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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

ชื่อหลักสูตร
	 ภาษาไทย	 	 :	 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์

	 ภาษาอังกฤษ		 :	 Bachelor	of	Science	Program	in	Applied	Data	Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
	 ภาษาไทย	 (ชื่อเต็ม)	 :	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาการข้อมูลประยุกต์)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 วท.บ.	(วิทยาการข้อมูลประยุกต์)

	 ภาษาอังกฤษ	(ชื่อเต็ม)	 :	 Bachelor	of	Science	(Applied	Data	Science)

	 	 (ชื่อย่อ)	 :	 B.Sc.	(Applied	Data	Science)

หลักสูตร
	 จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร	ไม่น้อยกว่า	135	หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

จำานวนหน่วยกิต

หมวดวิชาและกลุ่มวิชา โปรแกรมสหกิจศึกษา

1.	หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต

2.	หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 99  หน่วยกิต

		2.1	วิชาเอกบังคับ 	 69		หน่วยกิต

		2.2	วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า	 12		หน่วยกิต

		2.3	วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 	 18		หน่วยกิต

3.	หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต

รวมจำานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 135  หน่วยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 โดยที่นิ สิตทุกคนจะต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	

ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

1) วิชาเอกบังคับ  69 หน่วยกิต

	 0201	259	 สถิติขั้นพื้นฐานสำาหรับวิทยาการข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Statistics	for	Data	Science

	 0201	359	 การถดถอยประยุกต์และตัวแบบเชิงเส้น	 3(2-2-5)

	 	 Applied	Regression	and	Linear	Model

	 1208	101		วิทยาการข้อมูลขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Basic	Data	Science

	 1208	102		การโปรแกรมขั้นพื้นฐานสำาหรับวิทยาการข้อมูล	3(2-2-5)

	 	 Basic	Programming	for	Data	Science

	 1208	103		คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำาหรับวิทยาการข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 Basic	Mathematics	for	Data	Science

	 1208	104		การคัดกรองและแปลงข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Data	Wrangling

	 1208	105		วิศวกรรมความต้องการ	 3(3-0-6)

	 	 Requirement	Engineering

	 1208	106		กฎหมายและจริยธรรมสำาหรับวิทยาการข้อมูล	 2(2-0-4)

	 	 Law	and	Ethics	in	Data	Science

	 1208	201	 แนวคิดระบบฐานข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Database	System	Concepts

	 1208	202	 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 Algorithms	and	Data	Structures

	 1208	203		การออกแบบโดยเน้นประสบการณ์ของ	 3(2-2-5)

	 	 ผู้ใช้สำาหรับเทคโนโลยีดิจิทัล		

	 	 	User	Experience	Design	for	Digital	Technology

	 1208	204		การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ	 3(3-0-6)

	 	 Business	Process	Management

	 1208	205		การเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์	 3(2-2-5)

	 		 Applied	Machine	Learning

	 1208	206	 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาการข้อมูล	1		 2(2-0-4)

	 	 English	for	Data	Science	1

	 1208	207	 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน	 3(2-2-5)

	 	 Basic	Data	Analytics

	 1208	208		เครื่องมือสำาหรับวิทยาการข้อมูล	 3(2-2-5)

	 	 Tools	for	Data	Science

	 1208	301		การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ	 3(2-2-5)

	 	 Data	Visualization

	 1208	302		สัมมนาสำาหรับวิทยาการข้อมูล	 3(3-0-6)

	 	 Seminar	for	Data	Science	 	

	 1208	303		โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่	 3(2-2-5)

	 	 Big	Data	Infrastructure

	 1208	304		การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง	 3(3-0-6)

	 	 เทคโนโลยีสารสนเทศ

	 	 Development	of	Information	Technology	

	 	 Innovation	and	Technology

	 1208	305		ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาการข้อมูล	2	 2(2-0-4)

	 	 English	for	Data	Science	2

	 1208	306		โครงงานด้านวิทยาการข้อมูล	 2(0-4-4)	

	 	 Project	in	Data	Science

	 1208	307		การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่		 3(2-2-5)

	 	 Big	Data	Analytics

	 1208	308		การเปลี่ยนแปลงองค์กรและการเปลี่ยนแปลง	 3(3-0-6)

	 	 องค์กรแบบดิจิทัล

	 	 Organization	Change	and	Digital	Transformation

	 1208	309		การเตรียมตัวสู่สหกิจศึกษา		 1(1-0-2)

	 	 Prepare	to	Practice	Cooperative	Education

 2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต

	 0201	369		เทคนิคการพยากรณ์		 3(2-2-5)

	 	 Forecasting	Techniques

	 0201	389		โลจิสติกส์และการจัดหา	 3(2-2-5)

	 	 Logistics	and	Sourcing

	 1208	402		การจัดการการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	 3(3-0-6)

	 	 Information	Technology	Service	Management	

	 1208	403		องค์การและการจัดการ	 3(3-0-6)

	 	 Organization	and	Management

	 1208	404		เศรษฐกิจดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Economy

	 1208	405		การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ	 3(3-0-6)

	 	 Health	Information	Data	Analytics	

	 1208	406		ระบบการแนะนำาและการโต้ตอบอัตโนมัติ		 3(2-2-5)	

	 	 Recommendation	Systems	and	Chatbot

	 1208	407		การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 3(2-2-5)

	 	 E-Commerce	Management

	 1208	408		การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น		 3(2-2-5)

	 	 Introduction	to	Natural	Language	Processing	

	 1208	409		ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ		 3(2-2-5)

	 	 Decision	Support	Systems

	 1208	410		การค้นคืนสารสนเทศ		 3(2-2-5)

	 	 Information	Retrieval
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	 1208	411		อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง	 3(2-2-5)

	 	 Internet	of	Things

	 1208	412		การเข้าถึงและการจัดการข้อมูลการแพทย์		 3(2-2-5)

	 	 Clinical	Data	Acquisition	and	Management

	 1208	413		การวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม	 3(2-2-5)

	 	 Social	Network	and	Media	Analysis

	 1208	414		การจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์และ	 3(2-2-5)

	 	 สารสนเทศเชิงกลยุทธ์

	 	 Strategic	Information	and	Cyber	Security	

	 	 Management

	 1208	415		การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพุทธิปัญญา	 3(3-0-6)

	 	 Cognitive	Data	Analysis

	 1208	416		ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรขั้นพื้นฐาน	 3(3-0-6)

	 	 Basic	of	Enterprise	Resource	Planning	System

	 1208	417		การให้คำาปรึกษาทางด้านวิทยาการข้อมูล		 3(3-0-6)	

	 	 Data	Science	Consultancy

	 1208	418	 การโปรแกรมประยุกต์สำาหรับวิทยาการข้อมูล	 3(2-2-5)	

	 	 Data	Science	Application	Programming

	 1208	419	 การพัฒนาเว็บ	 3(2-2-5)	

	 	 Web	Development

	 1208	420		การจัดการความมั่นคงทางสารสนเทศ		 3(3-0-6)

	 	 Information	Security	Management

	 1208	421		การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์		 3(3-0-6)

	 	 Software	Testing	and	Quality	Assurance

	 1208	422		ประวัติและแนวโน้มของวิทยาการข้อมูล		 3(3-0-6)

	 	 History	and	Trends	of	Data	Science

	 1208	423		วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนาอไจล์		 3(3-0-6)

	 	 Software	Engineering	and	Agile	Development	

	 1208	424		กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล	 3(3-0-6)

	 	 Digital	Marketing	Strategy

	 1208	425		ธุรกิจอัจริยะ	 3(2-2-5)	

	 	 Business	Intelligence

	 1208	426		การจำาลองธุรกิจเริ่มต้น	 3(3-0-6)

		 	 Business	Start	Up	Simulation

3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  18 หน่วยกิต

	 	 กำาหนดให้มกีารลงทะเบียนเรยีนรายวชิาในวชิาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ	 ในปีการศึกษาสุดท้าย	 นิสิตทุกคนจะต้องลงทะเบียนเรียน

รายวิชา	1208	401	การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำาหรับวิทยาการข้อมูล	

และรายวิชา	0199	499	สหกิจศึกษา

	 1208	401*	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำาหรับวิทยาการข้อมูล		 9(0-40-0)

