับโมเดลการทำนาย ประเมินประสิทธิภาพ

ของโมเดลการทำนาย การติดต้ัง โมเดลและระบบข้อมูล 

 Common tools for data access, processing, visualization and management 

such as Unix command line and utilities, Python programming language and basic 

database querying; understanding the different representations of data, i.e. objects, 



หน#า | 105 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 105 

relationships and information; storing and retrieving data in a variety of common 

formats; data cleansing using grep command and regular expression; interaction with 

database to provide a storage point for building models; finding correlation be-tween 

attributes of objects; visualizing data for exploratory and confirmatory analysis; building 

models to make predictions and categorize objects given data; transforming raw data 

into features for predictive models; evaluating predictive models; deploying models 

and data systems 

 

DS2303-313 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  

 (Object-Oriented Programming)      3(2-2-5) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:     

  DS2303-305 การเขียนโปแกรมข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Programming) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
 

 ศึกษาแนวคิดและเทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ นิยาม และคุณสมบัติของ

ภาษาเชิงวัตถุ การสร#างแบบจำลองซอฟแวรIเชิงวัตถุด#วย JAVA หรือ UML ไวยกรณIของภาษาเชิงวัตถุ 

ได#แกX ประเภทของข#อมูล โอเปอเรเตอรIและนิพจนIหลักการของออบเจ็กตI คลาสเอนแคปซูเลช่ัน อิน

เฮอรIริแทนซI และโพลีมอรIพิซึม การจัดการ ส่ิงผิดปกติ ไลบราล่ี มาตรฐานของภาษาคอมพิวเตอรI การ

ใช#คำส่ังตXาง ๆ ในไลบราล่ี การออกแบบเชิงวัตถุเบ้ืองต#น การฝ{กปฏิบัติ ฝ{กการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

ตามเน้ือหาแตXละบทและการเขียนมินิโปรเจคในรายวิชา 

 The study of principle and technique of object-oriented programming, 

definitions, object-oriented language qualification, the modelling of virtual server by 

using Java or UML creation, object-oriented syntaxes such as object operators and 

parameters, classes and encapsulations, inheritances, and polymorphism, the 

management of errors, libraries, computer language standards, the using of library 

instructions, and the designing of object-oriented fundamentals. Laboratory depends 

on the course chapters and building one mini course project 
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DS2303-314 ขHอมูลขนาดใหญ5และคลังขHอมูล  

 (Big Data and Data Warehouse)      3(2-2-5) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล การสร้างแบบจำลองข้อมูลเชิงมิติ เช่น แบบจาลอง

ข้อมูลแบบสตาร์ และแบบจำลองข้อมูลแบบสโนเฟค การสกัดข้อมูล การแปลงข้อมูลและการนำ

ข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูล เมตดาต้า การ บำรุงรักษาคลังข้อมูล การประมวลผลการวิเคราะห์ทาง

ออนไลน์ (โอแลป) แดชบอร์ด กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมการ ประมวลผล

ข้อมูลแบบฮาร์ดูปและแมบรีดิวส์ การติดตั้งแมบรีดิวส์ การเขียนโปรแกรมแมบรีดิวส์ ระบบอื่น ๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับ ฮาร์ดูป เช่น โปรแกรมมาเอ้าท์ โปรแกรมพิก และโปรแกรมไฮฟ 

 Data warehouse (DW) architecture; dimensional modelling, e.g., star 

schema and snowflake schema; data extraction; transformation and loading (ETL); 

metadata; DW maintenance; online analytical processing (OLAP); dashboard. Big data 

analytics lifecycle; Hadoop and MapReduce architecture; Hadoop Ecosystems, e.g., 

Mahout Program, Pig Program and Hive Program 

 

DS2303-315 การทำเหมืองขHอมูล  

 (Data Mining)         3(2-2-5) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 สถาปัตยกรรมการทำเหมืองข้อมูล การกำหนดแหล่งข้อมูล การจัดเตรียมข้อมูลการ 

ประมวลผลก่อนการทำเหมืองข้อมูล การเข้าใจลักษณะของข้อมูลที่จะขุดหา การทำความรู้จักและ

การวิเคราะห์ข้อมูล วิธีทางสถิติที่ใช้ในการคาดคะเนและการทำนาย การจำแนกโดยการเทียบเคียง 

กับข้อมูลเพื่อนบ้านใกล้เคียง ต้นไม้ตัดสินใจ เครือข่ายใยประสาทเทียม การจัดกลุ่มโดยวิธีลำดับช้ัน 

และวิธีเคมีน กฎความสัมพันธ์ เทคนิคการประเมินผลโมเดล กรณีศึกษาที่มีการนำเหมืองข้อมูลไปใช้ 

ในการตลาด 

 Architectures of data mining, source of data, preprocessing the data 

before mining, understanding type of data to be mined, data exploration and analysis, 

statistical approaches on estimation and prediction, k-nearest neighbor algorithm, 
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decision trees, neural networks, hierarchical and k-means clustering, association rules, 

model evaluation techniques, and case studies on marketing 

 

DS2303-316 สัมนาดHานวิทยาการขHอมูลและการวิเคราะห@  

 (Seminar in Data Science and Analytics)    1(0-2-3) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 การจัดสัมมนาโดยมอบหมายให้นักศึกษาจัดกลุ่มค้นคว้าหาหัวข้อหรือเร่ืองที่เกี่ยวข้อง

กับ ความก้าวหน้าทางสารสนเทศหรือวิทยาการข้อมูลท่ีนักศึกษาสนใจ กลุ่มนักศึกษาต้องดำเนินการ

ต่อไปน้ีเอง เช่น เชิญวิทยากรผู้เช่ียวชาญในเร่ืองที่สนใจน้ัน จัดการและควบคุมการสัมมนา บันทึกการ

สัมมนา ประเมินผลและจัดทำรายงาน ทั้งนี้นักศึกษาต้องเริ่มจัดทำและนำเสนอความคืบหน้าของเค้า

โครงโครงงานวิจัยด้านวิทยาการข้อมูล  

 A seminar in which group of students pursue intensive study of 

specialized topics in the current literature of information or data science. Each topic is 

supported by an initial reading list on growth or trendy of information technology. 

Group of students must plan and manage many jobs involve seminar by themselves 

such as invitation specialist, managing and control, recording evaluating and making 

report. Therefore, students should develop and present the relavent topic in data 

science 

 

DS2303-317 เคHาโครงโครงงานดHานวิทยาการขHอมูลและการวิเคราะห@  

 (Data Science and Analytics Capstone Project Proposal) 2(2-0-4) 

 หน5วยกิตสะสมก5อน: ผXานการศึกษาไมXน#อยกวXา 75 หนXวยกิต 

 Culmulative credits: should pass not less than 75 credits 
  

 นักศึกษาดำเนินการจัดหาเนื้อหัวเรื่องโครงงานวิจัยที่ตนสนใจด้านสารสนเทศหรือ

วิทยาการข้อมูล พร้อมอาจารย์ที ่ปรึกษาโครงงานวิจัยฯ โดยกำหนดให้มีหัวข้อเค้าโครง หัวข้อ

โครงงานวิจัย คณะผู้วิจัย ภูมิหลังของปัญหา วัตถุประสงค์ ขอบเขตเค้าโครงวิจัย ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือที่ใช้ ตารางการดำเนินงาน และเอกสารอ้างอิง โดยมีอาจารย์ท่ี

ปรึกษากำกับและติดตามอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ังนำเสนอ 
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 Student develop the project proposal by following these tentative 

includings; project title, project advisor, background, objectives, scope, expected 

advantages, literature review, tools, schedule and references. Therefore, all the 

proposal processes should be tracke and followed-up advisor and give a presentation 

 

DS2303-318 โครงงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  
 (Data Science and Analytics Capstone Project)   4(0-3-12) 
 รายวิชาต้องศึกษาก่อน/ Prerequisite:     

 DS2303-227 เค้าโครงโครงงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  

      (Data Science and Analytics Capstone Project Proposal) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 โครงงานด#านวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหIสำหรับนักศึกษาปo 4 เทอม 1 โดยลง

มือปฏิบัติทำงานวิจัยด#านวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหI และผXานการอนุมัติและนำเสนอเค#า

โครงงานในรายวิชา DS2303-227 เค#าโครงโครงงานด#านวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหIให#เสร็จ

สมบูรณI พร#อมท้ังเขียนรายงานและนำเสนอผลงานตามแผนท่ีกำหนดไว#โดยสาขาวิชา 

 Data science and analytics project is design for the first semester of fourht 

year students; by following their project proposal in order to see the feasibility study 

report, analysis and design, and implementation. The project will be completed by 

report and project presentation 

 

DS2303-319 การพัฒนาเว็บข้ันพ้ืนฐาน  

 (Fundamental Web Development)     3(2-2-5) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 องค์ประกอบและแนวคิดพื้นฐานของระบบเว็บ หลักการทางานของระบบเว็บ แนะนา

เทคโนโลยีเว็บฝ่ังไคลแอนท์ ได้แก่ เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส จาวาสคริปต์ และ ดีโอเอ็ม เทคโนโลยีเว็บ

ฝ่ังเซิร์ฟเวอร์สาหรับการสร้างหน้า เว็บแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ เคร่ืองมือสาหรับการออกแบบและ

พัฒนาเว็บ บริการทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตและเว็บ เช่น เซิร์จเอ็นจินต์ บริการวีดีโอสตรีมมิ่ง บริการแผน

ท่ีและการระบุตำแหน่ง 
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 Components and basic concepts of a web system; how a web system 

works; introduction to client-side web technologies i.e. HTML, CSS, JavaScript and DOM; 

technologies for creating server-side dynamic web pages; tools for web design and 

development; common Internet and web services e.g. search engines, video streaming 

services, map and location services 

 

DS2303-320 การเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร@และสถิติ  

 (Mathematical and Statistical Programming)   3(2-2-5) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:     

  DS2303-307 การเขียนโปแกรมข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Programming) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 แนะนำการเขียนโปรแกรมทางสถิติ เชXน ภาษาอารI การวิเคราะหIทางคณิตศาสตรI

ประเภทข#อมูล ข#อมูลตัวแปรเดXียว ข#อมูลตัวแปรคูX ข#อมูลหลายตัวแปร สถิติเชิงพรรณา ตัวแปรอารIเรยI 

เมตริกซI ข#อมูล รายการและเฟรมข#อมูล โครงสร#างการควบคุม การวนลูป การพล}อตกราฟและกราฟ

ฟ\ค การจัดการข#อมูล การสร#างฟfงกIชันและแพคเกจ 

 Overview of statistical programming, e.g., R programming; numerical 

arithmetic; data type; univariate data; bivariate data; multivariate data; descriptive 

statistics; arrays and matrices; lists and dataframes; control structures; loop functions; 

plotting and graphics; data management; function and package developing 

 

 

DS2303-321 โครงสรHางขHอมูลและอัลกอริทึม  

 (Data Structure and Algorithms)     3(2-2-5) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:     

  DS2303-307 การเขียนโปแกรมข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Programming) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 การวิเคราะหIเวลาดำเนินงานและความซับซ#อนของอัลกอริทึม โครงสร#างข#อมูลแบบ

ตXาง ๆ อารIเรยI ลิงคIลิสตI สแตค คิว ทรี แฮช กราฟ ไบนารีฮีป การวิเคราะหIความต#องการด#านเวลา 

และ หนXวยความจำในการค#นหา อัลกอริทึมเกี่ยวกับการค#นหาและการเรียงลำดับ การแก#ปfญหา
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แบบบรูทฟอรIซ การแบXงแล#วเข#ายึด ขั้นตอนวิธีการ แบบละโมบ การชดเชยกันระหวXางเวลากับเนื้อท่ี

ของการคำนวณ  

 Analysis of running time and complexity of the algorithms, data 

structures: arrays, linked lists, stacks, queues, trees, hash, graph, binary heap, analysis 

of running time and memory requirements in searching, algorithms for searching and 

sorting, algorithm techniques: brute force, divide-and-conquer, greedy algorithms, 

space and time tradeoffs 

 
 
DS2303-322 การเรียนรูHของเคร่ือง  

 (Machine Learning)        3(2-2-5) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 ความรู#พื้นฐานของการเรียนรู#ของเครื่องจักร การเรียนรู#แบบมีผ#ูสอน การถดถอยเชิง

เส#น วิธีกำสองน#อยที่สุด การถดถอยโลจิสติก โครงขXายประสาทเทียม อัลกอริทึมเพื่อนบ#านที่ใกล#ที่สุด 

ซัพพอรIทเวกเตอรIแมชชีน การ เรียนรู#แบบไมXมีผู#สอน การจัดกลุXมแบบเคมีน อัลกอริทึมการหาคXา

ความคาดหวังสูงสุด การลดมิติข#อมูล การวิเคราะหI องคIประกอบหลัก การตรวจสอบไขว# การ

ประเมินผลของการทำนาย การประยุกตIใช#ของการเรียนรู#ของเคร่ืองจักร 

 Basic of machine learning; supervised learning; linear regression; least 

squares; logistic regression; neural network; k-nearest neighbor; support vector 

machine; unsupervised learning; k-mean clustering; expectation-maximization 

algorithm; dimensionality reduction; principal component analysis; cross-validation; 

evaluating estimator performance; machine learning applications 

 

DS2303-323 ระบบการจัดการขHอมูลสารสนเทศ  

 (Management Information System)     3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ แนวคิดระบบสารสนเทศและการจัดการ 

กลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องของ
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เทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศตาม

ลักษณะที่สนับสนุนการทางาน ระบบสารสนเทศระดับองค์กร แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ จริยธรรมและประเด็นทางสังคม 

 Roles of information technology in business; information system concepts 

and management; IT strategy; strategic information technology planning; aligning IT 

with business strategy; information system acquisition; functional information systems; 

enterprise systems; trends in applications of information technology; ethical and social 

issues 

 

DS2303-324 ภาษาอังกฤษสำหรับคอมพิวเตอร@  

 (English for Computer)       2(2-0-4) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 ศึกษาและปฏิบัติเกี ่ยวกับ การฟfง พูด อXาน เขียน การใช#คำศัพทIเทคนิคเกี ่ยวกับ

ชิ ้นสXวนและอุปกรณIคอมพิวเตอรI การแก#ปfญหาและการใช#งานคอมพิวเตอรIจากกลXองข#อความ 

(Dialogue box) การแก#ปfญหา (Troubleshooting) การชXวยเหลือ (Help) การนำเสนอและสาธิต

งาน การเขียนใบสมัคร การลงทะเบียนและกรอกข#อมูลออนไลนI การใช#เทคโนโลยีสารสนเทศในการ

พัฒนาทักษะทางภาษาและการแสวงหาความรู#ด#วยตนเองจากแหลXงการเรียนรู#ที่หลากหลาย ศัพทI 

สำนวน และภาษาเฉพาะด#านเทคโนโลยีคอมพิวเตอรI การสนทนา การนำเสนอ และเขียนรายงานจาก

การสร#างสถานการณIการทำกิจกรรมทางด#านคอมพิวเตอรI การสืบค#นข#อมูลภาษาอังกฤษจากบทความ 

นิตยสารออนไลนI ในสาขาคอมพิวเตอรI และการจัดทำสรุปรายงาน 

 Study and practice on reading, speaking, reading, writing. The use of 

technical vocabularies, component of computer. The solution of computer usage from 

dialoque box, troubleshooting, help. The presentation and job demonstration. Job 

application, registration, online from fill-in. the use of information technology in 

developing their language, self-study from several methods including: vocabulary, 

phrase and language of computer technology; communication, presentation, report 

wiritng from any computer activities and the methods of searching any English 

information through digital articles, magazines and reports 
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DS2303-325 ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนอในงานอาชีพ  

 (English for Professional Presetation and Employment) 2(2-0-4) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 ทักษะภาษาในการเขียนโครงรXางและการนำเสนอรายงาน ตั้งแตXแรกเริ่มจากการหา

หัวข#อที่นักศึกษาสนใจ จัดเตรียมเนื้อหา รวมถึงการจัดเตรียมจดบันทึกและการยXอความ การขยาย

ความจากรูปภาพและแผนภูมิ การเขียนเค#าโครงและการกระชับเน้ือหาของรายงาน การแสดงบทบาท

สมมติโดยการนำเสนอหน#าตXอหน#ากลุXมคณะกรรมการบริหารบริษัทจำลอง การสัมมนา หรือการ

ประชุมวิชาการ การใช#อุปกรณIมัลติมีเดียและกลยุทธIของการนำเสนอด#วยวาจา การหยุดเสียงชั่วคราว 

เคร่ืองหมายฟ\ลเลอรIและการส่ือสารท่ีไมXใช#คำพูด 

 Language skills in drafting and presenting business reports, starting from 

preparing the topic and content of the report which include note-taking and 

summarizing skills, interpreting facts, figures and charts, outlining and writing concise 

and effective business reports. Presentations to group or simulated company board 

meetings, seminars or conference. Utilizing multimedia equipment and the strategies 

of voice projection, pause, markers, fillers and non-verbal communication 

 

DS2303-326 การเตรียมฝíกประสบการณ@วิชาชีพและสหกิจศึกษา  

 (Internship and Cooperative Education Preparation)  2(2-0-4) 

 หน5วยกิตสะสมก5อน: ผXานการศึกษาอยXางน#อย 60 หนXวยกิต 

 Commulative credit: Should pass at least 60 credits 
  

 เตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้นักศึกษาก่อนออกฝึกงานและสหกิจศึกษา เช่น 

เข้าใจหลักการแนวคิดและกระบวณการของการฝึกงานและสหกิจศึกษา การสมัครงาน ระเบียบข้อ

ปฏิบัติทีเกี่ยวข้อง ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เงื่อนไขในการฝึก ลักษณะ

การปฏิบัติงานที่เหมาะสม วินัยในการปฏิบัติงานบุคคลิกภาพ และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการฝึก 

ตลอดจนวิธีการเขียนรายงาน และการนำเสนอรายงานการฝึกงานและสหกิจศึกษา 

 This course prepares students for internship and cooperative education. 

Such as principle, concepts and process of internship and cooperative education; job 

application, rules and regulations relating for course, introduction to working at a 

workplace, conditions for training suitable jobs for training, work discipline, work place 
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behavior and how to solve various problems that may arise; report writing and 

presentation 

 

DS2303-327 กฎหมาย จริยธรรมสำหรับนักคอมพิวเตอร@และมุมมองทางชารีอะห@  

 (Computer Laws Ethics and Shariah Perspective)  3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากคอมพิวเตอรIและสังคมออนไลนI ความ

หลากหลายโลกาภิวัติชXองวXางดิจิทัล การคำนึงถึงผู#บกพรXองทางการรับรู# ข#อคำนึงทางการรับรู# ข#อ

คำนึงทางเศรษฐศาสตรIประเด็นทางกฎหมาย อยXางข#อบังคับ นโยบายสิทธิความเป̀นสXวนตัว กฎหมาย

ที่เกี่ยวข#องทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใช#เทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ 

ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรมองคIกรวิชาชีพด#านวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหIจริยธรรม 

รวมถึงความประพฤติสำหรับนักวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหIหรือคอมพิวเตอรIในมุมมองของ

อิสลาม 

 The impact of social, cultural and social media because of computer 

technology. History of concepts of ethics. Definition of computer and professional 

ethics. Property rights and copyright in the information age. Privacy, security and public 

policy. Computer-mediated crime. Liability and risk in computer-mediated processes. 

