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รายละเอียดของหลักสูตรระยะสั้น 

หลักสูตรระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลเมืองเชิงลึก 
พ.ศ. 2563 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะวิชา/ภาควิชา วังท่าพระ/คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์/ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
    พระราชวังสนามจันทร์/คณะวิทยาศาสตร์/ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรฝึกอบรม 
ภาษาไทย  การวิเคราะห์ข้อมูลเมืองเชิงลึก 
ภาษาอังกฤษ  Urban Analytics 

2. ชื่อประกาศนียบัตร  
ภาษาไทย ประกาศนียบัตรหลักสูตรระยะสั้น การวิเคราะห์ข้อมูลเมืองเชิงลึก 
ภาษาอังกฤษ  Certificate in Urban Analytics 

3. ประเภทหลักสูตร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 หลักสูตรเพื่อการรับรองสมรรถนะ 
 หลักสูตรเพ่ือเก็บสะสมหน่วยกิต 

4. ระยะเวลาในการศึกษาตลอดหลักสูตร 
3.1. จ านวนเดือน 2 เดือน 
3.2. จ านวนสัปดาห์ 8 สัปดาห์ 
3.3. จ านวนวัน 8 วัน 
3.4. จ านวนชั่วโมงภาคทฤษฎี 25 ชั่วโมง  
3.5. จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 23 ชั่วโมง 
3.6. จ านวนชั่วโมง รวมตลอดหลักสูตร จ านวน 48 ชั่วโมง 
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5. กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
             บุคคลทั่วไป 
             ผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. 
             นิสิต/นักศึกษา หรือผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 
             ผู้ที่ท างานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ 
             ผู้ที่ท างานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม 
             ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการจะประกอบอาชีพอ่ืนที่แตกต่างจากเดิม 

6. กลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง (เลือกไม่เกิน 1 กลุ่ม) 

 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 
 อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
 หุ่นยนต์เพ่ืออุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
 อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
 อุตสาหกรรมดิจิทัล 
 อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 
 ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และพนักงาน 
 Smart Innovative Entrepreneur 
 Smart Farming 
 Care Giver 
 Smart Tourism 

            Data Science and Engineering 
 Creative Content 
 Food for Future (1st S-Curve) 
 Robotic/AI 
 ภาษา 
 อ่ืน ๆ ระบุ .......................................................................................................................................  
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7. ช่ือกลุ่มทักษะอนาคต (future skill set) (อ้างอิงได้จาก https://tdri.or.th/2017/12/thinkx2-225/) 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Analytics) ด้วยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพ่ือท าความเข้าใจ
แบบลุ่มลึก (Insight) และน าผลไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการตัดสินใจในเรื่องการวางแผนพัฒนา การบริหาร
จัดการ และการให้บริการในระดับเมือง 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจากส าเร็จการศึกษา 
อาชีพเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลเมืองและจัดท านโยบายเมือง 

9. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ที่อยู่ วังท่าพระ เลขที่ 31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
 คณะ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ที่อยู่ เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ต าบลสนามจันทร์ อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

10. ความสัมพันธ์กับหลักสูตร/รายวิชาที่เปิดสอนในคณะ /ภาควิชาของสถาบัน  
 10.1 หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
(หมวดวิชาเลือก) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 

10.1.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)  
PLO1 
(ด้านคุณธรรมจริยธรรม) 

PLO1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต 
PLO1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
PLO1.3 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

PLO1.4 เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบวิชาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลขององค์กร 
และสังคม 

PLO1.5 มีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม 
PLO2 
(ด้านความรู้) 

PLO2.1 มีความรู้และความเข้าใจหลักการ  และทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาของสาขาวิชาชีพ 
PLO2.2 มีความรอบรู้ในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่อง  และศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 

PLO2.3 สามารถน าหลักการ  ทฤษฎี  และความรู้อ่ืน ๆ  เข้ามาสร้างแนวทาง  และแก้ไข
ปัญหาในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 

PLO2.4 ติดตามความก้าวหน้าขององค์ความรู้อื่นในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
PLO3 
(ด้านทักษะทางปัญญา) PLO3.1 

สามารถวิเคราะห์เชื่อมโยง  และท าความเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผล  โดยบูรณา
การความรู้ในหลาย ๆ ด้าน  และสังเคราะห์แนวคิดเพ่ือวางแผน  และหรือ
สร้างสรรค์ตามกระบวนการท างาน 

PLO3.2 สามารถคิดอย่างสร้างสรรค์ประกอบด้วยจินตนาการ  แก้ไขปัญหาในการ
วางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน  หรือเสนอแนวทางการแก้ไข
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ปัญหาที่ประสานประโยชน์ใช้สอย  ความงาม  และเทคโนโลยี  บริบททางสังคม
และวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน 

PLO3.3 มีทักษะในเรื่องมิติสัมพันธ์ที่สามารถเข้าใจที่ว่าง  และรูปทรง 
PLO3.4 มีกระบวนการทางความคิดและการท างานอย่างเป็นระบบ 

PLO4 
(ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ) 

PLO4.1 มีภาวะการเป็นผู้น า  หรือผู้ตามท่ีดี  รู้จักการท างานร่วมกันกับผู้อื่น  สามารถ
ล าดับความส าคัญ  และแก้ไขข้อขัดแย้งโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 

PLO4.2 มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 

PLO4.3 มีความสามารถในการปฎิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และองค์กรได้อย่างถูกต้อง  
และมีประสิทธิภาพ 

PLO5 
(ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

PLO5.1 มีทักษะทางการสื่อสาร  สามารถถ่ายทอดความรู้ และน าเสนอผลงาน ทั้งการพูด 
การเขียนและการใช้สื่ออ่ืน ๆ  ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ 

PLO5.2 สามารถน าการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมาแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพ
อย่างเหมาะสม 

PLO5.3 มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้
อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 

PLO5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
PLO6 

(ด้านทักษะศิลปะและการ
สร้างสรรค์) 

PLO6.1 มีความรู้  ความเข้าใจหลักการ  ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์  ศิลปะและ
การออกแบบ 

PLO6.2 สามารถประยุกต์ใช้หลักการและทฤษฎีในการปฏิบัติการ  การค้นคว้าวิจัย  และ
การประกอบวิชาชีพ 