		 	 Practicum	in	Data	Science	

	 0199	499*	สหกิจศึกษา		 9(0-40-0)

	 	 Cooperative	Education

หมายเหตุ*	นับหน่วยกิต	และ	ให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

		 นิสิตต้องเลือกศึกษารายวิชาอื่นๆ	 ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา



หลักสูตรการศึกษาระดับปร�ญญาตร� ปการศึกษา 2564  มหาว�ทยาลัยมหาสารคาม

140

แผนการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564)

(โปรแกรมสหกิจศึกษา)

ปีที่ 1 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0041	001 ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อม

Preparatory	English

2(1-2-3)

0041	022 ทักษะและชีวิตดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลง

Digital	Literacy	and	Life	for	Transformation

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6

วิชาเอกบังคับ 1208	101 วิทยาการข้อมูลขั้นพื้นฐาน

Basic	Data	Science

3(3-0-6)

1208	102 การโปรแกรมขั้นพื้นฐานสำาหรับวิทยาการข้อมูล

Basic	Programming	for	Data	Science

3(2-2-5)

1208	103 คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำาหรับวิทยาการข้อมูล

Basic	Mathematics	for	Data	Science

3(3-0-6)

รวมจำานวนหน่วยกิต 19

ปีที่ 1 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 0041	002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

Communicative	English

2(1-2-3)

0043	001 การคิดเชิงออกแบบ

Design	Thinking

2(2-0-4)

xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6

วิชาเอกบังคับ 1208	104 การคัดกรองและแปลงข้อมูล

Data	Wrangling

3(2-2-5)

0201	259 สถิติขั้นพื้นฐานสำาหรับวิทยาการข้อมูล

Basic	Statistics	for	Data	Science

3(2-2-5)

1208	105 วิศวกรรมความต้องการ

Requirement	Engineering

3(3-0-6)

1208	106 กฎหมายและจริยธรรมสำาหรับวิทยาการข้อมูล

Law	and	Ethics	in	Data	Science

2(2-0-4)

รวมจำานวนหน่วยกิต 21
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ปีที่ 2 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6

วิชาเอกบังคับ 1208	201 แนวคิดระบบฐานข้อมูล

Database	System	Concepts

3(2-2-5)

1208	202 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล

Algorithms	and	Data	Structures

3(3-0-6)

1208	203 การออกแบบโดยเน้นประสบการณ์ของผู้ใช้สำาหรับเทคโนโลยีดิจิทัล

User	Experience	Design	for	Digital	Technology

3(2-2-5)

1208	204 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ

Business	Process	Management

3(3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจำานวนหน่วยกิต 21

ปีที่ 2 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxxx	xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 4

วิชาเอกบังคับ 1208	205 การเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์

Applied	Machine	Learning

3(2-2-5)

1208	206 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาการข้อมูล	1

English	for	Data	Science	1

2(2-0-4)

1208	207 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน

Basic	Data	Analytics

3(2-2-5)

1208	208 เครื่องมือสำาหรับวิทยาการข้อมูล

Tools	for	Data	Science

3(2-2-5)

0201	359 การถดถอยประยุกต์และตัวแบบเชิงเส้น

Applied	Regression	and	Linear	Model

3(2-2-5)

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx	xxx หมวดวิชาเลือกเสรี 3

รวมจำานวนหน่วยกิต 21
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ปีที่ 3 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

วิชาเอกบังคับ 1208	301 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ

Data	Visualization

3(2-2-5)

1208	302 สัมมนาสำาหรับวิทยาการข้อมูล

Seminar	for	Data	Science

3(3-0-6)

1208	303 โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่

Big	Data	Infrastructure

3(2-2-5)

1208	304 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

Development	of	Information	Technology	Innovation	and	Technology

3(3-0-6)

1208	305 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาการข้อมูล	2

English	for	Data	Science	2

2(2-0-4)

วิชาเอกเลือก 1208	xxx เลือกจากหมวดวิชาเอกเลือก 6

รวมจำานวนหน่วยกิต 20

ปีที่ 3 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

วิชาเอกบังคับ 1208	306 โครงงานด้านวิทยาการข้อมูล

Project	in	Data	Science

2(0-4-4)

1208	307 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

Big	Data	Analytics

3(2-2-5)

1208	308 การเปลี่ยนแปลงองค์กรและการเปลี่ยนแปลงองค์กรแบบดิจิทัล

Organization	Change	and	Digital	Transformation

3(3-0-6)

1208	309 การเตรียมตัวสู่สหกิจศึกษา

Prepare	to	Practice	Cooperative	Education

1(1-0-2)

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxx	xxx เลือกจากหมวดวิชาเอกเลือก 6

รวมจำานวนหน่วยกิต 15
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ปีที่ 4 ภาคต้น

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

1208	401 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำาหรับวิทยาการข้อมูล

Practicum	in	Data	Science	

9(0-40-0)

รวมจำานวนหน่วยกิต 9

ปีที่ 4 ภาคปลาย

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ชั่วโมง)

วิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ

0199	499 สหกิจศึกษา	

Cooperative	Education

9(0-40-0)

รวมจำานวนหน่วยกิต 9
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คำาอธิบายรายวิชา
1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

	 โดยที่นิ สิตทุกคนจะต้องเรียนวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	

ไม่น้อยกว่า	30	หน่วยกิต

2.  หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต

 1) วิชาเอกบังคับ 69 หน่วยกิต

 0201 259 สถิติขั้นพื้นฐานสำาหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5)

  Basic Statistics for Data Science

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติ	ความน่าจะเป็น	ความน่า

จะเป็นอย่างมีเงื่อนไข	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 การสุ ่มตัวอย่าง	

การแจกแจงปกติมาตรฐาน	 การแจกแจงไคส์สแควร์	 การทดสอบ

สมมติฐานกำาลังสอง-	น้อยที่สุด	และการวิเคราะห์การถดถอย	และการ

ใช้เครือ่งมอืในการคำานวณทางสถติ	ิกรณศีกึษาทางด้านวทิยาการข้อมูล

	 	 Introduction	to	statistics,	probability,	conditional	

probability,	data	collection,	random	variable,	standard	normal	

distribution,	Chi	 Square	 distribution,	 hypothesis	 testing,	

least	 square	method	and	 regression,	 and	 tools	 of	 statistic	

calculation,	data	science	case	study

 0201 359  การถดถอยประยุกต์และตัวแบบเชิงเส้น 3(2-2-5)

  Applied Regression and Linear Model

	 แผนภาพการกระจาย	การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์เชงิเดยีว	

การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายและพหุคูณ	 โดยการหาตัวประมาณ

ด้วยวิธีกำาลังสองน้อยที่สุด	การถดถอยเชิงเส้นและไม่เชิงเส้นโดยวิธีเม

ทรกิซ์และวธิกีารอืน่ทีเ่หมาะสม	การเลอืกสมการทีด่ทีีส่ดุ	การวเิคราะห์

การถดถอยในกรณีที่เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ	การตรวจสอบความคลาด

เคลือ่น	การวเิคราะห์สหสมัพนัธ์และโปรแกรมสำาเรจ็รปูทางสถติใินการ

วิเคราะห์การถดถอย

	 	 Scatter	 diagram,	 simple	 correlation	 analysis,	

analysis	of	simple	and	multiple	linear	regression,	estimator	

based	 on	 least	 square	method,	 analysis	 of	 linear	 and	

non-linear	regression	based	on	matrix	approach	and	others,	

selection	of	the	best	regression	equation,	regression	analysis	

of	quantitative	data,	error	checking,	correlation	analysis	and	

using	statistical	packages	for	regression	analysis

 1208 101  วิทยาการข้อมูลขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic Data Science

	 	 ความรูข้ัน้พืน้ฐานด้านวทิยาการข้อมูล	(Data	Science)	

การวิเคราะห์ข้อมูล	 ขนาดใหญ่ขั้นพื้นฐาน	การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อ

การแข่งขันของธุรกิจ	 ทั้งด้านการตลาด	 การตัดสินใจ	 การปรับปรุง

ผลิตภัณฑ์	 การขับเคลื่อนทิศทางของผลิตภัณฑ์ในอนาคต	 เครื่องมือ

และเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล	

หวัข้อการเรยีนเน้นความรูใ้นเชงิกว้างและการประยกุต์ใช้เพือ่แก้ปัญหา	

 	 Basic	 data	 science,	 basic	 big	 data	 analysis,	

Valuable	 data	 for	 business	 competitiveness	 including	

marketing,	decision	making,	product	improvement,	directions	

and	trends,	tools	and	techniques	based	on	the	fundamentals	

of	data	science,	breadth	of	knowledge	and	the	applications	

to	problem	solving	topics	

 1208 102  การโปรแกรมขั้นพื้นฐานสำาหรับวิทยาการ 3(2-2-5)

