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ประวัติความเปนมา
ประวัติวิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 
รื�อฟ�� น “ธรรมศาสตรบณัฑิต”

 
        เมื�อราว พ.ศ. 2537 สมยัที� ศาสตราจารย ์ดร.ชาญวทิย ์เกษตรศิร ิเป�นอธกิารบดีมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
กลุ่มศิษยเ์ก่าอาวุโส เตรยีม มธก. และผูที้�สาํเรจ็การศึกษาหลักสตูรธรรมศาสตรบณัฑิตเดิม ได้นําเสนอให ้
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรร์ื�อฟ�� นการจดัการเรยีนการ สอน “ธรรมศาสตรบณัฑิต” ขึ�นใหมอี่กครั�งหนึ�ง ในเวลานั�น 
ผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรห์ลายท่านได้ใหค้วามสนใจและศึกษาความเป�นไปได้ที�จะยกรา่งหลักสตูรที�ม ี
ลักษณะบูรณาการองค์ความรูส้าขาต่างๆทางสงัคมศาสตร-์มนุษยศาสตรที์�อาจจะตอบสนองความต้องการของ 
สงัคมไทยสมยัใหม่

 
ก่อตั�ง “สหวทิยาการสงัคมศาสตร”์

 
       ในชว่ง พ.ศ. 2538 – 2541 สมยั ศาสตราจารยพ์เิศษ นรนิติ เศรษฐบุตร เป�นอธกิารบดีมหาวทิยาลัย 
ธรรมศาสตร ์รฐับาลมนีโยบายสนับสนุนการขยายการจดัการศึกษาออกสูภ่มูภิาคภายใต้โครงการเป�ดวทิยาเขต 
สารสนเทศ ประกอบกับกระแสการเรยีกรอ้งของประชาคมในจงัหวดัลําปางวา่ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรค์วรม ี
การจดัการเรยีนสอนในระดับอุดมศึกษาชั�นปรญิญาตรเีพิ�มเติมหลังจากที�มกีารจดัการเรยีนการสอนในระดับ 
ปรญิญามหาบณัฑิตโดยคณะรฐัศาสตรอ์ยูแ่ล้วเป�นเวลาหลายป� ต่อมา ศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรม 
ทัศน์ รองอธกิารบดีฝ�ายวชิาการมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรใ์นขณะนั�น ได้เรยีนเชญิอธกิารบดีมหาวทิยาลัย 
ธรรมศาสตรใ์นขณะนั�นเขา้พบประชาคมชาวลําปาง เพื�อปรกึษาหารอืความเป�นไปได้ในการขยายการจดัการเรยีน 
การสอนขึ�นที�จงัหวดัลําปาง ซึ�งจะนําแนวคิด เกี�ยวกับหลักสตูรธรรมศาสตรบณัฑิตมาประยุกต์ในระดับปรญิญา 
ตรแีละเป�ดสอนที�ธรรมศาสตรลํ์าปางเป�นแหง่เดียวและแหง่แรกของประเทศไทยในขณะนั�น

 
       จากแนวคิดการพฒันาหลักสตูรแบบธรรมศาสตรบณัฑิตขึ�นมาใหม ่มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรจ์งึ แต่งตั�ง 
คณะทํางานชุดหนึ�งซึ�งม ีศาสตราจารยพ์เิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์, รองศาสตราจารย ์ดร.สายทิพย ์สคุติ 
พนัธ ์และรองศาสตราจารย ์พรชยั ตระกลูวรานนท์ เป�นแกนนําในการทําประชาพจิารณ์และพฒันาหลักสตูร จน 
ก่อตั�งหลักสตูรใหมข่องมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรใ์นขณะนั�น ใชช้ื�อวา่ “สหวทิยาการสงัคมศาสตร”์ ขึ�นมาบนฐาน 
การบูรณาการศาสตรด์้านสงัคมศาสตร ์และมนุษยศาสตรจ์ดัการเรยีนการสอนระดับชั�นปรญิญาตรทีี�มรีายวชิา 
ในลักษณะ “สหวทิยาการ”  โดยรวมวชิาด้านสงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์หลากหลายแขนงมาหล่อหลอมบณัฑิต 
ที�มคีวามรูอ้ยา่ง “สหวทิยาการ” ที�มคีณุภาพไปทํางานใชส้งัคมไทย สบืปณิธาน
 “ฉันรกัธรรมศาสตรเ์พราะธรรมศาสตรส์อนใหฉั้นรกัประชาชน”

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ลําดับเหตกุารณ์สาํคัญของวทิยาลัยสหวทิยาการ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์
 

วนัที� 23 กมุภาพนัธ ์2542  เป�ด SI ธรรมศาสตร ์ลําปาง
 

คณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ได้อนุมติัจดัตั�งโครงการศึกษา “หลักสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวทิยาการ 
สงัคมศาสตร”์ ขึ�นโดยจดัการเรยีนการสอนที�มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยลํ์าปาง

 
วนัที� 5 กมุภาพนัธ ์2546 สถาปนาวทิยาลัยสหวทิยาการ ยกระดับเทียบเท่าคณะ

 
       มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ได้ยกระดับโครงการปรญิญาตร ีสาขาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์ขึ�นเป�นหน่วยงานระดับคณะ 
โดยใชช้ื�อวา่ “วทิยาลัยสหวทิยาการ”  เมื�อ พ.ศ. 2546 โดยม ีรองศาสตราจารยเ์ล็ก สมบติั เป�นคณบดีคนแรก ต่อมาเมื�อม ี
การยุบบณัฑิตวทิยาลัยลงไป มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรจ์งึได้นําหลักสตูรการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาอีก 2 หลักสตูรมา 
สงักัดวทิยาลัยสหวทิยาการ ทําใหน้ับจาก พ.ศ. 2549 วทิยาลัยสหวทิยาการประกอบไปด้วยหลักสตูรดังต่อไปนี�

 
       (1) หลักสตูรปรญิญาตร ีศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสหวทิยาการสงัคมศาสตร ์Bachelor of Arts Program in 
Interdisciplinary Studies of Social Science หรอืชื�อยอ่วา่ SI จดัการเรยีนการสอนที�มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์
ศูนยลํ์าปาง ป�จจุบนันี�ได้พฒันาสาขาวชิาใหทั้นสมยับูรณาการสหวทิยาการศาสตรอ์อกเป�น 4 สาขา ประกอบด้วย ได้แก่ สาขา 
จนีศึกษา (Chinese Studies) สาขาอนุภมูภิาคลุ่มแมน่ํ�าโขงศึกษา (Greater Mekong Subregion Studies) สาขา 
การจดัการทรพัยากรทางสงัคมและวฒันธรรม (Socio-Cultural Resources Management) และสาขาการ 
พฒันาการท่องเที�ยว (Tourism Development) โดยชื�อหลักสตูรภาษาอังกฤษคือ Bachelor of Arts Program in 
Interdisciplinary Studies of Social Science บณัฑิตที�สาํเรจ็การศึกษาจะได้วุฒ ิศิลปศาสตรบณัฑิต (สหวทิยาการ 
สงัคมศาสตร)์ หรอืชื�อยอ่ตัวอักษร ศศ.บ. (สหวทิยาการสงัคมศาสตร)์ ชื�อวุฒภิาษาอังกฤษ ชื�อเต็มวา่ Bachelor of Arts 
(Interdisciplinary Studies of Social Science) ชื�อยอ่ตัวอักษร B.A. (Interdisciplinary Studies of Social 
Science) จดัการเรยีนการสอน 4 ป� ณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยลํ์าปาง

 
       (2) หลักสตูรปรญิญาโท ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาสตรศึีกษา (ชื�อเดิม) ซึ�งจดัการเรยีนการสอนที�มหาวทิยาลัย
ธรรมศาสตรท่์าพระจนัทร ์เดิมอยูภ่ายใต้การดําเนินงานของ 2 หน่วยงาน คือ สาํนักบณัฑิตอาสาสมคัรและโครงการสตรแีละ 
เยาวชนศึกษา โดยดําเนินการจดัการเรยีนการสอนในรูปโครงการพเิศษต่อมาเมื�อควบรวมสงักัดต่อวทิยาลัยสหวทิยาการ ได ้
ปรบัปรุงหลักสตูรหลายครั�งจนป�จจุบนั ใชช้ื�อวา่ “หลักสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสตร ีเพศสถานะ และเพศวถีิ 
ศึกษา  ใชภ้าษาอังกฤษวา่ Master of Arts Program in Women, Gender and Sexuality Studies ผูส้าํเรจ็การ 
ศึกษาจะได้ปรญิญาชื�อภาษาไทยวา่ “ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต (สตร ีเพศสถานะ และเพศวถีิศึกษา) ภาษาอังกฤษวา่ Master 
of Arts (Women, Gender and Sexuality Studies) โดยมชีื�อยอ่ตัวอักษร ศศ.ม. (สตร ีเพศสถานะ และเพศวถีิ 
ศึกษา) และชื�อยอ่ภาษาอังกฤษวา่  M.A. (Women, Gender and Sexuality Studies)

 
       (3) หลักสตูรปรญิญาเอกสหวทิยาการ ซึ�งจดัการเรยีนการสอนที�มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรท่์าพระจนัทร ์ที� เดิมอยูใ่ต้ 
สาํนักงานบณัฑิตศึกษามหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ภายหลังปรบัปรุงหลักสตูรในสงักัดของวทิยาลัยสหวทิยาการ  ใชช้ื�อ 
หลักสตูรภาษาไทยวา่ หลักสตูรปรชัญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวชิาสหวทิยาการ ตรงกับภาษาอังกฤษวา่ Doctor of 
Philosophy Program in Integrated Science โดยชื�อปรญิญาและสาขาวชิาภาษาไทย จะใชช้ื�อเต็มวา่ ปรชัญาดษุฎี 
บณัฑิต (สหวทิยาการ) ชื�อภาษาอังกฤษ ชื�อเต็ม Doctor of Philosophy (Integrated Science) ชื�อยอ่ตัวอักษร 
ปร.ด. (สหวทิยาการ)  และชื�อยอ่ตัวอักษรภาษาอังกฤษวา่  Ph.D. (Integrated Science)

 
 
 
 
 
 
 



พุทธศักราช 2556  เป�ด PPE ธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร์
 

จดัตั�งหลักสตูร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์ที�ธรรมศาสตรท่์าพระจนัทร์

       วทิยาลัยสหวทิยาการได้เป�ดหลักสตูรปรญิญาตร ี ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์
 ใชช้ื�อหลักสตูรภาษาอังกฤษวา่ Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics
นักศึกษาที�สาํเรจ็การศึกษาจะได้วุฒปิรญิญาตร ี ศิลปศาสตรบณัฑิต (ปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร)์ ชื�อวุฒภิาษา
อังกฤษ ชื�อเต็ม Bachelor of Arts (Philosophy, Politics and Economics) ตัวอักษรชื�อยอ่วุฒ ิศศ.บ. (ปรชัญา
การเมอืง และเศรษฐศาสตร)์ และชื�อยอ่ภาษาอังกฤษ B.A. (Philosophy, Politics and Economics)  โดยดาํเนนิ
การจดัการเรยีนการสอน ณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์โดย เป�ดรบันักศึกษา เป�นป�แรก ในป�การศึกษา 2556
มนัีกศึกษาสนใจเขา้สอบแขง่ขนัจาํนวนมาก