Computer use and abuse by government and the private sector, computer law. 

Societal effects of technology. Professional societies’ role in ethics. Professional ethics 

and code of conduct of computer users and ethics and morality in Islamic perspective 

 

DS2303-328 ความเปïนฟาฏอนี  

 (Fatoni Quality of Life Development)     1(1-1-4) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 กำหนดให#นักศึกษาต#องเข#ารXวมกิจกรรมตXาง ๆ ที่โดยหลักสูตรหรือคณะ ภายใต#กรอบ

ที่เกี่ยวข#องกับอัตลักษณIอันพึ่งประสงคIของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหI โดยมี

ประเด็นการจัดกิจกรรมดังนี้ คือ กิจกรรมเสริมสร#างความเป`นผู#นำ กิจกรรมฮาลาเกาะหIอัลกุรอาน

และกียามุลลัลยI กิจกรรมเสริมสร#างทักษะวิชาชีพและการได#มีงานทำ หรือกิจกรรมเสริมด#านอื่น ๆ 
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ตามความเหมาะสม โดยมีผลการพิจารณา “ผXาน” การเข#ารXวมกิจกรรมตXาง ๆ  และนักศึกษาต#องซXอม

กิจกรรมเพิ่มเติมหากปรากฎผล “ไมXผXาน” โดยเข#ารXวมกิจกรรมนั้นตามวันและเวลาที่ผู#รับผิดชอบ

กำหนดไว# 

 This course will be assessed through the activities which are conducted 

by curriculum or faculty. The acitivity concept is involving with the needed data 

science and analytics graduates that had been participated through the activity of 

leadership, Halqah Al-Quran and Qiyamul al-Lail, professional skill promosion and 

carrier seeking or others. Therefore, the student should participate and getting result 

as “Passed” and re-attend if the result is “Unstatisfied” 

 

DS2303-329 ความน5าจะเปïนและสถิติ  

 (Probability and Statistics)      3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:     

  DS2303-304 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับวิทยาการข้อมูล  

     (Statistics and Experience Approach for Data Science) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบ 

ต่อเน่ือง ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ

ถดถอยอย่างง่ายและการถดถอยเชิงซ้อนในตัวแบบ เชิงเส้น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

 Probability and random variables, some discrete and continuous 

probability distributions, functions of random variables, sampling distribution, 

estimation and test of hypotheses, simple and multiple linear regression and 

correlation analyses 
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DS2303-330 ตัวแบบทางสถิติ  

 (Statistical Modelling)       3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:     

  DS2303-304 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับวิทยาการข้อมูล  

     (Statistics and Experience Approach for Data Science) 
 
 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 ความรู้เบื้องต้นทางคณิตศาสตร์และสถิติที่ใช้ในการสร้างตัวแบบสําหรับปัญหาจริงท่ี

เกิดขึ้นในวิทยาศาสตร์กายภาพ ชีวภาพ และเศรษฐศาสตร์ความหมาย ความสําคัญความเชื่อมโยง 

และความแตกต่างของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และเชิงสถิติ กระบวนการสร้างตัวแบบโดยโดยใช้

สมการเชิงอนุพันธ์การถดถอยปรกติการถดถอยปัวซง และการถดถอยทวินาม การวิเคราะห์ตัวแบบ 

การตรวจสอบตัวแบบ การประยุกต์โปรแกรมสําเร็จรูป 

 General background in mathematics and statistics to construct models for 

problems arising from physical sciences, life sciences and economics; meaning, 

importance, connection and difference of mathematical and statistical modelling; 

modelling based on differential equations; normal regression, Poisson regression and 

binomial regression; model analysis; model checking; computer software applications 

 

DS2303-331 การวิเคราะห@ขHอมูลแบบอนุกรมเวลา  

 (Introduction to Time Series Analysis)    3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:     

  DS2303-304 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับวิทยาการข้อมูล  

     (Statistics and Experience Approach for Data Science) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 การวิเคราะห์เชิงสถิติ ตัวแบบอนุกรมเวลา การแยกส่วนประกอบ การวิเคราะห์

แนวโน้ม การวิเคราะห์การผันแปรตามฤดูกาล การวิเคราะห์ความผันแปรตามวัฎจักร ความผันแปรท่ี

ไม่สม่ำเสมอ การถดถอยที่ใช้อนุกรมเวลา การพยากรณ์ โดยใช้อนุกรมเวลา การตรวจสอบการ

พยากรณ์ การใช้คอมพิวเตอร์ในการพยากรณ์ 

 Formulation of time series, decomposition, trend analysis, seasonal 

variation analysis, cyclical variation analysis, irregular variation analysis, regression to 
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use time series, forecasting by time series, forecasting checking, using computer 

software in forecasting 

 

DS2303-332 การรูHจำรูปแบบ  

 (Pattern Recognition)       3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:     

 DS2303-301 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล (Mathematics for Data Science) 

 DS2303-302 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเน่ือง (Discrete Mathematics) 

 DS2303-313 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 การแทนข้อมูลภาพ การหาข้อมูลลักษณะที่สําคัญ การตัดสินใจแบบต้นไม้ การค้นหา

สมมุติฐานที่ดีที่สุด ณ ปัจจุบัน การโปรแกรมตรรกเชิงอนุมาน วิธิีการรู้จำภาพโดยใช้การตัดสินใจทาง

สถิติ การตัดสินใจแบบเบย์ท่ีมีความผิดพลาดน้อยท่ีสุด การแบ่งแยกข้อมูลภาพ การจัดกลุ่มข้อมูล การ

จำข้อมูลภาพแบบการวิเคราะห์โครงสร้างและแบบผสม เทคนิคการเรียนรู้ของคอมพิวเตอร์ 

  A study of data and pattern representation; features extraction; 

decision trees; current-best-hypothesis search; inductive logic programming; statistical 

decision methods; bay’s optimal decisions; segmentation; data clustering; formal 

linguistic methods; structural and hybrid methods and learning techniques. 

 

DS2303-333 การประมวลผลภาพ  

 (Image Processing)        3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:     

 DS2303-301 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล (Mathematics for Data Science) 

 DS2303-302 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเน่ือง (Discrete Mathematics) 

 DS2303-313 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 การศึกษาคุณลักษณะของภาพดิจิทัล ขั้นตอนการรับภาพให#อยูXในรูปแบบสัญญาณ

ดิจิทัล และการนำภาพเข#ามาประมวลผล องคIประกอบของระบบประมวล ผลรูปภาพ ศึกษาทฤษฎี 

และคำสั่งเพื่อใช#โปรแกรมทางการประมวลผลภาพในการทรานสฟอรIมภาพ การขจัดสัญญาณรบกวน 

การปรับปรุงภาพโดยใช#หลักการของการขยายเพ่ิม (enhancement) การคืนกลับ (restoration) การ
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บีบอัดข#อมูลภาพ การแยกข#อมูลภาพ การแบXงแยกวัตถุ แสดงตัวอยXางและวิธีการนำการประมวลผล

ภาพ ไปใช#งานเบ้ืองต#น 

 The study of digital image identification, image transformation to digital 

image and image processing, components of image processing, study the theory and 

instruction of image transformation, disturb and destroy, image improvement by using 

the principle of enhancement, restoration, compressing, splitting, object distribution, 

the sample displaying and the basic usage of image processing 

 

DS2303-334 ปöญญาประดิษฐ@  

 (Aritficial Intelligence)       3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:     

 DS2303-301 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาการข้อมูล (Mathematics for Data Science) 

 DS2303-302 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเน่ือง (Discrete Mathematics) 

 DS2303-313 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 แนวความคิดเบื้องต#นเกี่ยวกับปfญญาประดิษฐI วิธีการแก#ปfญหาทางปfญญาประดิษฐI

แบบตXาง ๆ เชXน การใช#วิธีการฮิวริสติกแบบตXาง ๆ การค#นหาคำตอบและ การวางแผนงาน เป`นต#น 

การแทนความรู#ในการแก#ปfญหาตัวอยXางการประยุกตIใช#ในด#านตXาง ๆ เชXน การเลXนเกมสI ระบบ

ผู#ชำนาญการ การปฏิบัติการเก่ียวกับการใช#ภาษาธรรมชาติ การพิสูจนIทฤษฎีและการควบคุมหุXนยนตI 

 The principle of artificial intelligence fundamental, artificial intelligence 

problem solving such as heuristics, problem solving and planning etc, problem and 

knowledge replacement, apply to others; gaming, expert systems, natural languages, 

theory verification, and robotic control 

 

DS2303-335 อินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง  
 (Internet of Things)        3(2-2-5) 
 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 แนะนำไมโครคอนโทรลเลอร์พอร์ตอินพุตเอาท์พุต พอร์ตอนุกรมและการสื่อสารแบบ

อนุกรมการแปลงจากสัญญาณอนาล็อกเป็นสัญญาณดิจิทัล การแปลงจากสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณ
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อนาล็อก การสื ่อสารผ่าน อีเทอร์เน็ต เซนเซอร์ แนะนำอินเทอร์เน็ตสาหรับทุกสรรพสิ ่ง (IoT) 

ระบบปฏิบัติการของอินเทอร์เน็ตสาหรับทุกสรรพสิ่ง ไอพีแอดเดรสเวอร์ช่ันหก ไอพีแอดเดรสเวอร์ช่ัน

หกบนเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลแบบกำลังงานต่ำ โปรโตคอลของ อินเทอร์เน็ตสาหรับทุกสรรพส่ิง 

โปรโตคอล MQTT โปรโตคอล CoAP การจำลองแบบอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง การส่ือสาร

ระหว่างอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพส่ิงกับโครงข่ายแบบกลุ่มเมฆ 

 Introduction to microcontroller, Input/output port, serial port and serial 

communication; analog to dgital convertor (ADC); digital to analog convertor (DAC); 

Ethernet communication; sensor; introduction to internet of things; IoT Operation 

System; IPV6; 6LowPAN; IoT protocol; MQTT protocol; CoAP protocol; IoT simulation, 

IoT and cloud communication 

 

DS2303-336 การวิเคราะห@ขHอมูลเชิงธุรกิจ  

 (Business Data Analysis)       3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:     

 DS2303-304 หลักการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Principles of Computer and Informatics) 

 DS2303-310 วิทยาการข้อมูลข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Data Science) 

 DS2303-311 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and 

Analytics) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 แนะนำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและการตัดสินใจ การรวบรวมข้อมูล การสำรวจ

ข้อมูล และการสรุปข้อมูล การประมาณค่าแนวโน้มและความเบี่ยงเบนของข้อมูล การอนุมานเชิงสถิติ 

การวิเคราะห์เชิงถดถอย การพยากรณ์ และอนุกรมเวลา การหาค่าที ่เหมาะสมที่สุด การสร้าง

แบบจำลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลช้ันสูง โปรแกรมทางสถิติ 

 Introduction to business data analytics and decision making; gathering 

data, exploring data, and summarizing data; estimation of data tendency and variance; 

statistical inference; regression analysis; forecasting and time series; optimization; 

simulation modeling; advanced data analysis; statistical programming 
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DS2303-337 การวิเคราะห@กระบวนการทางธุรกิจ  

 (Business Process Analytics)      3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:     

 DS2303-305 หลักการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Principles of Computer and Informatics) 

 DS2303-311 วิทยาการข้อมูลข้ันพ้ืนฐาน (Fundamental Data Science) 

 DS2303-312 การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Management and Analytics) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 การศึกษาบทบาท และกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหารของ

องคIการ ในด#านรูปแบบการเปลี่ยนแปลง กระบวนการเปลี่ยนแปลงเปjาหมายขององคIการ  การ

ออกแบบ และการควบคุมธุรกิจระดับโลก กลยุทธIหรือสร#างคุณคXาและความได#เปรียบทางการแขXงขัน

ที่ยั่งยืน พื้นฐานของหXวงโซXคุณคXาทางธุรกิจ  ศึกษาเครื่องมือ หรือ วิธีการในการวิเคราะหIกระบวนการ

ธุรกิจ เชXน แผนภูมิกระบวนการ  แผนภูมิสายธารแหXงคุณคXา การปรับร้ือกระบวนการทางธุรกิจ 

 The study of role and changing process of organizational management 

format in term of changing format, organizational goal changing process, designing and 

controlling world business. The strategy or the valuable of sustained competition and 

fundamental of business supply chain. The tools are used including is business 

analytics process methods; activity process mapping, value strea mapping and business 

process re-engineering 

  

DS2303-338 ระบบสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ  

 (Decision Support System)      3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 ศึกษาข้อมูลสารสนเทศและการจัดการสารสนเทศ การตัดสินใจรูปแบบต่าง ๆ และ

การสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ องค์ประกอบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ท่ี

เกี่ยวข้องการสร้างระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างระบบ แนวโน้มของระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจกรณีศึกษา 

 The study of information and information management, decision making, 

various forms of decision support, decision support system which is related hardware 
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and software components. The development of decision support system tools, its 

trends and case studies 

 

DS2303-339 การออกแบบงานวิจัย  

 (Research Design)        3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:     

  DS2303-310 วิธีวิทยาการวิจัย (Research Methodology) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 การวางแผนงานวิจัย การกําหนดปัญหาสมมติฐานและวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การออกแบบงานวิจัยเชิง

วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์การกําหนดขนาดตัวอย่าง การวัด การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้

อมูล การเตรียมรายงาน การวิจารณ์งานวิจัย และจรรยาบรรณของนักวิจัย  
 Research planning, problem statement, hypothesis and research 

objectives. Study on the previous literatures, qualitative research and quantitative 

research designing. The design of scientific research and social science research. 

Sample size statement, measurement, data collection and analysis, report preparation, 

research reviewing and research ethics 

 

DS2303-340 สถิติสำหรับงานวิจัย  

 (Statistic for Research)       3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:     

  DS2303-304 สถิติและวิธีการเชิงประสบการณ์สำหรับวิทยาการข้อมูล  

     (Statistics and Experience Approach for Data Science)  

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 การนําเสนอข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น การแจกแจงของตัวแปร การแจก

แจงของการสุ่ม การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน  

การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ตัวแปรกลุ่ม การทดสอบความเป็นอิสระ และ

กลยุทธ์สําหรับการเลือกระเบียบวิธีทางสถิติที่เหมาะสม 

 Presentation of information and analysis of basic data. The distribution of 

variables, distribution of random sampling, estimation and hypothesis testing, analysis 



หน#า | 121 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 121 

of variance, analysis of regression and correlation, analysis of categorical variables, and 

testing of independent variable, and strategies of appropriate statistical methods 

selection 

 

DS2303-341 การวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ  

 (Qualitative and Quntitative Research)    3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:     

  DS2303-310 วิธีวิทยาการวิจัย (Research Methodology) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 ศึกษาธรรมชาติและกระบวนทัศน์การวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ระเบียบวิธีวิจัย

เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ และแนวคิดทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

การวางแผนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ และ   

เชิงปริมาณ การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย รวมทั้งคุณธรรมและจรรยาบรรณในการ

วิจัย 

 Study the characteristics of qualitative research and quantitative research, 

i.e. nature, paradigm, methodologies, concepts and theoretical considerations as well 

as planning qualitative and quantitative studies, utilizing qualitative research; gathering 

data, data analysis, writing research papers and ethic and moral considerations 

encountered in planning and conducting research 

 

DS2303-342 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิทยาการขHอมูลและการวิเคราะห@ 1 

 (Special Topic in Data Science and Analytics I)   3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 
  

 วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอน

ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นผู้คัดเลือก 

 This course will cover recent advances and other topics of interest 

selected by the instructors in the field of data science and analytics 
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DS2303-343 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิทยาการขHอมูลและการวิเคราะห@ 2  

 (Special Topic in Data Science and Analytics II)   3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอน

ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นผู้คัดเลือก 

 This course will cover recent advances and other topics of interest 

selected by the instructors in the field of data science and analytics 

 

DS2303-344 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางวิทยาการขHอมูลและการวิเคราะห@ 3  

 (Special Topic in Data Science and Analytics III)   3(3-0-6) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอน

ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เป็นผู้คัดเลือก 

 This course will cover recent advances and other topics of interest 

selected by the instructors in the field of data science and analytics 

 

DS2303-345 การฝíกประสบการณ@วิชาชีพภาคอุตสาหกรรมดHานวิทยาการขHอมูล  

 (Data Science Industrial Training)     3(0-15-0) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:     

  DS2303-326 การเตรียมฝ{กประสบการณIวิชาชีพและสหกิจศึกษา  

     (Internship and Cooperative Education Preparation) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 ฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการที่เห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 195 ชั่วโมง และจัดทำรายงานเสนอต่อกรรมการเพื่อทำการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ท่ี
กรรมการหลักสูตรกำหนด จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการข้อมูลหรือการ
จัดการสารสนเทศ ในองค์กร หรือหน่วยงาน หรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับ
ความรู้ ทักษะเจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ และมีการนิเทศน์จากคณาจารย์ในหลักสูตร 
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 Get the training in any industrial company, which is acknowledged by the 

curriculum administrative board not less than 240 hours. Make a report to the assigned 

committee in order to assess by following the curriculum criteria. Therefore, students 

get a training in data science or information management in order to gain the 

knowledge, cognitive skills and professional experiences. The curriculum board will 

assign a visiting lecturer who go and supervise the student 

 

DS2303-346 สหกิจศึกษาทางดHานวิทยาการขHอมูลและการวิเคราะห@  

 (Data Science and Analytics Cooperative Education)  6(0-30-0) 

 รายวิชาตHองศึกษาก5อน/ Prerequisite:    ไมXมี (None) 

  DS2303-326 การเตรียมฝ{กประสบการณIวิชาชีพและสหกิจศึกษา  

     (Internship and Cooperative Education Preparation) 

 รายวิชาบังคับศึกษาควบคู5/Co-requisite:   ไมXมี (None) 

 ฝึกปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการที่เห็นชอบจากกรรมการบริหารหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ และจัดทำรายงานเสนอต่อกรรมการเพื่อทำการประเมินผลตามหลักเกณฑ์ท่ี
กรรมการหลักสูตรกำหนด จัดให้นักศึกษาได้ฝึกสหกิจด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์หรือการ
จัดการสารสนเทศ ในองค์กร หรือหน่วยงาน หรือสถานประกอบการธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับ
ความรู้ ทักษะเจตคติ และประสบการณ์ในอาชีพ และมีการนิเทศน์จากคณาจารย์ในหลักสูตร 

 Get the training in any industrial company, which is acknowledged by the 

curriculum administrative board not less than 16 weeks. Make a report to the assigned 

committee in order to assess by following the curriculum criteria. Therefore, students 

get a training in data science and analytics or information management in order to gain 

the knowledge, cognitive skills and professional experiences. The curriculum board will 

assign a visiting lecturer who go and supervise the student
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ภาคผนวก ข  
รายนามคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
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คำสั่งมหาวิทยาลัยฟาฏอน ี
ที่ 184 /2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2562 

 

เพื่อให้การดำเนินงานการร่างหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสอดคล้องและสอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงขอแต่งตั ้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ดังรายนามต่อไปนี้ 

1. นายอับดุลฟาตะห ์  มะสาแม   ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี   แซ่ลิ่ม  กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