10.1.2 รายวิชาที่เก่ียวข้อง (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 

รหัสวิชา /ชื่อวิชา  
จ านวน 

หน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

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

264 541 ดิจิทัลเทคโนโลยีใน
การวางแผน 

3(2-2-5) 
                      

 หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  “” ในช่อง PLOs ที่สอดคล้องกับรายวิชา 
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 10.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 (วิชาเลือก)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
 10.2.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (คณะวิทยาศาสตร์)  
PLO1 
(ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม) 

PLO1.1 ตระหนักในคณุค่าและคณุธรรม จริยธรรม เสยีสละ และซื่อสตัยส์ุจรติ 
PLO1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
PLO1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 

PLO1.4 
เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณคา่และศักดิศ์รี 
ของความเป็นมนุษย ์

PLO1.5 เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม 
PLO1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม 

PLO1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวชิาชีพ 

PLO2 
(ด้านความรู้) 

PLO2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับหลักการ และทฤษฎีที่ส าคญัในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา 

PLO2.2 
สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกตค์วามรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือท่ี
เหมาะสมกับการแก้ไขปญัหา 

PLO2.3 
สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ให้ได้ตรงตาม
ข้อก าหนด 

PLO2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการนาไปประยุกต ์

PLO2.5 รู้ เข้าใจ และสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อยา่งต่อเนื่อง 
PLO2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อให้เล็งเห็นการเปลีย่นแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
PLO2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซ์อฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

PLO2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อืน่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

PLO3 
(ด้านทักษะทางปัญญา) 

PLO3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
PLO3.2 สามารถสืบค้น ตคีวาม และประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
PLO3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์และสรุปประเด็นปญัหา และความต้องการ 
PLO3.4 สามารถประยุกต์ความรู้ และทักษะกับการแก้ไขปญัหาได้อย่างเหมาะสม 

PLO4 
(ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ) 

PLO4.1 สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

PLO4.2 
สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการแก้ปญัหาสถานการณ์ต่างๆ ท้ังในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมทางาน 

PLO4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตรม์าชี้น าสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 
PLO4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเอง และรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

PLO4.5 
สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยนือย่างพอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุ่ม 

PLO4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

PLO5 PLO5.1 มีทักษะการใช้เครื่องมือท่ีจ าเป็นทีม่ีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานท่ีเกีย่วกับคอมพิวเตอร ์
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(ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

PLO5.2 
สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรือการแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาทีเ่กี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

PLO5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล่าและการเขียน พร้อมท้ังเลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม 

PLO5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

10.2.2 รายวิชาที่เก่ียวข้อง (คณะวิทยาศาสตร์) 

รหัสวิชา /ชื่อวิชา  
จ านวน 

หน่วยกิต  
(บ-ป-น) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

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

520 333 การท า
เหมืองข้อมูล  
คณะวิทยาศาสตร ์

3(3-0-6) 
                             

 หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  “” ในช่อง PLOs ที่สอดคล้องกับรายวิชา 
 
 10.2.3 อ่ืน ๆ 
 รายวิชา 520 333 การท าเหมืองข้อมูลเป็นรายวิชาเลือกของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการ
ข้อมูล พ.ศ. 2561 

11. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรระยะสั้น พ.ศ. 2563 เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ …/…….  วันที่ ..........เดือน..........พ.ศ. ...... 

 

 

 

 

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. การออกแบบหลักสูตร 

1.1 ที่มาของการก าหนดแนวคิด เหตุผล และความส าคัญของหลักสูตร 
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ในยุคสารสนเทศที่เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจ าวันของคนทั่วโลก ข้อมูลถูกผลิต
ขึ้นจากทุกกิจกรรม ทุกสถานที่ และทุกเวลา  ทุกวันนี้ มีข้อมูลถูกสร้างขึ้นราว 35 Zettabyte (35x1021) 
ต่อปี  ข้อมูลปริมาณมหาศาลเหล่านี้คือ Big Data  คุณสมบัติของกลุ่มก้อนข้อมูลที่จัดได้ว่าเป็น Big Data 
มี 4 ประการคือ (1) Volume ขนาดของข้อมูลที่มากมายเสียจนระบบจัดการข้อมูลแบบดั้งเดิมไม่สามารถ
รองรับได้ (2) Velocity ความเร็วทั้งในแง่การผลิตข้อมูลและการประมวลผลนับเป็นเศษเสี้ยวของวินาที 
(3) Variety ความหลากหลายของข้อมูลทั้งในแง่ประเภทและรูปแบบ และ (4) Veracity ความไม่ชัดเจน 
ไม่แน่นอนของข้อมูล 

 ประมาณร้อยละ 80 ของ Big Data เป็นข้อมูลที่เกี่ยวโยงกับพ้ืนที่ หรือที่เรียกว่า Geospatial Big 
Data (ข้อมูลขนาดใหญ่เชิงพ้ืนที่)  Geospatial Big Data มีประโยชน์ต่อการบริหารจัดการเมืองหลายด้าน 
เช่น การวางแผนพัฒนาเมือง การยกระดับการบริการสาธารณะ การตรวจสภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัด
การจราจร การจัดการสุขอนามัย และการเตือนภัยและจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น  การวิเคราะห์และ
ประมวลผลข้อมูลเมืองจากฐานข้อมูลเชิงลึก (Urban Analytics) จ าเป็นต้องใช้เครื่องมือแทนมนุษย์ อาทิ 
Machine Learning หรือ Artificial Intelligence  ผลของการวิเคราะห์ท าให้เกิดความเข้าใจเมืองใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างกระจ่างชัดและลุ่มลึก (Insight) และสามารถคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคตได้
แม่นย าขึ้น  นอกจากนี้  ยังสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างโมเดลจ าลองสถานการณ์ในอนาคต เพ่ือ
ประเมินผลกระทบได้อีกด้วย 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เป็นทักษะที่จ าเป็นส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ วางแผน และ
ปฏิบัติการพัฒนาเมือง  หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพ่ือการพัฒนาเมือง มุ่งให้ความรู้และถ่ายทอด
ทักษะในเรื่องดังกล่าว เพ่ือให้สร้างก าลังคนที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเมืองภายใต้บริบทใหม่ ที่
ขับเคลื่อนโดยดิจิทัลเทคโนโลยี  