 
พุทธศักราช 2557 เป�ด PPE ธรรมศาสตร ์ลําปาง

 
ก่อตั�งหลักสตูร ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์ที�ธรรมศาสตรลํ์าปาง

 
        วทิยาลัยสหวทิยาการไดข้ยายหลักสตูรปรญิญาตร ีศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์ 
ที�ใชช้ื�อหลักสตูรภาษาอังกฤษวา่ Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics โดย
นักศึกษาที�สาํเรจ็การศึกษาจะได้วุฒปิรญิญาตร ีศิลปศาสตรบณัฑิต (ปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร)์ ชื�อวุฒภิาษา
อังกฤษ ชื�อเต็ม Bachelor of Arts (Philosophy, Politics and Economics) ตัวอักษรชื�อยอ่วุฒ ิศศ.บ. (ปรชัญา
การเมอืง และเศรษฐศาสตร)์ และชื�อยอ่ภาษาอังกฤษ B.A. (Philosophy, Politics and Economics)  โดยดาํเนนิ
การจดัการเรยีนการสอน ณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตรศู์นยลํ์าปาง โดย เป�ดรบันักศึกษา เป�นป�แรก ในป�การศึกษา 2557

 
พุทธศักราช 2561 เป�ด DSI ธรรมศาสตร ์รงัสติ

 
       ด้วยความจาํเป�นดา้นการบูรณาการศาสตรทั์�งทางด้านสงัคมศาสตร ์มนษุยศ์าสตร ์และวทิยาศาสตรที์�ตอบโจทยค์วาม
เปลี�ยนแปลงของโลกยุคใหม ่วทิยาลัยสหวทิยาการจงึเป�ดการเรยีนการสอนหลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขา
วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรมขอ้มูล หรอื Bachelor of Science Program in Data Science and Innovation
หรอืเรยีกยอ่วา่ DSI โดยบณัฑิตที�สาํเรจ็การศึกษาจะไดร้บัวุฒปิรญิญา วทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรม
ขอ้มูล) หรอื Bachelor of Science (Data Science and Innovation) ซึ�งมชีื�อยอ่ วท.บ. (วทิยาศาสตรแ์ละ
นวตักรรมขอ้มูล) หรอื B.Sc. (Data Science and Innovation) จดัการเรยีนการสอนในระยะเวลา 4 ป� ณ
มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ศูนยร์งัสติ

 
 

พุทธศักราช 2563 เป�ด PPE Inter Thammasat Tha Prachan
 

       วทิยาลัยเป�ดหลักสตูรนานาชาติ สาขาวชิาปรชัญา การเมอืง และเศรษฐศาสตร ์ที�ใชช้ื�อหลักสตูรภาษาอังกฤษวา่
Bachelor of Arts Program in Philosophy, Politics and Economics (International Program) โดย
นักศึกษาที�สาํเรจ็การศึกษาจะได้วุฒปิรญิญา Bachelor of Arts (Philosophy, Politics and Economics) 
 (International Program) หรอื B.A. (Philosophy, Politics and Economics)  โดยดาํเนนิการจดัการเรยีน
การสอน ณ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร ์ท่าพระจนัทร ์โดย เป�ดรบันักศึกษาเป�นป�แรก ในป�การศึกษา 2564 นี�



                 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษาทุกทาน วันนี้ทานไดตัดสินใจที่จะเขามาศึกษากับวิทยาลัยสห 
วิทยาการขอใหเชื่อมั่นวา เราพรอมที่จะดําเนินตามปรัชญาของหลักสูตรเพื่อใหทุกทานไดมีความรู มีประสบการณอยางสมบูรณเปน 
บัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนบัณฑิต  “SMART” มี S - Skill and Ability M – Morality A – 
Ambition R - Responsibility T - Talent เปาหมายของเรา เราตองการทําบางเรื่องที่เชื่อมั่นวาจะทําใหวิทยาลัยและนักศึกษาม ี
ความกาวหนา อาทิ เราตองการเปนผูนําการเปลี่ยนผานทั้งระบบ (Systematic Transformation) มุงเปลี่ยนผาน 2 ดาน คือ 
การเปลี่ยนผานดานหลักสูตร (curricular Transformation) ในทุก ๆ หลักสูตรนั้นจะตองมีความทันสมัยและสอดคลองกับ 
สถานการณปจจุบัน และการเปลี่ยนผานดานองคกร (Organizational Transformation) ซึ่งการบริหารจัดการองคกรนั้นจะตอง 
มีความเทาทันเทคโนโลยี และปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหตอบสนองความตองการตอผูรับบริการทุกภาคสวน เรา 
ตองการยกระดับทักษะใหแกนักศึกษา (Upskilling) วิทยาลัยสหวิทยาการไดเล็งเห็นความสําคัญของทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21 
เราตองการสรางสรรคองคความรูเพื่อสังคมและวงวิชาการในการบริการวิชาการสูสังคมนั้น  (Contribution to Society and 
the Academia) คือจะตอง ยกระดับผลงานวิจัยและหลักสูตรที่ผสมผสานความรูเชิงสหวิทยาการ และอาศัยความเชี่ยวชาญที่หลาก 
หลายของคณาจารยเปนจุดแข็งในการบริการสังคม เพื่อใหสังคมทุกภาคสวนไดรับความรู ความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไป 
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม เราตองการเพิ่มพูนความเปนนานาชาติและสรางเครือขายกับชุมชนทองถิ่น 
(Internationalization and Local Community Network Formation)  ขยายเครือขายนั้นนับเปนอีกหนทางหนึ่งในการ 
ขยายองคความรูสูสังคม เพราะเปนการแลกเปลี่ยนความรูในดานทักษะวิชาที่มีความหลากหลาย และแตกตางกัน และนําทักษะเหลานั้นมา 
ประยุกต ปรับใช และพัฒนาสังคมตอไป
                 

สารจากคณบดี วิทยาลัยสหวิทยาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฝน สุเอียนทรเมธี
คณบดีวิทยาลัยสหวิทยาการ

 

       นอกจากนี้ เราตั้งเปาไววา บุคลากรของวิทยาลัยสหวิทยาการจะตองมีความมั่นคงและยั่งยืนใน 
การปฏิบัติหนาที่ (Stability and Sustainability) คือความมั่นคงและความยั่งยืน จึงไดมุงพัฒนา 
ทักษะใน 3 ดาน คือ Smart Office Quality life และ Motivation รวมถึงการจัดทุนและ 
สวัสดิการ เพื่อเปนขวัญกําลังใจและเพื่อความมั่นคงยั่งยืนในการทํางานของบุคลากร ซึ่งที่ไดกลาวมานี ้
จะสามารถสรางกําลังใจและเปนการปลูกจิตสํานึกในการพัฒนาตนเองเพื่อการปฏิบัติหนาที่ดวย  การที ่
จะกาวสูสังคมยุคใหมไดนั้นจะตองมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง และมีวิสัยทัศนในการวางแผนและมอง 
การณไกลอยูเสมอ รวมทั้งสรางความสัมพันธอันดีตอสังคมรอบขางเพื่อที่จะเรียนรูถึงความแตกตาง 
เราจึงจะสามารถอยูในทุกๆ สังคมและมีความพรอมในการเขาสูสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไดอยางม ี
ความสุข  ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่เขามาเปนสวนหนึ่งของวิทยาลัยสห 
วิทยาการ ขอใหทุกคนมุงมั่นและประสบผลสําเร็จตามที่ตั้งใจ



สารจากรองคณบดีฝ�ายวิชาการ วิทยาลัยสหวิทยาการ
        
          ขอตอนรับนักศึกษาใหม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและ
นวัตกรรมขอมูล ปการศึกษา 2565 ทุกคน 
การเปลี่ยนผานจากรั้วโรงเรียนสูรั้วมหาวิทยาลัยอาจเปนสิ่งแปลกใหมสําหรับทุกคน การกาว
เทาเขาสูรั้วมหาวิทยาลัยจะมีสิ่งตาง ๆ ที่นาคนหา นาสนใจเรียนรูมากมาย ในเวลา 4 ป ที่อยู
ในบานสหวิทยาการเด็กๆไดเรียนรูทักษะทางวิชาการอยางเขมขนเพื่อประกอบสัมมาอาชีพ แตที่
สําคัญยิ่งกวา คือ ทักษะ Soft skill ที่ทุกคนจะไดรับ 
           บานสหวิทยาการหลังนี้จะเปนมากกวาแหลงเรียนรูดานวิชาการ แตเปนโอกาสที่ให
ทุกคนไดรูจักสังคม รูจักชีวิต ทางที่เดินอาจราบเรียบหรือขรุขระสลับกันไปบาง แตมันคือบท
ทดสอบใหทุกคนไดเรียนรู และฝกฝนการจัดการชีวิตเพื่อกาวสูโลกกวางในอนาคต

     “ยินดีตอนรับทุกคนสูการเรียนรูแบบสหวิทยาการ บานอันแสนอบอุนหลังนี้คะ” 
 อาจารย ดร.อรณิชา  เมี่ยงบัว