  ข้อมูล

  Basic Programming for Data Science

	 	 การแก้วิเคราะห์ปัญหาขั้นพื้นฐาน	 ความรู้ขั้นพื้นฐาน

เกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	 ตัวแปรและชนิดข้อมูล	 การรับค่าและ

การแสดงค่า	 การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข	 การเขียนโปรแกรม

แบบวนซำ้า	 การใช้ฟังก์ชัน	การจัดการไฟล์	 การเรียกใช้ไลบราร่ีสำาหรับ

วิทยาการข้อมูล

	 	 Basics	 problem	 solving,	 basics	 of	 computer	

programming,	 variable	 and	 data	 type,	 input	 and	 output,	

conditional	 statement,	 Iteration,	 using	 function,	 file	

management,	library	for	data	science

 1208 103  คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐานสำาหรับวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6)

  Basic Mathematics for Data Science

	 	 พชีคณติ	กราฟ	ฟังก์ชนั	คณติศาสตร์ดสิครตีขัน้พืน้ฐาน	

จำานวนนับ	ความน่าจะเป็น	ลำาดับขั้นพหุนาม	จำานวนตรรกยะ	ฟังก์ชัน

เอกซ์โพเนนเชียล	และระบบสมการ	เครื่องมือสำาหรับ	คณิตศาสตร์ขั้น

พื้นฐาน	กรณีศึกษาทางด้านวิทยาการข้อมูล

	 	 Algebra,	 graphs,	 functions,	 basic	 discrete	

mathematics,	 counting	 number,	 polynomial,	 rational,	

exponential,	and	equations,	basic	mathematics	 tools,	data	

science	case	study

 1208 104  การคัดกรองและแปลงข้อมูล 3(2-2-5)

  Data Wrangling

  การดงึข้อมลู	ชนดิของข้อมลู	คำาอธบิายข้อมลู	การแสดง

ข้อมูล	 การเตรียมข้อมูลก่อน	 การแยกวิเคราะห์	 การประมวลผล	

การแจกแจงข้อมูล	 การแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด	 การทำาข้อมูลให้เป็น

รูปแบบเดียวกัน	 การกำาจัดชุดข้อมูลซำ้าซ ้อน	 การจัดการข้อมูล	

กรณีศึกษา

  Data	scraping, data	types,	data	description,	data	

visualization,	data	preprocessing,	parsing,	data	 collection,	

data	 standardization,	 data	 duplicate	 elimination,	 data	

manipulation,	case	studies
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 1208 105  วิศวกรรมความต้องการ 3(3-0-6)

  Requirement Engineering

ความรู ้ขั้นพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจและ

วิศวกรรมความต้องการเชิงธุรกิจ	 ความเข้าใจความต้องการของผู้มี

ส่วนเก่ียวข้อง	การวิเคราะห์กระบวนการเชิงธุรกิจ	การวิเคราะห์ระบบ	

เชงิธรุกจิ	การกำาหนดขอบเขตของงานและเทคนคิในการรวบรวมความ

ต้องการ	การวิเคราะห์และการระบุความต้องการเชิงธุรกิจ	การกำาหนด

แนวทางแก้ไขปัญหาเชิงธุรกิจ	 รวมถึงการเข้าใจในบทบาทและ	

ความรับผิดชอบของนักวิเคราะห์ธุรกิจในโดเมนของเทคโนโลยี

สารสนเทศ

	 	 Basic	 of	 business	 analysis	 and	 business	

requirement	 engineering,	 understanding	 stakeholders’	

requirements,	 business	process	 analysis,	 business	 system	

analysis,	 defining	 the	 scope	 of	work	 and	 requirements-

gathering	 techniques,	 identifying	 and	analyzing	business	

requirement	 needs,	 determining	 solutions	 to	 business	

problems,	including	understanding	for	role	and	responsibilities	

of	the	business	analyst	(BA)	in	information	technology	domain

 1208 106  กฎหมายและจริยธรรมสำาหรับวิทยาการข้อมูล 2(2-0-4)

  Law and Ethics in Data Science

หลักทั่วไปเกี่ยวกับสิทธิและการใช้สิทธิ	 การตีความ

กฎหมาย	ทรัพย์สิน	ทรัพย์สินทางปัญญา	หน้ี	 สัญญายืม	คำ้าประกัน	

จำานอง	สัญญาทางธุรกิจ	เช่น	นายหน้า	ประกันภัย	สัญญาเช่า	สัญญา

เช่าซื้อ	และกฎหมายที่จำาเป็นเกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล

		 	 general	 principles	 regarding	 rights,	 law	

interpretation,	assets,	intellectual	property,	obligation,	loan,	

suretyship,	mortgage,	 business	 contracts	 such	 as	 broker,	

insurance,	 contract	 of	 rent,	 hire-purchase	agreement,	 and	

laws	necessary	for	data	science

 1208 201 แนวคิดระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)

  Database System Concepts

ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัฐานข้อมลู	สถาปัตยกรรมระบบ

ฐานข้อมูล	การออกแบบฐานข้อมูล	การจัดการฐานข้อมูล	พื้นฐานการ

จัดเก็บฐานข้อมูลที่มีปริมาณข้อมูลจำานวนมาก	 รวมทั้งการโปรแกรม-	

ฐานข้อมูล	ทำาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลในปัจจุบัน

Introduction	 of	 database,	 database	 systems	

architectures,	database	design,	database	management,	basic	

of	massive	 repository	management	 (Big	 data),	 including	

database	program,	understanding	of	new	developments	and	

trends	of	database	systems

 1208 202 อัลกอริธึมและโครงสร้างข้อมูล 3(3-0-6)

  Algorithms and Data Structures

  ชนิดของข้อมูล	 โครงสร้างข้อมูลและชนิดข้อมูลแบบ

นามธรรม	โครงสร้างข้อมลู-	พืน้ฐาน	เช่น	ลสิต์	สแตก็	และควิ	โครงสร้าง

ข้อมูลแบบพลวัต	คำาศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับทรี	ไบนารีทรี	ไบนารีเสิร์ชทรี	

เอวีแอลทรี	กราฟ	การวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเวลาและพื้นที่	อัลกอริทึม

การเรียงลำาดับ	และค้นหาข้อมูล		

  Data	types,	data	structures	and	abstract	data	

types,	 basic	 data	 structures	 (e.g.	 list,	 stack	 and	 queue),	

dynamic	data	structures,	terminology	of	trees,	binary	trees,	

binary	search	trees,	AVL	trees,	graph,	time	and	space	analysis	

of	programs,	sorting	and	searching	algorithms

 1208 203  การออกแบบโดยเน้นประสบการณ์ของ 3(2-2-5)

  ผู้ใช้สำาหรับเทคโนโลยีดิจิทัล  

  User Experience Design for Digital Technology

  แนวคิดหลัก	 ประวัติความเป็นมาของการออกแบบ

โดยเน้น	ประสบการณ์ของผู้ใช้และหน้าจอผู้ใช้	แนวคิดขั้นพื้นฐานทาง

เทคนิค	 และทฤษฎีของขั้นตอนการออกแบบ	 และพัฒนาเทคโนโลยี

ดจิทิลั	การออกแบบโดยเน้นประสบการณ์ของผูใ้ช้	(User	Experience	

Design)	 กระบวนการสร้างและการออกแบบแอปพลิเคชันมือถือ

และการออกแบบเวบ็เทคโนโลย	ีเทคนคิและทฤษฎ	ีเกีย่วกบัการทดสอบ

ความสามารถในการใช้งานของผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

  Principal	ideas,	history	of	user	experience	design	

and	user	 interface	design,	 basic	 concept	 techniques	 and	

theories	for	digital	technology,	user	experience	design,	design	

and	development	process	 for	mobile	 application	 and	web	

technology,	usability	evaluation	methods	in	digital	technology

 1208 204  การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 3(3-0-6)