3. ดร. อรรถพล   อดุลยศาสน ์   กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) 

4. นายมะรอนิง   อุเซ็ง    กรรมการ 

5. นายคอลิด   ลังสารี    กรรมการ 

6. นางสาวอิบตีซัม   หะมะ    กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. ซอบีเราะห์   การียอ กรรมการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์สุไลมาน   หะยีสะเอะ  กรรมการ 

9. นางสาวอาบีร   หะยีสาอิ    กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษาและทำความเข้าใจกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการร่างหลักสูตรฯ ให้มีความทันสมัยและสอดคล้อง
กับนโยบายมหาวิทยาลัย 

2. จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการร่างหลักสูตรฯ 
3. ดำเนินการร่างหลักสูตรฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 
ขอเอกองค์อัลลอฮ (ซ.บ.) ทรงประทานเตาฟิกและฮิดายะฮฺแก่บุคคลดังกล่าว พร้อมกับความรับผิดชอบต่อ

หน้าที่และความอิคลาศต่อการปฏิบัติหน้าที่ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งมั่น

สู่ความเป็นเลิศในทุกด้านตามปณิธานที่ตั้งไว้อย่างมั่นคงสมภาคภูม ิ

 

ทั้งนี้ตั้งแต ่วันที ่1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 

  

สั่ง ณ วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 

ลงชื่อ 

        (รองศาสตราจารย์ ดร. อิสมาอีลลุตฟ ีจะปะกียา) 

                      อธิการบดี
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ภาคผนวก ค 
คุณสมบัติอาจารย์ประจำหลักสูตร
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ประวัติและผลงานอาจารย@ประจำหลักสูตรและอาจารย@ผูHรับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ช่ือ - นามสกุล นายคอลิด ลังสารี 

2. เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3. ตำแหน5งทางวิชาการ อาจารยI 

4. เลขท่ีประจำตำแหน5ง 038/2554  

 สังกัดคณะวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี บรรจุเม่ือ 19 กรกฎาคม 2554  

5. เร่ิมปฏิบัติงานคร้ังแรก  

 ต้ังแตXวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปfจจุบัน 6 ปo 5 เดือน 

6. คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา ปõท่ีสำเร็จ 

Master of Computer Informatics Engineering Institut Teknologi Sepuluh Nopember 2560 

เทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาการคอมพิวเตอรI มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 2554 

 

7. จำนวนผลงานทางวิชาการ  

ผลงาน 5 ปõ

ยHอนหลัง 

2557 - 2561 

งานวิจัย ตำรา/หนังสือ 

การตีพิมพ@เผยแพร5บทความวิจัย 
ผลงานอื่น ๆ 

เชXน นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐI 

ตีพิมพ@ในวารสารวิชาการระดับชาติ

และนานาชาต ิ

นำเสนอในการประชุมวิชาการ  

Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2561 - - - 2 - 

2560 - - - 1 - 

  

8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ  

 8.1 บทความวิชาการ 

1) Langsari, K., Sarno, R. and Sholiq, S. Optimizing Time and Effort Parameters of 

COCOMO II using Fuzzy Multi-Objective Particle Swarm Optimization. 

TELKOMNIKA, (16)5, October 2018. pp. 2,199-2,207. 

2) Langsari, K., Sarno, R. and Sholiq, S. Optimizing Effort Parameter of COCOMO II 

using Particle Swarm Optimization Method. TELKOMNIKA, (16)5, October 2018. 

pp. 2,208-2,216. 
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3) Langsari, K. Measuring Performance Efficiency of Application applying Design 

Patterns and Refactoring Method. IPTEK Journal of Proceedings Series Green 

Science and Technology for Creative Research, 3rd International Seminar on 

Science and Technology (ISST), 2017. pp 149-155. 

 8.2 ประสบการณ@การสอน 

1) IT2301-316 ระบบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสI 

2) IT2301-318 ปfญญาประดิษฐIข้ันพ้ืนฐาน 

3) IT2301-321 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 

4) IT234-232 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ประวัติและผลงานอาจารย@ประจำหลักสูตรและอาจารย@ผูHรับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ช่ือ - นามสกุล นายมะรอนิง อุเซ็ง 

2. เลขท่ีบัตรประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x  

3. ตำแหน5งทางวิชาการ อาจารยI 

4. เลขท่ีประจำตำแหน5ง 182/2561  

 สังกัดคณะวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 

5. เร่ิมปฏิบัติงานคร้ังแรก  

 ต้ังแตXวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปfจจุบัน 3 เดือน 

6. คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา ปõท่ีสำเร็จ 

Master of Science Computer Science Universitas Pertanian Borgor 2556 

วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 2552 

 

7. จำนวนผลงานทางวิชาการ  

ผลงาน 5 ปõ

ยHอนหลัง 

2557 - 2561 

งานวิจัย ตำรา/หนังสือ 

การตีพิมพ@เผยแพร5บทความวิจัย 
ผลงานอื่น ๆ 

เชXน นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐI 

ตีพิมพ@ในวารสารวิชาการระดับชาติ

และนานาชาต ิ

นำเสนอในการประชุมวิชาการ  

Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2561 - - - 1 - 

  

8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการและประสบการณ@การสอน  

 8.1 บทความวิชาการ 

1) มะรอนิง อุเซ็ง และเฟาซาน มาปะ. 2562. การพัฒนาสื่อการเรียนพยัญชนะภาษาอาหรับ

สําหรับเด็ก. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ และสัมมนาเครือขXายพัฒนา

สังคม/ชุมชนภาคใต# ครั้งท่ี 1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรI 9 สิงหาคม 2562. หน#า 433-

440 

 8.2 ประสบการณ@การสอน 

1)  GE2300-301 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2)  IT234-314 การจัดการสารสนเทศ 1 
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ประวัติและผลงานอาจารย@ประจำหลักสูตรและอาจารย@ผูHรับผิดชอบหลักสูตร 
 

1. ช่ือ - นามสกุล นางสาวสุรีลักษณI มะ 

2. เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3. ตำแหน5งทางวิชาการ อาจารยI 

4. เลขท่ีประจำตำแหน5ง 185/2561  

 สังกัดคณะวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี บรรจุเม่ือ 2 มกราคม 2562 

5. เร่ิมปฏิบัติงานคร้ังแรก  

 ต้ังแตXวันท่ี 2 มกราคม 2562 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปfจจุบัน - ปo 2 เดือน 

6. คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา ปõท่ีสำเร็จ 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรIประยุกตI มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรI 2561 

วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตรIประยุกตI มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรI 2556 

 

7. จำนวนผลงานทางวิชาการ  

ผลงาน 5 ปõ

ยHอนหลัง 

2557 - 2561 

งานวิจัย ตำรา/หนังสือ 

การตีพิมพ@เผยแพร5บทความวิจัย 
ผลงานอื่น ๆ 

เชXน นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐI 

ตีพิมพ@ในวารสารวิชาการระดับชาติ

และนานาชาต ิ

นำเสนอในการประชุมวิชาการ  

Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2561 - - - 1 - 

  

8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ  

 8.1 บทความวิชาการ 

1) Pansombat, T., Riyapan, P. and Ma, S. 2018. Mathematical Derivations of the 

Energy Function and Parameter's Update Rules for a Continuous Restricted Boltzmann 

Machine. The 23rd Annual Meeting in Mathematics. June. pp. 272-277.  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
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ประวัติและผลงานอาจารย@ประจำหลักสูตรและอาจารย@ผูHรับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ช่ือ - นามสกุล นางนูรฮุดา มะสาแม 

2. เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3. ตำแหน5งทางวิชาการ อาจารยI 

4. เลขท่ีประจำตำแหน5ง 084/2555  

 สังกัดคณะวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี บรรจุเม่ือ 30 พฤษภาคม 2555 

5. เร่ิมปฏิบัติงานคร้ังแรก  

 ต้ังแตXวันท่ี 1 มิถุนายน 2555 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปfจจุบัน 5 ปo 6 เดือน 

6. คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา ปõท่ีสำเร็จ 

Master of Science Information Technology Universiti Utara Malaysia 2011 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสเทศ มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา 2552 

 

7. จำนวนผลงานทางวิชาการ  

ผลงาน 5 ปõ

ยHอนหลัง 

2557 - 2561 

งานวิจัย ตำรา/หนังสือ 

การตีพิมพ@เผยแพร5บทความวิจัย 
ผลงานอื่น ๆ 

เชXน นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐI 

ตีพิมพ@ในวารสารวิชาการระดับชาติ

และนานาชาต ิ

นำเสนอในการประชุมวิชาการ  

Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2561 1 - - 2 - 

  

8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการและประสบการณ@การสอน  

 8.1 งานวิจัย 

  การเช็คช่ือการเข#าเรียนของนักศึกษาด#วย QR Code, โครงการพัฒนางานวิจัยเพ่ือพัฒนาการ

จัดการเรียนการสอน สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี พ.ศ. 2561 

 8.2 บทความวิชาการ 

1) อับดุลฟาตะหI มะสาแม และนูรฮุดา มะสาแม. 2562. ตัวแบบการถดถอยโลจีสติกสIเชิง

อันดับสำหรับการวิเคราะหIการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน. รายงานสืบเนื่องการ

ประชุมวิชาการด#านวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยีระดับชาติครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยIหันตรา พระนครศรีอยุธยา. 18-19 มกราคม. หน#า 616-625. 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 132 

 

 8.3 ประสบการณ@การสอน 

1) IT2301-305 โครงสร้างสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 

2) IT234-227 การส่ือสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3) IT234-401 การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 1 

4) IT234-405 การเรียนภาษาโดยอิงเน้ือหา 2 

5) IT231-117 ระบบปฏิบัติการ  
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 133 

ประวัติและผลงานอาจารย@ประจำหลักสูตรและอาจารย@ผูHรับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ช่ือ - นามสกุล นางสาวอิบตีซัม หะมะ 

2. เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3. ตำแหน5งทางวิชาการ อาจารยI 

4. เลขท่ีประจำตำแหน5ง 104/2557  

 สังกัดคณะวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี บรรจุเม่ือ 1 กันยายน 2557 

5. เร่ิมปฏิบัติงานคร้ังแรก  

 ต้ังแตXวันท่ี 1 กันยายน 2557 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปfจจุบัน 4 ปo 3 เดือน 

6. คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา ปõท่ีสำเร็จ 

Master of Science Information and Communication Technology Universiti Utara Malaysia 2014 

วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรI 2554 

 

7. จำนวนผลงานทางวิชาการ  

ผลงาน 5 ปõ

ยHอนหลัง 

2557 - 2561 

งานวิจัย ตำรา/หนังสือ 

การตีพิมพ@เผยแพร5บทความวิจัย 
ผลงานอื่น ๆ 

เชXน นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐI 

ตีพิมพ@ในวารสารวิชาการระดับชาติ

และนานาชาต ิ

นำเสนอในการประชุมวิชาการ  

Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2561 1 - - 1 - 

  

8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการและประสบการณ@การสอน  

 8.1 งานวิจัย 

1) Sulaiman, F., Hama, I., Abdullatif, N. and Buenae, S. 2018. Development and 

efficiency evaluation of trilingual application for tourism. Promotion in the Three 

Southern Border Provinces 

 8.2 บทความวิชาการ 

1) สุอัยดา บือแน, นูรุลฮุสนา อับดุลลาฏีฟ และอิบตีซัม หะมะ. 2562. วิเคราะหIและออกแบบ

แอพพลิเคชั่นเพื่อการปjองกันและเฝjาระวังการบริโภคอาหารประเภทโปรตีน. รายงาน
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 134 

สืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณIวิจัย” ครั้งที่ 11, มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณI. 27-28 มีนาคม. 2019(3). หน#า 1-10. 

 8.3 ประสบการณ@การสอน 

1) IT2301-201 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) IT2301-308 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

3) IT2301-323 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

4) IT234-301 การฝึกงานภาคอุตสาหกรรม 

5) IT234-302 สหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
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ประวัติและผลงานอาจารย@ประจำหลักสูตรและอาจารย@ผูHรับผิดชอบหลักสูตร 

 
1. ช่ือ - นามสกุล Mr. Anas Ahmad Mohammad Abdalrahman Tawalbeh 

2. เลขท่ีหนังสือเดินทาง Nxxxxxx 

3. ตำแหน5งทางวิชาการ อาจารยI 

4. เลขท่ีประจำตำแหน5ง 104/2557  

 สังกัดคณะวิทยาศาสตรIและเทคโนโลยี ลงวันท่ี 1 กันยายน 2557 

5. เลขท่ีสัญญา 11/2561 เร่ิมต้ังแตXวันท่ี 1 สิงหาคม 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 กรกฎาคม 2562 

6. เร่ิมปฏิบัติงานคร้ังแรก ต้ังแตXวันท่ี 1 กันยายน 2557 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปfจจุบัน 4 ปo 

3 เดือน 

7. คุณวุฒิ 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบันท่ีสำเร็จการศึกษา ปõท่ีสำเร็จ 

Master of Science Information and Communication Technology Universiti Utara Malaysia 2015 

Bachelor of IT Computer and Information Technology มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรI 2012 

 

8. จำนวนผลงานทางวิชาการ  

ผลงาน 5 ปõ

ยHอนหลัง 

2557 - 2561 

งานวิจัย ตำรา/หนังสือ 

การตีพิมพ@เผยแพร5บทความวิจัย 
ผลงานอื่น ๆ 

เชXน นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐI 

ตีพิมพ@ในวารสารวิชาการระดับชาติ

และนานาชาต ิ

นำเสนอในการประชุมวิชาการ  

Conference/Abstract/ 

Proceedings 

2560 - - - 1 - 

  

9. รายละเอียดผลงานทางวิชาการและประสบการณ@การสอน  

 9.1 บทความวิชาการ 

1) Tawalbeh, M. A. and Abdullatif, N. 2017. Format penulisan makalah seminar 

serantau institusi tinggi Islam “Islamic higer education toward sustainable 

society” developing halal model in multimedia. In Proceedings of International 

Conference on Islamic Higer Education Towards Sustainable Society. 27-28 

March, Fatoni Uinversity, Thailand. pp. 179-185. 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 136 

 9.2 ประสบการณ@การสอน 

1)  IT2301-201 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) IT2301-308 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 

3) IT2301-323 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 

4) IT234-207 เทคโนโลยีเว็บ 

5) IT234-209 เทคโนโลยีแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
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ภาคผนวก ง 
บทสรุปการวิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
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บทสรุปความคิดเห็นในการวิพากษ์ 
ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ   รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี แซ่ล่ิม 

สถานท่ีทำงาน   ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร  
1. โครงสร้างรวมของหลักสูตร มีจำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า.     124    .หน่วยกิต 

þ น้อยไป ควรเป็น. 130-132  .หน่วยกิต      ¨ มากไป ควรเป็น.         .หน่วยกิต      

2. จำนวนหน่วยกิตในแต่หมวดวิชา 

หมวดวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

1. หมวดศึกษาท่ัวไป 32 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 84 

2.1 กลุ่มวิชาแกนวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 18 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 46 

2.3 กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ 11 

2.4 กลุ่มวิชาเลือกวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า 9 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 122 

 

¨ เหมาะสม    ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     

þ น้อยไป ควรปรับเป็น   

1. หมวดวิชาเฉพาะ  90 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาแกนวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  21 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  49 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ  11 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเลือกวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  9 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเลือกเสรี  6        หน่วยกิต 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 139 

¨ มากไป  ควรปรับเป็น   

1. หมวดวิชาเฉพาะ………………………………….หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาแกนวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์………………………….หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์…………..…….หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ……………...............................…………….หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเลือกวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์………………………….หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเลือกเสรี………………………….หน่วยกิต 

 

3. แผนการศึกษาท่ีเปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  
¨ ไม่เหมาะสม     þ เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ     ไม่มี        

 

4. รายวิชาและเน้ือหาในรายวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา วิชาบังคับและวิชาเลือกมีความเหมาะสมกับ
หลักสูตรหรือไม่อย่างไร 

 

รายวิชา 
ความเห็น 

ข้อแนะนำ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ü  - ไม่มี 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

- กลุ่มวิชาแกนวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  

ü 

- เพ่ิมรายวิชาความน่าจะเป็นทางสถิติ

มาเป็นวิชาแกนด้วย เพ่ือต่อยอดใน

วิชาอ่ืนๆ 

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะห์ 

 

ü 

- ควรนำวิชาตัวแบบทางสถิติและการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบบอนุกรมเวลาเข้า

มาในกลุ่มน้ี 

- กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ ü  - ไม่มี 

- กลุ่มวิชาเลือกวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 
ü 

 - เปล่ียนกลุ่มรายวิชาท่ีระบุในกลุ่มวิชา

เฉพาะด้านวิทยาการข้อมูลและการ

วิเคราะห์ 

3. หมวดวิชาเสรี ü  - ไม่มี 

 

 



หน#า | 140 
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ภาพรวมของหลักสูตร  
1. หลักสูตรน้ี มีจุดเด่นด้านใดบ้าง 
 1) มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา 

 2) การจัดการรายวิชาในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาแรกนั้น ไม่เน้นหนักเกินไป ช่วยให้

นักศึกษามีเวลาในการปรับตัวเองต่อการเรียนในร้ัวมหาวิทยาลัย 

 

2. หลักสูตรน้ี มีจุดด้อยด้านใดบ้าง  
 1) รายวิชาในหลักสูตรยังไม่สมดุล ส่วนใหญ่เน้นรายวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ แต่รายวิชาทางด้าน

คณิตศาสตร์และสถิติน้ันยังมีน้อย 

 

3. นิสิต ควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในด้านบ้าง เพ่ิมเติมจากด้านวิชาการ เพราะเหตุใด  
1) นักศึกษาควรได้รับการเสริมทักษะทางด้านการสื่อสาร การนำเสนองานในที่สาธารณะและการ

ทำงานเป็นทีม รวมท้ังทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

4. ท่านมีข้อแนะนำอะไรท่ีจะช่วยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร/การบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามความ
ต้อง การของสังคมและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

1) หลักสูตรจำเป็นต้องผลิตบัณฑิตที่ตรงตามความต้องการของตลาด บัณฑิตต้องมีความสามารถใน

การวิเคราะห์ข้อมูล การอธิบายและการนำเสนอผลการวิเคราะห์ 

 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 1) เสนอให้ปรับรายวิชา DS2303-318 และ DS2303-312 ให้อยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

 2) ปรับเพ่ิมการฝึกปฏิบัติในรายวิชากลุ่มวิชาเลือก 

 3) เพ่ิมรายวิชาเกี่ยวกับ data visualization and communication และรายวิชาด้าน GIS ทางสถิติ

ในกลุ่มวิชาเลือก 

 

 

     

ลงช่ือ          อภิรดี แซ่ล่ิม 

 (รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี แซ่ล่ิม)  

       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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บทสรุปความคิดเห็นในการวิพากษ์ 
ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

หลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ. 2562 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ   ดร. อรรถพล อดุลยศาสน์ 

สถานท่ีทำงาน   ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
 คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร  
1. โครงสร้างรวมของหลักสูตร มีจำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า.     124    .หน่วยกิต 