  รองคณบดีฝายวิชาการ
 

แด สหวิทยาการ’ธรรมศาสตร ที่รักยิ่ง 
1.เสรีภาพทางวิชาการ เสรีภาพทางความคิด ความสุข และคุณภาพชีวิต จะเกิดขึ้นที่ธรรมศาสตร โปรดสนุกกับโลก
การเรียนรู นับแตนี ้
2.บัณฑิตธรรมศาสตรจะใสครุยลุยโคลน และเปนที่พึ่งของประชาชนตลอดไป พวกคุณพรอมแลวนะ 
3.อุดมการณธรรมศาสตรเพื่อประชาชนยังคงเขมขน ปณิธานธรรมศาสตรเพื่อสังคมยังคงเขมขลัง เเละคนธรรมศาสตร 
ตองยังคงหยัดยืนเพื่อผูอื่นอยางเขมแข็ง จิตวิญญาณธรรมศาสตรเปนเรื่องที่พวกเราทุกคนจะรักษาเอาไว
4.สังคมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มีคุณภาพ นักศึกษาจะมีพื้นที่เเหงเสรีภาพและทุกองคาพยพของธรรมศาสตร 
เคลื่อนดวยสันติภาพ เพราะทุกภาพของธรรมศาสตรลวนมีพวกคุณอยูในนั้น
5.ธรรมศาสตร แคร และดูแลทุกคน สหวิทยาการ เปดรับทุกการแชร และแฟรแฟร กับทุกๆ คน 
6.เราจะสราง สหวิทยาการ ธรรมศาสตรรวมกัน ทุก ๆ กาว คือ การแบงปน ทุกๆ การแบงปน คือการพัฒนา ทุก ๆ 
ปญหาจะไดรับการแกไข ทุก ๆ ความไมสบายใจ จะไดรับการดูแล 
7.ศาสตรที่พวกเราเรียนอยู คือ สังคมศาสตร - มนุษยศาสตร ซึ่งเปนหัวใจ ของธรรมศาสตร สวนวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีเปนสมองของธรรมศาสตร เเละวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนสายโลหิต ที่ธรรมศาสตรจะพัฒนาตัวตนเพื่อเปน 
หลักใหสังคมไทยไดพึ่งพิง ทุกๆ ศาสตร ในธรรมศาสตร นั่นเทาเทียมกัน
8.เพราะธรรมศาสตรมีจิตวิญญาณ การสืบทอดปณิธานจึงสําคัญ เพราะธรรมศาสตรเต็มไปดวยความสัมพันธ 
การดูแลกันและกันจึงเปนเรื่องใหญ เพราะธรรมศาสตรตองกาวหนานําไทย การบริหารมหาวิทยาลัยจึงตองใสใจ
เรื่องธรรมาภิบาลเพราะธรรมศาสตร เปนบาน ทุกคนจึงตองการความรัก การดูแล แกปญหา และนําพาไปสูสากล
8 ขอนี้เปนเรื่องดีดีที่คุณทุกคน จะไดสัมผัสเอง ที่นี ่
                                                
                                           ยินดีตอนรับดวยความเต็มใจ

ผูชวยศาสตราจารย ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ
รองคณบดีฝายบริการวิชาการและสื่อสารองคกร

สารจากรองคณบดีฝ�ายบริการวิชาการและสื�อสารองค์กร



ขอตอนรับนักศึกษาใหมป 2565
       สวัสดีนักศึกษาใหมป 2565 ทุกทาน กอนอื่นผมขอแสดงความยินดีเปนอยางยิ่งที่ผานการ 
สอบคัดเลือก เขามาเปนนักศึกษาของหลักสูตรวิทยาศาสตรและนวัตกรรมขอมูล (DSI) วิทยาลัยสห 
วิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผมหวังเปนอยางยิ่งใหนักศึกษามุงมั่น ตั้งใจ เพื่อใหบรรลุตาม 
ความตองการและวัตถุประสงคในการเขามาศึกษาหลักสูตรฯ นี้ ระหวางที่ศึกษาอยูหากเกิดความทอแท 
หรือมีอุปสรรคเกิดขึ้น ก็ขอใหนึกถึงวันแรกที่เรามีความภาคภูมิใจเขามาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร
       หลักสูตรวิทยาศาสตรและนวัตกรรมขอมูล (DSI) เปนหลักสูตรบัณฑิตพันธุใหม ที่มุงเนนให 
นักศึกษา ศึกษา คนควา วิจัย และที่สําคัญตองปฏิบัติงานหรือทํางานไดจริง ดังนั้นนักศึกษาจึงตอง 
เรียนรู ฝกฝนปฏิบัติ และฟงคําแนะนําจากอาจารยผูสอนหรืออาจารยที่ปรึกษาเพื่อนําไปปฏิบัติ หรือ 
เปนแนวคิดหรือแนวทางในการที่ใหสําเร็จการศึกษาตอไป
       ผมขอแสดงความยินดีอีกครั้ง และดีใจที่ไดตอนรับนักศึกษาเขามาในหลักสูตรของเรา ผมขอให 
นักศึกษาประสบความสําเร็จตามที่ไดมุงหวังไวครับ

 
  ขอบคุณครับ

   อาจารย สมเกียรติ โกศลสมบัติ
   ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ และอาจารยประจําหลักสูตรฯ

       ในนามผูชวยคณบดีฝายการนักศึกษา (ทาพระจันทร-รังสิต) หลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและนวัตกรรมขอมูล วิทยาลัยสห 
วิทยาการ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร ขอตอนรับนักศึกษาใหมทุกคนสูรั้วเหลืองแดง 
ดินแดนแหงสิทธิเสรีภาพ ที่จะพานักศึกษาใหมทุกทานเรียนรู ลองผิด ลองถูกใน 
กิจกรรมตาง ๆ
       เนื่องจากสถานการณวิกฤติโควิด – 19 มีแนวโนมคลี่คลายลงเปนอยาง 
มาก จึงเปนสัญญาณอันดีที่บงบอกวาปการศึกษานี้ เราจะไดกลับมาจัดกิจกรรมเต็ม 
รูปแบบอีกครั้ง จากที่เคยตองชะลอกิจกรรมทุกอยางหรือปรับเปลี่ยนเปนรูปแบบ 
ออนไลนในปการศึกษากอนหนา อาจารยจึงขอใหนักศึกษาเปดใจรับโอกาสและเก็บ 
เกี่ยวประสบการณในรั้วมหาวิทยาลัยแหงนี้ไวใหเต็มที่ เพราะชีวิตมหาวิทยาลัยคือ 
ประสบการณที่พิเศษซึ่งเต็มไปดวยความรูและกิจกรรมมากมาย เพื่อชวยเตรียม 
พรอมใหนักศึกษากาวเขาสูเสนทางอาชีพที่ตัวเองสนใจไดอยางราบรื่นที่สุด

 
อาจารย ดร. พันตํารวจตรี ชวนัสถ  เจนการ

ผูชวยคณบดีฝายการนักศึกษา
 

สารจากผู้ช่วยคณบดีฝ�ายวิชาการ

สารจากผู้ช่วยคณบดีฝ�ายการนักศึกษา



       ยินดีตอนรับนักศึกษาใหมรหัส 65 ทุกคนสูรั้ววิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และเขามาเปนสวนหนึ่งของ 
Community ดานวิทยาศาสตรขอมูลกับเรา ในชวงเวลา 4 ปตอจากนี้ หลักสูตรจะบมเพาะนักศึกษาใหเปนนักวิทยาศาสตรขอมูลที่ดี ที่ม ี
ไมใชเฉพาะองคความรูดานคอมพิวเตอร คณิตศาสตร สถิติ และนวัตกรรมธุรกิจ แตมีทักษะที่จําเปน อยางทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหา 
อยางสรางสรรค ทักษะการสื่อสารและถายทอดองคความรู ทักษะการรวมงานกับผูอื่น รวมถึงทัศนคติที่สําคัญ อยางแนวคิดที่ยืดหยุนพรอม 
ที่จะเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ อยูเสมอ และพรอมที่จะเผชิญปญหาไมวาจะยากแคไหน เพื่อเตรียมนักศึกษาใหพรอมสูการเปนกําลังคนดาน 
ดิจิทัลซึ่งเปนที่ตองการของประเทศ และโลกเปนอยางมาก ในการที่จะบรรลุเปาหมายนี้ เราก็ไดเตรียมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในและนอกหองเรียน 
ที่จัดรวมกับองคกรตาง ๆ ที่เปนพันธมิตรกับหลักสูตร สุดทายนี้ในนามของหลักสูตร Data Science and Innovation ขอแสดงความ 
ยินดี และขอใหทุกทานไดสนุกกับประสบการณการเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมถึงขอใหประสบความสําเร็จในชีวิตอยางที่หวังไว

สารจากผู้อํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

 

อาจารย์ ดร.ศรัณย์  กุลยานนท์
ผู้อํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต



รายนามคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร



ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชฎา  คงคะจันทร
อาจารยประจําหลักสูตร

Email : krachada@tu.ac.th

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วสิศ ล้ิมประเสริฐ
อาจารยประจําหลักสูตร

Email : wasit@tu.ac.th

        รายนามคณาจารย์ประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ
                                      ศูนย์รังสิต

อาจารย ดร.ศรัณย  กุลยานนท
ผูอํานวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

Email : sarung@tu.ac.th

อาจารยสมเกียรติ  โกศลสมบัติ
อาจารยประจําหลักสูตร

Email : somkiatk@tu.ac.th

อาจารย ดร.ธนัชพรรณ  เพ็ชรรัตน
อาจารยประจําหลักสูตร

Email : thanatch@tu.ac.th

รองศาสตราจารย ดร.อาษา ต้ังจิตสมคิด
อาจารยประจําหลักสูตร

Email : arsa@tu.ac.th



รายนามเจ้าหน้าที�ประจําวิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์รังสิต

นางสาวชนินาถ บัวเขียวออน
นักวิชาการศึกษา

เจาหนาท่ีหลักสูตร DSI
Email : chaniam@tu.ac.th

นางสาวสุธามาศ  แสงภารา
นักวิชาการศึกษา

เจาหนาท่ีหลักสูตร DSI 
Email : suta1902@tu.ac.th

นายเมธาศักด์ิ  บุญรม
นักวิชาการศึกษา

เจาหนาท่ีหลักสูตร DSI
Email : Metasakk@tu.ac.th

นางสาวณิศาชล  ศักด์ิวนิชล
นักวิชาการศึกษา

เจาหนา ท่ี TU FRONTIER SCHOOL
Email : nisaaaaa@tu.ac.th



นายนรินทร์ หมื�นทอง
ตําแหน่ง : ประธาน
E-mail : narin.mue@dome.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0909692834

นางสาวกุลนัท ป�ดตะคุ
ตําแหน่ง : รองประธานคนที� 1
E-mail : kullanut.pad@dome.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0902499222

นายอธิชา เจริญธนกิจกุล
ตําแหน่ง : รองประธานคนที� 2
E-mail : aticha.char@dome.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0925813400

รายนามคณะกรรมการนักศึกษาวิทยาลัย
สหวิทยาการ ศูนย์รังสิต



นางสาวณัฐวุฒิ แช่มชื�น
ตําแหน่ง : ศิลปวัฒนธรรม
E-mail : nattawut.cham@dome.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0845552363

นายชานน งามศรีขํา 
ตําแหน่ง : วิชาการ
E-mail : chanon.nga@dome.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0953060742

นางสาวณัฐกานต์ ภูมิพัฒน์
ตําแหน่ง : เลขานุการ
E-mail : natthakan.phu@dome.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0804261941

นางสาวปรางทิพย์ คําสมบัติ 
ตําแหน่ง : เหรัญญิก
E-mail : prangthip.kha@dome.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0624690590



นางสาวโยศิตา ฮั�นสกุล
ตําแหน่ง : สวัสดิการ
E-mail : yosita.hun@dome.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0800831651

นางสาวนัยน์เนตร แสงทอง
ตําแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
E-mail : nainet.sae@dome.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0653965155

นางสาวนัชกร เล็กเลิศ 
ตําแหน่ง : บําเพ็ญประโยชน์
E-mail : panutchakorn.lek@dome.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0966456234