  Business Process Management

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิด	 กระบวนการ	 และ

เทคนิค	 สำาหรับการสร้างกฎเชิงธุรกิจ	 และการสร้างแบบจำาลอง

กระบวนการทางธุรกิจ	 การออกแบบ	 การปรับปรุง	 การจัดการการ

กำาหนดค่า	การออกกฎเชิงธุรกิจและการวิเคราะห์สำาหรับกระบวนการ

ทางธุรกิจ

	 	 Introduction	 of	 concepts,	methodologies,	 and	

techniques	of	business	rules	developing	and	business	process	

modelling;	design,	improvement,	management,	configuration,	

business	rule	enactment,	and	analysis	of	business	processes	
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1208 205  การเรียนรู้ของเครื่องเชิงประยุกต์ 3(2-2-5)

 Applied Machine Learning

  ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการประยุกต์การเรียนรู้ของ

เครือ่ง	การเรยีนรูข้องเครือ่งในปัจจบุนั	แนวคดิของการเรยีนรูข้องเครือ่ง	

ความถดถอย	การจำาแนก	การจัดกลุ่มและค้นคืน	โครงงานการเรียนรู้	

ของเครื่อง

Introduction	 to	 applied	machine	 learning,	

nowadays	machine	 learning,	machine	 learning	 concepts,	

regression,	classification,	clustering	and	retrieval,	machine	

learning	project

 1208 206 ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาการข้อมูล 1  2(2-0-4)

  English for Data Science 1

ทกัษะทางด้านภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐานสำาหรบัวทิยาการ

ข้อมูล	(คำาศัพท์	โครงสร้างประโยคไวยากรณ์)	สำาหรับวัตถุประสงค์ทาง

วิทยาการข้อมูล	 คำาศัพท์เฉพาะ	 และการใช้ภาษาอังกฤษในการเป็น

ผูป้ระกอบการและนกัวทิยาการข้อมลู	ทกัษะการเขยีนเอกสาร	ทางธรุกจิ 

ทักษะการนำาเสนอเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

	 	 Basic	 English	 language	 skills	 (vocabularies,	

structures,	grammars)	for	data	science	purpose,	terminology	

and	english	usage	 in	entrepreneurship	and	data	scientist,	

writing	 skills	 in	 different	 types	 of	 business	 documents,	

presentation	 skil ls	 to	 produce	 effective	 business	

communications

 1208 207 การวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน  3(2-2-5)

  Basic Data Analytics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1208 104 การคัดกรองและ

แปลงข้อมูล

 Prerequisite : 1208 104 Data Wrangling

หลกัปฏบิตัทิางด้านวทิยาการข้อมลูขัน้พืน้ฐาน	การสร้าง

โมเดลการทำานาย	 การแบ่งส่วนแบบมีผู้สอน	ฟังก์ชันดิสคริมิแนนต์	

การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของโมเดล	 การคิดเชิงวิเคราะห์	 สำาหรับ

การตดัสนิใจ	การแสดงภาพการปฏบิตังิานของโมเดล	การทำานายโดยใช้

การรวมหลายหลักฐาน	 การทำาเหมืองและแทนข้อความอักษร	

ความคล้ายคลึงและเพื่อนบ้านที่ใกล้ที่สุด	 การจัดกลุ่มและ	ทำาเหมือง

ข้อมูลแบบไม่มีผู้สอน	 เทคนิคและงานต่างๆ	 ในวิทยาการข้อมูล	 และ

กลยุทธ์ทางธุรกิจ

	 	 Basic	to	the	practice	of	data	science,	predictive	

modeling,	supervised	segmentation,	discriminant	functions,	

model	 performance	 analytics,	 decision	 analytic	 thinking,	

model	 performance	 visualization,	 prediction	 via	 evidence	

combination,	text	representation	and	mining,	similarity	and	

nearest	neighbors,	unsupervised	data	mining	and	clustering,	

data	science	tasks	and	techniques,	data	science	and	business	

strategy

 1208 208  เครื่องมือสำาหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5)

  Tools for Data Science

  เคร่ืองมือเพือ่สนับสนุนและประมวลผลวทิยาการข้อมูล	

ประกอบด้วยเครื่องมือทางด้านการจัดเก็บข ้อมูล	 เช ่น	 ฮาดูบ	

การวเิคราะห์ข้อมลูเชงิสำารวจ	เช่น	แรพพทิไมเนอร์	การสร้างแบบจำาลอง

ข้อมูล	เช่น	ดาตาโรบอท	ภาษาสำาหรับวิทยาการข้อมูล	เช่น	ไพธอน	อาร์	

และการแสดงข้อมูล	เช่น	แทบโบล	เป็นต้น

  tools	to	support	and	process	data	science.	 for	

example,	data	storage	tool	such	as	Hadoop,	exploratory	data	

analysis	 such	 as	 RapperMinor,	 data	modelling	 such	 as	

DataRobot,	languages	for	data	science	such	as	Python	and	

R,	and	data	visualization	such	as	Tableau

 1208 301  การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ 3(2-2-5)

  Data Visualization

  หลักการการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ	การออกแบบ

การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ	 เครื่องมือที่ใช้	 การแสดงข้อมูลด้วย

แผนภาพ	การได้มาซึ่งข้อมูล	การจัดระเบียบข้อมูล	การเลือกแผนภูมิที่	

เหมาะสม	 เช่น	 ฮีทโตรแกรม	 แผนภูมิการกระจาย	 แผนภูมิเส้น	

แผนภูมิแท่ง	 แผนภูมิวงกลม	 แผนภูมิต้นไม้	 แผนภูมิแบบเครือข่าย	

กราฟสตรีม	 แผนภูมิตัวชี้วัดผลงาน	แผนที่	 แผนภูมิแบบปฏิสัมพันธ์	

การอธิบายแผนภูมิ	แผงควบคุม

	 	 Principles	of	data	visualization,	data	visualization	

design,	 data	 visualization	 tools,	 data	 acquisition,	 data	

organization,	 choosing	 the	 appropriate	 chart	 type,	 e.g.,	

histogram,	scatter	plot,	line	chart,	bar	chart,	pie	chart,	tree	

diagram,	 network	 chart,	 stream	 graph,	 KPI	 chart,	map,	

interaction	chart	and	chart	description,	dashboard

 1208 302  สัมมนาสำาหรับวิทยาการข้อมูล 3(3-0-6)

  Seminar for Data Science

  สัมมนาเกี่ยวกับงานวิจัย	 การปฏิบัติ	 และเทคโนโลยี

เกี่ยวกับความรู้	ด้านวิทยาการข้อมูล	

  Seminar	on	research,	practices	and	technologies	

about	data	science
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 1208 303  โครงสร้างพื้นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5)

  Big Data Infrastructure

แนวคิดของการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และมีความ

หลากหลาย	 โครงสร้างพื้นฐาน	 ท่ีรองรับการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่	

แหล่งที่มาของข้อมูลขนาดใหญ่	 การประมวลผลบนระบบกลุ่มเมฆ	

ระบบไฟล์ขนาดใหญ่	คลังข้อมูล	การเข้าถึงโครงสร้างข้อมูลขนาดใหญ่	

การใช้เครื่องมือสำาหรับการวิเคราะห์	ข้อมูลขนาดใหญ่	

The	 concept	 of	 large	 and	 diverse	 storage	

Infrastructure,	infrastructures	that	support	large	data	storage,	

big	data	 sources,	 processing	on	a	 cloud	 system,	 large	 file	

system,	 data	warehouse,	 access	 to	 large	data	 structures,	

using	tools	for	big	data	analysis

 1208 304  การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 3(3-0-6)

  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Development of Information Technology 

