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เน้นการผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลเพื่อตอบสนอง
ความต้องการในศาสตร์ที่สนใจ อันได้แก่ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว ด้านการจัดการ
และสถาปัตยกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนเชิงระบบ การ
วิจัยเชิงสร้างสรรค์ เพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูล ท างานเป็นทีม ประสานงาน และสื่อสาร
อย่างมีประสทิธิภาพ เรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเองอย่างต่อเนื่องและปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงในยคุดิจิทัล มี
จรรยาบรรณในการน าเสนอข้อมูลตามจริงและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล รับผิดชอบผลของการกระท าของ
ตนเองต่อสังคมและน าข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพฒันาสงัคมและเศรษฐกิจ 

 
    
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLO1 ประยุกต์ความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการในศาสตร์ที่สนใจ อันได้แก่ ด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ ดา้นธุรกิจและการท่องเที่ยว ด้านการจัดการและสถาปัตยกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้าน
การเกษตร 
PLO2 มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนเชิงระบบ การวจิัยเชิงสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางด้าน
วิทยาการข้อมูล 
PLO3 ท างานเป็นทีม ประสานงาน และสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพ 
PLO4 เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและปรับตวัได้ตามการเปลี่ยนแปลงในยุคดจิิทัล 
PLO5 มีจรรยาบรรณในการน าเสนอข้อมูลตามจริงและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล รับผิดชอบผลของการกระท าของ
ตนเองต่อสังคม และน าข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
แผน ก 1                                        36   หน่วยกิต 
แผน ก 2                                        36   หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
950-511 องค์ประกอบส าคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล  3((2)-2-5) 
 Essential of Data Analytic 

2. หมวดวิชาเลือก  6 หน่วยกิต 
แขนงวิชาด้านวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) 
950-521 ตัวแบบทางสถิติ                    3((2)-2-5) 
 Statistical Modelling  

950-522 วิธีการเชิงตัวเลข         3((2)-2-5) 
 Numerical Methods  

950-523 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและภาพนิทัศน์จากข้อมูล 3((2)-2-5) 
 Exploratory Data Analysis and Data Visualization  

950-524 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงท านาย    3((2)-2-5) 
 Predictive Analytics  
950-525 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และเวลา 3((2)-2-5) 
 Spatial and Temporal Data Analysis  
950-526 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเรขาคณิต 3((2)-2-5) 
 ometric Data Analysis  
950-528 การวิเคราะห์การขนส่งและโซ่อุปทาน 3((2)-2-5) 
 Logistics and Supply Chain Analytics  
950-527 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3((2)-2-5) 
 Multivariate Analysis  
950-529 การวิเคราะห์เศรษฐมิติ 3((2)-2-5) 
 Econometric Analysis  
แขนงวิชาด้านวิเคราะห์เชิงค านวณ (Computational Analytic) 
950-531 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่    3((2)-2-5) 
 Big Data Analytics  
950-532  การวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายและสื่อสังคม       3((2)-2-5) 
 Social Network and Media Analytics  
950-533 การวิเคราะห์ข้อความ             3((2)-2-5) 
 Text Analytics  
950-534 การวิเคราะห์ภาพดิจิทัล           3((2)-2-5) 
 Digital Image Analysis  



 
 

แขนงวิชาด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) 
950-541 การเรียนรู้ของเคร่ือง 3((2)-2-5) 
 Machine Learning  
950-542 ปัญญาประดิษฐ์     3((2)-2-5) 
 Artificial Intelligence  
950-543 เครือข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก 3((2)-2-5) 
 Neural Networks and Deep Learning  
950-544 แนวคิดและเครื่องมือการจ าลองเสมือนข้อมูล  3((2)-2-5) 
 Data Virtualization Concept and Tools  
950-545 สารสนเทศเชงิภูมิศาสตร ์  3((2)-2-5) 
 Geo-informatics  
950-546 เทคโนโลยีเซนเซอร์                3((2)-2-5) 
 Sensor Technology  
950-547 ระบบแนะน าและการวางแผน      3((2)-2-5) 
 Planning and Recommendation System  
แขนงวิชาด้านวิศวกรรมข้อมูล (Data Engineering) 
950-551 ฐานข้อมูลและคลังข้อมูล        2((1)-2-3) 
 Database and Data Warehouse  
950-552 ฐานข้อมูลไม่เชงิสัมพนัธ์         2((1)-2-3) 
 NoSQL Database  
950-553 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 2((1)-2-3) 
 Mega Data Management  
950-554 วิศวกรรมฐานข้อมูลเว็บ           3((2)-2-5) 
 Web Database Engineering  
950-555 การออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ 3((2)-2-5) 
 Big Data Architectural Design  
950-556 ความปลอดภัยของสารสนเทศ          1((1)-0-2) 
 Information Security  
แขนงวิชาด้านเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Domain Professional) 
950-561 การวิเคราะห์การเงิน               3((2)-2-5) 
 Financial Analytics  
950-562  ธุรกิจอัจฉริยะ                      3((2)-2-5) 
 Business Intelligence  
950-563 เทคโนโลยดีิจิทัลส าหรับการเปน็ผู้ประกอบการ 2((1)-2-3) 
 Digital Technology Entrepreneurship  