¨ น้อยไป ควรเป็น.         .หน่วยกิต      ¨ มากไป ควรเป็น.         .หน่วยกิต      

2. จำนวนหน่วยกิตในแต่หมวดวิชา 

หมวดวิชา 
จำนวน 
หน่วยกิต 

4. หมวดศึกษาท่ัวไป 32 
5. หมวดวิชาเฉพาะ 84 

2.1 กลุ่มวิชาแกนวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 18 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 46 

2.3 กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ 11 

2.4 กลุ่มวิชาเลือกวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ไม่น้อยกว่า 9 

6. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 122 

 

þ เหมาะสม    ข้อเสนอแนะ     ไม่มี     

¨ น้อยไป ควรปรับเป็น   

1. หมวดวิชาเฉพาะ………………………………….หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาแกนวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์………………………….หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์…………..…….หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ……………...............................…………….หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเลือกวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์………………………….หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเลือกเสรี………………………….หน่วยกิต 
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¨ มากไป  ควรปรับเป็น   

1. หมวดวิชาเฉพาะ………………………………….หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาแกนวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์………………………….หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์…………..…….หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ……………...............................…………….หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาเลือกวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์………………………….หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเลือกเสรี………………………….หน่วยกิต 

 

3. แผนการศึกษาท่ีเปิดให้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  
¨ ไม่เหมาะสม     þ เหมาะสม 

ข้อเสนอแนะ     ไม่มี        

 

4. รายวิชาและเน้ือหาในรายวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา วิชาบังคับและวิชาเลือกมีความเหมาะสมกับ
หลักสูตรหรือไม่อย่างไร 

 

รายวิชา 
ความเห็น 

ข้อแนะนำ 
เหมาะสม ไม่เหมาะสม 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ü  - ไม่มี 

2. หมวดวิชาเฉพาะ    

- กลุ่มวิชาแกนวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  

ü 

- ปรับเพ่ิมรายวิชาแกนโดยศึกษาแขนง

วิชาพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ 

- กลุ่มวิชาเฉพาะด้านวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะห์ 

 

ü 

- ปรับรายวิชาบางรายวิชาในกลุ่มวิชา

เลือกเป็นวิชาเฉพาะ 

- กลุ่มวิชาเสริมทักษะวิชาชีพ ü  - ไม่มี 

- กลุ่มวิชาเลือกวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ü  - ไม่มี 

3. หมวดวิชาเสรี ü  - ไม่มี 
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ภาพรวมของหลักสูตร  
1. หลักสูตรน้ี มีจุดเด่นด้านใดบ้าง 
 1) เป็นหลักสูตรนานาชาติท่ีใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน 

 2) โครงสร้างของรายวิชาท่ีเหมาะสมเน้นด้านการปฏิบัติ 

 3) แผนการศึกษาท่ีเหมาะสมในแต่ละช่วงปี 

 

2. หลักสูตรน้ี มีจุดด้อยด้านใดบ้าง  
 ไม่มี 

 

3. นิสิต ควรได้รับการเสริมสร้างศักยภาพในด้านบ้าง เพ่ิมเติมจากด้านวิชาการ เพราะเหตุใด  
1) ทักษะการวิเคราะห์วิเคราะห์และการแปรผลที่แม่นยำที่ถูกต้อง เพื่อการนำผลให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

 

4. ท่านมีข้อแนะนำอะไรท่ีจะช่วยพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร/การบริหารหลักสูตร ให้เป็นไปตามความ
ต้อง การของสังคมและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 

1) ศึกษาความต้องการของตลาดเพื่อเอื้อต่อบัณฑิตให้สามารถทำงานได้ตรงตามสาขาวิชาเมื่อสำเร็จ

การศึกษา 

 

5. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 1) ทำความร่วมมือกับบริษัทหรือองค์กรท้ังในและต่างประเทศท่ีสอดคล้องกับศาสตร์สาขาวิชา 

 2) เพ่ิมทักษะการนำเสนอผลงานให้แก่นักศึกษา 

 

 

 

     

ลงช่ือ      อรรถพล อดุลยศาสน์ 

 (ดร. อรรถพล อดุลยศาสน์)  

                 ผู้ทรงคุณวุฒิ 
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144 

คำอธิบายจากผู้วิพากษ์หลักสูตรและข้อสังเกตจากคณะกรรการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยคร้ังท่ี 19 (2/2561) 
ผู้วิพากษ์คนท่ี 1 
รองศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี แซ่ล่ิม 
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ข้อวิพากษ์ ข้ออธิบายจากหลักสูตร การดำเนินการแก้ไข 

- โครงสร้างหลักสูตรนั ้นยังน้อยไปควรปรับเป็น 130 ถึง 
132 หน่วยกิต 

- โครงสร้างหลักสูตรนั้นสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังน้ี 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร     120 หน่วยกิต  

- มีปรับโครงสร้างหลักสูตรใหม่ดังน้ี 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 32 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ 86 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร     124 หน่วยกิต 

 ดังรายละเอียดปรากฏในข้อ 3.1.2 โครงสร้าง
หลักสูตร หน้า 19 

- รายวิชาในกลุ่มวิชาแกนวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
นั้นไม่มีรายวิชาทางคณิตศาสตร์หรือสถิติเพื่อจะต่อยอดใน

วิชาอ่ืน ๆ 

- หลักสูตรได้มีการเพิ่มรายวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ในกลุ่ม
วิชาแกนวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์อีก 1 รายวิชาคือ 
DS2303-303 แคลคูคัสสำหรับวิทยาการข#อมูล (Calculus for 

Data Science) เพื่อเป็นพื้นฐานและต่อยอดในกลุ่มวิชาเลือก
ด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 

- เพิ ่มรายวิชาและคำอธิบายรายวิชา DS2303-303 
แคลคูคัสสำหรับวิทยาการข#อมูล (Calculus for Data 

Science)  ในโครงสร้างหลักสูตรดังปรากฏหน้า 23 
และหน้า 98 
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ข้อวิพากษ์ ข้ออธิบายจากหลักสูตร การดำเนินการแก้ไข 

- ตรวจสอบความสมดุลและความเหมาะสมของรายวิชาทาง
คณิตศาสตร์สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลในกลุ่มวิชาเฉพาะ

ด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 

- มีการตรวจสอบและปรับคำอธิบายรายวิชาคณิตศาสตร์สถิติ
และการวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ คือ DS2303-304 สถิติและวิธีการ
เชิงประสบการณ์สำหรับวิทยาการข้อมูล (Statistics and 
Experience Approach for Data Science) 

- ปรับคำอธิบายรายวิชา DS2303-304 สถิติและวิธีการ
เชิงประสบการณ์สำหรับวิทยาการข้อมูล (Statistics 
and Experience Approach for Data Science) ใหม่ 
ดังปรากฎในหน้า 98 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 146 

ผู้วิพากษ์คนท่ี 2 
ดร. อรรถพล อดุลยศาสน์  
ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ข้อวิพากษ์ ข้ออธิบายจากหลักสูตร การดำเนินการแก้ไข 

- ในหัวข้อ 12 หน้า 9 ให้ระบุถึงความจำเป็นในการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ที่จะสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านการ

รวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ได้ทันกับ
ยุคสมัย 
 

- เพ่ิมคำอธิบายเพ่ิมเติมถึงความสำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร - เพ่ิมประโยคการอธิบายในบรรทัดท่ี 4 ดังน้ี 
 …โดยการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ศาตร ์ว ิชาว ิทยาการข ้อม ูลและการว ิ เคราห ์ เ พ่ือ
ตอบสนองความต้องการของสภาพปัจจุบันที่มีข้อมูล

หลายด้านและจากหลากหลายแหล่งที ่มาของข้อมูล 
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิธีการนำเสนอข้อมูลให้
เกิดประโยชน์เพื่อสนับสนุนและประกอบการตัดสินใจ 
ท้ังน้ีเพ่ือบุคลากรท่ีมีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติงานได้ทันที 

- ตรวจสอบตัวเลขตาราง 2.5 หน้า 18 
 

- ตัวเลขจำนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ 25 คน (83.33%) จาก
จำนวนนักศึกษาตลอดหลักสูตร 30 คน ในปีการศึกษา 2565 

- ดำเนินการแก้ไขใหม่ดังปรากฏในหน้า 18 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 147 

ข้อวิพากษ์ ข้ออธิบายจากหลักสูตร การดำเนินการแก้ไข 

- ชี้แจงแผนการศึกษาถึงความแตกต่างในภาพรวมในหัวข้อ 
3.1.4 หน้า 26 

- แผนการศึกษาของหลักสูตรนี้มี 2 แผนการศึกษาคือแบบปกติ
และแบบสหกิจศึกษา ถ้านักศึกษาเลือกลงเรียนรายวิชา 
DS2303-344 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคอุตสาหกรรม
ด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์แล้ว ไม่อนุญาตให้
นักศึกษาเลือกลงรายวิชา DS2303-345 สหกิจศึกษาทางด้าน
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์อีก เพราะให้ถือว่าเป็น
รายวิชาที่นักศึกษาจะต้องเลือกลงทะเบียนเรียนอย่างใดอย่าง

หนึ่ง และกำหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอื่น ๆ ในกลุ่ม
วิชาบังคับเลือกเฉพาะด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ให้

ครบตามหลักสูตรกำหนด 

- เพิ ่มคำอธิบายในภาพรวมของแผนการศึกษาของ
หลักสูตร ดังปรากฏในหัวข้อ 3.1.4 หน้า 26 

- ปัญหาการจัดการสหกิจศึกษา เนื ่องจากระยะเวลาการ
เตรียมและออกฝึกปฏิบัติห่างกัน 

- การจัดการรายวิชา DS2303-325 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา อยู่ในช่วงภาคการศึกษาที่ 2 ของปีที่ 3 
เพื่อเอื้อต่อนักศึกษาที่ต้องการออกฝึกในรายวิชา DS2303-344 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคอุตสาหกรรมด้านวิทยาการ

ข้อมูลและการวิเคราะห์ ในช่วงภาคการศึกษาที่ 3 ของปีที่ 3 

- ไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 148 

ข้อวิพากษ์ ข้ออธิบายจากหลักสูตร การดำเนินการแก้ไข 

แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตรและ

กรรมการสหกิจศึกษาและฝึกงาน 
- การออกฝึกงานสำหรับแบบปกติอยู่ในช่วงใด 
 

- การออกฝึกงานสำหร ับแบบปกติจะจ ัดอย ู ่ ในช ่วงภาค
การศึกษาฤดูร้อนของปีที่ 3 โดยม่การลงทะเบียนในรายวิชา
ดังกล่าวในภาคการศึกษานั ้น ทางหลักสูตรได้วางแผนการ
ลงทะเบียนรายวิชาฝึกงานน้ันในภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีท่ี 4 

- เพิ่มคำอธิบายเพิ่มของการลงทะเบียนและการออกฝึก
ปฏิบัติงานในหน้า 51 ภายใต้หัวข้อการจัดเวลาและ
ตารางของรายวิชา DS2303-345 การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพภาคอุตสาหกรรมด้านวิทยาการข้อมูลและการ

วิเคราะห์ 
- การเตรียมฝึกสหกิจควรระบุจำนวนการฝึกอบรมตาม
จำนวนชั่วโมงที่กำหนดมาตรฐานสหกิจศึกษาในหัวข้อ 4.1.1 
หน้า 52 วงเล็บ 3 

- จำนวนหน่วยกิตของการทำสหกิจคือ 6(0-30-0)  - ทำการแก้ไขคำอธิบายหน้า 52 และตรงตามที่ปรากฎ
ในแผนสหกิจศึกษาหน้า 47 

- เนื่องจากวิชาฝึกสหกิจศึกษาเป็นวิชาเลือก นักศึกษาอาจ
ไม่ได้ออกฝึกสหกิจเลย หน้า 32 

-  รายว ิ ชา  DS2303-345 การฝ ึกประสบการณ ์ ว ิ ชา ชีพ
ภาคอุตสาหกรรมด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ และ
รายวิชา DS2303-346 สหกิจศึกษาทางด้านวิทยาการข้อมูล
และการวิเคราะห์ เป ็นรายวิชาที ่น ักศ ึกษาจะต้องเล ือก
ลงทะเบียนเรียนอย่างใดอย่างหนึ่ง และหลักสูตรกำหนดให้

- ไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 149 

ข้อวิพากษ์ ข้ออธิบายจากหลักสูตร การดำเนินการแก้ไข 

นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอื ่น ๆ ในกลุ ่มวิชาบังคับเลือก
เฉพาะด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ให้ครบตาม

หลักสูตรกำหนด 
- เนื่องจากหลักสูตรมุ่งเน้นในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและ
นำสารสนเทศไปใช้งาน จึงมีความจำเป็นที่นักศึกษาจะต้อง
เข้าใจบริบทเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ดังที่ระบุสายอาชีพไว้ท่ี
หน้า 4 จึงควรพิจารณานำรายวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจวิเคราะห์
เป็นวิชาบังคับอย่างน้อย 1 วิชา 

- รายวิชาที่เกี่ยวกับธุรกิจวิเคราะห์ คือ รายวิชา DS2303-308 
ระบบอัจฉริยภาพทางธุรกิจ (Business Intelligence System) 

- ปรับรายวิชา รายวิชา DS2303-308 ระบบอัจฉริยภาพ
ทางธุรกิจ (Business Intelligence System) ออกจาก
กลุ่มรายวิชาเลือกฯ มาอยู่ในกลุ่มวิชาเฉพาะด้านดัง
ปรากฎในหน้า 23 

- ตรวจสอบผลการเร ียนร ู ้  5 ด ้าน  เปร ียบเท ียบกับ 
Curriculum Mapping ให้สอดคล้องกันระหว่าง GE กับ
วิชาในสาขา 
 

- ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ใน Curriculum Mapping ของรายวิชา 
GE และรายวิชาในสาขานั้นไม่สอดคล้องกันเพราะหลักสูตร GE 
เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยฟาฏอนี และผลการเรียนรู้ 
5 ด้านของสาขาวิชานั้นสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2552 

- หลักสูตรมีการตรวจสอบและเขียนแยกระหว่างผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลาง GE กับหลักสูตรเฉพาะใน
รายวิชาดังปรากฎในหน้า 56 และหน้า 61 

- ตรวจสอบ Curriculum Mapping ให้มีจุดเน้นครอบคลุม
ทุกองค์ประกอบ 

- หลักสูตรมีการตรวจสอบจุดเน้นใน Curriculum Mapping 
โดยจุดเน้นน้ันครอบคลุมทุกองค์ประกอบ 

- ไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 150 

กรรมการคนท่ี 1 
รองศาสตราจารย์ ดร. ซุกรี หะยีสาแม  
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ข้อสังเกต ข้ออธิบายจากหลักสูตร การดำเนินการแก้ไข 

- ให้เพิ่มรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติตามคำวิพากษ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- หลักสูตรมีการจัดวางรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติทั้งหมด 4 
วิชาท่ีเป็นวิชาแกนทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 

- ได้แก้ไขตามคำแนะนำของผู้วิพากษ์หลักสูตรคนที่ 1 
ดังปรากฏในหน้า 142 

- ปรับแก้คำอธิบายรายวิชาใหม่ - คำอธิบายรายวิชายังไม่รัดกุมและถูกต้องตามลักษณะของ
รายวิชา 

- ได้ปรับแก้ไขใหม่ตามคำแนะนำของกรรมการสภา
วิชาการ 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 151 

กรรมการคนท่ี 2 
ดร. ธวัช นุ้ยผอม  
ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

ข้อสังเกต ข้ออธิบายจากหลักสูตร การดำเนินการแก้ไข 

- ให้เพิ่มรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติตามคำวิพากษ์ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- หลักสูตรมีการจัดวางรายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติทั้งหมด 4 
วิชาท่ีเป็นวิชาแกนทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 

- ได้แก้ไขตามคำแนะนำของผู้วิพากษ์หลักสูตรคนที่ 1 
ดังปรากฏในหน้า 142 

- การจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ภาษาอังกฤษโดยไม่มี
การเตรียมภาษาอังกฤษเลยนั ้น จะเป็นอุปสรรคต่อการ
จัดการเร ียนการสอนหรือไม่ เพราะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาน้ันค่อนข้างอ่อน 

- การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้นใช้ภาษาอังกฤษเป็น
หลัก ทางหลักสูตรได้จ ัดแผนการศึกษาของลงตัวในภาค
การศึกษาท่ี 1 ของปีท่ี 1 โดยจัดรายวิชาเก่ียวกับทักษะการอ่าน 
การพูด การฟัง และการเขียนภาษาอังกฤษ แก่นักศึกษา และ
ได้จัดแผนการรียนเสริมเพื่อรองรับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษา 

- ไม่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 152 

กรรมการคนท่ี 3 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เจ๊ะเหล๊าะ แขกพงษ์ 
ผู้อำนวยการสถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสนครินทร์ 

ข้อสังเกต ข้ออธิบายจากหลักสูตร การดำเนินการแก้ไข 

- จำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีทั้งหมด 6 ท่าน นั้นดู
เกินกว่าจำเป็นหรือเปล่า 
 

- หลักสูตรได้วางจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีทั้งหมด 6 
ท่าน เพื่อความหมาะสมและเอื้อความยืดหยุ่นต่อการลาศึกษา
ต่อของอาจารย์ประจำหลักสูตรในอนาคต อีกทั ้งทุกท่านมี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ สกอ กำหนด 

- ไม่มีแก้ไขการเปล่ียนแปลง 
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153 

ภาคผนวก จ 
สรุปผลสำรวจความต้องการและความสนใจต่อหลักสูตร
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แบบสำรวจความสนใจและความต้องการการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

 
แบบสำรวจนี ้เป็นส่วนหนึ ่งของการศึกษาความความสนใจและความต้องการของการ

ดำเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตร
นานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
วัตถุประสงค์ในการทำแบบสอบถามน้ี เพื่อเก็บข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการประกอบการ
ตัดสินใจในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ ของนักเรียนและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลที่ท่านตอบในแบบ
สำรวจชุดนี้จะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด และจะถูกใช้ประโยชน์ในการศึกษาเท่านั้น ทั้งน้ี
คณะผู ้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบแบบสอบถามนี ้ตามความเป็นจริง ครบถ้วน และ
ขอขอบพระคุณท่ีท่านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสน้ี 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
คำช้ีแจง โปรดทำเคร่ืองหมายในช่องหน้าข้อความท่ีตรงกับลักษระแต่ละข้อตามความเห็นของท่าน 

1. เพศ  
� ชาย    � หญิง 

2. อายุ 
� ต่ำกว่า 19 ปี   � ระหว่าง 19 – 24 ปี  � ระหว่าง 25 – 
30 ปี 
� ระหว่าง 31 – 35 ปี  � มากกว่า 35 ปี 

3. สถานภาพ 
� นักเรียนช้ันมัธยมปลาย � ศิษย์เก่า  � อาจารย์ผู้สอน 
� ผู้ประกอบการ  � อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................................................ 