นางสาวชุติกาญจน์ ไชยวงศ์ 
ตําแหน่ง : กีฬาและนันทนาการ
E-mail : chutikan.chai@dome.tu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 0846960233



                                         
CURRICULUMS

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์รังสิต
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 

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

หมวดที่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

รหัสของหลักสูตร: 20182067117526 
ภาษาไทย       : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Data Science and Innovation 

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

   ชื่อย่อ B.Sc. (Data Science and Innovation) 

3. วิชาเอก  
ไม่มี 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ   

  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ศึกษา 4 ปี  
5.2 ประเภทของหลักสูตร  

  หลักสูตรประเภทปฏิบัติการ 
5.3 ภาษาที่ใช้  

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย  
5.4 การรับเข้าศึกษา  

  รับเฉพาะนักศึกษาไทย  
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5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยสหวิทยาการ และวิทยาลัยนวัตกรรม  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 
6.1. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) 
6.2. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 
6.3. วิศวกรข้อมูล (Data Engineer) 
6.4. นักวิเคราะห์สถิติ (Statistic Analyst) 
6.5. ผู้เชี่ยวชาญข้อมูลเชิงธุรกิจ (Business Analyst) 
6.6. นักออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล (Data Architect) 
6.7. นักวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมประกันภัย (Actuarial scientist) 
6.8. เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (Digital forensic scientist) 

 
7. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
 
8. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

8.1 ปรัชญา 
มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้และผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูลที่มีความรู้

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

 
 

8.2 ความสำคัญ 
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ผลจากการพัฒนาด้านดิจิทัล ทำให้ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือภาคธุรกิจ ได้รับประโยชน์จาก
การเข้าถึงข้อมูลและการสร้างศักยภาพในการแข่งขัน แต่อย่างไรก็ดีเมื่อองค์กรสามารถเข้าถึงประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้เหมือนกัน ข้อมูลจะเป็นหนึ่งในทรัพยากรเพียงไม่กี่อย่างที่แต่ละองค์กรมีไม่เหมือนกันและ
สามารถที่จะสร้างความแตกต่าง และความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวให้กับองค์กรเหล่านั้นได้  

อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันหลายประเทศและในหลาย ๆ องค์กรยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่ เรียกว่า  นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือ data scientist ซึ่งเป็นผู้มี
ความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างความได้เปรียบในการสร้างความแตกต่างให้กับ
องค์กร และเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสามารถเขียนโปรแกรมจัดการข้อมูล 
และมีความรู้ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ที่จำเป็นในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่  รวมทั้งประยุกต์ความรู้
ด้านสถิติ และการพัฒนาอัลกอริทึมขั้นสูง เพ่ือสร้างรายงานสรุปเหตุการณ์ ค้นหาสาเหตุของปัญหา การสร้าง
แบบจำลองเพ่ือทำนายเหตุการณ์ รวมทั้งเสนอแผนการจัดการที่ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เป็นรากฐานขับเคลื่อนการ
ตัดสินใจ  

จากการศึกษาของ  KDDNuggets  พบว่าทั่ วโลกมีความต้องการนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลสูงถึง 
1,000,000 ตำแหน่งในปี ค.ศ. 2018 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลในหน่วยงานเหล่านี้จำเป็นต้องมีความสามารถ
หลายด้านทั้ง คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์และสถิติ รวมถึงทักษะประสบการณ์ในการเข้าใจระบบงานของ
หน่วยงานที่จะใช้ข้อมูล ถึงแม้ว่าในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่มีความตั้งใจในการผลิตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
แต่ก็ยังคงจำกัดอยู่ไม่กี่มหาวิทยาลัย  และส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนานักเรียนที่จบมัธยมเพ่ือมาศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีและหลักสูตรหนึ่งก็สามารถผลิตได้ในจำนวนที่จำกัดรวมกันแล้วไม่เกินปีละ  100 คน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องจัดเตรียมนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
เพ่ือตอบรับความต้องการจากภาครัฐและเอกชน และขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยมีประสิทธิภาพทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต และมีแนวคิดที่ไม่จำกัดเพียงพัฒนานักเรียนที่เพ่ิงจบมัธยมศึกษาเท่านั้น  แต่จะเปิดโอกาสให้
ประชาชนผู้ที่สนใจสามารถที่จะเลือกเรียน ผ่านการเรียนแบบ Module-based ที่มีความสมบูรณ์ในตัว โดยใช้
เวลาการเรียนโดยเร็วที่สุดเพียง Module ละประมาณ 4 เดือน โดยไม่ต้องรอการศึกษาระดับปริญญาตรีถึง 4 
ปี ก็สามารถที่จะมีทักษะที่เพียงพอในการแก้ปัญหาเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล  โดยสามารถ
เรียนผ่านช่องทางออนไลน์หรือ MOOC ซึ่งเป็นช่องทางที่ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่  ทุกเวลาที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือข้อจำกัดอ่ืน ๆ ของผู้เรียนเอง 

 8.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
8.3.1  เพ่ือสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่เป็นผู้ที่มีทักษะ (ทั้งด้าน Soft Skills 

และ Technical Skills) และมีความรู้ทั้งทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล และการนำข้อมูลมาใช้
เพ่ือแก้ปัญหา และสร้างสรรสิ่งใหม่ให้ธุรกิจ สังคม และประเทศ 

8.3.2 เพ่ือผลักดันให้เกิดการพัฒนาแนวคิดในการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล 
8.3.3 เพ่ือผลิตบุคลากรที่พร้อมปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมจริงได้ โดยมีการร่วมมืออย่าง

ใกล้ชิดกับภาคอุตสาหกรรม 
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8.3.4  เพ่ือสร้างบุคลากรที่มีทักษะในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) ในเรื่อง
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 

9. หลักสูตร 

 9.1  โครงสร้างหลักสูตร 
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชา

ต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างองค์ประกอบ และข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้  

1. วิชาศึกษาท่ัวไป (ตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)   30 หน่วยกิต 
2. วิชาเฉพาะ             ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 

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

3.    ฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล         1 หน่วยกิต 
 ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง 
4.    วิชาสหกิจศึกษา  6 หน่วยกิต 

      5.    วชิาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 
            

9.2   รายวิชาและข้อกำหนดของหลักสูตร 

1.  วิชาศึกษาทั่วไป             30  หน่วยกิต  
นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป รวมแล้วไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

ตามโครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้  
 ส่วนที่ 1:  เป็นหลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเรียนจำนวน 21 

หน่วยกิต ดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา        หน่วยกิต  
                    (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

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

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

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

หมวดภาษา บังคับ 3 วิชา 9 หน่วยกิต 
มธ.050 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 
TU050 English Skill Development ไม่นับหน่วยกิต 
(สำหรับผู้ที่มีพ้ืนฐานความรู้ยังไม่ถึง มธ.105) 
มธ.104 การคิด อ่าน และเขียนอย่างมีวิจารณญาณ  3 (3-0-6) 
TU104 Critical Thinking, Reading, and Writing 
มธ.105 ทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ  3 (3-0-6) 
TU105 Communication Skills in English 
มธ.106 ความคิดสร้างสรรค์และการสื่อสาร  3 (3-0-6) 
TU106 Creativity and Communication 
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ส่วนที ่2:  นักศึกษาจะต้องศึกษารายวิชาต่าง ๆตามเงื่อนไขรายวิชาที่คณะฯ กำหนด จำนวน 9  
  หน่วยกิตดังนี ้ 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา  หน่วยกิต 
         (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

 วข.100     วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับชีวิตประจำวัน 3 (3-0-6) 
DSI100 Data Science for Everyday Life 

 
2.  วิชาเฉพาะ                    ไม่น้อยกว่า 84       หน่วยกิต 

2.1   วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 24 หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ข้อมูล จำนวน 24 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 หมวดวิชาคอมพิวเตอร์และสถิติพื้นฐาน (Fundamental of Computing and Statistics) 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
                      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
      (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

2.2  วิชาบังคับในสาขา 45   หน่วยกิต 
นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวม 45 หน่วยกิต โดยให้ศึกษาทุกรายวิชาในหมวดวิชาที่กำหนด 

จำนวน 3 หมวดวิชา ได้แก่ 

1) หมวดวิชาธุรกิจและนวัตกรรม หรือ หมวดวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการ 

2) หมวดวิชาการวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ 

3) หมวดวิชาการจัดการข้อมูล 

 

หมวดวิชาธุรกิจและนวัตกรรม (Business and Innovation) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

หมวดวิชาการวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ (Business Analytics) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
                        (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

 

หมวดวิชาการจัดการข้อมูล (Data Management) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
            (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

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

 
2.3  วิชาเลือกในสาขา      ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 

นักศึกษาต้องศึกษารายวิชารวม 1 หมวดวิชา (15 หน่วยกิต) โดยเลือกเรียนจำนวน     1 

หมวดวิชาจาก 5 หมวดวิชาดังนี้  

หมวดวิชา การวิเคราะห์เชิงลึกด้านประกันภัย (Actuarial Analytics) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
            (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

 

หมวดวิชา ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
            (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

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

DSI441 Artificial Neural Network and Deep Learning 

วข.442 ระบบฐานความรู้ 3 (3-0-6) 

DSI442 Knowledge-based System 

วข.443 การทำเหมืองสื่อประสม 3 (0-6-3) 

DSI443 Multimedia Mining 

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

DSI444 Practical Artificial Intelligent Technology Project 

หมวดวิชา การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensic) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
            (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

วข.450 การตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล 3 (3-0-6) 
DSI450 Digital Forensic 
วข.451 อาชญากรรมไซเบอร์ 3 (3-0-6) 
DSI451 Cybercrime 
วข.452 เทคโนโลยีความปลอดภัยพ้ืนฐานสำหรับเน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์ 3 (3-0-6) 
DSI452 Fundamental Security for Network and Server 
วข.453 การจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ 3 (0-6-3) 
DSI453 Cyber Security Management 
วข.454 โครงงานจำลองการพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล 3 (0-6-3) 
DSI454 Digital Forensic Simulation Project 
หมวดวิชาการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (Digital 

Transformation for New S-Curve Industry)  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
                     (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
                     (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

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

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

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

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

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

5.  วิชาเลือกเสรี          6  หน่วยกิต 
       นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี จำนวน
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  
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ปีการศึกษาท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
มธ.050  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
มธ.100  พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา 
มธ.108 การพัฒนาและจัดการตนเอง 
มธ.104  การคิด อ่าน และเขียนอย่างมี
 วิจารณญาณ 
วข.100  วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับ 
 ชีวิตประจำวัน 
วข.200 การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะห์ขอ้มูล 
มธ.107  ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา 

- 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
3 

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

3 
 
3 
 
3 
3 
3 
3 

รวม                   18  หน่วยกิต รวม                    18 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 2 

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

3 
3 
3 
3 
3 
3 
 
3 

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

3 
3 
3 
3 
3 
3 

รวม                    21  หน่วยกิต รวม                  18 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 3 