1.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ความรู้และหลักการวิทยาการข้อมูล ส าหรับการบริหารจัดการ และใช้ประโยชน์ข้อมูลเมือง 
2) เพ่ือถ่ายทอดทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ส าหรับการท าความเข้าใจเมืองอย่างลุ่มลึก และการ

คาดการณ์สถานการณ์เมืองในอนาคต 
3) เพ่ือชี้แนวทางการประยุกต์ความรู้และทักษะที่ได้รับจากหลักสูตร ไปใช้ในการวางแผน การ

บริหารจัดการ และการพัฒนาเมือง 
1.3 การก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียนเม่ือส าเร็จหลักสูตร 

ล าดับที ่ กลุ่มเป้าหมาย 
(ชื่อสถานประกอบการ/

หน่วยงาน) 

หัวข้อ Re-Skill/Up-Skill/New-skill ที่ต้องการ หรือ  
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ/หรือ สมรรถนะที่

ต้องการเพ่ิมพูน  (ใช้เป็นข้อมูลเพ่ือก าหนดผลลัพธ์การ

จ านวนความ
ต้องการ 

หมายเหตุ 
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เรียนรู้ท่ีคาดหวัง) 

1 เทศบาล และ อบต. 1) ความรู้พื้นฐานว่าด้วยวิทยาการข้อมูล (Data Science) 
2) การจัดการข้อมลู 
3) หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะหเ์ชิง 
Descriptive, Diagnostic, Predictive และ Prescriptive 
4) Data Visualization 
5) การประยุกต์ใช้ส าหรับการวางแผน การบรหิารจดัการ 
และการพัฒนาเมือง 

อย่างน้อย 
2,000 อัตรา 

ประเมินจาก
จ านวนเทศบาล
ทั่วประเทศ 

2 บริษัทท่ีปรึกษาการพัฒนา
เมือง 

1) ความรู้พื้นฐานว่าด้วยวิทยาการข้อมูล (Data Science) 
2) การจัดการข้อมลู 
3) หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะหเ์ชิง 
Descriptive, Diagnostic, Predictive และ Prescriptive 
4) Data Visualization 
5) การประยุกต์ใช้ส าหรับการวางแผน การบรหิารจดัการ 
และการพัฒนาเมือง 

อย่างน้อย 
200 ต าแหน่ง 

ประเมินจาก
จ านวนบริษัทท่ี
ปรึกษาการ
พัฒนาเมืองใน
ประเทศ 

3 หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเมืองและ
สิ่งแวดล้อม 

1) ความรู้พื้นฐานว่าด้วยวิทยาการข้อมูล (Data Science) 
2) การจัดการข้อมลู 
3) หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะหเ์ชิง 
Descriptive, Diagnostic, Predictive และ Prescriptive 
4) Data Visualization 
5) การประยุกต์ใช้ส าหรับการวางแผน การบรหิารจดัการ 
และการพัฒนาเมือง 

อย่างน้อย 
200 ต าแหน่ง 

ประเมินจาก
จ านวนหน่วย
ราชการที่
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเมืองและ
สิ่งแวดล้อมใน
ปัจจุบัน 

4 องค์กรภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง
และพัฒนาท่ีดิน 

1) ความรู้พื้นฐานว่าด้วยวิทยาการข้อมูล (Data Science) 
2) การจัดการข้อมลู 
3) หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะหเ์ชิง 
Descriptive, Diagnostic, Predictive และ Prescriptive 
4) Data Visualization 
5) การประยุกต์ใช้ส าหรับการวางแผน การบรหิารจดัการ 
และการพัฒนาเมือง 

อย่างน้อย 
200 ต าแหน่ง 

ประเมินจาก
จ านวนองค์กร
ภาคเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเมืองและ
พัฒนาท่ีดิน 
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2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ELOs กับรายวิชา 264 541 ดิจิทัลเทคโนโลยีในการวางแผน (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) 

ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
กลุ่ม 

เป้าหมายท่ี
ต้องการ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อ 10.1 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

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

ELO1 
อธิบายความรู้พื้นฐานและหลักการ
ของวิทยาการข้อมูล (Data 
Science) ได ้

4 กลุ่ม ตาม
หัวข้อ 1.3                       

ELO2 
สามารถสืบค้น รวบรวม ตรวจสอบ
แก้ไข และช าระข้อมูลได ้

4 กลุ่ม ตาม
หัวข้อ 1.3 

                      

ELO3 
สามารถใช้โปรแกรมวเิคราะห์ เพือ่
บรรยายสถานการณเ์มือง 
(Descriptive Analysis) ได ้

4 กลุ่ม ตาม
หัวข้อ 1.3                       

ELO4 
สามารถใช้โปรแกรมวเิคราะห์ เพือ่
วินิจฉัยสถานการณ์เมือง 
(Diagnostic Analysis) ได ้

4 กลุ่ม ตาม
หัวข้อ 1.3                       

ELO5 
สามารถใช้โปรแกรมวเิคราะห์ เพือ่
คาดการณ์สถานการณ์เมือง 
(Predictive Analysis) ได ้

4 กลุ่ม ตาม
หัวข้อ 1.3                       

ELO6 
สามารถใช้โปรแกรมวเิคราะห์ เพือ่
ช้ีน าแนวทางการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาเมืองได ้

4 กลุ่ม ตาม
หัวข้อ 1.3                       

ELO7 สามารถใช้โปรแกรม Data 4 กลุ่ม ตาม                       
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ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
กลุ่ม 

เป้าหมายท่ี
ต้องการ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อ 10.1 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 

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

Visualization เบื้องต้นได ้ หัวข้อ 1.3 

ELO8 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะเพื่อการวางแผน การบริหาร
จัดการ และการพัฒนาเมือง 

4 กลุ่ม ตาม
หัวข้อ 1.3                       

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  เพื่อระบุความสอดคล้องของ ELOs ของหลักสูตรกับ PLOs ของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาของสถาบัน (หมวดที่ 1 ข้อ 8) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ELOs กับรายวิชา 520 333 การท าเหมืองข้อมูล (คณะวิทยาศาสตร์) 

ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
กลุ่ม 

เป้าหมายท่ี
ต้องการ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อ 10.2 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

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

ELO1 
อธิบายความรู้พืน้ฐานและหลักการ
ของวิทยาการข้อมูล (Data 
Science) ได ้

4 กลุ่ม ตาม
หัวข้อ 1.3                              

ELO2 
สามารถสืบค้น รวบรวม ตรวจสอบ
แก้ไข และช าระข้อมูลได ้

4 กลุ่ม ตาม
หัวข้อ 1.3 

                             

ELO3 
สามารถใช้โปรแกรมวเิคราะห์ เพือ่
บรรยายสถานการณเ์มือง 
(Descriptive Analysis) ได ้

4 กลุ่ม ตาม
หัวข้อ 1.3                              

ELO4 
สามารถใช้โปรแกรมวเิคราะห์ เพือ่
วินิจฉัยสถานการณ์เมือง 
(Diagnostic Analysis) ได ้

4 กลุ่ม ตาม
หัวข้อ 1.3                              
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ล าดับที ่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
กลุ่ม 

เป้าหมายท่ี
ต้องการ 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรในหมวดที่ 1 ข้อ 10.2 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 

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

ELO5 
สามารถใช้โปรแกรมวเิคราะห์ เพือ่
คาดการณ์สถานการณ์เมือง 
(Predictive Analysis) ได ้

4 กลุ่ม ตาม
หัวข้อ 1.3                              

ELO6 
สามารถใช้โปรแกรมวเิคราะห์ เพือ่
ช้ีน าแนวทางการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาเมืองได ้

4 กลุ่ม ตาม
หัวข้อ 1.3                              

ELO7 
สามารถใช้โปรแกรม Data 
Visualization เบื้องต้นได ้

4 กลุ่ม ตาม
หัวข้อ 1.3 

                             

ELO8 
สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะเพื่อการวางแผน การบริหาร
จัดการ และการพัฒนาเมือง 

4 กลุ่ม ตาม
หัวข้อ 1.3                              

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  เพื่อระบุความสอดคล้องของ ELOs ของหลักสูตรกับ PLOs ของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาของสถาบัน (หมวดที่ 1 ข้อ 8)  
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3. ค าอธิบายหลักสูตรอย่างย่อและค าส าคัญส าหรับการสืบค้น (keyword) 
 3.1 ค าอธิบายหลักสูตรอย่างย่อ 

หลักสูตรน าเสนอเนื้อหาความรู้และถ่ายทอดทักษะใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1) ความรู้พ้ืนฐานว่าด้วยวิทยาการ
ข้อมูล (Data Science) 2) การจัดการข้อมูล 3) หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์เชิง Descriptive, 
Diagnostic, Predictive และ Prescriptive 4) การจินตทัศน์สารสนเทศ (Data Visualization) และ 5) 
การประยุกต์ใช้ส าหรับการวางแผน การบริหารจัดการ และการพัฒนาเมือง 

 3.2 ค าส าคัญส าหรับการสืบค้น (keyword อาจมีหลายค า) 
Big Data, Data Analytics, Urban Analytics, Descriptive Analytics, Diagnostic Analytics, 
Predictive Analytics, Prescriptive Analytics, Data Visualization, Urban Development, Urban 
Planning, Urban Management, Machine Learning (ML), Artificial Intelligence (AI), วิทยาการ
ข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, ฐานข้อมูลขนาดใหญ่, การคาดการณ์, จินตทัศน์สารสนเทศ, แบบจ าลอง
สารสนเทศเมือง 
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หมวดที่ 3 การด าเนินการและโครงสร้างของ หลักสูตร 

1. การด าเนินการหลักสูตร  
1.1 ช่วงวันของการสมัคร 

       วันที่เปิดรับสมัคร 1 พฤศจิกายน 2563  วันที่ปิดรับสมัคร  1 มกราคม 2564 

 1.2 ช่วงวันและสถานที่ในการด าเนินการเรียนการสอน  

ล าดับ วันที่เริ่ม วันทีส่ิ้นสุด สถานที ่

1 15 มกราคม 2564 15 มีนาคม 2564 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ / 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

 1.3 เงื่อนไขการรับสมัคร 
        1.3 .1 ความรู้พื้นฐานหรือเงื่อนไขท่ีผู้เรียนควรมีก่อนเข้าเรียน  
  มีความสามารถพ้ืนฐานในการใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ 
  มีความสนใจในการท างานระดับเมือง 

                1.3.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  อายุไม่ต่ ากว่า 15 ปี  
  ส าเร็จการศึกษาขัน้ต้นระดับมัธยมศึกษา 

เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในระดับดี 
1.3.3 เอกสารประกอบการสมัคร (เอกสารอื่น ๆ นอกเหนือจากรูปถ่ายและส าเนาบัตรประชาชน) 

  ไม่มี 

 1.4 จ านวนผู้รับ 
        ขั้นต่ า 18 คน ไม่เกิน  40 คน 
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1.5 อัตราค่าลงทะเบียนแบบเหมาจ่ายต่อหัวนักศึกษา 
ประมาณการรายรับ  
 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายจากผู้เข้าศึกษาจ านวน 20 คน คนละ 12,000 บาท   

        รวมเป็นเงินทั้งสิ้น         240,000 บาท 
ประมาณการรายจ่าย 
 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมให้มหาวิทยาลัย 4%     9,600  บาท 
 จัดสรรเป็นค่าธรรมเนียมให้คณะวิชา 6%         14,400 บาท 
 ค่าตอบแทนวิทยากร (48 ชั่วโมง x 1,500 บาท)     72,000 บาท 
 ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร (48 ชั่วโมง x 600 บาท)     28,800 บาท 
 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่วงเวลา (8 วัน x 500 บาท x 3 คน)  12,000  บาท 
 ค่าอาหารกลางวัน (8 มื้อ x 150 บาท x 25 คน)    30,000 บาท 
 ค่าอาหารว่าง (16 มื้อ x 35 บาท x 25 คน)     14,000 บาท 
 ค่าธรรมเนียมหอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (48 ชั่วโมง x 200 บาท)   9,600  บาท 
 ค่าธรรมเนียมคอมพิวเตอร์ (48 ชั่วโมง x 20 บาท x 20 เครื่อง)  19,200 บาท 
 ค่าจัดท าเอกสารประกอบการบรรยาย (200 บาท x 20 ชุด)    4,000 บาท 
 ค่าประชาสัมพันธ์         10,000 บาท 
 ค่าไปรษณียากร          2,000 บาท 
 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                  14,400 บาท 