4. สถานท่ีทำงาน/เรียนอยู่ท่ีโรงเรียน 
� โรงเรียนเอกชน  � สถานท่ีทำงานเอกชน  � สถานท่ีทำงานรัฐ 
� ประกอบอาชีพอิสระ  � อ่ืน ๆ โปรดระบุ ............................................................ 
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5. ท่านสนใจในหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์หรือไม่ 
� สนใจ   � ไม่สนใจ 

 
ตอนท่ี 2 ข้อมูลด้าน ด้านบริบท ปัจจัยเบ้ืองต้น กระบวนการ และผลผลิต 
คำช้ีแจง โปรดทำเคร่ืองหมาย P � ในช่องระดับความคิดเห็นตามสภาพจริง โดยพิจารณาตาม
เกณฑ์ดังน้ี 

5 หมายถึง เห็นด้วยมากท่ีสุด 
4 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
3 หมายถึง เห็นด้วยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
1 หมายถึง เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

ท่ี รายการ 
ระดับความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

1 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร       
1.1 แสดงลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในอนาคตอย่างชัดเจน       
1.2 มีเป้าหมายท่ีชัดเจนรองรับ       
1.3 มีความสอดคล้องกับสภาพและสภาวะในปัจจุบัน       
1.4 มีเอกลักษณ์/จุดประกายความคิดของบุคลากร       
1.5 สามารถนำไปปฏิบัติได้       
2 มาตรฐานและคุณลักษณะสำคัญของผู้เรียน       

2.1 แสดงถึงความสามารถท่ีจำเป็นตามสภาวะปัจจุบัน       
2.2 สามารถนำไปวางแผนปฏิบัติต่อไปได้       
3 โครงสร้างหลักสูตร       

3.1 มีความเหมาะสมและทันสมัย       
3.2 มีความสนใจในการเรียน       
3.3 เน้ือหาครอบคลุมทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์       
3.4 มีความเป็นนานาชาติ       
4 ส่ิงสนับสนุนด้านการเรียน       

4.1 ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน       
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ท่ี รายการ 
ระดับความเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
5 4 3 2 1 

4.2 อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์กระทรวงกำหนด       
5 บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา       

5.1 เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน       
5.2 มีงานรองรับเม่ือสำเร็จการศึกษา       
5.3 สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน       
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สรุปผลการสำรวจความสนใจและความต้องการการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
 
ผลการสำรวจความต้องการของการดำเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 ในแต่ละด้านตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติได้ดังน้ี 
 
วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบเจาะจง โดยสาขาวิชาได้จัดส่งแบบสอบถามไปยังนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนต่าง ๆ ภายใต้สังกัดโรงเรียนคุณภาพสถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัย 
ฟาฏอนี ซึ่งประกอบไป โรงเรียนในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา
วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ ศิษย์เก่าในนามสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ประกอบการ
ในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนในและต่างประเทศ จำนวน 130 คน โดยทำการสอบถาม
ความรู้พ้ืนฐานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 
 
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยการตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาท้ังหมดและคัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณ์ เพ่ือทำการ
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อคำนวณ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและแปลความหมายโดยการเทียบเกณฑ์การแปรความหมาย

ของ ค่าเฉล่ีย ในแต่ละข้อคำถาม ดังน้ี 
 
ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รายการ จำนวนผู้ตอบ ร้อยละ 

เพศ 
  

 ชาย 72 55.38 
 หญิง 58 44.62 
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รายการ จำนวนผู้ตอบ ร้อยละ 

อายุ 
  

 ต่ำกว่า 19 ปี 29 22.31 
 ระหว่าง 19 ถึง 24 ปี 23 17.69 
 ระหว่าง 25 ถึง 30 ปี 31 23.85 
 ระหว่าง 31 ถึง 35 ปี 34 26.15 
 มากกว่า 35 ปี 13 10.00 
สถานภาพ 

  

 นักเรียนช้ันมัธยมปลาย 52 40.00 
 ศิษย์เก่า 35 26.92 
 อาจารย์ผู้สอน 9 6.92 
 ผู้ประกอบการ 23 17.69 
 อ่ืน ๆ 11 8.46 
สถานท่ีทำงานหรือเรียนอยู่ท่ีโรงเรียน 

  

 โรงเรียนเอกชน 52 40.00 
 สถานท่ีทำงานเอกชน 58 44.62 
 สถานท่ีทำงานรัฐ 6 4.62 
 ประกอบอาชีพอิสระ 9 6.92 
 อ่ืน ๆ 5 3.85 
ท่านรู้จักหรือสนใจในหลักสูตรวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์หรือไม่ 

  

 ใช่ 89 68.46 
 ไม่ใช่ 41 31.54 
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลด้าน ด้านบริบท ปัจจัยเบ้ืองต้น กระบวนการ และผลผลิต 
 

รายการ 
การกระจายระดับความเห็น (%) ค่าเฉลี่ย 

(X) ระดับ 
5 4 3 2 1 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     

  

 ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในอนาคตอย่างชัดเจน 65.38 16.15 16.92 1.54 0.00 4.45 มาก 

 มีเป้าหมายท่ีชัดเจนรองรับ 31.54 26.92 34.62 5.38 1.54 3.82 มาก 

 มีความสอดคล้องกับสภาพและสภาวะในปัจจุบัน 57.69 30.00 10.00 2.31 0.00 4.43 มาก 

 มีเอกลักษณ์หรือจุดประกายความคิด 24.62 33.08 35.38 3.85 3.08 3.72 มาก 

 สามารถนำไปปฏิบัติได้ 20.00 41.54 30.00 6.92 1.54 3.72 มาก 

มาตรฐานและคุณลักษณะสำคัญของผู้เรียน 
     

  

 แสดงถึงความสามารถท่ีจำเป็นตามสภาวะปัจจุบัน 16.92 47.69 26.92 7.69 0.77 3.72 มาก 

 สามารถนำไปวางแผนปฏิบัติต่อไปได้ 12.31 24.62 50.00 13.08 0.00 3.36 ปานกลาง 

โครงสร้างหลักสูตร 
     

  

 มีความเหมาะสมและทันสมัย 26.15 53.08 20.00 0.77 0.00 4.05 มาก 

 มีความสนใจ 22.31 56.92 18.46 2.31 0.00 3.99 มาก 

 เน้ือหาครอบคลุมด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ 3.85 48.46 45.38 1.54 0.77 3.53 มาก 

 มีความเป็นนานาชาติ 66.92 20.00 13.08 0.00 0.00 4.54 มาก 

ส่ิงสนับสนุนด้านการเรียน 
     

  

 ทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 8.46 26.15 50.00 9.23 6.15 3.22 ปานกลาง 

 อาจารย์ผู้สอนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์กำหนด 6.92 17.69 58.46 10.00 6.92 3.08 ปานกลาง 

บัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษา 
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รายการ 
การกระจายระดับความเห็น (%) ค่าเฉลี่ย 

(X) ระดับ 
5 4 3 2 1 

 เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 14.62 43.85 24.62 16.15 0.77 3.55 มาก 

 มีงานรองรับเม่ือสำเร็จการศึกษา 22.31 47.69 24.62 5.38 0.00 3.87 มาก 

 สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงข้ึน 26.15 45.38 22.31 6.15 0.00 3.92 มาก 

ภาพรวมท้ังหมด 2770 3012 1875 240 28 3.81 มาก 
 

จากตารางแสดงให#เห็นว<า ภาพรวมผู#ตอบแบบสำรวจมความเห็นว<าความต#องการและความ

สนใจต<อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข#อมูลและการวิเคราะหQ มีค<าเฉลี่ย 3.81 อยู<

ในระดับมาก  โดยปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงคQของหลักสูตรฯนั้น มีเอกลักษณ์หรือจุด

ประกายความคิด สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง และมีมาตรฐานและคุณลักษณะสำคัญของผู้เรียนโดย
สามารถแสดงถึงจำเป็นตามสภาวะการณ์ปัจจุบัน อยู ่ที ่ 3.72 ในระดับมาก ส่วนโครงสร้างของ
หลักสูตรมีความเป็นนานาชาติและมีความเหมาะสมและทันสมัย อยู่ที่ 4.54 และ 4.05 ระดับมาก 
ตามลำดับ  และปัจจัยที่ส่งผลต่อบัณฑิตเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วคือ  สามารถศึกษาต่อในระดับท่ี
สูงข้ึนและเป็นท่ีต้องการของตลาดงานปัจจุบันท่ี 3.92 และ 3.87 ตามลำดับ 
 

ผลสำรวจอ่ืน ๆ 
 จาการเผยแพร<รายชื่อสาขาอาชีพที่มาแรงและความต#องของตลาดสูง โดยรายงานจากเว็บไซตQ 

ThaiSMEs ในปh 2562 จัดให#นักวิเคราะหQข#อมูลเปjนอาชีพอันดับ 2 รองจากสาขาวิศวกรรมหุ<นยนตQ 

ดัต<อไปน้ี (Thai SMEs, 2) 

1. วิศวกรรมหุ<นยนตQ  

2. Data Artist  

3. แพทยQด#านความงาม  

4. นักพัฒนาแอพพลิเคช่ัน หรือ โปรแกรมเมอรQ 

5. นักพัฒนาซอฟแวรQ OS  

6. นักพัฒนาไมโครซิฟ  

7. ติวเตอรQหรือนักแปลภาษา  

8. ธุรกิจเก่ียวกับเลนสQและเซ็นเซอรQ  
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9. นักชีวเคมี  

10. งานด#านโลจิสติกสQ 

 

จากรายงานของ ซ<าร<า ไวทQ เกี่ยวกับ 13 งานอาชีพที่มีความต#องการและการจ#างงานด#าน

เทคโนโลยีใน ปh 2019 ในเว็บไซตQ CIO from IDG พบว<า 5 งานอาชีพที่มีความต#องการและอัตราการ

จ#างงานสูงสุดคือ นักวิเคราะหQข#อมูลด#านธุรกิจ ซึ่งเปjนสายอาชีพที่เปjนที่ต#องการของตลาดงานมาก

ที่สุด และตามด#วยนักสถาปนิกคลวาดQ นักวิศกรระบบคลาวดQ นักวิทยาสตรQข#อมูล และนักพัฒนา

ระบบท้ังซอฟตQแวรQและแอพพลิเคช่ันบนมืถือ (White, 2018) 
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162 

ภาคผนวก ฉ 
ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอน ีว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ว=าด?วย การศึกษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

 

โดยที่เปjนการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยว<าด#วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี เพื่อให#

เหมาะสมและสอดคล#องกับความมุ<งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห<งชาติ พ.ศ.

2542 รวมท้ังมีมาตรฐานและคุณภาพสอดคล#องกับหลักเกณฑQของกระทรวงศึกษาธิการ 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 34 แห<งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 

2546 แก#ไขเพิ่มเติม(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในคราวประชุมครั ้งท่ี 69 

(3/2018) เมื่อวันท่ี 17 เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 จึงออกระเบียบว<าด#วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ.

2562 ไว#ดังน้ี 
 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 
 

ข?อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว<า “ระเบียบมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ว<าด#วยการศึกษาข้ันปริญญาตรี 

พ.ศ.2562” 

ข?อ 2 ระเบียบนี้ให#ใช#บังคับสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ท่ี

เข#าศึกษาตั้งแต<  ปhการศึกษา 2562 เปjนต#นไป บรรดาความ ระเบียบ ข#อบังคับหรือ

คำส่ังอ่ืนใดท่ีขัดหรือแย#งกับระเบียบน้ีให#ใช#ระเบียบน้ีแทน 

ข?อ 3 ในระเบียบน้ี เว#นแต<จะมีข#อความให#เห็นเปjนอย<างอ่ืน 

“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

“อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

“คณะ หมายถึง คณะในมหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

“คณบดี” หมายถึง หัวหน#าผู#รับผิดชอบงานของคณะใน

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 

“สาขาวิชา  หมายถึง สาขาวิชาหรือหน<วยงานท่ีรับผิดชอบ

หลักสูตรในคณะ 

“หัวหน#าสาขาวิชา” หมายถึง หัวหน#าผู#มีหน#าท่ีรับผิดชอบงานของ

สาขาวิชาน้ัน ๆ 
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“อาจารยQท่ีปรึกษา” หมายถึง อาจารยQท่ีได#รับการแต<งต้ังจาก

มหาวิทยาลัยให#เปjนผู#ให#คำปรึกษาแก<

นักศึกษา 

“นักศึกษา” หมายถึง ผู#ท่ีมีรายช่ืออยู<ในทะเบียนเปjนนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และเปjนผู#ท่ีไม<อยู<ใน

ระหว<างโทษตัดสิทธิการเปjนนักศึกษา 

 

หมวดที่ 2 การเข?าเปOนนักศึกษา 
 

ข?อ 4 คุณสมบัติของผู#สมัครเปjนนักศึกษา 

4.1 เปjนผู#สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท<า จากสถาบัน

ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง เว#นแต<หลักสูตรต<อเนื่องจะต#องสำเร็จการศึกษา

ระด ับอน ุปร ิญญา หร ือประกาศน ียบ ัตรว ิชาการศ ึกษาช ั ้นส ู ง  หรือ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ๆ ท่ีเทียบเท<า 

4.2   ไม<เปjนผู#ที่มีความประพฤติเสื่อมเสียหรือถูกไล<ออกจากสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ 

เน่ืองจากความผิดทางวินัย 

4.3   ไม<เปjนโรคติดต<อร#ายแรงหรือโรคท่ีเปjนอุปสรรคต<อการศึกษา 

4.4   ได#รับการคัดเลือกเปjนนักศึกษาผ<านกระบวนการคัดเลือกที ่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

ข?อ 5 การคัดเลือกเข#าเปjนนักศึกษา 

การคัดเลือกผู#สมัครเข#าเปjนนักศึกษาให#เปjนไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข#าศึกษา

ในมหาวิทยาลัยท่ีจะมีประกาศให#ทราบเปjนคราว ๆ ไป 

 

หมวดที่ 3 การขึ้นทะเบียนเปOนนักศึกษา 
 

ข?อ 6 ผู #สมัครเข#าเปjนนักศึกษา จะมีสถานภาพเปjนนักศึกษาต<อเมื ่อได#ขึ ้นทะเบียนเปjน

นักศึกษาแล#ว โดยการขึ้นทะเบียนเปjนนักศึกษา ผู#สมัครเข#าเปjนนักศึกษาต#องนำ

หลักฐานต<าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ไปรายงานตัวต<อสำนักทะเบียนและส<งเสริม

วิชาการของมหาวิทยาลัย 

ข?อ 7 ผู#สมัครเข#าเปjนนักศึกษา ต#องขึ้นทะเบียนเปjนนักศึกษาด#วยตนเองตามวัน เวลา และ

สถานท่ีท่ีกำหนด พร#อมท้ังชำระเงินค<าธรรมเนียมต<าง ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 
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ข?อ 8 ผู#สมัครเข#าเปjนนักศึกษาที่ไม<สามารถขึ้นทะเบียนเปjนนักศึกษาตามวัน เวลา ที่กำหนด 

ต#องแจ#งเหตุขัดข#องให#มหาวิทยาลัยทราบเปjนลายลักษณQอักษร และต#องขึ้นทะเบียน

เปjนนักศึกษาภายใน 7 วัน นับจากวันท่ีกำหนด มิฉะน้ัน จะถือว<าสละสิทธิ 

ข?อ 9 ประเภทของนักศึกษา 

9.1  นักศึกษาเต็มเวลา หมายถึง นักศึกษาที ่ม ีค ุณสมบัต ิครบตามข#อ 4 ซ่ึง

มหาวิทยาลัยรับเข#าศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี  

9.2  นักศึกษาไม<เต็มเวลาหรือนักศึกษาสมทบ หมายถึง นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ

ตามข#อ 4 ซึ่งมหาวิทยาลัยรับเข#าศึกษาเพื่อรับปริญญาตรีในหลักสูตรที่เรียนไม<

เต็มเวลา 

9.3  นักศึกษาร<วมเรียน หมายถึง นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับให#ลงทะเบียนเรียน

และหรือทำวิจัยโดยไม<มีสิทธิรับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 

 

หมวดที่ 4 การลงทะเบียนรายวิชา 
 

ข?อ 10 การลงทะเบียนรายวิชาให#ยึดปฏิบัติตามกฎเกณฑQดังต<อไปน้ี  

10.1 การกำหนดวัน เวลา สถานท่ีและวิธีการลงทะเบียนเรียนในแต<ละภาคการศึกษา

ให#เปjนไปตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

10.2 นักศึกษาที่ไม<ได#ลงทะเบียนเรียนเมื่อพ#นกำหนด 2 สัปดาหQนับจากวันเปàดภาค

การศึกษาปกติ หรือ 1 สัปดาหQนับจากวันเปàดภาคการศึกษาฤดูร#อนจะหมด

สิทธ์ิในการลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคการศึกษาน้ัน 

10.3   ในภาคการศึกษาปกติใด ๆ หากนักศึกษาไม<ได#ลงทะเบียนเรียนจะต#องขอลาพัก

การศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันเปàดภาคการศึกษานั้น หากไม<ปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถอนชื่อผู#นั้นออกจากทะเบียนนักศึกษา เว#น

แต<นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเตรียมภาษา 

10.4 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาต<าง ๆ ต#องได#รับอนุมัติจากอาจารยQท่ีปรึกษาก<อน 

10.5  นักศึกษาจะต#องลงทะเบียนเรียนด#วยตนเองพร#อมทั้งชำระเงินค<าธรรมเนียม 

และหน้ีสินต<าง ๆ  (ถ#ามี) 

10.6  ในภาคการศึกษาปกตินักศึกษาต#องลงทะเบียนเรียนไม<ต่ำกว<า 9 หน<วยกิต และ

ไม<เกิน 22 หน<วยกิต ยกเว#นนักศึกษาในภาวะรอพินิจตามนัยแห<งข#อ 40 ของ

ระเบียบนี้ต#องลงทะเบียนเรียนไม<น#อยกว<า 9 หน<วยกิต และไม<เกิน 16 หน<วย
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กิต และสำหรับภาคการศึกษาฤดูร#อน นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไม<เกิน 10 

หน<วยกิต ยกเว#นนักศึกษาภาวะรอพินิจลงทะเบียนเรียนได#ไม<เกิน   6 หน<วยกิต 

10.7  การลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน<วยกิตมากหรือน#อยกว<าที่กำหนดไว#ในข#อ 

10.6 ต#องขออนุมัติจากคณบดี โดยผ<านอาจารยQที ่ปรึกษา เว#นแต<ในภาค

การศึกษาสุดท#ายที่นักศึกษาจะจบการศึกษาตามหลักสูตร และจำเปjนต#อง

ลงทะเบียนเรียนโดยมีจำนวนหน<วยกิตรวมกันไม<ถึงเกณฑQขั้นต่ำตามข#อ 10.6 

ให#อาจารยQท่ีปรึกษาพิจารณาอนุมัติได# 

10.8  ในกรณีที่มีเหตุอันควร มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดการสอนรายวิชาใดรายวิชา

หน่ึง หรือจำกัดจำนวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดก็ได# 

 

หมวด 5 ค=าบำรุงและค=าธรรมเนียมการศึกษา 
 

ข?อ 11 นักศึกษาต#องชำระค<าบำรุง และค<าธรรมเนียมการศึกษา เมื่อมีการลงทะเบียนรายวิชา 