950-564 การวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม    3((2)-2-5) 
 Industrial Data Analytics  
950-565  การวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศการแพทย์ 3((2)-2-5) 
 Medical Informatics and Analytics  
950-566 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร 3((2)-2-5) 
 Agricultural Data Analytics  
950-567 การจัดการเดินทางและการท่องเที่ยว 3((2)-2-5) 
 Travel and Tourism Management  
แขนงวิชาด้านเชี่ยวชาญพิเศษ (Specialist) 
950-581 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 1 1-3((x)-y-z) 
 Special Topics in Data Science I  
950-582 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 2  1-3((x)-y-z) 
 Special Topics in Data Science II  
950-583 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 3  1-3((x)-y-z) 
 Special Topics in Data Science III  
950-584 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 4 1-3((x)-y-z) 
 Special Topics in Data Science IV  
950-585 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูล 5 1-3((x)-y-z) 
 Special Topics in Data Science V 

 
 

3. หมวดวิชาสัมมนา  3 หน่วยกิต 
 
950-571 สัมมนาทางวทิยาการข้อมูล 1                                               1(0-2-1) 
 Seminar in Data Science I  
 
950-572 สัมมนาทางวทิยาการข้อมูล 2                                               2(0-4-2) 
 Seminar in Data Science II  
 

4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์  24 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 1 
950-501 วิทยานพินธ์                                                36(0-108-0) 
 Thesis  
แผน ก แบบ ก 2 
950-502 วิทยานพินธ ์ 24(0-72-0) 
 Thesis  



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

แผน  ก 1 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
950-501 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที่ 2 
950-501 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
950-501 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที่ 2 
950-501 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 
 



แผน  ก 2 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
950-xxx Module: การวิเคราะห์และสร้างแบบจ าลองเพื่อการท านาย                             9((6)-6-15) 
             Data Analytic and Data Predictive model  
ภาคการศึกษาที่ 2 
950-xxx Module: การพัฒนานวัตกรรม                                                               9((0)-27-0) 
             Innovative Development  
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
950-502 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 
ภาคการศึกษาที่ 2 
950-502 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
ระดับปริญญาโท 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้

กลยุทธ์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO 1 : ประยุกต์ความรู้ทางดา้นวิทยาการข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการในศาสตร์ที่สนใจ อันได้แก่  

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว ด้านการจัดการและสถาปตัยกรรม  

ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตร 

(1) สามารถสรุปประเด็นปัญหาทาง
วิทยาการข้อมูลที่นา่สนใจ 

(2) สามารถจ าแนกวิธีการหรือ
แนวทางเพื่อการวิเคราะข้อมูล 

(3) สามารถประยุกต์ศาสตร์ทาง
วิทยาการข้อมูลเพื่อการวิจัยและ
การพัฒนาองค์ความรู ้

(1) จัดให้มีรายวิชาทีฝ่ึกกระบวนการคิด 
แก้ปัญหาด้วยกระบวนการอย่างมี
ระบบ 

(2) การมอบหมายงานให้คิดวิเคราะห์
แก้ไขปัญหา ค้นคว้า เขียนรายงาน 
และน าเสนอเป็นรายบุคคล และราย
กลุ่ม 

(3) สนับสนนุการเข้าร่วมการประชมุทาง
วิชาการระดบันานาชาติ 

(1) การสอบแบบปากเปล่าและการ
ปฏิบัต ิ

(2) การประเมินจากการน าเสนอผลงาน
และรายงานวิจยั 

(3) การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  

 