    
*** ขอถัวจ่ายทุกรายการ 

1.6  ระบบการศึกษา 
               [  ]     แบบชั้นเรียน 
                 [     ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [     ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [     ]      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [  ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [     ]     อ่ืน ๆ )ระบุ (  

 1.7  อุปกรณ์ เครื่องมือ โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น 
1) คอมพิวเตอร์ 
2) โปรแกรมประยุกต์ที่เก่ียวข้อง 
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2. โครงสร้างหลักสูตร เนื้อหา และอาจารย์ผู้สอน   

2.1 จ านวนชั่วโมง    รวมตลอดหลักสูตร  48 ชั่วโมง 
               2.1.1 จ านวนชั่วโมงภาคทฤษฎี  รวมตลอดหลักสูตร  52  ชั่วโมง 

2.1.2 จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ  รวมตลอดหลักสูตร  23 ชั่วโมง 

2.2 เนื้อหา 

หน่วยที่ หน่วยการสอน 
จ านวนชั่วโมง 

(บ-ป) 

1 ความรู้พื้นฐานว่าด้วยวิทยาการข้อมูล (Data Science) 4-2 

2 สืบค้น รวบรวม ตรวจสอบแก้ไข และช าระข้อมูล 3-3 
3 หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ เพื่อบรรยายสถานการณ์เมือง (Descriptive Analysis) 3-3 

4 หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ เพื่อวินิจฉัยสถานการณ์เมือง (Diagnostic Analysis) 3-3 
5 หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เมือง (Predictive Analysis) 3-3 

6 หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์  เพื่อ ช้ีน าแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาเมือง 
(Prescriptive Analysis) 

3-3 

7 หลักการและการใช้โปรแกรม Data Visualization เบื้องต้น 3-3 
8 การประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการ และการพัฒนาเมือง 3-3 

 “บ” หมายถึงจ านวนชั่วโมงภาคบรรยาย และ “ป” หมายถึงจ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติ 

2.3 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร 
 

ล าดับ 
ต าแหน่ง ชื่อ สกุล 

 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1* รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  
ปรียวนิตย์ 

Ph.D. (Geography Urban Planning) SOAS, University of London, UK (2007) 
M.Sc. (Regional and Urban Planning) LSE, University of London, UK (1998) 
PG. Dip. (Development and Planning) University College London, UK (1997) 
สถ.บ. มหาวิทยาลัยศลิปากร (2534) 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอภาส  
วงษ์ทวีทรัพย์ 

วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (1 ท่าน) 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1) ต้องเข้าเรียนและปฏิบัติงานอย่างน้อย 70%  
 2) ส่งผลงานตามโจทย์ที่สั่ง 70% 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมิน 

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) ของหลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรระยะสั้น  ) ELOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 
และประเมินผล 

ELO1 อธิบายความรู้พื้นฐานและ
หลักการของวิทยาการข้อมลู (Data 
Science) ได ้

น าเสนอด้วยสไลด์และสือ่การสอน ศึกษากรณีตัวอย่างจาก
เว็บและ Youtube ทดสอบความเข้าใจก่อนและหลังเรียน
ด้วยค าถามท้ายเนื้อหา 

ทดสอบความเข้าใจด้วย
แบบสอบถามออนไลน ์
 

ELO2 สามารถสืบค้น รวบรวม 
ตรวจสอบแกไ้ข และช าระข้อมลูได้ 

น าเสนอด้วยสไลด์และสื่อการสอน ศึกษากรณีตัวอยา่งจาก
เว็บไซต์ Youtube ติดตั้งและฝึกฝนการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ เช่น RapidMiner หรือ WEKA ทดสอบความ
เข้าใจหลังเรยีนด้วยการฝึกฝนเชิงปฏิบัติการ 

ทดสอบด้วยการฝึกปฏิบัติการจาก
ชุดข้อมูลตัวอย่างหรือกรณศีึกษาที่
เกี่ยวข้อง 

ELO3 สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ 
เพื่อบรรยายสถานการณเ์มือง 
(Descriptive Analysis) ได ้

ทดสอบด้วยการฝึกปฏิบัติการจาก
ชุดข้อมูลตัวอย่างหรือกรณศีึกษาที่
เกี่ยวข้อง 

ELO4 สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ 
เพื่อวินิจฉัยสถานการณ์เมือง 
(Diagnostic Analysis) ได ้

ทดสอบด้วยการฝึกปฏิบัติการจาก
ชุดข้อมูลตัวอย่างหรือกรณศีึกษาที่
เกี่ยวข้อง 

ELO5 สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ 
เพื่อคาดการณ์สถานการณ์เมือง 
(Predictive Analysis) ได ้

ทดสอบด้วยการฝึกปฏิบัติการจาก
ชุดข้อมูลตัวอย่างหรือกรณศีึกษาที่
เกี่ยวข้อง 

ELO6 สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ 
เพื่อช้ีน าแนวทางการแก้ปัญหาและการ
พัฒนาเมืองได ้

ทดสอบด้วยการฝึกปฏิบัติการจาก
ชุดข้อมูลตัวอย่างหรือกรณศีึกษาที่
เกี่ยวข้อง 

ELO7 สามารถใช้โปรแกรม Data 
Visualization เบื้องต้นได ้

น าเสนอด้วยสไลด์และสื่อการสอน 
ศึกษากรณีตัวอย่างจากเว็บและ Youtube ติดตั้งและ
ฝึกฝนการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ เช่น POWER BI หรือ 
Tableau หรือ  Google Data Studio หรือ  MS Excel 
ทดสอบความเข้าใจหลังเรียนด้วยการฝึกฝนเชิงปฏิบัติการ 

ทดสอบด้วยการฝึกปฏิบัติการจาก
ชุดข้อมูลตัวอย่างหรือกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้อง 

ELO8 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้และ
ทักษะเพื่อการวางแผน การบริหาร
จัดการ และการพัฒนาเมือง 