  Innovation and Technology

แนวคดิของนวตักรรมดจิทิลัและการตลาด	รปูแบบของ

วิวัฒนาการ	ของการแข่งขันของผลิตภัณฑ์	หน้าท่ีหลักของผลิตภัณฑ์	

(Design	 thinking	และระบุความต้องการ	 ของลูกค้า)	 การวางแผน

ขับเคลื่อนโดยการค้นพบเทคโนโลยีใหม่	การวางตำาแหน่งแบรนด์	การ

เชื่อมโยง	ระหว่างกลยุทธ์กับนวัตกรรม	ความสามารถขององค์กรด้าน

นวัตกรรมและมิติของกลยุทธ์เทคโนโลยี	 ตระหนักถึงประเด็นขัดแย้ง

ทางจริยธรรมและปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

Concept	of	Digital	Innovations	and	their	markets,	

patterns	 in	 the	 evolution	 of	 product	 competition,	 product	

main	 function	 (Design	 thinking	 and	 identifying	 customer	

needs),	discovery-driven	planning	for	digital	innovation,	Brand	

positioning,	 linkage	 between	 strategy	 and	 innovation,	

organizations’	capabilities	for	innovation	and	dimensions	of	

technology	 strategy.	 recognising	 ethical	 dilemmas	 and	

corporate	social	responsibility	issues

 1208 305  ภาษาอังกฤษสำาหรับวิทยาการข้อมูล 2 2(2-0-4)

  English for Data Science 2

ฝึกฟังจากแหล่งข้อมูลสำาหรับวิทยาการข้อมูล	 เช่น	

ข่าวเก่ียวกับการลงทุน	 ในธุรกิจใหม่และนำาเสนอการวิเคราะห์ตลาด	

ฝึกอ่านกรณีศึกษา	 วิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และอุปสรรค	

และเขยีนรายงานสรปุสำาหรบัวทิยาการข้อมลู	ฝึกทกัษะการเจรจาต่อรอง	

และการไกล่เกลี่ยจากกรณีศึกษา

	 	 Practice	 listening	 to	 resource	of	data	 for	data	

science	 such	 as	 the	 news	 about	 venture	 capital	 and	

presenting	marketing	analysis,	practice	reading	case	studies,	

doing	a	SWOT	analysis	(Strengths,	Weaknesses,	Opportunities,	

and	Threats)	and	writing	synopsis	for	data	science,	practice	

negotiation	and	mediation	skills	through	case	studies

 1208 306  โครงงานด้านวิทยาการข้อมูล 2(0-4-4)

  Project in Data Science

  โครงงานด้านวทิยาการข้อมลู	การเขยีนข้อเสนอโครงงาน

และการนำาเสนอ	การทบทวนวรรณกรรม	การออกแบบวธิกีารโครงงาน	

การพัฒนาโครงงาน	การประเมินโครงงาน	และการนำาเสนอโครงงาน

  Project	 in	data	 science,	 project	 proposal	 and	

presentation,	literature	review,	project	methodology	design,	

project	development,	project	evaluation	and	oral	presentation

 1208 307  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  3(2-2-5)

  Big Data Analytics

 เงื่อนไขของรายวิชา : 1208 304 โครงสร้างพื้นฐาน

ข้อมูลขนาดใหญ่

 Prerequisite : 1208 304 Big data 

infrastructure

	 	 ข้อมูลขนาดใหญ่และวงจรการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น	

ความท้าทาย	 ของข้อมูลขนาดใหญ่ในภาคธุรกิจ	 วิธีการวิเคราะห์

ขัน้พืน้ฐานและวธิกีารวเิคราะห์ขัน้สงู	เทคโนโลย	ีในการวเิคราะห์ข้อมลู

ขนาดใหญ่และเครื่องมือ

  Introduction	to	big	data	and	the	data	analytics	

lifecycle.	 Challenges	 of	 big	 data	 in	 business.	 Basic	 and	

advanced	analytics	methods.	Big	data	analytics	technology	

and	tools

 1208 308  การเปลี่ยนแปลงองค์กรและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6)

  องค์กรแบบดิจิทัล

  Organization Change and Digital Transformation

  เบือ้งต้นกับการเปลีย่นแปลงองค์กรและการเปลีย่นแปลง

องค์กรแบบดิจิทัล	 รวมถึงพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงระบบ	

กระบวนการ	 ผู้คน	 และเทคโนโลยีขององค์กร	 เคร่ืองมือ-	 สำาหรับ

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ	 การระบุสิ่งที่ต้องการการเปลี่ยนแปลง

แบบดิจิทัลในองค์กร	ความเข้าใจ-	 ในเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง	

และการจัดลำาดับความสำาคัญ	

  Introduction	 of	 organization	 change	 and	

transformation,	 including	 fundamentals	 of	 changing	 the	

systems,	 processes,	 people	 and	 technology,	 and	 tools	 for	

business	 transformation,	 identifying	what	 needs	 to	 be	

transformed,	understanding	how	to	do	it,	and	how	to	priorities
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 1208 309  การเตรียมตัวสู่สหกิจศึกษา  1(1-0-2) 

  Prepare to Practice Cooperative Education

การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกปฏิบัติ

สหกิจศึกษา	 การรับรู้ลักษณะ	 และโอกาสของการประกอบวิชาชีพ	

การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ	 เจตคติ	 และคุณลักษณะที่เหมาะสม	

กับวิชาชีพ

Preparation	 for	 students	 before	 performing	

cooperative	 education,	 awareness	 of	manner	 and	 career	

opportunity,	 skills,	 attitude	 and	 ability	 development	 for	

appropriate	job	

(2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต

 0201 369  เทคนิคการพยากรณ์  3(2-2-5)

  Forecasting Techniques

	 	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับการพยากรณ์	 วิทยาระเบียบ

วิธีพยากรณ์	การพยากรณ์อนุกรมเวลาโดยอนุกรมเวลาแบบคลาสสิค	

การพยากรณ์โดยใช้การวเิคราะห์การถดถอย	วธิพียากรณ์โดยการปรบั

ให้เรียบ	 การพยากรณ์โดยวิธีของบ๊อก-เจนกินส์	 การใช้โปรแกรม

สำาเร็จรูปทางสถิติและการประยุกใช้กับข้อมูลจริง	กรณีศึกษา

		 	 Introduction	 to	 forecasting,	 forecasting	

methodology:	 classical	 time	 series,	 time	 series	 regression,	

exponential	smoothing	Box-Jenkins,	practical	with	statistical	

package	and	their	applications,	case	studies

 0201 389  โลจิสติกส์และการจัดหา 3(2-2-5)

  Logistics and Sourcing

ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัโลจสิตกิส์และการจดัหา	กลยทุธ์

ของโลจสิตกิส์และการจดัหา	กจิกรรมด้านโลจสิตกิส์	ได้แก่	การขนถ่าย

วัสดุ	 ฝ่ายจัดซ้ือ	 การเก็บรักษา	 ระบบการควบคุมสินค้าคงคลัง	

การพยากรณ์ทางด้านโลจสิตกิส์	ระบบขนส่ง	และระบบการกระจายตวั

สินค้า

Introduction	to	logistics	and	sourcing,	strategies	

of	logistics	and	sourcing,	logistics	activities	such	as	materials	

handling,	 purchasing,	 storage,	 inventory	 control,	 logistics	

forecasting,	 transport	 systems	 and	 physical	 distribution	

systems

 1208 402  การจัดการการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  Information Technology Service Management

ภาพรวมการจัดการการบริการไอที	 (IT	 Service	

Management,	 ITSM)	ประโยชน์	 ของ	 ITSM	กรอบ	 ITSM	ความ

แตกต่างระหว่าง	 ITSM	และโครงสร้างพื้นฐานด้านไอที	 กระบวนการ	

ITSM	 ใน	 ITIL	การจัดการเหตุการณ์	 การจัดการปัญหา	การจัดการ

ความรู้	การจดัการการเปลีย่นแปลง	สนิทรัพย์การบริการและการจดัการ

การกำาหนดค่า	การจัดการความรู้การจัดการระดับการให้บริการ

  Information	Technology	Service	Management	

(ITSM)	overview,	benefit	of	ITSM,	ITSM	framework,	difference	

between	 ITSM	and	 ITIL	 (IT	 Infrastructure	 Library),	 ITSM	

process	in	ITIL,	incident	management,	problem	management,	

knowledge	management,	 change	management,	 request	

fulfillment	 and	 service	 catalog	management,	 service	 asset	

and	configuration	management,	 knowledge	management,	

service	level	management

 

 1208 403  องค์การและการจัดการ 3(3-0-6)