ภาคเรียนที่ 1  หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต 
วข.310 การสำรวจและการเตรยีมข้อมูล 
วข.311 อัลกอริทึมของวิทยาศาสตร์ข้อมลู 
วข.312 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 
วข.313 การวิเคราะห์การตลาด 
วข.314 โครงงานด้านการวเิคราะห์ข้อมลู
 สำหรับธรุกิจ 

3 
3 
3 
3 
3 

วข.320 สถาปัตยกรรมการจดัการข้อมูล  
วข.321 โครงสร้างพื้นฐานคอมพิวเตอร์ สำหรับ 
 การประมวลข้อมลูขนาดใหญ่  
วข.322 ธรรมาภิบาลข้อมลู 
วข.323 แพลตฟอร์มสำหรับธรรมาภิบาลข้อมลู 
วข.324 โครงงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูล 

3 
3 
 
3 
3 
3 

รวม                   15  หน่วยกิต รวม                     15 หน่วยกิต 
ปีการศึกษาท่ี 3 

ภาคฤดูร้อน หน่วยกิต 
วข.380 ฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตรแ์ละนวตักรรมข้อมูล 1 หน่วยกิต 

ปีการศึกษาท่ี 4 
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ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 
เลือกเรยีนรายวิชาจาก โมดลู 
- การวิเคราะห์เชิงลึกด้านประกันภัย  
  (Actuarial Analytics) 
- ปัญญาประดิษฐ์  
  (Artificial Intelligence) 
- การตรวจพิพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล 
  (Digital Forensic) 
- การเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทลัสำหรับ 
  อุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
  (Digital Transformation for New S-Curve Industry) 
- สารสนเทศศาสตรส์ุขภาพ 
   (Health Informatics) 

15 
 

วข.480 สหกิจศึกษา 6 
 

รวม                   15  หน่วยกิต รวม                  6  หน่วยกิต 

 

9.3 คำอธิบายรายวิชา 
1) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 
วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1  
หมวดสังคมศาสตร์ 

มธ.100 พลเมืองกับการลงมือแก้ปัญหา       3 (3-0-6) 
TU100 Civic Engagement 
 ปลูกฝังจิตสำนึก บทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมในฐานะ
พลเมืองโลก ผ่านกระบวนการหลากหลายวิธี เช่น การบรรยาย การอภิปรายกรณีศึกษาต่าง  ๆ ดูงานเป็นต้น 
โดยนักศึกษาจะต้องจัดทำโครงการรณรงค์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลง ในประเด็นที่สนใจ 
 Instillation of social conscience and awareness of one’ s role and duties as a good 
global citizen.   This is done through a variety of methods such as lectures, discussion of 
various case studies and field study outings. Students are required to organize a campaign to 
raise awareness or bring about change in an area of their interest. 
 
 
 

มธ.101 โลก อาเซียน และไทย 3 (3-0-6) 
TU101  Thailand, ASEAN, and the World 
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 ศึกษาปรากฏการณ์ที่สาคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม 
โดยใช้กรอบแนวคิด ทฤษฎี และระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ผ่านการอภิปรายและยกตัวอย่างสถานการณ์
หรือบุคคลที่ได้รับความสนใจ เพ่ือให้เกิดมุมมองต่อความหลากหลายและเข้าใจความซับซ้อนที่สัมพันธ์กันทั้ง
โลก มีจิตสานึกสากล (GLOBAL MINDSET) สามารถท้าทายกรอบความเชื่อเดิมและเปิดโลกทัศน์ใหม่ให้
กว้างขวางขึ้น  
 Study of significant phenomena around the world, in the ASEAN region and in 
Thailand in terms of their political, economic and sociocultural dimensions. This is done 
through approaches, theories and principles of social science research via discussion and 
raising examples of situations or people of interest.   The purpose of this is to create a 
perspective of diversity, to understand the complexity of global interrelationships, to build a 
global mindset and to be able to challenge old paradigms and open up a new, broader 
worldview. 

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

หมวดมนุษยศาสตร์ 

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

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

หมวดวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 

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

 การดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลวัต ของ
ธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง ทั้งสิ่งแวดล้อมสรรสร้าง การใช้พลังงาน เศรษฐกิจ สังคมในความขัดแย้งและ
การแปรเปลี่ยน ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน 

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

มธ.107   ทักษะดิจิทัลกับการแก้ปัญหา       3 (3-0-6) 
TU107   Digital Skill and Problem Solving 

 ทักษะการคิดเชิงคำนวณเพ่ือการแก้ปัญหาและการพัฒนาโอกาสใหม่ด้านสังคมและเศรษฐกิจ 
ความสามารถในค้นหาและการเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินความน่าเชื่อถือของ
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สารสนเทศ การกลั่นกรองและจัดการสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การใช้และจรรยาบรรณด้านดิจิทัล การ
สื่อสารออนไลน์อย่างมืออาชีพ 

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

หมวดภาษา 

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

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

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

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

วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 

มธ.131 มนุษย์กับวิทยาศาสตร์กายภาพ 3 (3-0-6) 
TU131 Man and Physical Science 
 วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพ่ือจะสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้แสวงหาความรู้ต่าง ๆ ในยุคแห่งข้อมูล
ข่าวสาร รวมถึงใช้แก้ปัญหาในการทำงานในชีวิตประจำวัน ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
กายภาพ โดยเน้นทำความเข้าใจเนื้อหาในส่วนที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพ่ือปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษย์
ให้ดีขึ้นเช่น ศึกษาความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร เทคโนโลยีการแพทย์ และศึกษา
ความรู้ทางเคมีเพ่ือเข้าใจและเลือกใช้สารเคมีที่มีรอบตัว นอกจากนั้น จะศึกษา  ความรู้ พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์กายภาพ เพ่ือช่วยให้สามารถเข้าใจปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่าง ๆ ด้วย 
 To examine scientific methods and how to seek knowledge in an age of information, 
including their use in solving problems in everyday work.  
 To understand the concepts, theories, and rules of the physical sciences focusing on 
the content that can be applied to enhance the quality of life.  For example, the study of 
physics in relation to communication technology, medical technology, and the study of 
chemistry to improve one’s understanding of the right elements for use. In addition, a study 
of the basic knowledge of physical science to understand the natural phenomenon as 
showed in the news media. 
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สษ.217 การฟังและการพูดด้านวิชาการ       3 (3-0-6) 
EL217 Speaking and Listening for Academic Purposes 
 วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการพูดเพ่ือการสื่อสารและการฟังที่มีเนื้อหาเป็นลักษณะ
เชิงวิชาการจากสถานการณ์ที่หลากหลาย และมีจุดประสงค์เชิงวิชาการที่แตกต่างกันออกไป รวมทั้งศึกษา
เทคนิคและกลวิธีการพูดในที่สาธารณะ ตลอดจนการพูดเพ่ือรายงานหน้าชั้น และการแสดงความคิดเห็นในกลุ่ม
ผู้เรียน และในด้านการฟังจะศึกษาและฝึกฟังจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เช่น การฟังการบรรยายการสัมมนา
และการฟังข่าว  
 This course aims to provide students with extensive practice in English oral 
communication and listening skills for an academic environment.  Students will practice 
communication in various settings and for a wide range of academic purposes. Techniques 
and strategies for speaking in public will be provided along with opportunities for presenting 
presentations and participating in group discussions. As part of the course, students will listen 
to materials from a variety of sources such as lectures, seminars and news reports. 

วข.100  วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับชีวิตประจำวัน      3 (3-0-6) 
DSI100   Data Science for Everyday Life 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล ความสำคัญและที่มาของวิทยาศาสตร์ข้อมูล  ผลกระทบ
ของวิทยาศาสตร์ข้อมูลกับชีวิตประจำวัน ภาพรวมของการบูรณาการความรู้ การเชื่อมโยงของศาสตร์ต่าง ๆ  
เข้าด้วยกัน กระบวนการในการประยุกต์การใช้งานโดยใช้หลักของวิทยาศาสตร์ข้อมูล ประกอบด้วย การนำเข้า
ข้อมูล การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ การแสดงภาพข้อมูล ประสิทธิภาพของวิทยาศาสตร์ข้อมูลต่อ
การพัฒนาองค์กร 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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

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

2.2 วิชาบังคับในสาขา 
2.2.1 หมวดวิชาธุรกิจและนวัตกรรม (Business and Innovation Module) 

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

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

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

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

 

 

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

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

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

 

 

วข.212  การเงินและการบัญชีในยุคดิจิทัล      3 (3-0-6) 
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DSI212 Finance and Accounting in Digital Era 
 หลักการและทฤษฎีด้านการบริหารการเงินและการบัญชี, การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการนำ
ระบบงานด้านดิจทัล เพ่ือการบริหารด้านการเงินและการบัญชี, ตัวอย่างและ Case study ของสำนักงาน
องค์กรต่าง ๆ รวมถึงการนำ AI มาช่วยงานด้านการเงินและการบัญชีในโลกปัจจุบัน 
 Theory and principles of financial management and accounting, application of 
information technology and digital systems in finance and accounting, and contemporary 
examples and case studies of AI application in finance and accounting. 

วข.213 กฎหมายกับวิทยาศาสตร์ข้อมูลและนวัตกรรม     3 (3-0-6) 
DSI213 Data Science and Innovation Laws 
 หลักการของกฎหมายและพระราชบัญญัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและ
นวัตกรรม เช่น พระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศ, แผนการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น แผนของธนาคาร
แห่งประเทศไทย เป็นต้น 
 Principles of laws, codes, and statutes in data science and innovation, e.g., 
cybercrime act, national economic and social development plan, master plan for information 
technology in Thailand; and action plans of different departments, e.g., strategic plan of the 
Bank of Thailand. 

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

2.2.3 หมวดวิชาการวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ (Business Analytics Module) 

วข.310 การสำรวจและการเตรียมข้อมูล       3 (0-6-3) 
DSI310 Data Exploration and Preprocessing 
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การสำรวจข้อมูล การตรวจสอบคุณสมบัติของข้อมูลและการแสดงผลข้อมูล การเตรียมข้อมูลเพ่ือ
การวิเคราะห์ ได้แก่ การทำความสะอาดข้อมูล การสกัดข้อมูล และการเลือกตัวแปร  

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

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

อัลกอริทึมท่ีใช้ในการจัดแยกข้อมูล สมการถดถอย การแบ่งกลุ่มข้อมูล การวิเคราะห์ความสอดคล้อง 
และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลำดับ 

Algorithms for classification, regression, clustering, association analysis and 
sequential data analysis. 