น าเสนอด้วยสไลด์และสื่อการสอน 
ศึกษากรณตีัวอย่างจากเว็บและ Youtube ทดสอบความ
เข้าใจหลังเรยีนด้วยค าถามท้ายเนือ้หา 

ทดสอบด้วยการน าเสนอแบบ
แผนงาน/โครงการเสมือนจริง 
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2. แผนการสอน 
ชื่อหน่วยการสอน ELOs จ านวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียนการสอน 

สื่อที่ใช้  )ถ้ามี(  
วันเรียน เวลา

เรียน 
ผู้สอน 

ความรู้พื้นฐานว่าด้วยวิทยาการข้อมูล (Data 
Science) 

ELO1 6 สไลด์ เอกสารประกอบการ
สอน สื่อน าเสนอ เว็บไซต์
ออนไลน์ Youtube 

15 ม.ค. 
2564 

09.00–
16.00 

ณัฐวุฒิ/
โอภาส 

สืบค้น รวบรวม ตรวจสอบแก้ไข และช าระ
ข้อมูล 

ELO2 6 สไลด์ เอกสารประกอบการ
สอน สื่อน าเสนอ เว็บไซต์
ออนไลน์ และโปรแกรม
ประยุกต ์

22 ม.ค. 
2564 

09.00–
16.00 

ณัฐวุฒิ/
โอภาส 

หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ เพื่อ
บรรยายสถานการณเ์มือง (Descriptive 
Analysis) 

ELO3 6 สไลด์ เอกสารประกอบการ
สอน สื่อน าเสนอ เว็บไซต์
ออนไลน์ และโปรแกรม
ประยุกต ์

29 ม.ค. 
2564 

09.00–
16.00 

ณัฐวุฒิ/
โอภาส 

หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ เพื่อ
วินิจฉัยสถานการณ์เมือง (Diagnostic 
Analysis) 

ELO4 6 สไลด์ เอกสารประกอบการ
สอน สื่อน าเสนอ เว็บไซต์
ออนไลน์ และโปรแกรม
ประยุกต ์

5 ก.พ. 
2564 

09.00–
16.00 

โอภาส 

หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ เพื่อ
คาดการณ์สถานการณ์เมือง (Predictive 
Analysis) 

ELO5 6 สไลด์ เอกสารประกอบการ
สอน สื่อน าเสนอ เว็บไซต์
ออนไลน์ และโปรแกรม
ประยุกต ์

12 ก.พ. 
2564 

09.00–
16.00 

โอภาส 

หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ เพื่อ
ช้ีน าแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนา
เมือง (Prescriptive Analysis) 

ELO6 6 สไลด์ เอกสารประกอบการ
สอน สื่อน าเสนอ เว็บไซต์
ออนไลน์ และโปรแกรม
ประยุกต ์

19 ก.พ. 
2564 

09.00–
16.00 

โอภาส 

หลักการและการใช้โปรแกรม Data 
Visualization เบื้องต้น 

ELO7 6 สไลด์ เอกสารประกอบการ
สอน สื่อน าเสนอ เว็บไซต์
ออนไลน์ และโปรแกรม
ประยุกต ์

26 ก.พ. 
2564 

09.00–
16.00 

โอภาส 

การประยุกต์ใช้เพื่อการวางแผน การบริหาร
จัดการ และการพัฒนาเมือง 

ELO8 6 สไลด์ เอกสารประกอบการ
สอน สื่อน าเสนอ เว็บไซต์
ออนไลน์ Youtube 

5 มี.ค. 
2564 

09.00–
16.00 

ณัฐวุฒิ/
โอภาส 
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3. แผนการประเมิน 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ของหลักสูตร 
กิจกรรมการประเมินผลการเรยีนรู้

ของผู้เรียน 
ก าหนดการ
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ELO1: อธิบายความรู้พื้นฐานและหลักการของ
วิทยาการข้อมูล (Data Science) ได ้

ทดสอบความเข้าใจด้วยแบบสอบถาม
ออนไลน์ท้ังก่อนและหลังเรียน 

15 ม.ค. 2564 5% 

ELO2: อธิบายสืบค้น รวบรวม ตรวจสอบแก้ไข 
และช าระข้อมูลได ้

ทดสอบด้วยการฝึกปฏิบัติการจากชุด
ข้อมูลตัวอย่างหรือกรณีศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 

22 ม.ค. 2564 15% 

ELO3: อธิบายหลักการและการใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ เพื่อบรรยายสถานการณ์เมือง 
(Descriptive Analysis) ได ้

ทดสอบด้วยการฝึกปฏิบัติการจากชุด
ข้อมูลตัวอย่างหรือกรณีศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 

29 ม.ค. 2564 15% 

ELO4: อธิบายหลักการและใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ เพื่อวินิจฉัยสถานการณเ์มือง 
(Diagnostic Analysis) ได ้

ทดสอบด้วยการฝึกปฏิบัติการจากชุด
ข้อมูลตัวอย่างหรือกรณีศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 

5 ก.พ. 2564 15% 

ELO5: อธิบายหลักการและใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ เพื่อคาดการณส์ถานการณ์เมือง 
(Predictive Analysis) ได ้

ทดสอบด้วยการฝึกปฏิบัติการจากชุด
ข้อมูลตัวอย่างหรือกรณีศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 

12 ก.พ. 2564 15% 

ELO6: อธิบายหลักการและใช้โปรแกรม
วิเคราะห์ เพื่อช้ีน าแนวทางการแก้ปัญหาและ
การพัฒนาเมือง (Prescriptive Analysis) ได ้

ทดสอบด้วยการฝึกปฏิบัติการจากชุด
ข้อมูลตัวอย่างหรือกรณีศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 

19 ก.พ. 2564 15% 

ELO7: อธิบายหลักการและใช้โปรแกรม Data 
Visualization เบื้องต้นได ้

ทดสอบด้วยการฝึกปฏิบัติการจากชุด
ข้อมูลตัวอย่างหรือกรณีศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 

26 ก.พ. 2564 15% 

ELO8: สามารถประยุกต์ใช้ความรูแ้ละทักษะ
เพื่อการวางแผน การบริหารจัดการ และการ
พัฒนาเมือง 