  Organization and Management

  แนวคิดด้านองค์การและการจัดการ	วิวัฒนาการทฤษฎี

องค์การและการจัดการ	แนวคิดการจัดการสมัยใหม่	หน้าที่การจัดการ	

การวางแผน	การจัดองค์การ	การบริหารทรัพยากรมนุษย์	 การสั่งการ	

และการควบคมุ	ทกัษะการจดัการ	แนวคดิการเปลีย่นแปลงในองค์การ	

เครื่องมือ	การบริหารจัดการองค์การธุรกิจ	และกรณีศึกษาการจัดการ

องค์การธุรกิจ	การวางแผนทรัพยากรในองค์กร

  Concepts	 of	 organization	 and	management,	

evolution	of	organizational	theory	and	management,	modern	

management	 concepts,	management	duties,	 organization	

planning	 human	 resource	management,	 command	 and	

control,	management	 skills,	management	 tools,	 business	

organizations	Management,	 case	 studies	 of	 business	

organizations,	enterprise	resource	planning

 1208 404  เศรษฐกิจดิจิทัล 3(3-0-6)

  Digital Economy

  ทฤษฎีขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐกิจดิจิทัล	 มูลค่าเพิ่ม

ของสินค้าและบริการ	 เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล	อุตสาหกรรมดิจิทัล	ความ

หลากหลายและความสำาคญัของสนิค้าและบรกิารเชงิดจิทิลั	บรบิทของ

เศรษฐกจิดจิทิลั	อทิธพิลของเศรษฐกจิดจิทิลัต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม

  Basic	theories	of	digital	economy,	added	value	

of	products	and	services;	digital	economics,	digital	industry,	

diversity	 and	 importance	of	digital	 products	 and	 services,	

Digital	economics	in	context,	effectiveness	of	digital	economy	

influences	societies	and	environment
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 1208 405  การวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ 3(3-0-6)

  Health Information Data Analytics

แนวคิดและกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ	

รวมถึงการสร้างชุดข้อมูล	ประเภทของข้อมูลสุขภาพ	 (เช่น	 ข้อมูลเชิง

คลินิค	และข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลคลินิค)	โครงสร้างของ	ชุดข้อมูลสุขภาพ	

คลงัข้อมลูและเหมอืงข้อมลูสำาหรบัข้อมลูสขุภาพ	กระบวนการวเิคราะห์

เชิงพรรณนา	และการวิเคราะห์เชิงทำานาย

Healthcare	 data	 analytics	 concepts	 and	

methods,	 including	 the	 creation	 of	 datasets,	 types	 of	

healthcare	dataset	 (e.g.	clinical	and	non-clinical	data),	 the	

structure	of	healthcare	datasets,	data	warehousing	and	data	

mining	for	healthcare	data,	methods	for	descriptive	analytics	

and	predictive	analytics

 1208 406  ระบบการแนะนำาและการโต้ตอบอัตโนมัติ  3(2-2-5) 

  Recommendation Systems and Chatbot

ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัระบบแนะนำา	ระบบแนะนำาแบบ

ร่วม	ระบบแนะนำา	ด้วยองค์ความรู	้ระบบแนะนำาแบบบรบิท	การแนะนำา

สำาหรับกลุ่ม	 เทคโนโลยีการโต้ตอบอัตโนมัติ	 การโต้ตอบด้วยเมนู	

การโต้ตอบและการใช้สำาคัญ	 การโต้ตอบด้วยบริบทและการใช้การ

โต้ตอบ	ในระบบการแนะนำา

Introduction	 to	 recommendation	 system,	

collaborative	 filtering,	 content-based	 filtering,	 knowledge-

based	 recommendations,	 contextual	 recommendations,	

recommendations	for	groups,	chatbot	technologies,	chatbot	

with	menu,	chatbot	and	keywords,	contextual	chatbot	and	

chatbot	for	recommendation	systems

 1208 407  การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(2-2-5)

  E-Commerce Management 

	 	 พาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์ขัน้พืน้ฐานจากมมุมองทางธรุกจิ

และทิศทาง	 ของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 ความเข้าใจในรูปแบบธุรกิจ	

ห่วงโซ่คุณค่า	นวัตกรรมเพื่อสังคม	กลยุทธ์ทางการตลาด	 เทคโนโลยี

เชิงดิจิทัลสำาหรับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 รวมถึงการพัฒนาเว็บไซต์	

ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

	 	 Basic	of	e-commerce	from	a	business	perspective	

and	 the	 aspects	 of	 e-commerce,	 understanding	business	

models,	value	chains,	social	innovation,	marketing	strategies,	

digital	technology	in	e-commerce,	including	introduction	to	

e-commerce	website	development

 1208 408  การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น  3(2-2-5)

  Introduction to Natural Language Processing

	 	 การประมวลผลภาษาธรรมชาตขิัน้พืน้ฐาน	แนวคดิหลกั

ระดับของ	การประมวลผลภาษาธรมชาติ	พื้นฐานของทฤษฎีและแบบ

จำาลองทางคณิตศาสตร์สำาหรับการประมวลผล	 ภาษาธรมชาติ	

อัลกอริธึมและกระบวนการ	บทบาทของการประมวลผลภาษาธรรมชาติ

และการประยุกต์	การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

	 	 Basic	of	Natural	language	processing	(NLP),	key	

concepts,	 levels	 of	NLP,	 basic	 theories	 and	mathematical	

models	for	NLP,	algorithms	and	methods,	their	roles	and	NLP	

applications

 

 1208 409  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3(2-2-5)

  Decision Support Systems

	 	 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	

ระบบฐานความรู้	กระบวนการตัดสินใจ	ระบบอัจฉริยะ	ระบบการสร้าง

ตัวแบบข้อมูล	 การกรองข้อมูล	 การดำาเนินการข้อมูล	 รายงานแบบ

กำาหนดเอง	การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์	และระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ	สำาหรับงานด้านธุรกิจดิจิทัล

	 	 Introduction	 to	 decision	 support	 systems,	

knowledge-based	systems,	decision	process,	expert	systems,	

data	models,	data	filtering,	data	manipulation,	customized	

report,	 human	computer	 interaction	 and	decision	 support	

systems	for	digital	business	applications

 1208 410  การค้นคืนสารสนเทศ  3(2-2-5)

  Information Retrieval

  ทฤษฎีขั้นพื้นฐานและแบบจำาลองทางคณิตศาสตร์

สำาหรบัการค้นคนืสารสนเทศ	การวเิคราะห์ข้อมลูและประเดน็ปัญหาใน

สถานการณ์ทางธุรกจิ	อัลกอริธึมสำาหรับการจดัทำาดชันเีอกสาร	ข้อความ	

การจัดอันดับความสอดคล้อง	เหมืองการใช้เว็บ	การวิเคราะห์ข้อความ	

และการประเมิน	การประยุกต์การค้นคืนสารสนเทศ	 ได้แก่	 เว็บเสิร์ช

เอนจนิ	ระบบส่วนบคุคลและระบบการให้คำาแนะนำา	ธุรกจิอัจฉริยะ	และ

การป้องกันการทำาทุจริต

  Basic	 theories	 and	mathematical	models	 of	

information	retrieval	(IR),	data	analysis,	design,	and	issues	in	

business	situations.	Algorithms	of	textual	document	indexing,	

relevance	 ranking,	web	usage	mining,	 text	 analytics,	 and	

evaluations.	Information	retrieval	applications	such	as	web	

search	engines,	personalization	and	recommender	systems,	

business	intelligence,	and	fraud	detection
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 1208 411  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 3(2-2-5)

  Internet of Things

ความรู ้เบ้ืองต้นเก่ียวกับอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

อนิเทอร์เนต็ของสรรพสิง่	สำาหรบัวทิยาการข้อมลู	โครงสร้างพืน้ฐานและ

สถาปัตยกรรมของอินเทอร์เน็ตของสรรพส่ิง	 การคัดเลือกอุปกรณ์

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่เหมาะสม	เพื่อการพัฒนางานด้านวิทยาการ

ข้อมูล	นวัตกรรมด้านอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำาหรับวิทยาการข้อมูล	

การประยกุต์ใช้อนิเทอร์เนต็ของสรรพสิง่	เพือ่สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์และ

สนับสนุนวิทยาการข้อมูล

Introduction	to	the	internet	of	things	(IoT)	;	IoT	

for	 data	 science;	 infrastructure	 and	 architecture	 of	 IoT;	

selecting	 appropriate	 IoT	 devices	 for	 for	 data	 science	

management;	IoT	innovation	for	data	science;	applying	IoT	

to	create	products	and	support	data	science

 1208 412  การเข้าถึงและการจัดการข้อมูลการแพทย์  3(2-2-5)