ค<าบำรุง และค<าธรรมเนียมการศึกษาประเภทต<าง ๆ ให#เปjนไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัยซ่ึงต#องไม<เกินกว<าท่ีกำหนดในข#อกำหนดของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 6 ระบบการศึกษา 
 

ข?อ 12  หลักสูตรการสอนและระยะเวลาการศึกษาใช#ระบบทวิภาค คือ  

12.1 มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระบบทวิภาค โดยแบ<งปhการศึกษาหน่ึง ๆ เปjนสอง

ภาคการศึกษาปกติ ซึ่งเปjนภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคหนึ่งและภาคสอง 

ภาคการศึกษาปกติหนึ่งมีระยะเวลาไม<น#อยกว<า 15 สัปดาหQ และมหาวิทยาลัย

อาจเปàดภาคการศึกษาฤดูร#อนเพิ่มอีกได# ซึ่งเปjนภาคการศึกษาท่ีไม<บังคับมี

ระยะเวลาไม<น#อยกว<า 8 สัปดาหQ แต<ให#มีจำนวนชั่วโมงเรียนของแต<ละรายวิชา

เท<ากับภาคการศึกษาปกติ 

12.2  การกำหนดปริมาณการศึกษาของแต<ละรายวิชาให#กำหนดเปjนหน<วยกิต โดยมี

วิธีการกำหนด หน<วยกิตดังน้ี 

12.2.1  การศึกษาท่ีเปjนการบรรยายหรือสัมมนา ท่ีใช#เวลา 1 ช่ัวโมงต<อสัปดาหQ 

ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ ให#นับเปjน 1 หน<วยกิต 

12.2.2  การศึกษาที่เปjนการฝãกหรือทดลอง ที่ใช#เวลา 2-3 ชั่วโมงต<อสัปดาหQ 

ตลอดหน่ึงภาคการศึกษาปกติ ให#นับเปjน 1 หน<วยกิต  
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12.2.3  การฝãกงาน สหกิจศึกษา การศึกษาภาคสนาม การฝãกประสบการณQ

วิชาชีพ ที่ใช#เวลาไม<น#อยกว<า 45 ชั่วโมงต<อภาคการศึกษาปกติ ให#

นับเปjน 1 หน<วยกิต 

12.2.4  การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่น ๆ ตามที่ได#รับมอบหมาย ท่ี

ใช#เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม<น#อยกว<า 45 ชั่วโมงต<อภาค

การศึกษาปกติ ให#นับเปjน 1 หน<วยกิต 

12.2.5 การศึกษาบางรายวิชาที่มีลักษณะพิเศษ แตกต<างไปจากรายวิชาปกติ

อื่น ๆ มหาวิทยาลัยอาจกำหนดหน<วยกิตโดยใช#หลักเกณฑQอื่น ๆ ได#

ตามความเหมาะสมโดยได #ร ับความเห ็นชอบจากสำน ักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

12.3  คณะอาจกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนเรียนบางรายวิชา เพื่อให#นักศึกษา

สามารถเรียนวิชานั้นได#อย<างมีประสิทธิภาพ การลงทะเบียนเรียนที่ผิดเงื่อนไข

ให#ถือเปjนโมฆะในรายวิชาน้ัน 
ข?อ 13  การศึกษาตามอัธยาศัย เปjนการศึกษาที่ให#ผู#เรียนได#เรียนรู#ด#วยตนเองตามความสนใจ 

ศักยภาพ ความพร#อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณQ ส ังคม 

สภาพแวดล#อม ส่ือ หรือแหล<งความรู#   อ่ืน ๆ สำหรับจำนวนหน<วยกิตและปริมาณการ

เรียนรู#ของแต<ละรายวิชาให#เปjนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 

หมวด 7 การเพิ่มและการเพิกถอนรายวิชา 
 

ข?อ 14  การขอเพิ่มรายวิชา จะกระทำได#ภายใน 2 สัปดาหQแรกของภาคการศึกษาปกติหรือ

ภายในสัปดาหQแรกของภาคฤดูร#อนนับถัดจากวันเปàดภาคฤดูร#อน โดยได#รับอนุมัติจาก

อาจารยQท่ีปรึกษา 

ข?อ 15  การเพิกถอนรายวิชาต#องได#รับการอนุมัติจากอาจารยQที่ปรึกษา และต#องเพิกถอน

ภายใน 2 สัปดาหQแรกถัดจากวันเปàดภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาหQแรกของ

ภาคฤดูร#อนนับถัดจากวันเปàดภาคเรียนการศึกษาภาคฤดูร#อน วิชาที่ขอเพิกถอนนั้นจะ

ไม<บันทึกในรายงานผลการศึกษา 

ข?อ 16  การเพิกถอนรายวิชาภายหลังระยะเวลาที่ได#กำหนดไว#ใน ข#อ 15 จะต#องยื่นคำร#องขอ

อนุมัติเปjนกรณีพิเศษจากคณบดี หากได#รับอนุมัติให#เพิกถอนได#รายวิชาที่ขอเพิกถอน
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จะบันทึกสัญลักษณQ W โดยไม<ได#รับค<าหน<วยกิตคืน ถ#าไม<ได#รับอนุมัตินักศึกษาจะต#อง

ศึกษารายวิชาน้ันต<อไป 

ข?อ 17  การขอเพิ่มและการขอเพิกถอนรายวิชานี้จะต#องไม<ขัดกับจำนวนหน<วยกิตต<อภาคตาม

ข#อ 10.6 เว#นแต<ได#รับการอนุมัติจากคณบดี อน่ึงในกรณีท่ีนักศึกษาขาดสอบปลายภาค

เพราะเหตุสุดวิสัย นักศึกษาสามารถขออนุมัติเพิกถอนกรณีพิเศษจากคณบดีได#ภายใน 

5 วันทำการนับจากวันท่ีขาดสอบ   

 

หมวด 8 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
 

ข?อ 18  เวลาเรียน 

18.1  นักศึกษาจะมีสิทธิ์เข#าสอบวิชาใด จะต#องมีเวลาศึกษาไม<น#อยกว<าร#อยละ 80 

ของเวลาเรียนทั้งหมดในวิชานั้น หรือได#รับมอบหมายการทำงานเพิ่มเติมใน

รายวิชาน้ัน หลังจากท่ีได#รับการอนุมัติจากคณบดีเปjนกรณีพิเศษ 

18.2  มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลเปjนระยะ ๆ ระหว<างภาคการศึกษา และอาจมี

การสอบวัดผล เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

ข?อ 19  การประเมินผลในแต<ละรายวิชา ให#วัดผล และประเมินผลเปjนระดับข้ันและสัญลักษณQ 

19.1  การประเมินผลการศึกษาใช#ระบบสัญลักษณQ ดังต<อไปน้ี 

 คะแนนตัวอักษร    ความหมาย        แต?มระดับคะแนน 
 A เย่ียม (Excellent) 4.00 

 B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 

 B ดี (Good) 3.00 

 C+ เกือบดี (Fairly Good) 2.50 

 C พอใช# (Fair) 2.00 

 D+ อ<อน (Poor) 1.50 

 D อ<อนมาก (Very Poor) 1.00 

 F ตก (Failure)  0.00 

ในกรณีที่ไม<สามารถประเมินผลเปjนสัญลักษณQหรือค<าระดับดังกล<าวข#างต#นให#ใช#

สัญลักษณQ ต<อไปน้ี 

คะแนนตัวอักษร   ความหมาย          
I  การวัดผลยังไม<สมบูรณQ (Incomplete)  
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P                         การเรียนการสอนยังไม<ส้ินสุด (In Progress)     

S    การเรียนเปjนท่ีน<าพอใจ นักศึกษาสอบผ<านใน

รายวิชาน้ัน (Satisfactory) 

U  การเรียนไม<เปjนท่ีน<าพอใจ (Unsatisfactory) 

นักศึกษาจะต#องเรียนซ้ำเพ่ือเปล่ียน U เปjน S  

AUD ผู#เข#าร<วมเรียน (Auditor) การลงทะเบียนเรียน

รายวิชาน้ันเปjนพิเศษโดยไม<มีหน<วยกิต  

W        ขอเพิกถอนรายวิชาโดยได#รับอนุมัติและไม<ได#รับ

หน<วยกิต (Withdrawal) 

ในกรณีที่โอนหน<วยกิตจากการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ให#ใช#

ระดับตัวอักษรต<อไปน้ี 

 คะแนนตัวอักษร  ความหมาย 
CS  ผ<านการประเมินจากการทดสอบมาตรฐาน 

(Credits from Standardized Tests) 

CE  ผ<านการประเมินจากทดสอบท่ีไม<ใช<การทดสอบ

มาตรฐาน (Credits from Exams) 

CT ผ<านการประเมินจากการศึกษาหรืออบรมท่ีจัด

โดยหน<วยงานอ่ืนท่ีไม<ใช<สถาบันอุดมศึกษาท่ีได#รับ

การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ (Credits 

from Training) 

CP  ผ<านการประเมินจากแฟùมสะสมงาน (Credits 

from Portfolios)   

19.2  การให#ระดับคะแนนตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ F จะกระทำได#ใน

กรณีต<อไปน้ี 

19.2.1 ในรายวิชาที่นักศึกษาเข#าสอบและหรือมีผลงานที่ประเมินได#เปjนลำดับ

ข้ันตามท่ีหลักสูตรกำหนด 

19.2.2  เปล่ียนจาก I เปjน F หลังจากไม<ได#ส<งผลการศึกษาภายใน สองสัปดาหQ

แรกของภาคการศึกษาถัดไป  

19.2.3  เปล่ียนจาก P เปjน F หลังจากไม<ได#ส<งผลการศึกษาก<อนการสอบปลาย

ภาคของภาคการศึกษาถัดไป 
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19.3  การให# F นอกเหนือจากข#อ 19.1 จะกระทำได#ในกรณีต<อไปน้ี 

19.3.1  นักศึกษาเข#าสอบและสอบตก 

19.3.2  นักศึกษาขาดสอบโดยไม<ได#รับอนุญาตจากอธิการบดีหรือผู #ได#รับ

มอบหมาย 

19.3.3  นักศึกษาไม<มีสิทธิเข#าสอบ 

19.3.4  นักศึกษาทำผิดระเบียบในการสอบหรือทุจริตในการสอบและได#รับการ

ตัดสินให#สอบ   ตก 

19.3.5  เปลี่ยนจากสัญลักษณQ I เปjน F โดยอัตโนมัติเนื่องจากไม<ปฏิบัติตาม

ระเบียบของสัญลักษณQ I เพราะนักศึกษาไม<ทำงานที่อาจารยQผู#สอน

กำหนดให#เพื่อให#อาจารยQผู #สอนสามารถรายงานผลการประเมินได#

ภายในสองสัปดาหQแรกของภาคการศึกษาถัดไป 

19.4  การให# I จะกระทำได#กรณี 

19.4.1  นักศึกษาป†วยก<อนสอบ หรือระหว<างสอบเปjนเหตุให#ไม<สามารถเข#า

สอบในบางรายวิชาหรือทั้งหมดได#และปฏิบัติถูกต#องตามระเบียบการ

ลาป†วยโดยมีใบรับรองแพทยQและหรือใบแสดงการรับการรักษาของ

สถานพยาบาลของทางราชการหรือโรงพยาบาลเอกชนและได#รับ

อนุมัติจากอธิการบดี หรือผู#ได#รับมอบหมาย แต<ทั้งนี้นักศึกษาจะต#องมี

เวลาเรียนในแต<ละรายวิชา ไม<น#อยกว<าร#อยละ 80 

19.4.2  นักศึกษาขาดสอบโดยมีเหตุผลอันสมควร และอธิการบดีหรือผู#ได#รับ

มอบหมาย อนุมัติ 

19.4.3 นักศึกษาทำงานที่เปjนส<วนประกอบการศึกษายังไม<สมบูรณQ   และ

อาจารยQผู#สอนเห็นสมควร ให#รอผลการศึกษาโดยความเห็นชอบของ

หัวหน#าสาขาวิชา และหรือคณบดี และแจ#งให#สำนักทะเบียนและ

ส<งเสริมวิชาการของมหาวิทยาลัยทราบเปjนลายลักษณQอักษรพร#อมกับ

ผลการเรียนของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน 

19.5  การเปล่ียนสัญลักษณQ I จะต#องกระทำให#เสร็จส้ินภายในสองสัปดาหรQแรกของ

ภาคการศึกษาถัดไป 

19.6  การให# P จะกระทำได#เฉพาะบางรายวิชาที่สาขาวิชากำหนดเท<านั้น และให# P 

ต<อเนื่องได#ไม<เกิน 2 ภาคการศึกษา นับตั้งแต<ภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน และ
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จะเปลี่ยนอักษร P เมื่อได#รับการวัดและประเมินผลแล#ว ทั้งนี้ต#องดำเนินการให#

เสร็จสิ้นก<อนวันแรกของการสอบปลายภาค ในภาคการศึกษาปกติถัดไป หาก

พ#นกำหนดดังกล<าวมหาวิทยาลัยจะเปล่ียนอักษร P เปjน F หรือ U   

19.7  การให# S หรือ U จะกระทำได#เฉพาะรายวิชาที่ไม<มีหน<วยกิตหรือมีหน<วยกิตแต<

คณะเห็นว<าไม<สมควรประเมินผลการศึกษาเปjนสัญลักษณQที่มีแต#มระดับคะแนน 

ดังรายละเอียดต<อไปน้ี 

19.7.1  การให# S จะกระทำได#เมื่อนักศึกษาสามารถเรียนรายวิชานั้นผ<านเปjนท่ี

น<าพอใจ แต<จะไม<นับหน<วยกิตรวมเปjนหน<วยกิตสะสม ทั้งนี้สัญลักษณQ 

S จะใช#กับรายวิชาที่นักศึกษาจำเปjนต#องเรียนเพื่อเปjนการปรับพื้นฐาน

ก<อนที่จะเรียนรายวิชาต<อไปโดยมีเงื่อนไขว<าจะต#องผ<านรายวิชานี้ก<อน 

หรือนักศึกษาสนใจเรียนเพ่ือให#ได#รับความรู#โดยไม<ต#องการรับหน<วยกิต 

19.7.2 การให# U จะกระทำเมื่อนักศึกษาไม<สามารถเรียนรายวิชานั้นผ<านจน

เปjนที่พอใจ ลักษณะการเรียนและเงื่อนไขต<าง ๆ เช<นเดียวกับการให#

สัญลักษณQ S  

19.8  การให# W กระทำได#ในกรณีต<อไปน้ี  

19.8.1  ในรายวิชาท่ีนักศึกษาได#รับอนุมัติให#เพิกถอน ตามระเบียบในข#อ 16   

19.8.2 นักศึกษาที่ขาดสอบโดยมีเหตุอันสมควรให#นักศึกษาหรือผู#แทนแสดง

หลักฐานต<ออาจารยQที่ปรึกษา ทั้งนี้ให#อาจารยQที่ปรึกษาวินิจฉัยขั้นต#น

ว<ามีเหตุผลสมควรหรือไม< หากมีเหตุผลสมควรให#ทำเรื่องขออนุมัติ

คณบดีเพื่อให# W สำหรับรายวิชานั้นภายใน 5 วัน นับตั้งแต<วันสอบท่ี

ปรากฏตามตารางสอบ ถ#าคณบดีไม<อนุมัติให#ถือว<าส<วนที่ขาดสอบน้ัน

ได#คะแนนเปjนศูนยQและให#อาจารยQผู#สอนให#ระดับตามคะแนนระหว<าง

ภาค 

19.9  การให# AUD จะกระทำได#เฉพาะรายวิชาที่นักศึกษาขอเข#าร<วมศึกษาโดยไม<นับ

หน<วยกิต โดยปฏิบัติตามระเบียบการลงทะเบียนเรียน และระเบียบการเรียน

ปกติ 

19.10 การให# CS, CE, CT, CP จะกระทำได#ในรายวิชาที่นักศึกษาได#รับการเทียบโอน

หน<วยกิตการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย 

ข?อ 20 การคำนวณแต#มระดับคะแนนเฉล่ีย 
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20.1 ให#คำนวณเฉพาะรายวิชาที่นับหน<วยกิตและมีการประเมินผลเปjนสัญลักษณQที่มี

คะแนนตัวอักษรเปjน A, B+, B, C+, C, D+, D และ F 

20.2  แต#มระดับคะแนนเฉล่ียประจำภาค (Semester Grade Point Average, SEM-

GPA) ให#คำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาในแต<ละภาคการศึกษาโดยนำ

ผลรวมของผลคูณของหน<วยกิตกับแต#มระดับคะแนนที่นักศึกษาได#รับในแต<ละ

รายวิชาในภาคนั้น ๆ เปjนตัวตั ้ง แล#วหารด#วยจำนวนหน<วยกิตรวมของทุก

รายวิชาท่ีมีคะแนนตัวอักษรท่ีเรียนในภาคน้ัน 

20.3  แต#มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average, CUM-

GPA) ให#คำนวณจากผลการศึกษาของนักศึกษาตั้งแต<เริ่มเข#าศึกษาจนถึงภาค

หลังสุด โดยนำเอาผลรวมของผลคูณของหน<วยกิตกับแต#มระดับคะแนนท่ี

นักศึกษาได#รับทั้งหมดในแต<ละรายวิชาเปjนตัวตั้งแล#วหารด#วยจำนวนหน<วย

กิตรวมของทุกรายวิชาที่มีแต#มระดับคะแนน และในการหารนั้นให#ใช#   จุด

ทศนิยม 2 ตำแหน<ง โดยไม<มีการป¢ดเศษ 

ข?อ 21 การนับหน<วยกิตสะสม 
21.1  ให#นับจำนวนหน<วยกิตของรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรและมี

การประเมินผลเปjนสัญลักษณQท่ีมีแต#มระดับคะแนน 

21.2  สำหรับรายวิชาที่มีการลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตร แต<ไม<มีการประเมินผล

เปjนคะแนนตัวอักษรที่มีแต#มระดับคะแนน ให#นับจำนวนหน<วยกิตของรายวิชา

นั้นรวมในหน<วยกิตสะสม แต<ไม<นำมาคำนวณแต#มระดับคะแนนเฉลี่ยตามข#อ 

20 

 

หมวด 9 การสอบตกและการลงทะเบียนเรียนซ้ำ 
 

ข?อ 22  นักศึกษาท่ีสอบตกในวิชาบังคับจะต#องลงทะเบียนศึกษาวิชาน้ันซ้ำจนกว<าจะสอบได# 

ข?อ 23 นักศึกษาที่สอบตกในวิชาเลือกอิสระ (Free Elective) จะลงทะเบียนศึกษาวิชานั้นซ้ำ

อีก หรือเลือกวิชาเลือกอิสระอ่ืนแทนก็ได# 

ข?อ 24 นักศึกษาจะศึกษาซ้ำวิชาได#เฉพาะวิชาที่สอบได#คะแนนตัวอักษรไม<สูงกว<า D+ เท<าน้ัน 

และให#ใช#แต#มระดับคะแนนจากคะแนนตัวอักษรที่ได#รับครั้งสุดท#ายสำหรับคำนวณ

แต#มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
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ข?อ 25 การลงทะเบียนตามข#อ 22, 23, 24 จะกระทำได# โดยไม<จำกัดหน<วยกิตขั้นต่ำในแต<ละ