ทดสอบด้วยการฝึกปฏิบัติการจากชุด
ข้อมูลตัวอย่างหรือกรณีศึกษาทีเ่กีย่วข้อง 

5 มี.ค. 2564 5% 
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ภาคผนวก ก. ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน/วิทยากรรายละเอียดวิทยากร 

1. ชื่อ-สกุล  ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย ์
อีเมล  preyawanit@gmail.com  เบอร์ติดต่อ  089 489 2233 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ 
3. คุณวุฒกิารศึกษา 

Ph.D. (Geography Urban Planning) SOAS, University of London, UK (2007) 
M.Sc. (Regional and Urban Planning) LSE, University of London, UK (1998) 
PG. Dip. (Development and Planning) University College London, UK (1997) 

 สถ.บ. มหาวิทยาลัยศิลปากร (2534) 
4. สังกัด 

คณะวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง 
5. ภาระงานสอน 

5.1  ภาระงานสอนปัจจุบัน 
รายวิชาระดับปริญญาตรี 
264  202 ผังเมืองเบื้องต้นการวาง      3 หน่วยกิต 

รายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา 
264 412 ทฤษฎีการวางแผนกายภาพและโครงสร้างพ้ืนฐาน  3 หน่วยกิต 
264 417 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 1    4 หน่วยกิต 
264 418 ปฏิบัติการออกแบบชุมชนเมือง 2    4 หน่วยกิต 
264 415 การศึกษาชุมชนเมือง     3 หน่วยกิต 
264 514 ปฏิบัติการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 1  4 หน่วยกิต 
264 515 ปฏิบัติการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 2  4 หน่วยกิต 
264  517 การศึกษาชุมชนเมือง     3 หน่วยกิต 

5.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
 ชื่อหน่วยการสอน 
1) ความรู้พื้นฐานว่าด้วยวิทยาการข้อมูล (Data Science) 
2) การสืบค้น รวบรวม ตรวจสอบแก้ไข และช าระข้อมูล 
3) หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ เพ่ือบรรยายสถานการณ์เมือง (Descriptive Analysis) 
4) การประยุกต์ใช้เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการ และการพัฒนาเมือง 

   จ านวนหน่วยการสอน      12 ชั่วโมง 
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6. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
ผลงานวิจัย  

  ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ธนะ จีระพิวัฒน์, จุฑาทิพย์ มณีวงษ์, ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์, สุพักตรา สุทธสุภา และสญชัย      

ลบแย้ม. (2562). “แนวทางการจัดท านโยบายการส่งเสริมและผลักดันให้มีการ
จัดท าผังชุมชน”. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 81 หน้า. 

ธนะ จีระพิวัฒน์, จุฑาทิพย์ มณีวงษ์, ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์, สุพักตรา สุทธสุภา และสญชัย      
ลบแย้ม (2562). “เครื่องมือการผังเมืองเพ่ือการอนุรักษ์ดูแลรักษาและพัฒนาพ้ืนที่
สีเขียวและพ้ืนที่โล่ง”. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 75 หน้า. 

ธนะ จีระพิวัฒน์, จุฑาทิพย์ มณีวงษ์, ณัฐวุฒิ ปรียวนิตย์, สพัุกตรา สุทธสุภา และสญชัย   
ลบแย้ม (2562). “โครงการผลักดันการจัดท าผังชุมชนเพื่อรักษาพ้ืนที่สีเขียวใน
เมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน”. ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 674 หน้า. 

 ผลงานวิจัย 
1) การประเมินสภาวะความเป็นชุมชนของการตั้งถิ่นฐานในพ้ืนที่พัทยาใต้ เมืองพัทยา 
2) การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ชุมชนในพ้ืนที่เมืองเก่ากรุงเทพมหานคร สนับสนุนทุนวิจัยโดย

สถาบันวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร 
3) ภูมิศาสตร์ของถนนในเมืองเศรษฐกิจการเมือง :ของการตัดถนนในกรุงเทพมหานคร ระหว่างปี ค .ศ.

1782-1910 สนับสนุนทุนวิจัยโดย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 
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7. ประวัติการบริการทางวิชาการ 
1) โครงการวางผังแม่บทชุมชนเพ่ือการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวและการพัฒนาทางกายภาพพ้ืนที่คุ้มครอง

สิ่งแวดล้อม บางกะเจ้า 6 ต าบล จังหวัดสมุทรปราการ  
ต าแหน่ง: หัวหน้าโครงการ 
ผู้ว่าจ้าง: ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ 

2) โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นและออกแบบขั้นแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายหาด
พัทยาใต้ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 
ต าแหน่ง: หัวหน้าโครงการ 
ผู้ว่าจ้าง: เมืองพัทยา 

3) โครงการออกแบบวางผังเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ย่านแม่หาด เกาะเต่า 
ต าแหน่ง: หัวหน้าโครงการ 
ผู้ว่าจ้าง: กรมโยธาธิการและผังเมือง 

4) โครงการย่านนวัตกรรมรัตนโกสินทร์ 
ต าแหน่ง: หัวหน้าโครงการ 
ผู้ว่าจ้าง: ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

5) โครงการวางผังแม่บทและผังพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวสร้างสรรค์สีเขียวอย่างยั่งยืนส าหรับ 
เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า 
ต าแหน่ง: รองหัวหน้าโครงการ และผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง 
ผู้ว่าจ้าง: กรมการท่องเที่ยว 

6) โครงการพัฒนาเมืองและชุมชนเพ่ือมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า 
ต าแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง และการขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
ผู้ว่าจ้าง: ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7) โครงการจัดท าแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเมืองเก่าราชบุรี 
ต าแหน่ง: หัวหน้าโครงการ 
ผู้ว่าจ้าง: จังหวัดราชบุรี และส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8) โครงการจัดท าแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่บริเวณเมืองเก่าลพบุรี 
ต าแหน่ง: หัวหน้าโครงการ 
ผู้ว่าจ้าง: จังหวัดราชบุรี และส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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9) โครงการศึกษาและจัดท ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เบื้องต้น โครงการ
พัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เพ่ือเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 
ต าแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ผู้ว่าจ้าง: บริษัท ปตท  .มหาชนจ ากัด (  

10) โครงการผลักดันการจัดท าผังชุมชนเพ่ือรักษาพ้ืนที่สีเขียวในเมืองอุตสาหกรรมยั่งยืน 
ต าแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนชุมชนเมืองและการมีส่วนร่วม 
ผู้ว่าจ้าง: บายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส านักนโย  