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

กระบวนการการบูรณาการข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ การออกแบบตัวชี้วัดด้านสมรรถภาพของ
ธุรกิจ การสกัด เปลี่ยนแปลง และการบันทึกข้อมูล การแสดงผลข้อมูล และการออกแบบแดชบอร์ด 

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

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

แนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ลูกค้าและการตลาด การแบ่งกลุ่มตลาด การวัดความพึงพอใจ 
คุณค่าของลูกค้า การตัดสินใจการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์และหาจุดเหมาะสมของราคา การโฆษณา 
การขาย 

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

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

การประยุกต์เทคโนโลยีร่วมสมัยที่เกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะ การเตรียมข้อมูล และการทำเหมืองข้อมูล 
สำหรับกรณีศึกษาทางธุรกิจ เริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ การดำเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสกัดความรู้จากแหล่งข้อมูล และการนำเสนอผลการดำเนินงานแก่ผู้ที่เก่ียวข้อง 

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

2.2.4 หมวดวิชาการจัดการข้อมูล (Data Management Module) 

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

การออกแบบสถาปัตยกรรมระบบการจัดการข้อมูลและการประเมินศักยภาพข้อมูลทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร การออกแบบแผนการรวบรวมข้อมูลสู่ส่วนกลาง มาตราฐานความปลอดภัย และการเก็บรักษา
ข้อมูล เพ่ือสร้างสภาพความพร้อมใช้งานของข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าถึงข้ อมูลที่จำ
เป็นได้ทันเวลา  

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

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

เทคโนโลยีโครงสร้างพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ผู้ศึกษาผ่านวิชานี้ควร
สามารถติดตั้งระบบจัดเก็บข้อมูล การพัฒนา การทดสอบ และดูแลรักษาสถาปัตยกรรม ได้แก่ เครือข่าย
ฐานข้อมูลกระจายและระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ เพ่ือการประมวลแบบต่อเนื่องสำหรับนักวิเคราะห์
ข้อมูลให้สามารถดึงข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก 

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

วข.322 ธรรมาภิบาลข้อมูล        3 (3-0-6) 
DSI322 Data Governance 
 ศึกษาเกี่ยวกับ นิยาม แนวคิด หลักการ และภาพรวม การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล ให้กับองค์กร 
ศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญของโครงการทั้งองค์กร และจัดทำแผนงานเพ่ือดำเนินการโครงการให้มีธรรมาภิบาล 
ได้อย่างสำเร็จ  
 Concepts, principles, and overview of data governance disciplines, the essential 
components of an enterprise-wide program, and outlines a roadmap to execute a successful 
data governance program. 
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วข.323 แพลตฟอร์มของธรรมาภิบาลข้อมูล      3 (2-2-5) 
DSI323 Data Governance Platform 
 การใช้ระบบประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่เพ่ือการตัดสินใจ โดยกล่าวถึงการบริหารจัดการโดยใช้
ข้อมูล จากการตั้งเป้าหมายขององค์กร การเข้าถึงฐานข้อมูลเชิงลึกเพ่ือรวบรวมข้อมูลปัจจุบันขององค์กรทั้ง
ข้อมูลภายในและภายนอกเพ่ือสรุปแผนดำเนินการและนโยบาย การพัฒนาคุณค่าข้อเป้าหมาย โดยขับเคลื่อน
โดยฐานข้อมูลความต้องการของประชาชนหรือลูกค้า การจัดการดำเนินการโครงการ การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขณะดำเนินโครงการ การประเมินผลโครงการเพ่ือปรับกลยุทธ์ให้ตอบสนองตามความต้องการของตลาดที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
 Applying big data analytics tool for decision making.  Organizing data to represent 
important keys to achieve organization missions, accessing deep data source to collect 
vulnerable data from internal and external sources to filter out unnecessary information and 
focusing on critical plans and policies.  Developing value statements from people or 
customer needs driven by large amount of data. Methods to collecting data during project 
for final evaluation to be able to adapt strategies in constantly changing market demand. 

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

2.3 วิชาเลือกในสาขา 
2.3.1 หมวดวิชาการวิเคราะห์เชิงลึกด้านประกันภัย (Actuarial Analytics Module) 

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



- 43 - 
 

วข.431 ข้อมูลและการวิเคราะห์ทางด้านประกันภัย     3 (3-0-6) 
DSI431 Data and Analysis in Insurance 
 การแก้ปัญหาโดยอ้างอิงจากข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางวิทยาการประกันภัย การเรียนรู้เชิงสถิติ 
ตัวแบบเชิงสถิติต่าง ๆ ประเด็นเกี่ยวกับวิชาชีพและการจัดการความเสี่ยง ประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมและการ
ควบคุมบังคับ การแสดงภาพข้อมูลและการรายงาน 
 Data as a resource for problem solving; actuarial data analysis; statistical learning; 
statistical models; professional and risk management issues; ethical and regulatory issues; 
visualizing data and reporting. 

วข.432 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกสำหรับการจัดการความเสี่ยง    3 (2-2-5) 
DSI432 Data Analytics for Risk Management 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง สภาพแวดล้อมความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง การวัด
เสี่ยง การสร้างตัวแบบความเสี่ยง การบรรเทาความเสี่ยง เครื่องมือจัดการความเสี่ยงและซอฟแวร์สำเร็จรูป 
การดูแลความเสี่ยงและการสื่อสารความเสี่ยง 
 Introduction to risk management; the risk environment; risk identification; risk 
measurement and modelling; risk mitigation; risk management tools and software; risk 
monitoring and communication. 

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

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

2.3.2 หมวดวิชาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Module) 

วข.440 ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่อง   3 (3-0-6) 
DSI440 Introduction to Artificial Intelligence and Machine Learning   
 นิยามของปัญญาประดิษฐ์ การแทนปริภูมิการค้นหา กลยุทธ์ในการค้นหา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเรียนรู้ของเครื่อง วิธีการวัดประสิทธิภาพ การเรียนแบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การคัดเลือก
แบบจำลองการเรียนรู้ และ การประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่องในวิทยาศาสตร์ข้อมูลในปัจจุบัน 

Definition of Artificial Intelligence, Representation and state space search, search 
Strategies, introduction to machine learning, performance measure, supervised learning, 
unsupervised learning, and model selection, recent applications of machine learning in data 
science. 

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

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

วข.443 การทำเหมืองสื่อประสม        3 (0-6-3) 
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DSI443 Multimedia Mining 
 นิยามและคุณลักษณะของสื่อประสม แบบจำลองในการแทนสื่อประสม การสกัดคุณลักษณะ การ
ประมวลผลสื่อประสมโดยใช้หลักการเรียนรู้ของเครื่อง การออกแบบและการพัฒนาระบบอย่างง่ายสำหรับงาน
ด้านธุรกิจ การศึกษา การแพทย์ การท่องเที่ยว และศิลปะวัฒนธรรม 
 Definition and characteristics of multimedia data, multimedia representation models, 
feature extraction, multimedia processing based on machine learning approaches, design and 
implement simple systems applied for business, education, medical, travel, art and culture. 

วข.444 โครงงานด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์      3 (0-6-3) 
DSI444 Practical Artificial Intelligent Technology Project  
 ประยุกต์ใช้หลักการทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ได้แก่ การเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้เชิงลึก ระบบ
ฐานความรู้ และ การทำเหมืองสื่อประสม ในการออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลชาญฉลาด สำหรับ
แก้ไขปัญหาขององค์กร และนำเสนอระบบให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 Apply artificial intelligence concepts, including machine learning, deep learning, 
knowledge-based system and multimedia mining to design and implement an intelligent 
data analytic system for solving the organization problems and present the systems to 
stakeholders. 
 
2.3.3 หมวดวิชาการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล (Digital Forensic Module) 

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

วข.451 อาชญากรรมไซเบอร์        3 (3-0-6) 
DSI451 Cybercrime  
 กฎหมาย พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ของประเทศไทยและต่างประเทศ 
กรณีศึกษาอาชญากรรมไซเบอร์ การโจมตีระบบเครือข่าย การเจาะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การโจมตีด้วย
ข้อมูลข่าวสาร ไวรัสคอมพิวเตอร์ ผลกระทบที่เกิดจากอาชญากรรมไซเบอร์  
 Cybercrime related law and act of Thailand and aboard, Cybercrime case study, 
Cyberattacks, Computer Hacking, Information warfare, computer virus, Impact of Cybercrime. 
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วข.452 เทคโนโลยีความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับเน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์   3 (3-0-6) 
DSI452 Fundamental Security for Network and Server  
 การออกแบบระบบเครือข่าย การเลือกใช้และติดตั้งเครื่องแม่ข่าย การติดตั้ง firewall การดูแลความ
ปลอดภัยเบื้องต้นให้กับเน็ตเวิร์คและเซิร์ฟเวอร์ เครื่องมือรักษาความปลอดภัย มาตรฐานความปลอดภัย การ
แก้ไขปัญหาเบื้องต้น  
 Fundamental of network design, select and install computer server, firewall 
installation, basic security for network and server, security standard, basic problem solving. 

วข.453 การจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์      3 (0-6-3) 
DSI453 Cyber Security Management 
 การจัดการระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล การบริหารความเสี่ยง , การการประเมินความเสี่ยง 
(Vulnerability Assessment) และ การทดสอบการรุก  (Penetration Testing)  การจัดท ำ Critical 
Hardening / Patch และ Fixing , การวางนโนบายทางด้านความปลอดภัยสารสนเทศ การลงมือปฏิบัติงาน
เพ่ือความเป็นเลิศ (Best Practice Implementation) การสร้างการตระหนักรู้ เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย, การตรวจสอบความมั่นคงของระบบทั้งภายในและภายนอก ( Internal และ external audit) และ
การประเมินซ้ำ (Re-assessment) และ Re-hardening, การสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาความ
ปลอดภัย 
 Cyber security management, Risk management, Vulnerability Assessment 
Penetration Testing, Critical Hardening /  Patch and Fixing, Information Security policy, Best 
practice implementation, Internal and external audit, Re-assessment and re-hardening, Cyber 
security awareness. 

วข.454 โครงการจำลองการพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล    3 (0-6-3) 
DSI454 Digital Forensic Simulation Project  
 การจำลองเหตุการณ์ก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และการวางแผนและปฏิบัติการเก็บหลักฐาน
พยาน ตามกระบวนการที่ถูกต้อง ทำการวิเคราะห์ และนำเสนอผลการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน เพ่ือยืนยัน
ตัวผู้กระทำผิด 
 Simulating computer crime and acquiring information and evidences according to 
the correct process, analyzing and reporting the results of testimony to reveal the criminals. 

2.3.4 หมวด วิชาการ เปลี่ ยน ผ่ าน องค์ ก รสู่ ดิ จิ ทั ล สำหรับ อุตสาหกรรมแห่ งอนาคต  (Digital 
Transformation for New S-Curve Industry) 

วข.460 กลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล   3 (3-0-6) 
DSI460 Information Technology for Digital Transformation Strategy 
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 เรียนรู้หลักการและปัจจัยด้านกลยุทธ์และเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล ตลอดถึง
นโยบายของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน 
 Understanding principles and factors in information technology for digital 
transformation, and policies for government and private sectors. 