ภาคการศึกษา แต<ท้ังน้ีต#องไม<เกิน 2 ภาคการศึกษา 

 

หมวด 10 การเรียนโดยไม=นับหน=วยกิต 
 

ข?อ 26 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ไม<นับหน<วยกิต ต#องได#รับอนุญาตจากอาจารยQผู#สอน

รายวิชาน้ัน ๆ ด#วย 

ข?อ 27 รายวิชาที ่เรียนโดยไม<นับหน<วยกิต จะไม<นับรวมเข#าในจำนวนหน<วยกิตต่ำสุดท่ี

นักศึกษาจะต#องลงทะเบียนเรียนในแต<ละภาคการศึกษา 

ข?อ 28 จำนวนหน<วยกิตของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม<นับหน<วยกิตจะไม<นับรวมใน

หน<วยกิตสะสม 

ข?อ 29 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนโดยไม<นับหน<วยกิต สามารถเลือกที่จะให#มีหรือไม<มีการวัด

การประเมินผลการเรียนรายวิชาน้ัน ๆ ได# 

ข?อ 30 ให#ใช#สัญลักษณQ AUD ในรายงานผลการศึกษา สำหรับรายวิชาที่มีการเรียนโดยไม<นับ

หน<วยกิต ไม<ว<านักศึกษาจะมีการวัดและประเมินผลการเรียนในรายวิชาน้ัน ๆ หรือไม<ก็

ตาม 

 

หมวด 11 การฝlกงานและ/หรือฝlกประสบการณoวิชาชีพ/สหกิจศึกษา  
 

ข?อ 31 นักศึกษาจะต#องเข#ารับการฝãกงานหรือฝãกประสบการณQวิชาชีพตามที่กำหนดไว#ใน

หลักสูตรของคณะหรือสาขาวิชาหากปฏิบัติงานไม<ครบถ#วนให#ถือว<าการศึกษายังไม<

สมบูรณQตามความต#องการแห<งหลักสูตรของคณะหรือสาขาวิชาและไม<มีสิทธิได#รับ

ปริญญา 

ข?อ 32 การประเมินผลการฝãกงานที่มิได#กำหนดเปjนรายวิชาให#ใช#สัญลักษณQ S หรือ U ตามแต<

กรณี ในกรณี  ได# U จะต#องปฏิบัติตามเกณฑQของคณะหรือสาขาวิชา 

 

 
หมวด 12 การย?ายโอนนักศึกษา 

 

ข?อ 33 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอ่ืน 
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33.1 มหาวิทยาลัยอาจรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

โดยให#คณะและสาขาวิชาที่จะรับเข#าศึกษาเปjนผู #พิจารณาและได#รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

33.2 คุณสมบัติของนักศึกษาท่ีจะรับการพิจารณารับโอน 

   33.2.1 เปjนผู#ผ<านการคัดเลือกการเปjนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

ตามข#อ 4 

 33.2.3 ได#ลงทะเบียนเรียนในสถาบันอุดมศึกษามาแล#วไม<น#อยกว<า 1 ปh

การศึกษา  
33.3 ผู#โอนต#องยื่นคำร#องต<อสำนักทะเบียนและส<งเสริมวิชาการ เปjนเวลาไม<น#อยกว<า 

30 วันก<อนวันเปàดภาคการศึกษาท่ีประสงคQเข#าศึกษา 

33.4  นักศึกษาจะต#องใช#เวลาศึกษาอยู<ในมหาวิทยาลัยอย<างน#อย 1 ปhการศึกษา 

33.5 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยรับโอน มีสิทธิเรียนเต็มตาม

เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด ท้ังน้ีให#นับรวมเวลาเรียนจากสถาบันเดิมแล#วด#วย 

33.6 ในกรณีที่สถาบันเปàดหลักสูตรใหม< การเทียบโอนนักศึกษานั้นกระทำได#โดยต#อง

ไม<เกินกว<าชั้นปhและภาคการศึกษาที่หลักสูตรได#รับความเห็นชอบให#เปàดรับ

นักศึกษาแล#ว  

ข?อ 34 การย#ายคณะหรือสาขาวิชา  

คุณสมบัติของผู#มีสิทธิขอย#ายคณะหรือสาขาวิชา 

34.1  นักศึกษาที่ขอย#ายคณะหรือสาขาวิชา จะต#องศึกษาอยู<ในคณะหรือสาขาวิชา

เดิมไม<น#อยกว<า     1 ภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ไม<นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือ

ถูกให#พัก 

34.2  นักศึกษาที่ขอย#ายคณะหรือสาขาวิชา จะต#องยื่นเรื่องขอย#ายให#เสร็จสิ้นก<อน

การลงทะเบียนของภาคการศึกษาถัดไป 

34.3  นักศึกษาที ่ขอย#ายคณะหรือสาขาวิชา จะต#องมีคุณวุฒิทางการศึกษาและ

คุณสมบัติ ตรงตามท่ีสาขาวิชา หรือคณะท่ีขอย#ายเข#ากำหนด 

34.4  นักศึกษาที่ขอย#ายคณะหรือสาขาวิชา จะกระทำได#เพียงครั้งเดียวในระหว<าง

การเปjนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

34.5  การขอย#ายคณะหรือสาขาวิชาจะเสร็จสิ ้น เมื ่อได#รับอนุมัติจากคณะหรือ

สาขาวิชาที่ขอย#ายเข#าพร#อมทั้งชำระค<าธรรมเนียมการย#ายคณะหรือสาขาวิชา

ตามอัตราค<าธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 



หน#า | 175 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห ์(หลักสูตรนานาชาต)ิ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 175 

34.6  รายวิชาต<าง ๆ ของนักศึกษาที่ขอย#ายคณะหรือสาขาวิชา จะได#รับการโอนไป

คำนวณหาแต#มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาที่ตรงกับของคณะหรือ

สาขาวิชาใหม< 

34.7  คณะหรือสาขาวิชามีสิทธิพิจารณารับนักศึกษาที่ขอย#ายคณะ หรือสาขาวิชา

เพ่ิมเติมได#เฉพาะกรณีท่ีจำนวนนักศึกษายังไม<ครบตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว# 

34.8  ในกรณีที่ต#องการย#ายเข#าหลักสูตรใหม< การเทียบโอนนั้นกระทำได#โดยต#องไม<

เกินกว<าชั ้นปhและภาคการศึกษาที ่หลักสูตรได#รับความเห็นชอบให#เปàดรับ

นักศึกษาแล#ว 

 

หมวด 13 การเทียบรายวิชาและโอนหน=วยกิต 
 

ข?อ 35 มหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑQการเทียบวิชาเรียน ดังต<อไปน้ี 

35.1  เปjนรายวิชาหรือกลุ<มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท<าท่ี

กระทรวงศึกษาธิการหรือหน<วยงานของรัฐท่ีมีอำนาจตามกฎหมายรับรอง 

35.2  เปjนรายวิชาหรือกลุ<มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม<น#อยกว<า 3 ใน 4 

ของรายวิชาหรือกลุ<มรายวิชาที่ขอเทียบและมีจำนวนหน<วยกิตเทียบเท<าตามท่ี

กำหนดไว#ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

35.3  เปjนรายวิชาหรือกลุ<มรายวิชาที่สอบไล<ได#ไม<ต่ำกว<าระดับคะแนนตัวอักษร C 

หรือแต#มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท<า 

ข?อ 36 การโอนหน<วยกิตของการศึกษาในระบบ 

36.1  การโอนหน<วยกิตสำหรับนักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามาแล#ว 

36.1.1  การเทียบรายวิชาที่ขอโอนให#อยู<ในดุลยพินิจของสาขาวิชาที่จะรับเข#า

ศึกษา ท้ังน้ีให#เปjนไปตามหลักเกณฑQ ข#อ 35 

36.1.2  สามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน<วยกิตได#ไม<เกิน 3 ใน 4 ของจำนวน

หน<วยกิตรวม ของหลักสูตรที่รับโอน โดยรายวิชาหรือกลุ<มรายวิชาท่ี

เทียบโอนนั้นจะไม<นำมาคิดแต#มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ยกเว#นกรณี

ที่เปjนการย#ายสาขาวิชา สามารถนำมาคิดแต#มระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสมได# แต<เฉพาะรายวิชาที่มีในหลักสูตรที่ขอเทียบโอน ส<วนรายวิชา

อื่น ๆ จะไม<นำมาคิดแต#มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม แต<จะแสดงผลไว#ใน

ใบแสดงผลการเรียน 
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36.2 นักศึกษาท่ีประสงคQจะเทียบโอนหน<วยกิต สามารถยื่นคำร#องขอเทียบโอนหน<วย

กิตได#ภายใน    3 สัปดาหQแรกของทุกภาคการศึกษา ก<อนภาคการศึกษาที่ย่ืน

คำร#องขอสำเร็จการศึกษา และมีสิทธิ์ยื่นขอเทียบโอนหน<วยกิตของรายวิชาใน

หลักสูตรได#เพียงคร้ังเดียว  

36.3 การโอนหน<วยกิตสำหรับนักศึกษาท่ีขอเข#าศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสอง 

36.3.1 นักศึกษาท่ีประสงคQจะขอเข#าศึกษาปริญญาท่ีสองให#ย่ืนคำร#องต<อสำนัก

ทะเบียนและส<งเสริมวิชาการอย<างน#อย 2 เดือนก<อนกำหนดวัน

ลงทะเบียนเรียนของภาคการศึกษาที่จะเข#าศึกษา ซึ่งต#องได#รับการ

อนุมัติจากคณะกรรมการประจำสาขาวิชาท่ีนักศึกษาขอเข#าศึกษา 

36.3.2 ให#คณะที่นักศึกษาสังกัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำ

คณะ เปjนผู #พิจารณาเทียบโอนรายวิชาที ่เคยสอบได#มาแล#ว และ

กำหนดรายวิชาท่ีนักศึกษาต#องศึกษาเพ่ิมเติม   

36.3.3 ได#รับการยกเว#นการเรียนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของหลักสูตร

ปริญญาที่ขอศึกษาปริญญาที่สองในกรณีที่พิจารณาแล#วเห็นว<าผู#ขอ

ศึกษาปริญญาที่สอง ยังขาดความรู#ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก็อาจ

กำหนดให#ศึกษาเพ่ิมเติมวิชาเหล<าน้ันได# โดยไม<นับเปjนหน<วยกิตสะสม 

36.3.4 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน<วยกิตได#ไม<เกิน 3 ใน 4 ของ

จำนวนหน<วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน และต#องลงทะเบียนเรียน

วิชาเพิ่มเติมอีกไม<น#อยกว<า     1 ใน 4 ของจำนวนหน<วยกิตรวมตลอด

หลักสูตร 

36.3.5 รายวิชาที่ได#รับการเทียบโอนหน<วยกิต ให#ได#สัญลักษณQหรือระดับ

คะแนนตัวอักษรเดิม แต<ไม<นำมาคำนวณแต#มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

ข?อ 37 การโอนหน<วยกิตของการศึกษานอกระบบและ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข#าสู<

การศึกษาในระบบ 

37.1 ประเภทของผลงานและวิธีการประเมินให#เปjนไปตามที่หลักสูตร หรือสาขาวิชา

กำหนด ให#ผ ู #ขอเทียบโอนนำผลงานเกี ่ยวกับวิชาที ่ขอเทียบโอนยื ่นต<อ

คณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาเปjนราย ๆ หรือให#คณะกรรมการเทียบ

โอนกล่ันกรองโดยกำหนดให#มีการสอบข#อเขียนหรือสัมภาษณQ และเสนอผลการ

ประเมินให#คณะกรรมการประจำสาขาวิชาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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37.2 เกณฑQผ<านการประเมินต#องเทียบได#ไม<ต่ำกว<าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือ

แต#มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท<า 

37.3 การเทียบโอนหน<วยกิตผลการเร ียนร ู #จะต#องได #ร ับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการคณะให#นับจำนวนหน<วยกิตของรายวิชาหรือกลุ<มรายวิชาที่เทียบ

โอนหน<วยกิตได# แต<จะไม<ให#ระดับคะแนนตัวอักษรตามลำดับขั้น  และไม<มีการ

นำมาคำนวณแต#มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

37.4 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน<วยกิตได#ไม<เกิน  3  ใน  4  ของ

จำนวนหน<วยกิตรวม ของหลักสูตรที่รับโอน และจะต#องใช#เวลาศึกษาอยู<ใน

มหาวิทยาลัยอย<างน#อย 1 ปhการศึกษา 

 

หมวด 14 สถานภาพของนักศึกษา 
 

ข?อ 38 การจำแนกสภาพนักศึกษา กระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติแต<ละภาค ทั้งนี้ยกเว#น

นักศึกษาที่เข#าศึกษาเปjนปhแรก โดยปกติการจำแนกสภาพนักศึกษาจะกระทำเมื่อส้ิน

ภาคการศึกษาที่สองนับตั้งแต<เริ่มเข#าศึกษา สำหรับภาคฤดูร#อนให#นับผลการศึกษาไป

รวมกับผลการศึกษาในภาคการศึกษาปกติถัดไปที่นักศึกษาผู #นั ้นลงทะเบียนเพ่ือ

จำแนกสภาพนักศึกษา 

ข?อ 39 นักศึกษาปกติ ได#แก<นักศึกษาท่ีสอบได#แต#มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม<ต่ำกว<า 2.00 

ข?อ 40 นักศึกษาในภาวะรอพินิจ ได#แก<นักศึกษาที่สอบได#แต#มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว<า 

2.00 โดยให#จำแนกนักศึกษาในภาวะรอพินิจดังน้ี 

40.1  นักศึกษาที่ได#ศึกษาในมหาวิทยาลัยครบ 2 ภาคการศึกษาแล#ว และได#แต#ม

ระดับคะแนนเฉล่ียสะสมในภาคการศึกษาท่ีสองต้ังแต< 1.25 แต<ไม<ถึง 2.00 หรือ

นักศึกษาปกติที่ได#แต#มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต< 1.50 แต<ไม<ถึง 2.00 ใน

ภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได#รับภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 

40.2  นักศึกษาที่อยู<ในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 1 ที่ได#แต#มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต< 

1.70 แต<ไม<ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได#รับภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2 

40.3  นักศึกษาที่อยู<ในภาวะรอพินิจครั้งท่ี 2 ที่ได#แต#มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมตั้งแต< 

1.90 แต<ไม<ถึง 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป จะได#รับภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 3 

ข?อ 41 การเทียบฐานะช้ันปhของนักศึกษา ให#เปjนไปตามปhการศึกษาท่ีเข#าศึกษาในหลักสูตร  
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หมวด 15 การลาพักการศึกษา 
 

ข?อ 42 นักศึกษาอาจย่ืนคำร#องขออนุมัติลาพักการศึกษาได# ในกรณีหน่ึงกรณีใดต<อไปน้ี 

42.1  ถูกเกณฑQหรือระดมเข#ารับราชการทหารกองประจำการ 

42.2  ได#รับทุนแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว<างประเทศหรือท่ีอ่ืนใดท่ีมหาวิทยาลัย

เห็นสมควร 

42.3  เจ็บป†วยต#องพักรักษาตัวเปjนเวลานานตามคำสั่งแพทยQโดยมีใบรับรองแพทยQ

จากสถานพยาบาลของทางราชการหรือเอกชน  

42.4  มีเหตุจำเปjนส<วนตัว หรือมีเหตุผลอันสมควรได#รับพิจารณาให#ลาพักการศึกษา

ได# ทั้งนี้ให#นักศึกษายื่นคำร#องโดยเร็วที่สุดต<อคณบดี ยกเว#นสองภาคการศึกษา

แรกท่ีได#เข#าศึกษาในมหาวิทยาลัยจะลาพักการศึกษาไม<ได# นอกจากได#รับอนุมัติ

จากอธิการบดีเปjนกรณีพิเศษ 

ข?อ 43 การลาพักการศึกษา ตามข#อ 42 นั้น หมายถึง การขอรักษาสถานภาพนักศึกษาใน

กรณีที่นักศึกษามีความประสงคQจะไม<ลงทะเบียนเรียนในแต<ละภาคการศึกษาหลังจาก

ที่ได#ศึกษาในมหาวิทยาลัยมาแล#วอย<างน#อยสองภาคการศึกษา ยกเว#นจะได#รับอนุมัติ

เปjนกรณีพิเศษจากคณบดี ทั้งนี้ให#คณบดีอนุมัติได#ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษาปกติแต<ไม<

เกินสองภาคการศึกษาปกติติดต<อกัน ถ#านักศึกษายังมีความจำเปjนที่จะต#องขอลาพัก

ต<อไปอีก ให#ขออนุมัติเปjนกรณีพิเศษจากอธิการบดี ท้ังน้ีไม<นับภาคฤดูร#อน 

ข?อ 44 ในกรณีท่ีนักศึกษาได#รับอนุมัติให#ลาพักการศึกษาได# ให#นับระยะเวลาท่ีลาอยู<ใน

ระยะเวลาการศึกษาด#วย 

ข?อ 45 ระหว<างที่ได#รับอนุมัติให#ลาพักการศึกษา นักศึกษาจะต#องชำระค<าธรรมเนียมรักษา

สถานภาพการเปjนนักศึกษาทุกภาคการศึกษาปกติ มิฉะนั ้นจะพ#นสภาพการเปjน

นักศึกษา 

ข?อ 46 นักศึกษาท่ีได#รับอนุมัติให#ลาพักการศึกษา หากจะกลับเข#าศึกษาต<อให#ทำคำร#องเพ่ือขอ

อนุมัติลงทะเบียนรายวิชาต<อคณบดี 

ข?อ 47 เมื่อนักศึกษาได#รับอนุมัติให#กลับมาศึกษาแล#ว ให#มีสภาพการเปjนนักศึกษาเหมือนก<อน

ได#รับอนุมัติให#ลาพักการศึกษา 

ข?อ 48 การลาพักในระหว<างภาคการศึกษา จะมีผลดังต<อไปน้ี 
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48.1 ถ#าวันท่ีขอลาพักอยู<ในระหว<าง 14 วันแรกนับจากเปàดภาคการศึกษา หรือ 7 วัน

แรกนับจากเปàดภาคฤดูร#อน รายวิชาทั้งหมดจะไม<ปรากฏในใบรายงานผล

การศึกษา 

48.2 ถ#าวันขอลาพักพ#นกำหนด 14 วันแรกแต<ยังอยู<ภายใน 8 สัปดาหQแรกนับจากวัน

เปàดภาคการศึกษาปกติ และพ#นกำหนด 7 วันแรกแต<ยังอยู<ภายใน 4 สัปดาหQ

แรกนับจากวันเปàดภาคฤดูร#อน ให#บันทึกอักษร W สำหรับทุกรายวิชาท่ี

ลงทะเบียนเรียนในภาคน้ัน 

48.3  เมื่อพ#นกำหนด 8 สัปดาหQแรกนับจากวันเปàดภาคการศึกษาปกติหรือ 4 สัปดาหQ 

แรกนับจากวันเปàดภาคฤดูร#อน นักศึกษาอาจลาพักได#ในกรณีที่มีเหตุผลอัน

สมควร โดยนักศึกษาหรือผู#แทนที่เชื่อถือได#ยื่นหลักฐานที่ชัดเจนต<ออาจารยQท่ี

ปรึกษาเพื่อพิจารณาเสนอคณบดีแล#วแต<กรณีเมื่อได#รับอนุมัติให#ลาพักได#แล#ว 

ให#บันทึกอักษร W สำหรับรายวิชาทุกวิชา ท่ีลงทะเบียนในภาคน้ัน 

ข?อ 49 นักศึกษาที่ถูกลงโทษห#ามเข#าสอบไล<ตามระเบียบ ว<าด#วยวินัยนักศึกษา ให#ลาพัก

การศึกษาใน        ภาคการศึกษานั้นและบันทึกโทษนั้นไว#ในระเบียน ซึ่งปรากฏในใบ

รายงานผลการศึกษาด#วยในกรณีดังกล<าว ให#ถือว<านักศึกษาผู#นั้นไม<ได#รับแต#มระดับ

คะแนนและจำนวนหน<วยกิตใด ๆ สำหรับรายวิชาท่ีถูกห#ามเข#าสอบไล< 

 