  Clinical Data Acquisition and Management

แหล่งข้อมูลทางการแพทย์	 การรวบรวมข้อมูลทางการ

แพทย์รูปแบบรายงาน	 ข้อมูลคนไข้	 มาตาฐานการแลกเปล่ียนข้อมูล

การแพทย์	การจดัการข้อมลูการแพทย์	สถาปัยกรรม	เอกสารการแพทย์	

การจัดการข้อมูล	 การบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	 และข้อมูลภาพ

การแพทย์

Medical	data	sources,	clinical	data	collection,	

case	report	form,	clinical	data	interchange	standards,	clinical	

data	management	system,	clinical	document	architecture,	

data	management,	electronic	data	capture	and	medical	image	

data

 1208 413  การวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม 3(2-2-5)

  Social Network and Media Analysis

	 	 การวิเคราะห์เครือข่ายสังคมและสื่อสังคมขั้นพื้นฐาน	

การเก็บข้อมูลบน	 เครือข่ายสังคม	การตรวจสอบและวาดภาพนิทัศน์

ของเครอืข่ายสงัคม	พลวตัและการเตบิโตของ	เครอืข่ายสงัคม	ศนูย์กลาง

ความเชื่อมโยงของเครือข่ายสังคม	ชุมชนและกลุ่มบนเครือข่ายสังคม	

การสื่อสารและ	การเผยแพร่นวัตกรรมบนเครือข่ายสังคม	แบบจำาลอง

เครือข่ายและแบบจำาลองสารสนเทศ

	 	 Basic	 concepts	 in	 social	 network	 and	media	

analysis,	 data	 collection	 on	 social	 network,	 detection	 and	

visualization	of	social	network,	social	network	dynamic	and	

growth,	social	network	centrality,	community	and	cluster	on	

social	network,	communication	and	diffusion	of	innovation	

on	social	network,	network	models,	and	information	models

 1208 414  การจัดการความมั่นคงทางไซเบอร์และ 3(2-2-5)

  สารสนเทศเชิงกลยุทธ์

  Strategic Information and Cyber Security 

  Management

	 	 ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยของ

ธรุกจิดจิทิลั	ภยัคกุคามทีเ่กดิขึน้กบัธรุกจิดจิทิลั	สาเหต	ุผลกระทบและ

การประเมินความเสี่ยงจากภัยคุกคาม	 มาตรฐานความปลอดภัย	

นโยบายและการปฏบิตัเิพือ่ความมัน่คงของธรุกจิดจิทิลั	วธิกีารป้องกนั

ภัยคุกคามจากระบบคอมพิวเตอร์	 มาตรการกู้คืนข้อมูลที่เกิดความ

เสียหาย	

	 	 Basic	knowledge	about	digital	business	security	

systems;	threats	to	digital	businesses;	causes,	effects,	and	

risk	assessments	from	threats;	safety	standards,	policies	and	

practices	for	digital	business	security;	how	to	prevent	threats	

from	computer	systems;	measures	to	recover	damaged	data

 1208 415  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพุทธิปัญญา 3(3-0-6)

  Cognitive Data Analysis

	 	 ความรู้เบือ้งต้นเกีย่วกบัการวเิคราะห์พทุธปัิญญา	การใช้

การประมวลผล-	 ด้วยภาษาธรรมชาติเพื่อการโต้ตอบและสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ที่ปรับเปลี่ยนได้	การประมวลผลสัญญาณ	การเรียนรู้ด้วย

เคร่ืองจักร	 บทสนทนา	 การจำาได้หมายรู ้เสียง	 การมองเห็นของ

คอมพิวเตอร์	และปัญญาประดิษฐ์

	 	 Introduction	to	cognitive	analysis,	using	natural	

language	processing	for	interactive	and	adaptive	interactions;	

signal	 processing;	 machine	 learning;	 dialog;	 speech	

recognition;	computer	vision;	and	artificial	intelligence

 1208 416  ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรขั้นพื้นฐาน 3(3-0-6)

  Basic of Enterprise Resource Planning System

  ความรู้พื้นฐานของระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร	

(อีอาร์พี)	บทบาทของระบบ	อีอาร์พีในองค์กร	แนวคิดหลักที่ถูกบูรณา

การเพือ่การพฒันาระบบออีาร์พ	ีฟังก์ชนัทางธรุกจิและ	กระบวนการเชงิ

ธรุกจิ	การสร้างแบบจำาลองกระบวนการ	การจดัการข้อมลูทางการตลาด

และกระบวนการ-	 สั่งซื้อ	 การผลิตและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน	

การบัญชี	 การควบคุมสินค้าคงคลัง	 การบริหารความสัมพันธ์-	 ลูกค้า

และกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในระบบอีอาร์พี

  Fundamentals	of	Enterprise	Resource	Planning	

(ERP)	software	systems,	their	role	within	an	organization,	key	

concepts	integrated	for	developing	ERP,	business	functions	

and	 business	 processes,	 process	modeling,	marketing	

information	management	 and	 the	 sale	 order	 process,	
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production	 and	 supply	 chain	management	 information	

systems,	accounting,	inventory	control,	customer	relationship	

management	(CRM),	and	human	resources	processes	in	ERP	

systems

 1208 417  การให้คำาปรึกษาทางด้านวิทยาการข้อมูล  3(3-0-6) 

  Data Science Consultancy

ความหมายของการทำางานอย่างที่ปรึกษา	 การเตรียม

พร้อมกระบวนการในการคิด	 อย่างมีระบบและมีเหตุมีผล	 การพูด

ตอบโต้	 วิธีการลำาดับเรื่องราว	 การจับประเด็นสำาคัญ	 การเสนอ

แนะแนวทาง	การสร้างเส้นทางของความคิดให้กบัผูท่ี้มาปรกึษา	การสรปุ

ความคิด	 และศิลปะในการนำาเสนอความคิด	 การประชุมปฏิบัติการ	

(Workshop)	

The	meaning	 of	 consultancy,	 preparation	 for	

systematic	 thinking	 and	 logical	 thinking	 responsible	

communication,	method	 for	 sequencing,	 identification	 of	

important	 issues,	recommendation,	concept	mapping,	and	

conclusion,	art	of	presentation,	workshop

 1208 418 การโปรแกรมประยุกต์สำาหรับวิทยาการข้อมูล 3(2-2-5) 

Data Science Application Programming

หลักการและเทคนิคการเขียนโปรแกรม	 (จินตภาพ)	

องค์ประกอบของการเขียน-	 โปรแกรม	 (จินตภาพ)	 การวิเคราะห์	

การออกแบบโปรแกรม	การสร้างโปรแกรม	 เชื่อมโยงกับผู้ใช้กราฟิก	

แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์	 การสร้างโปรแกรมประยุกต์	

เชื่อมต่อกับข้อมูล	การสร้างรายงาน	กรณีศึกษา

Principle	and	 techniques	 for	 (Visual)	program	

development,	components	of	(Visual)	programming.	Analysis	

and	design.	Graphic	user	interface.	Concepts	of	event-driven	

programming.	 Connect	 to	 big	 data.	 Data	 visualization.	