วข.461 วิทยาศาสตร์ข้อมูลกับการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล    3 (3-0-6) 
DSI461 Data Science and Digital Transformation Evolution 
 หลักการทำงานของเทคโนโลยีการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล, ผลกระทบและผลประโยชน์ในการการ
เปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล , วัตถุประสงค์ที่สำคัญกับการทำงานที่แท้จริงในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล 
รวมถึงการสร้างเครื่องมือในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล 
 Principles of digital transformation technology, effects and benefits of digital 
transformation, main objectives of digital transformation, and tool building for digital 
transformation. 

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

วข.463 แบบจำลองข้อมูลในยุคดิจิทัล       3 (0-6-3) 
DSI463 Data Model in Digital Era  
 เรียนรู้การสร้างแบบจำลอง ประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีข้อมูลเข้ากับภาคธุรกิจ โดยนำเสนอเป็น
แพลตฟอร์มขององค์กรหรือแพลตฟอร์มของสตาร์ทอัพ เพ่ือช่วยในการมองเห็นภาพรวมของธุรกิจได้มากขึ้น 
กว้างขึ้น สำหรับปรับปรุงหรือเปลี่ยนผ่านรูปแบบของภาคธุรกิจสู่ดิจิทัล 
 Understanding in model learning, application of data technology in business, in-
depth understanding of business through platforms for organizations and startups for 
improvement and transformation of corporate sector. 

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

2.3.5 หมวดวิชาสารสนเทศศาสตร์สุขภาพ (Health Informatics) 

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

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

วข.472 การจำแนกโรคระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) 
DSI472 International Classification of Diseases  
 บทนำสู่การจำแนกโรค, หนังสือไอซีดี, ฝึกปฏิบัติการให้รหัสการตั้งครรภ์ , คลอดบุตร ภาวะหลัง
คลอด, ทารกแรกเกิด, ความพิการแต่กำเนิด, โรคติดเชื้อ, การบาดเจ็บและสาเหตุภายนอกการบาดเจ็บ , เนื้อ
งอก, โรคตามระบบอวัยวะ, อาการและอาการแสดง, ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะสุขภาพและบริการสุขภาพ , กฎ
การให้รหัสการป่วย, กฎการให้รหัสการตาย, แนวทางปฏิบัติมาตรฐานการให้รหัส, การวิเคราะห์และทำสถิติ
ข้อมูลรหัสไอซีด ี
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 Introduction to classification of diseases, ICD books, coding practices for pregnancy, 
childbirth and puerperium, perinatal and congenital conditions, infectious diseases, injuries 
and external causes of injuries, neoplasms, specific organs diseases, signs and symptoms, 
factors influencing health status and health services, morbidity coding rules, mortality coding 
rules, standard coding guidelines, analysis and statistics ICD coding data. 

วข.473 การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ       3 (0-6-3) 
DSI473 Health Data Analysis  
 ทักษะพ้ืนฐานสาหรับการเข้าถึง การจัดการ และการวิเคราะห์เชิงคำนวณของชุดข้อมูลสุขภาพ 
วิธีการดำเนินการและปรับแต่งการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วิธีการทางสถิติ ทักษะการนำ
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์มาประยุกต์ใช้กับข้อมูลสุขภาพ 
 The basic skills for access, manipulate, and computational analysis of health data 
sets, and how to perform, and customize data analysis using computer programs; statistical 
methods; skills to apply computer software to health data. 

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

3).  ฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล  (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)      1  หน่วยกิต 

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

4).  วิชาสหกิจศึกษา              6  หน่วยกิต 

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

การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง  นักศึกษาจะต้องจัดทำรายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนำเสนอผลงานต่อ อาจารย์ที่ปรึกษา หรือ อาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการ
ปฏิบัติงานแล้ว วัดผลด้วยระดับ  S   หรือ  U 

The minimum practical work experience will consist of 1 6  weeks in a workplace in 
which the work is related to the major field of study of students. Each student is required to 
submit an individual report of his/ her work study placement education and to give a 
presentation to academic advisors at the end of the course.  The evaluation is S or U. 
 
5).  วิชาเลือกเสรี          6  หน่วยกิต 
       นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่
น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
 



ใช้สำหรับนักศึกษารหัส 61 เป็นต้นไป 

ภาค………………………………..ปีการศึกษา……………………………..   หลักสูตร  2561 
แบบฟอร์มกระจายโครงสร้างเพ่ือตรวจสอบ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมลู 
ชื่อนักศกึษา (นาย,นางสาว)…………………………………………………….……………เลขทะเบียน…………………………………. 
ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา…………………………………………………………………….รหัสอาจารย์ท่ีปรึกษา……………………………. 
สาขาวิชาเอก………………………………….……………………………………………………………………………………………….………. 

รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พ้ืน
ความรู้ 

รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พ้ืน
ความรู้ 

1.วิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
1.1 วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 1 จำนวน 21 หน่วยกิต 

2.2 วิชาบังคับในสาขา  45 หน่วยกิต 
2.2.1. หมวดวิชาธุรกิจและนวัตกรรม 

1.TU100 3    1.DX310 3    
2.TU101/TU109 3    2.DX311 3    
3.TU102/TU108 3    3.DX312 3    
4.TU103/TU107 3    4.DX313 3    
5.TU050 0   พื้นฐานความรู้ไม่

ถึง TU105 5.DX314 3    
6.TU104 3    หรือ  หมวดวิชาเทคโนโลยีผู้ประกอบการ 
7.TU105 3    1.DSI210 3    
8.TU106 3    2.DSI211 3    
1.2 วิชาศึกษาทั่วไป ส่วนที่ 2 จำนวน 9 หน่วยกิต 3.DSI212 3    
1.TU131 3    4.DSI213 3    
2.EL217 3    5.DSI214 3    
3.DSI100 3    2.2.2. หมวดวิชาการวิเคราะห์เชิงลึกทางธุรกิจ 
2.วิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต 1.DSI310 3    
2.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล 24 หน่วยกิต 

-     หมวดวิชาคอมพิวเตอร์และสถิติพ้ืนฐาน 

2.DSI311 3    

1.DSI200 3    3.DSI312 3    
2.DSI201 3    4.DSI313 3    
3.DSI202 3    5.DSI314 3    
4.DSI203 3    2.2.3. หมวดวิชาการจัดการข้อมูล 
5.DSI204 3    1.DSI320 3    
6.DSI205 3    2.DSI321 3    

- หมวดวิชาคอมพิวเตอร์และสถิติขั้นสูง 3.DSI322 3    
1.DSI206 3    4.DSI323 3    
2.DSI207 3    5.DSI324 3    
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รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พ้ืน
ความรู้ 

รหัสวิชา นก. เกรด ภาค พ้ืน
ความรู้ 

2.3 วิชาเลือกในสาขา ไม่น้อยกวา่ 15 หน่วยกิต 4.วิชาสหกิจศกึษา 6 หน่วยกิต 
1……………………. 3    1.DSI480 6    

 
 
2……………………. 

 
 
3 

   5.วิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต   
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ที่เปดิสอนใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตรเ์ป็นวิชาเลือกเสร ี
จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3……………………. 3    1……………………. 3    

4……………………. 3    2……………………. 3    

5……………………. 3    รายวิชาท่ีเรียนเกิน 
3. ฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมลู 

(ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง) 1 หนว่ยกิต 

 
1……………………. 

3    

1.DSI380 1    2……………………. 3    

สำหรับเจ้าหน้าที ่
สอบไดค้รบตามเง่ือนไขหลักสตูรปริญญาตร ี
หน่วยกิตสะสม (CE)……………………หน่วยกิต 
ค่าระดบั เฉลี่ยสะสม (GPA)………………………...... 
สาขาวิชาเอก................................................................... 
เกียรตินยิมอันดับ ........................................................... 
 
 
 
      ลงนาม............................................................. 
            (.............................................................) 
                             (เจ้าหน้าท่ี) 
        
      วันท่ี..................เดือน......................พ.ศ............... 
 
 
 
 
 
 

รวมหน่วยกิต ตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
ขอรับรองว่า เป็นจริง 

 
 
   ลงนาม.................................................................... 
        (.....................................................................) 
                      (อาจารย์ที่ปรึกษา) 
 
      วันท่ี..................เดือน......................พ.ศ............... 
   
 
   ลงช่ือ..................................................................... 
        (.....................................................................) 
                          (นักศึกษา) 
      
     วันท่ี..................เดือน......................พ.ศ............... 

 



                                         
ระเบียบ

ข้อบังคับต่าง ๆ 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยสหวิทยาการ ศูนย์รังสิต















































































 
 

ระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
พ.ศ.  2549 

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

โดยที่เห็นเปนการสมควรปรบัปรุงระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  25  (1)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
พ.ศ.  2531  และอาศัยอํานาจตามความในขอ  12  แหงขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวย
วินัยนักศึกษา  พ.ศ.  2547  อธิการบดีจึงวางระเบียบไวดังตอไปน้ี 

ขอ  1  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  พ.ศ.  
2549” 

ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถดัจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ  3  ใหยกเลิกบรรดาระเบียบการสอบทุกฉบับท่ีใชบังคับอยูกอนวันใชระเบียบนี้ 

ขอ  4  “การสอบ”  หมายความวา 

(1) การสอบไล  หรือการสอบกลางภาค  ท่ีเปนกระบวนการวัดผลการศึกษา 
ดวยการสอบขอเขียน 

(2) การสอบเก็บคะแนนหรือการสอบในรูปแบบอ่ืนท่ีมีการกําหนดและประกาศวัน  
เวลา  สถานที่สอบอยางชัดเจนใหรูลวงหนาเปนลายลักษณอักษรกอนวันสอบ  
และมีการจัดผังท่ีน่ังสอบอยางเปนระบบ  ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของการสอบไล
หรือการสอบกลางภาค 

(3) การวัดผลในลักษณะอื่นๆ  ท่ีนอกเหนือจากขอ  4  (1)  และ  (2)  เชน   
รายงาน  การทดสอบในหองเรียน  การฝกปฏิบัติเพ่ือเก็บคะแนน 

ขอ  5  ในการสอบไลหรือการสอบกลางภาค  ใหมีการกําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีสอบ 
เปนลายลักษณอักษรลวงหนากอนวันสอบอยางนอย  15  วัน  และมีการจัดผังท่ีน่ังสอบอยางเปน
ระบบ 

ขอ  6  ในการสอบไลหรือการสอบกลางภาค  นักศึกษาตองปฏิบัติตามขอกําหนดดังตอไปน้ี 
(1) ตองมาถึงสถานที่สอบกอนเวลาเริ่มทําการสอบ  และตรวจดูแผนผังท่ีน่ังหรือ