หมวด 16 นักศึกษาที่กระทำทุจริตในการสอบ 
 

ข?อ 51 นักศึกษาที่กระทำทุจริตในการสอบจะต#องได#รับโทษซึ่งคณะกรรมการวินิจฉัยความผิด

ได#กำหนดโทษตามลักษณะของความผิด 

51.1  คณะกรรมการวินิจฉัยความผิด 

การวินิจฉัยความผิดให#กระทำโดยคณะกรรมการซ่ึง ประกอบด#วย 

51.1.1  ประธานกรรมการสอบไล<หรือผู#ที่ประธานกรรมการสอบไล<มอบหมาย 

ทำหน#าท่ีเปjนประธาน 

51.1.2  ผู#แทนจากสำนักทะเบียนและส<งเสริมวิชาการ 

51.1.3  ผู#แทนจากสำนักพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

51.1.4  ผู#แทนจากสาขาวิชาท่ีนักศึกษาถูกกล<าวหา 

มติของคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดในการกำหนดโทษนักศึกษา ที่กระทำ

หรือพยายามกระทำทุจริตให#ถือเปjนท่ีส้ินสุด 
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51.2  ลักษณะความผิดและบทลงโทษ 

บทลงโทษจะข้ึนอยู<กับลักษณะของการกระทำความผิดดังต<อไปน้ี 

51.2.1  ความผิดลักษณะท่ีหน่ึง เปjนการกระทำผิดโดย 

(1) นำเอกสารหรือส่ิงใด ๆ ที่เกี่ยวข#องกับรายวิชานั้นเข#า ไปในห#อง

สอบ และมี พฤติกรรมส<อว<าได#ใช#ประโยชนQในการกระทำทุจริต

แล#ว หรือเพื ่อจะได#ใช#ประโยชนQ หรือเข#าลักษณะตระเตรียม

กระทำทุจริต 

(2) ส<งคำตอบให#ผู#อื่นลอกหรือกำลังลอกหรือจะลอกคำตอบจากผู#อ่ืน

ซึ่งส<งให#โดยวิธีส<งเอกสารหรือมีการส<งหรือรับข#อความโดยวิธีอ่ืน

ให#แก<กันและมีหลักฐานอย<างชัดเจน 

(3)  สอบแทนกันในวิชาท่ีมีหรือไม<มีการบันทึกหน<วยกิต 

 นักศึกษาจะถูกลงโทษดังน้ี 

(1)  ได# F เฉพาะวิชาที่ทุจริตนั้นและได# W ในวิชาอื่นที่ได#ลงทะเบียน

เรียนไว#ในภาคการศึกษาน้ันทุกวิชา และ 

(2)  ถูกพักการเรียนหนึ่งปhการศึกษา (สองภาคการศึกษาปกติ และ

หนึ ่งภาคการศึกษาฤดูร#อน) โดยให#เริ ่มพักการเรียนในภาค

การศึกษาถัดไป ถ#าการกระทำความผิดนั้นมีบุคคลภายนอกร<วม

ด#วย มหาวิทยาลัยจะแจ#งให#สถาบันที่บุคคลนั้นสังกัดทราบเพ่ือ

พิจารณาโทษต<อไป 

51.2.2 ความผิดลักษณะที่สอง เปjนการกระทำผิดโดยมีเอกสาร หรือสิ่งใด ๆ 

ที่เกี่ยวข#องกับวิชานั้นไว#ในครอบครองในเวลาสอบ โดยพฤติกรรมที่ส<อ

ว<ามีไว#เพ่ือใช#ประโยชนQในการกระทำทุจริตไม<ชัดเจน 

นักศึกษาจะถูกลงโทษดังน้ี 

(1)  ได# F เฉพาะวิชาที่ทุจริตนั้นและได# W ในวิชาอื่นที่ได#ลงทะเบียน

เรียนไว#ในภาคการศึกษาน้ันทุกวิชา และ 

(2)  ถูกพักการเรียนหนึ่งภาคการศึกษาโดยให#เริ่มพักการเรียนในภาค

การศึกษาถัดไปที่หลักสูตรคณะที่นักศึกษาสังกัดบังคับให#ต#อง

เรียน หากเปjนการทุจริตในภาคการศึกษาท่ีสอง นักศึกษาจะไม<มี

สิทธิลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาฤดูร#อนของปhการศึกษาน้ัน 

และจะถูกพักการเรียนในภาคการศึกษาที่หนึ่งของปhการศึกษา
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ถัดไป เพราะภาคการศึกษาฤดูร#อนมิใช<เปjนภาคการศึกษาท่ี

หลักสูตรบังคับให#ต#องเรียน 

51.2.3  ความผิดลักษณะที่สาม เปjนการกระทำความผิดโดยการลอกหรือ

พยายามลอกผู#อื ่นหรือยินยอมให#ผู #อื ่นลอกโดยมิได#ส<งเอกสารหรือ

ข#อความให#แก<กัน โดยมีกรรมการคุมสอบอย<างน#อยสองคน เห็น

พฤติกรรมดังกล<าวอย<างแน<ชัด โทษความผิดในลักษณะดังกล<าว 

นักศึกษาจะได# F เฉพาะวิชาท่ีทุจริตน้ัน 

51.2.4  ความผิดลักษณะท่ีส่ี ได#แก<การกระทำความผิดดังต<อไปน้ี 

(1)  การพิมพQมาล<วงหน#า 

(2)  การนำสูตรเข#าไปในห#องสอบ 

(3)  การนำอุปกรณQ หรือเครื่องมือที่ต#องห#ามในวิชานั้นเข#าไปในห#อง

สอบ 

(4)  นำโจทยQข#อสอบออกจากห#องสอบโทษความผิดในลักษณะ

ดังกล<าว นักศึกษาจะถูกทำทัณฑQบนสูงสุด 

51.2.5 ความผิดลักษณะท่ีห#า เปjนการกระทำความผิดโดยมีเอกสาร หรือสิ่งใด 

ๆ ท่ีไม<เก่ียวข#องกับวิชาท่ีสอบไว#ในครอบครอง หรือมีพฤติกรรมอ่ืนใดท่ี

ทำให#เกิดป¢ญหาในการคุมสอบแต<ไม<ถึงขั ้นทุจริต โทษความผิดใน

ลักษณะดังกล<าว นักศึกษาจะถูกตักเตือนเปjนลายลักษณQอักษรและ

หากยังกระทำความผิดในลักษณะดังกล<าวอีกในครั้งต<อ ๆ ไปจะถูก

ลงโทษเพ่ิมข้ึนตามลำดับ 

51.2.6  อำนาจของคณะกรรมการวินิจฉัยความผิดในกรณีเกิดการกระทำทุจริต

ในการสอบอย<างอื ่นนอกจากที ่ระบุไว#แล#ว หรือมีการกล<าวหาใน

ภายหลังการสอบได#เสร็จสิ้นไปแล#วว<าได#เกิดการกระทำทุจริตขึ้นในการ

สอบครั้งใด ให#คณะกรรมการวินิจฉัยความผิดพิจารณากำหนดโทษ

นักศึกษาที่กระทำหรือพยายามกระทำทุจริตได# ตามความร#ายแรง

แล#วแต<กรณี 
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หมวด 17 ข?อบังคับวินัย มารยาทและความประพฤติของนักศึกษา 
 

ข?อ 52 เพื่อให#นักศึกษาทุกคนมีความประพฤติที่ดีงามและมีความตั้งใจต<อการศึกษาเล<าเรียน 

มีความรู#         คู<คุณธรรม นักศึกษาทุกคนจะต#องประพฤติเปjนผู#เคารพต<อระเบียบ

มหาวิทยาลัยตามประกาศว<าด#วย วินัย มารยาทและความประพฤติของนักศึกษา  

 

หมวด 18 การพ?นสภาพนักศึกษา 
 

ข?อ 53 นักศึกษาจะพ#นสภาพการเปjนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยภายใต#เง่ือนไขข#อหน่ึงดังน้ี 

53.1 ถึงแก<กรรมหรือลาออก 

53.2 ได#รับการวินิจฉัยจากแพทยQผู#เชี่ยวชาญ กรณีนักศึกษาเปjนโรคติดต<อร#ายแรง

หรือโรคท่ีเปjนอุปสรรคต<อการศึกษา  

53.3 มหาวิทยาลัยสั่งให#พ#นสภาพนักศึกษา ด#วยสาเหตุกระทำผิดวินัยอย<างร#ายแรง 

หรือถูกพิพากษาถึงท่ีสุดให#จำคุก 

53.4  ไม<ได#ลงทะเบียนเรียนภายใน 30 วัน นับจากวันเปàดภาคการศึกษาปกติ โดย

มิได#รับการอนุมัติให#ลาพักการศึกษา 

53.5  ลาพักเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดต<อกันเว#นแต<ได#รับอนุมัติเปjนกรณีพิเศษ 

53.6 ได#แต#มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว<า 1.00 ในภาคการศึกษาแรกที่เข#าศึกษา

ในมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีไม<นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให#พัก 

53.7 ได#แต#มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว<า 1.25 ในภาคการศึกษาปกติที่สองที่เข#า

ศึกษาในมหาวิทยาลัย ท้ังน้ีไม<นับภาคการศึกษาท่ีลาพักหรือถูกให#พัก 

53.8 ได#แต#มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว<า 1.50 ยกเว#นนักศึกษาที่เริ่มเข#าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยในสองภาคการศึกษาแรก 

53.9 ได#แต#มระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมต่ำกว<า 1.70 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป 

หลังจากได#รับภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 1 

53.10 ได#แต#มระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมต่ำกว<า 1.90 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป 

หลังจากได#รับภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 2 

53.11 ได#แต#มระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมต่ำกว<า 2.00 ในภาคการศึกษาปกติถัดไป 

หลังจากได#รับภาวะรอพินิจคร้ังท่ี 3 

53.12 ไม<สามารถเรียนได#หน<วยกิตครบในหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกำหนดตามข#อ 

54 
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53.13 ได#รับการอนุมัติปริญญา   
 

หมวด 19 ระยะเวลาการศึกษาและการขอรับปริญญา 
 

ข?อ 54 ระยะเวลาการศึกษา 

54.1 นักศึกษาเต็มเวลา ต#องใช#เวลาเรียนไม<น#อยกว<า 6 ภาคการศึกษาปกติหรือ

เทียบเท<าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปh หรือไม<น#อยกว<า 8 ภาคการศึกษา

ปกติหรือเทียบเท<าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปh  หรือไม<น#อยกว<า 10 ภาค

การศึกษาปกติหรือเทียบเท<าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีไม<น#อยกว<า 6 ปh และ

อย<างมากไม<เกิน 16 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท<าสำหรับหลักสูตรปริญญา

ตรี 4  ปh หรือไม<เกิน 20 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท<าสำหรับหลักสูตร

ปริญญาตรี 5 ปh หรือไม<เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท<าสำหรับ

หลักสูตรปริญญาตรีไม<น#อยกว<า   6  ปh 

54.2 นักศึกษาไม<เต็มเวลา ต#องใช#เวลาเรียนไม<น#อยกว<า 14 ภาคการศึกษาปกติหรือ

เทียบเท<าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4  ปh ไม<น#อยกว<า 17 ภาคการศึกษาปกติ

หรือเทียบเท<าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปh ไม<น#อยกว<า 20 ภาคการศึกษา

ปกติหรือเทียบเท<าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีไม<น#อยกว<า 6 ปh และอย<างมาก

ไม<เกิน 24 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท<าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปh 

ไม<เกิน 30 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท<าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปh 

ไม<เกิน 36 ภาคการศึกษาปกติหรือเทียบเท<าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีไม<น#อย

กว<า 6 ปh 

54.3 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรต<อเนื่องเต็มเวลา ต#องใช#เวลาเรียนไม<น#อยกว<า 4 ภาค

การศึกษา หรือเทียบเท<า และอย<างมากไม<เกิน 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ

เทียบเท<า  

54.4 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรต<อเนื่องไม<เต็มเวลา ต#องใช#เวลาเรียนไม<น#อยกว<า 8 

ภาคการศึกษาหรือเทียบเท<า และอย<างมากไม<เกิน 12 ภาคการศึกษา 

ข?อ 55 นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาได#รับปริญญาบัตร เมื่อได#เรียนและสอบได#จำนวนหน<วยกิ

ตครบตามที่กำหนดไว#ในหลักสูตรและข#อกำหนดของสาขาวิชา และสอบได#แต#มระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต< 2.00 ข้ึนไป 
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ข?อ 56 การให#อนุปริญญา ให#นักศึกษาที่สอบได#หน<วยกิตครบตามหลักสูตรปริญญาตรี ได#แต#ม

ระดับคะแนนเฉลี ่ยสะสมไม<ถึง 2.00 แต<ไม<ต่ำกว<า 1.50 มีสิทธิยื ่นคำร#องขอรับ

อนุปริญญาได# 

ข?อ 57 การให#ปริญญา นักศึกษาท่ีจะขอรับปริญญาต#องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

57.1 สอบไล<ได#จำนวนหน<วยกิตครบตามหลักสูตร 

57.2 ได#แต#มระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม<ต่ำกว<า 2.00 

57.3 มีความประพฤติเรียบร#อยเหมาะสมกับปริญญาบัตร 

57.4 ไม<มีพันธะด#านหน้ีสินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 

ข?อ 58 นักศึกษาท่ีสอบไล<ได#หน<วยกิตครบตามหลักสูตร แต<แต#มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม<ถึง 

2.00 จะรับปริญญาได#ก็ต<อเมื่อ ลงทะเบียนเรียนวิชาที่นักศึกษาเคยสอบได#ขั้น D+, D 

หรือ F หรือลงทะเบียนเรียนวิชาใหม<ซึ่งคณบดีเปjนผู#อนุมัติ จนกว<าจะทำแต#มระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมได#ถึง 2.00 ข้ึนไป ภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ข?อ 59 ในภาคการศึกษาสุดท#าย เมื่อนักศึกษาสอบได#จำนวนหน<วยกิตครบถ#วนตามหลักสูตร 

และได#แต#มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม<ต่ำกว<า 2.00 มีสิทธิ์ยื่นคำร#องแจ#งความจำนง

รับปริญญาต<อสำนักทะเบียนและส<งเสริมวิชาการ โดยผ<านอาจารยQที ่ปรึกษาและ

คณบดีตามลำดับ คณบดีเปjนผู#พิจารณาเสนอช่ือผู#สมควรได#รับปริญญา 

ข?อ 60 นักศึกษาจะต#องชำระหนี้สินทั้งหมดที่มีต<อมหาวิทยาลัย ให#เรียบร#อยเสร็จสิ้นก<อน จึง

จะได#รับการเสนอช่ือเพ่ือขอรับปริญญา 

ข?อ 61 สภามหาวิทยาลัย เปjนผู#พิจารณาอนุมัติปริญญา  

ข?อ 62 การให#ปริญญาเกียรตินิยม  

62.1  บัณฑิตต#องมีคุณสมบัติดังน้ี 
62.1.1 ไม<เปjนนักศึกษาในหลักสูตรภาคสมทบหรือหลักสูตรเฉพาะกิจ 

62.1.2 มีระยะเวลาการศึกษาไม<เกิน 4 ปhการศึกษา หรือเทียบเท<า สำหรับ

หลักสูตร 4 ปh หรือ 

62.1.3 มีระยะเวลาการศึกษาไม<เกิน 5 ปhการศึกษา  หรือเทียบเท<า สำหรับ

หลักสูตร 5 ปh หรือ 

62.1.4 มีระยะเวลาการศึกษาไม<เกิน 6 ปhการศึกษา  หรือเทียบเท<า สำหรับ

หลักสูตร 6 ปh 

62.1.5 มีระยะเวลาการศึกษาไม<เกิน 3 ปhการศึกษา  หรือเทียบเท<า สำหรับ

หลักสูตรปริญญาท่ีสอง 
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62.1.4 นักศึกษาต#องสอบได#หน<วยกิตครบตามกำหนดเวลาที่กล<าวไว#ข#างต#น 

ท้ังน้ีให#นับภาคการศึกษาท่ีได#รับอนุมัติให#ลาพักด#วย 

62.1.6 ไม<เคยเรียนซ้ำในรายวิชาใดเพื่อเปลี่ยนลำดับขั้นของคะแนนตัวอักษร

หรือแต#มระดับคะแนนหรือเพิ่มหน<วยกิตในรายวิชาที่ได#ลงทะเบียน

เรียนแบบร<วมเรียน (Audit) มาก<อน 

62.1.7 ไม<เคยมีรายวิชาใดได#คะแนนตัวอักษร F หรือ U 

62.1.8 มีความประพฤติเรียบร#อยและเข#าร<วมกิจกรรมบังคับครบตามท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด  

62.2 นักศึกษาที่มีสิทธิได#รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง จะต#องสอบได#แต#มระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต< 3.50 ข้ึนไป และไม<มีรายวิชาใด ๆ ได#คะแนนตัวอักษร 

D, D+, F หรือ U  

62.3 นักศึกษาท่ีมีสิทธิได#รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะต#องสอบได#แต#มระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต< 3.25 ข้ึนไป และไม<มีรายวิชาใด ๆ ได#คะแนนตัวอักษร 

D, D+, F หรือ U  

ข?อ 63 มหาวิทยาลัยฟาฏอนีจะจัดให#มีพิธีประสาทปริญญาปhละหนึ่งครั้ง ซึ่งจะประกาศให#

ทราบเปjนคราว ๆ ไป 

ข?อ 64 ให#ใช#ระเบียบมหาวิทยาลัยว<าด#วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2557 กับนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียนก<อนปhการศึกษา 2562 จนกว<าจะเรียนจบการศึกษา  

ข?อ 65 ให#อธิการบดีเปjนผู#รักษาการตามระเบียบน้ี และให#มีอำนาจสั่งการและปฏิบัติการได#

ตามท่ีเห็นสมควร 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี 17 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

                  (ลงช่ือ)       

                   (นายวันมูหะมัดนอรQ มะทา) 

                     นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
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ภาคผนวก ช 
มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี คร้ังท่ี 69 (3/2561) 
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ภาคผนวก ฌ 
มติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี คร้ังท่ี 71 (1/2562) 
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