Reporting.	Case	studies	for	data	science

 1208 419 การพัฒนาเว็บ 3(2-2-5) 

  Web Development

ความรู ้เบื้องต้นเก่ียวกับเว็บไซต์	 เครื่องมือสำาหรับ

การเขียนภาษาสคริป	 การเขียนโปรแกรมด้านลูกข่าย	 การเขียน

โปรแกรมด้านแม่ข่าย	ระบบฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

	 	 Introduction	 to	 web	 site,	 tools	 for	 script	

language,	 client-sided	 programming,	 server-sided	

programming,	database	system	on	the	internet 

 1208 420  การจัดการความมั่นคงทางสารสนเทศ  3(3-0-6)

  Information Security Management

  การบริหารจัดการความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน	 มาตรฐาน

การจัดการความเสี่ยง	ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	แนวคิดการจัดการ

ความม่ันคงปลอดภัยทางสารสนเทศและความเสี่ยงในองค์กร	

การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง	ภัยคุกคาม	ศึกษาเทคโนโลยีที่ใช้

เพื่อการจัดการทางด้านความมั่นคง	ทางระบบสารสนเทศ	กรณีศึกษา

ทางด้านการจัดการความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ

  Basic	of	risk	management,	IT	risks	standards,	

concepts	 of	 information	 security	 risk	management	 in	 an	

organization,	risk	analysis	and	assessment,	threats,	study	the	

technologies	used	for	information	security	management,	case	

studies	in	information	security	management

 1208 421  การทดสอบและการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์  3(3-0-6)

  Software Testing and Quality Assurance

  เทคนิคการออกแบบการทดสอบ	 เทคนิคการทดสอบ

แบบกล่องดำา	การทดสอบ	บนพื้นฐานของความเสี่ยง	การวางแผนการ

ทดสอบและเอกสารการทดสอบ	ระดบัการทดสอบ	การทดสอบทีไ่ม่เป็น

ฟังก์ชัน วิธีการทวนสอบและวิธีการตรวจสอบ	แนวคิดเรื่องคุณภาพ	

เทคนิคและกิจกรรมการประกันคุณภาพของซอฟต์แวร์

	 	 Test	 design	 technique,	 black	 box	 testing	

technique,	risk	based	testing,	test	planning	and	document,	

levels	 of	 testing,	 non-functional	 testing,	 review	and	audit	

method,	quality	concept,	quality	assurance	technique	and	

activity

 1208 422  ประวัติและแนวโน้มของวิทยาการข้อมูล  3(3-0-6)

  History and Trends of Data Science

	 	 ความเป็นมาของธุรกิจดิจิทัลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	

แนวโน้มการจัดการธุรกิจดิจิทัลในสถานการณ์ปัจจุบัน	การค้นหาและ

การวิเคราะห์แนวโน้มธุรกิจดิจิทัล	การนำาเอาแนวโน้มที่วิเคราะห์ได้ไป

ใช้งานกับงานด้านธุรกิจดิจิทัล	

	 	 History	of	digital	business	from	past	to	present,	

digital	business	management	trends	in	the	current	situation,	

finding	and	analyzing	digital	business	trends,	bringing	the	

trends	analyzed	to	apply	to	the	digital	business
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 1208 423  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และการพัฒนาอไจล์  3(3-0-6)

  Software Engineering and Agile Development

	 	 พื้นฐานของวิศวกรรมซอฟต์แวร์	 ข ้อกำาหนดของ

ซอฟต์แวร์	 กระบวนการใน	การออกแบบซอฟต์แวร์ท่ีมีประสิทธิภาพ	

การพัฒนาและการทดสอบซอฟต์แวร์	 การสร้างทีมพัฒนา	ซอฟต์แวร์	

การจดัการโครงการซอฟต์แวร์	และเครือ่งมอืด้านวศิวกรรมซอฟต์แวร์	

รวมถึงแนวคิด	 เทคนิค	 และกระบวนการในการพัฒนาอไจล์ใน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

	 	 Fundamentals	of	software	engineering,	software	

requirements,	effective	methods	of	software	design,	software	

coding	and	 testing,	 team	software	development,	 software	

project	management,	 and	 software	 engineering	 tools,	

including	concepts,	techniques	and	methodologies	of	agile	

development	in	software	engineering

 1208 424  กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล 3(3-0-6)

  Digital Marketing Strategy

แนวคดิและบทบาทของกลยทุธ์การตลาดดจิทิลั	กลยทุธ์

การตลาด	 เพื่อบรรลุผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์กร	 กลยุทธ์

การตลาด	 เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน	การใช้กลยุทธ์ส่วน

ประสมการตลาด	แบบบูรณาการภายใต้สภาวะแวดล้อมทางการตลาด	

และสอดคล้องกับทรัพยากรขององค์การ	การประเมินผลและควบคุม

กลยุทธ์การตลาด	ความสัมพันธ์ของลูกค้าและการตลาดฐานข้อมูล	

การวิเคราะห์การตลาดขั้นสูงและการออกรายงาน	 การตลาดเน้ือหา	

การค้นหาทีเ่หมาะสมของโปรแกรมค้นหา	ผูป้ระกอบการสงัคมออนไลน์	

ประกอบการเพจต่อการคลิก	 การตลาดโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	

การนำาเสนอโฆษณา

Concept	 and	 role	 of	marketing	 strategies,	

marketing	strategies	to	accomplish	organization	objectives,	

marketing	strategies	for	competitive	advantages,	integrated	

marketing	 strategies	 under	marketing	 environments	 and	

organization	resources,	evaluation	and	controlling	marketing	

strategies,	 customer	 relationship	and	database	marketing,	

advanced	marketing	 analytics	 and	 reporting,	 content	

marketing,	SEO	(Search	Engine	Optimization),	social	media	

practitioner,	Pay	Per	Click	(PPC)	practitioner,	email	marketing,	

display	advertising

 1208 425 ธุรกิจอัจริยะ 3(2-2-5) 

  Business Intelligence

  การออกแบบและการพัฒนาของคลังข้อมูล	 การสร้าง

แบบจำาลองข้อมูล	การประมวลผลเชิงวิเคราะห์ออนไลน์	การออกแบบ

ฐานข้อมูล	 และการเข้าถึงฐานข้อมูล	 บทบาทของคลังข้อมูล	 ในการ

สนับสนุนระบบสนับสนุนการตดัสนิใจและธุรกจิอัจฉริยะ	การออกแบบ	

และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจอัจฉริยะ	 การขยายและ

การสนับสนุนของคลังข้อมูล	สำาหรับธุรกิจอัจฉริยะ

  Design	and	implement	of	data	warehouse,	data	

modeling,	Online	Analytical	 Processing	 (OLAP),	 database	

design	and	database	access,	the	role	of	data	warehouse	in	

Decision	 Support	 Systems	 (DSS),	 foundation	 of	 business	

intelligence,	design	and	development	of	business	intelligence	

applications,	expansion	and	support	of	a	data	warehouse	for	

business	intelligence

 1208 426  การจำาลองธุรกิจเริ่มต้น 3(3-0-6)

   Business Start Up Simulation

  ความรู้เบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ	

การจัดการ	การผลิต	การเงิน	การบริหารตลาด	การบริหารงานบุคคล	

และความร่วมมือทางธุรกิจ

  Fundamental	of	business	and	entrepreneurship,	

management,	 production,	 finance,	market	management,	

human	resource	management	and	business	cooperation

 

 (3) หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  18 หน่วยกิต

 1208 401* ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำาหรับวิทยาการ  9(0-40-0)

  ข้อมูล

   Practicum in Data Science

  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านนวัตกรรมวิทยาการ

ข้อมูลร่วมกับองค์กรธุรกิจ	ตามความถนัด	และการประเมินโครงการ

ฝึกประสบการณ์	โดยอาจารย์ที่ปรึกษาและหน่วยงาน

		 	 Professional	 practicum	 in	 data	 science	

innovation	 fields	 cooperation	with	business	 organizations	

based	 on	 student	 expertise.	 Course	 project	 is	 evaluated	

jointly	supervisors	and	workplace	mentors
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 0199 499* สหกิจศึกษา  9(0-40-0)

  Cooperative Education

	 	 การปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างมีระบบ	

โดยความร่วมมือระหว่าง	 มหาวิทยาลัย	 กับสถานประกอบการเพื่อ

พฒันานสิติ	ให้มคีวามรูท้างวชิาการ	และทักษะท่ีเกีย่วข้องกบั	การทำางาน

ในสถานประกอบการ	มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง	ในด้านการ

คิดอย่างเป็นระบบ	การสังเกตการณ์ตัดสินใจ	ตลอดจนทักษะในการ

วิเคราะห์และการประเมินผล	 ทำาให้นิสิตมีคุณภาพ	 ตรงตามความ

ต้องการของสถานประกอบการ	และตลาดแรงงาน

		 	 A	systematic	provision	of	work-based	learning	

in	the	work	place	for	students	with	the	cooperation	between	

the	university	and	the	work	places	to	allow	the	students	to	

develop	 both	 academic	 and	work-related	 skills	 in	 the	

work	 place.	 This	 procedure	 will	 help	 the	 students	 in	

self-development	in	terms	of	systematic	thinking,	observation,	

decision	making,	analytical	and	evaluation	skills.	Also	it	will	

result	in	high	quality	graduates	who	are	most	suitable	for	the	

work	place	and	the	labor	market

 หมายเหตุ*	นับหน่วยกิตและให้ผลการเรียนเป็น	S	หรือ	U