เลขท่ีน่ังใหเรียบรอย 
(2) หามเขาหองสอบกอนมีสัญญาณใหเขาหองได 
(3) ตองแตงเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  หรือแตงกายตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัย  ในกรณีคณะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใหเปนไปตาม 
ท่ีคณะกําหนด 



 

(4) ตองนําบัตรประจําตัวนักศึกษามาดวยทุกครั้งท่ีมาเขาสอบ  และวางบนโตะ 
ใหเห็นอยางชัดเจน  เพ่ือใหกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ ตรวจสอบ
ดูไดทุกขณะ 

(5) เม่ือเขาหองสอบแลวหามออกจากหองสอบ  เวนแตไดรับอนุญาตจากกรรมการ
หรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 

(6) ในกรณีท่ีนักศึกษามาถึงหองสอบภายหลังการสอบไดเริ่มตนแลว  ตองไดรับ
อนุญาตจากกรรมการอํานวยการสอบ  กรรมการประจําคณะหรือเจาหนาท่ี
ควบคุมการสอบเสียกอนจึงจะเขาสอบได  แตถาหากวาเวลาไดลวงเลยไป 
เกินกวา  30  นาทีแลวนับตั้งแตเวลาเร่ิมตนสอบ  นักศึกษาไมมีสิทธิเขาสอบ   
เวนแตคณะจะมีประกาศกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(7) ตองเขานั่งตามท่ีน่ังซึ่งเจาหนาท่ีจัดให  สําหรับทรัพยสินท่ีจําเปนตองนํา 
เขาหองสอบ  รวมทั้งกระเปาหรือกลองใสเครื่องเขียน  ใหวางไวใตเกาอี้น่ังสอบ 

(8) ตองลงลายมือช่ือผูเขาสอบในรายวิชาท่ีทําการสอบในบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ 
เขาสอบท่ีเจาหนาท่ีจัดไวเพ่ือการนี้ 

(9) ตองเขียนเลขทะเบียนนักศึกษาบนปกหรือกระดาษคําตอบอยางชัดเจน 
ตามคําส่ังในการเขาสอบเทานั้น 

(10) ตองปฏิบัติใหถูกตองตามขอความที่แจงไวในคําสั่งสําหรับการสอบวิชานั้น  
และตองเขียนคําตอบในกระดาษคําตอบใหตรงตามคําสั่งหรือท่ีกรรมการหรือ
เจาหนาท่ีควบคุมการสอบแจงใหทราบ 

(11) เม่ือตองการสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ใหยกมือแจงแกเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 
(12) ในระหวางเวลาสอบ  หามลุกออกจากที่น่ังสอบ  นอกจากนําคําตอบย่ืนตอ

กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ  หากเวลายังไมพน  30  นาทีนับจาก
เริ่มสอบหามออกจากหองสอบ  เวนแตจะมีประกาศกําหนดไวเปนอยางอื่น 

(13) กอนเวลาเริ่มทําการสอบ  หรือในระหวางเวลาทําการสอบ  หามผูหน่ึงผูใด 
ซ่ึงไมมีหนาท่ีเก่ียวของกับการสอบ  เขาไปในหองสอบเปนอันขาด  เวนแต 
จะไดรับอนุญาตจากกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 

(14) กอนหมดเวลา  5  นาที  เจาหนาท่ีจะใหสัญญาณบอกใหรูครั้งหนึ่งและเม่ือ
หมดเวลาจะใหสัญญาณอีกคร้ังหนึ่ง  ใหนักศึกษาหยุดการทําขอสอบทันที 

(15) นักศึกษาตองสงกระดาษคําตอบตอกรรมการหรือเจาหนาท่ีผูควบคุมการสอบ  
และไดรับอนุญาตกอนจึงจะออกจากหองสอบได 

(16) เม่ืออกจากหองสอบแลวตองไปใหพนบริเวณหองสอบโดยทันที  และหาม 
สงเสียงดังรบกวน  หรือทําความรําคาญใหแกผูท่ีกําลังทําการสอบอยู  หรือ 
สงเสียงเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบซึ่งอาจทําใหผูท่ีอยูในหองสอบไดยิน 

 
 

 



 

ขอ  7  ในการสอบไลหรือสอบกลางภาค  หากนักศึกษากระทําการดังตอไปนี้ในการสอบ  
จะถือวาเปนการทุจริตในการสอบ  ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยวินัยนักศึกษา   
พ.ศ.  2547  ขอ  15.3  หรือขอ  17  ซ่ึงมีความผิดตองถูกลงโทษพักการศึกษา  หรือพักการเสนอ 
ขออนุมัติปริญญา  หรือไลออก  แลวแตกรณี 

(1) การพูด  ถาม  บอก  หรือดูคําตอบซึ่งกันและกัน  หรือแสดงอาณัติสัญญาณ  
หรือกระทําอยางหนึ่งอยางใดอันสอไปในทางไมสุจริต 

(2) นําอุปกรณอ่ืนใดท่ีไมไดรับอนุญาตมาใชในการสอบ  ซ่ึงหมายความรวมถึง
อุปกรณสื่อสารทุกชนิดดวย 

(3) นําตัวบทกฎหมาย  พจนานุกรม  หนังสือตํารา  เอกสาร  หรือโนตยอ  ท่ีไมได
รับอนุญาตเขามาในหองสอบ 

ขอ  8  กรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบมีอํานาจตรวจคนผูมีเหตุอันควรสงสัยวา 
จะทําการสอบโดยไมสุจริต 

ขอ  9  เม่ือกรรมการหรือเจาหนาท่ีควบคุมการสอบพบวามีการทุจริตเกิดข้ึน  ใหยึด
อุปกรณหรือเอกสารที่ใชในการทุจริต  และใหนักศึกษาคนนั้นสอบตอไดจนเสร็จ 

ขอ  10  ในกรณีท่ีเชื่อไดวามีการทุจริตในการสอบเกิดข้ึน  ใหคณะหรือหนวยงานอื่นๆ  ท่ีมี
การจัดการเรียนการสอน  แจงใหมหาวิทยาลัยทราบโดยไมเนิ่นชา  และใหรองอธิการบดีฝายการ 
นักศึกษาตั้งคณะกรรมการสอบสวนขึ้นคณะหนึ่ง  เพ่ือสอบสวนใหไดมาซึ่งขอเท็จจริง  หาก 
คณะกรรมการสอบสวนเห็นวานักศึกษาทุจริตในการสอบจริง  ใหรองอธิการบดีฝายการนักศึกษา
ดําเนินการลงโทษทางวินัยตอไป 

ขอ  11  การวัดผลในลักษณะอ่ืนๆ  ตามขอ  4  (3)  หากนักศึกษากระทําการทุจริต  
อาจารยผูสอนมีอํานาจใชดุลยพินิจในการวัดผลการศึกษา 

ขอ  12  ใหคณะหรือหนวยงานอื่นๆ  ท่ีมีการจัดการเรียนการสอน  มีอํานาจออกระเบียบ
หรือขอปฏิบัติวาดวยการสอบ  เมื่อมีความจําเปนตามลักษณะเฉพาะของหลักสูตรและการจัดการสอบ
และใหถือวาเปนระเบียบหรือขอปฏิบัติในการสอบตามความในขอ  12  วรรคสอง  แหงขอบังคับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  วาดวยวินัยนักศึกษา  พ.ศ.  2547  ดวย 

ขอ  13  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้  และมีอํานาจออกประกาศขอปฏิบัติ  วาดวย
การสอบ 

  ประกาศ    ณ    วันท่ี    13    มีนาคม    พ.ศ.    2549 

        (ลงนาม)           สรุพล  นิติไกรพจน 
(ศาสตราจารย  ดร.สุรพล  นิติไกรพจน) 

อธิการบดี 
 



 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

เรื่อง   ขอปฏิบตัิวาดวย การเขาสอบของนักศกึษา 
-------------------------- 

เพื่อใหการสอบวิชาตางๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรเปนไปโดยเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความ 
ในขอ 13 แหงระเบียบการสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พ.ศ.2549 จึงเห็นสมควรวางขอปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 
กอนเริ่มสอบ 

1.   ตองมาถึงสถานที่สอบกอนเวลาเริ่มทําการสอบและตรวจดูแผนผังเลขที่นั่งสอบใหเรียบรอย 
2.   ในการเขาสอบนักศึกษาตองแตงกายถูกตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3.   ใหนักศึกษาเขาหองสอบกอนเวลาสอบ  5  นาที 
4.  หามนําตัวบทกฎหมาย  พจนานุกรม  หนังสือตํารา  เอกสาร  โนตยอ หรืออุปกรณส่ือสารอิเลคทรอนิค 

 อื่นใดที่ไมไดรับอนุญาตมาใชในการสอบ 
5.   ใหนักศึกษาตรวจสอบความเรียบรอยของขอสอบวาครบถวนหรือไม หากไมครบใหแจงเจาหนาที่ควบคุม 

 การสอบทันที 
6.   ใหนําบัตรประจําตัวนักศึกษาวางบนโตะสอบ 

ในระหวางการสอบ 
1. ไมอนุญาตใหนักศึกษาเขาหองสอบหลังจากสอบไปแลว 30 นาที  นอกจากไดรับอนุญาตจากอาจารย 

ประจําวิชา หรือผูที่ไดรับมอบหมาย  
2. ในกรณีนักศึกษามาสอบสายเกิน  30  นาที  ใหนักศึกษาติดตอที่กองอํานวยการสอบ 
3. เม่ือตองการสิ่งหนึ่งส่ิงใด  ใหยกมือแจงแกเจาหนาท่ีควบคุมการสอบ 
4. นักศึกษาทําขอสอบเสร็จกอนเวลาใหนักศึกษายกมือแจงผูคุมสอบและสงกระดาษคําตอบพรอมขอสอบให

เจาหนาที่ควบคุมการสอบ 
5. เม่ือเขาหองสอบแลวหามออกจากหองสอบหากเวลายังไมพน  30  นาที  
6. เม่ือออกจากหองสอบแลวตองไปใหพนบริเวณหองสอบโดยทันที และหามสงเสียงดังรบกวน หรือทําความ

รําคาญใหแกผูที่กําลังทําการสอบอยู หรือสงเสียงเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบซ่ึงอาจทําใหผูที่อยูในหองสอบไดยิน 
7. หากมีการทุจริตการสอบ นักศึกษาตองเซ็นชื่อในหลักฐานและบันทึกการกระทําผิดกอนจึงจะสามารถ 

สอบตอจนเสร็จหรือหมดเวลา 
หลังจากหมดเวลาสอบ 

1. นักศึกษาตองหยุดทําขอสอบ  และสงกระคําตอบพรอมขอสอบแกผูคุมสอบทันที 

                                                  ประกาศ     ณ    วันที่      24      กรกฎาคม   พ.ศ.  2549 

                                                       (ลงนาม)           สุรพล    นิติไกรพจน   
                                                             (ศาสตราจารย   ดร.สุรพล    นิติไกรพจน) 
                                                                              อธิการบดี 