11) โครงการจัดท าแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาพ้ืนที่ เกาะสีชัง  โดยทุนทาง
วัฒนธรรม 
ต าแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง 
ผู้ว่าจ้าง: จังหวัดชลบุรี 

12) โครงการศึกษาแนวทางพัฒนาและออกแบบเชิงหลักการ ในการพัฒนาเมืองใหม่รอบสนามบิ นอู่
ตะเภา ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุด และท่าเรือสัตหีบ เพ่ือรองรับการเติบโตของ EEC 
ต าแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง 
ผู้ว่าจ้าง: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 

13) โครงการพัฒนากลไกเชิงพ้ืนที่ในการพัฒนาเมืองโดยออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาด เพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม 
ต าแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านผังเมือง 
ผู้ว่าจ้าง: สมาคมการผังเมืองไทยและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

14) โครงการศึกษาความเหมาะสมการก าหนดพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ระยะที่ 2 
ต าแหน่ง: ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชุมชนเมือง 
ผู้ว่าจ้าง: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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1. ชื่อ-สกุล   โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ 
อีเมล   oatcomster@gmail.com  เบอร์ติดต่อ  081 981 6420 

2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. คุณวุฒิการศึกษา 
   วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2550) 
   วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับสอง มหาวิทยาลัยศิลปากร (2546) 
4. สังกัด 

คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 
5. ภาระงานสอน 

5.1 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
รายวิชาระดับปริญญาตรี 

084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  3 หน่วยกิต 
085 101 ศิลปากรสร้างสรรค์     3 หน่วยกิต 
517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับนักวิทยาการข้อมูล 3 หน่วยกิต 
520 333 การท าเหมืองข้อมูล     3 หน่วยกิต 
520 428 โบราณคดีเชิงดิจิทัล     3 หน่วยกิต 
510 100 ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ส าหรับนักวิทยาศาสตร์  3 หน่วยกิต 
517 100 ความรอบรู้ทางคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  3 หน่วยกิต 
522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองข้อมูล    3 หน่วยกิต 
รายวิชาระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา 
517 531 ระบบสารสนเทศและการจัดการ    3 หน่วยกิต 
517 635 เหมืองข้อมูล      3 หน่วยกิต 

5.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
ชื่อหน่วยการสอน 

1) ความรู้พื้นฐานว่าด้วยวิทยาการข้อมูล (Data Science) 
2) การสืบค้น รวบรวม ตรวจสอบแก้ไข และช าระข้อมูล 
3) หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ เพ่ือบรรยายสถานการณ์เมือง (Descriptive Analysis) 
4) หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ เพ่ือวินิจฉัยสถานการณ์เมือง (Diagnostic Analysis) 
5) หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ เพ่ือคาดการณ์สถานการณ์เมือง (Predictive Analysis) 
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6) หลักการและการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ เพ่ือชี้น าแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาเมือง 
(Prescriptive Analysis) 

7) หลักการและการใช้โปรแกรม Data Visualization เบื้องต้น 
8) การประยุกต์ใช้เพ่ือการวางแผน การบริหารจัดการ และการพัฒนาเมือง 

   จ านวนหน่วยการสอน      36 ชั่วโมง 

6. ผลงานวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
1) การอนุรักษ์ลายจิตรกรรมฝาผนังแบบกึ่งอัตโนมัติบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 
2) โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่เพ่ือการซื้อสินค้าและบริการอย่างชาญฉลาด 
3) โปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับรับฝากซ้ือสินค้ าแบบครบวงจร 
4) การพัฒนาระบบเลี้ยงและดูแลนกกระทาแบบครบวงจรด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
5) ระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 
6) ระบบผู้เชี่ยวชาญการบาบัดโรคจากฐานความรู้พืชผักผลไม้และสมุนไพร 
7) การพัฒนาเครื่องวัดทัศนคติเชิงความคิดเห็นจากข้อความบนเครือข่ายสังคมผ่านการติดแฮชแท็ก 
8) การออกแบบและพัฒนาเกมเพ่ือฝึกฝนทักษะภาษาไทย 
9) การพัฒนาเกมฝึกฝนทักษะทางภาษาไทยบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
10) การออกแบบและพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์บุคคลไทย 

7. ประวัติการบริการทางวิชาการ 
1) ระบบการสอนแบบผสมผสานบนเครือข่ายบรอดแบนด์ 

ต าแหน่ง: หัวหน้าโครงการ 
ผู้ว่าจ้าง: โครงการจ้างที่ปรึกษาด าเนินการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม 

    โทรคมนาคม (TRIDI) ส านักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
2) การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือส าหรับช่วยในการแต่งและตรวจสอบความถูกต้องของฉันทลักษณ์

ค าประพันธ์ไทย 
ต าแหน่ง: หัวหน้าโครงการ 
ผู้ว่าจ้าง: ทุนอุดหนุนวิจัยจากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ 

3) การจ าลองกระบวนการน าส่งอนุภาคพาหะยาระดับนาโนด้วยสนามแม่เหล็ก ปีที่ 1 
ต าแหน่ง: หัวหน้าโครงการ 
ผู้ว่าจ้าง: งบประมาณแผ่นดิน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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4) การจ าลองกระบวนการน าส่งอนุภาคพาหะยาระดับนาโนด้วยสนามแม่เหล็ก ปีที่ 2 
ต าแหน่ง: หัวหน้าโครงการ 
ผู้ว่าจ้าง: งบประมาณแผ่นดิน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

5) การประยุกต์การค านวณแบบขนานกับแบบจ าลองส าหรับการจับอนุภาคแม่เหล็กอย่างอ่อนขนาด
เล็กมากๆ ในของไหล ปีที่ 2 
ต าแหน่ง: หัวหน้าโครงการ 
ผู้ว่าจ้าง: งบประมาณแผ่นดิน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

6) โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงดิจิตอลของชุมชนคลองมหาสวัสดิ์ 
ต าแหน่ง: ผู้ร่วมวิจัย 
ผู้ว่าจ้าง: ทุนอุดหนุนการวิจัยโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 