PLO 2 : มีทักษะการคิดเชงิวิเคราะห์ การวางแผนเชิงระบบ การวิจัยเชิงสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางด้าน

วิทยาการข้อมูล 

(1) สามารถสบืค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสรา้งสรรค ์

(2) สามารถแยกแยะความถูกต้อง
และวิพากษ์วจิารณ์งานวิจยัด้าน
วิทยาการข้อมูล 

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาวิจัยและ
ความต้องการ 

(4) สามารถออกแบบและด าเนนิ
กระบวนการวิจัยอยา่งเป็นระบบ
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 
 

(1) จัดให้มีการฝึกการสืบค้นงานวิจัย และ
วางแผนการด าเนนิงานวิจัย 

(2) จัดให้มีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
งานวิจยั 

(3) สนับสนนุให้นักศึกษาน าเสนองานวิจัย 
และวิพากษง์านวิจัย โดยใช้ความรู้
ทางดา้นวิทยาการข้อมูล 

 

(1) การอภิปรายในประเด็นปัญหาตา่ง ๆ 
(2) การศึกษาวิทยานิพนธ ์
(3) การน าเสนอผลงานทางวชิาการใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 
                                                     



ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้

กลยุทธ์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO 3 : ท างานเป็นทีม ประสานงาน และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายอย่างมปีระสทิธิภาพ 
ทั้งด้านการพูดและการเขียน 

(2) แสดงบทบาทการเป็นผู้น าและผู้
ตามในสถานการณ์ตา่ง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
การท างานที่ต้องมปีฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
บุคคล 

(2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมี
มนุษยสัมพนัธ์ การเข้าใจวัฒนธรรม
ขององค์กรในรายวิชาต่าง ๆ 

(1) ประเมนิจากความรับผิดชอบใน
หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมายและสงัเกต
พฤติกรรมของนักศึกษาในการท า
กิจกรรมกลุ่ม 

(2) ให้นักศึกษาประเมินตนเองและ
เพื่อนร่วมงาน  

PLO 4 : เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอยา่ง
เป็นระบบ 

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 

(3) สามารถใช้กระบวนการวิจัยใน
การแก้ปัญหาในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

 

(1) จัดการเรียนการสอนให้เน้นการคิด
วิเคราะห์ในลักษณะที่เปน็ Research-
based Problem 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์จริง และน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม  

(3) จัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ เชน่ สัมมนา การจัดกลุม่
อภิปรายประเด็นน่าสนใจทางวชิาการ 
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติหรือ
นานาชาต ิ

(1) การวิเคราะห์ผลและเขียนรายงาน
วิจัย 

(2) การน าเสนอผลงานในรปูแบบของ
สัมมนาหรือการเข้าร่วมประชุมทาง
วิชาการ 

(3) การมีบทบาทในการน าเสนอหัวข้อ
อภิปรายและการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการ 

 

PLO 5 : มีจรรยาบรรณในการน าเสนอข้อมูลตามจริงและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล รับผดิชอบผลของการกระท าของ

ตนเองต่อสังคม และน าข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา 
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม  
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและ
วิชาชีพ 

(1) มีการสอนที่สอดแทรก คุณธรรม 
จริยธรรมในการเรียนการสอน 

(2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ส่งเสริมและปลูกฝังการถือ
ประโยชน์สว่นรวม 

(3) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเปน็กลุ่ม 
ฝึกการเป็นผูน้ าและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม 

 

(1) จ านวนนักศึกษาที่ทุจริตการอ้างอิง
ผลงานวิจัย 

(2) สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียนและ
การส่งงานตามที่ได้รบัมอบหมาย 

(3) ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ร่วมกับการสังเกตพฤติกรรมและ
ประเมินระหว่างผู้เรียนด้วยกันและ
ประเมินจากผูส้อน 

(4) ประเมินความรับผิดชอบในการร่วม
กิจกรรม ท างานกลุ่มตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

 



 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

คณะ โครงกำรจัดตั้งวิทยำลัยวิทยำศำสตร์ดิจิทัล บัณฑิตวิทยำลัย 
สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล 

หลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล 
950-501  วิทยำนิพนธ์  36(0-108-0) 

(Thesis) 
ส ำหรับแผน ก แบบ ก 1 

  ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเร่ืองที่น่าสนใจในปัจจบุันในสาขาวิทยาการข้อมูล ด าเนินการวิจัยตามรูปแบบ
ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ น าเสนอ
ความก้าวหน้าของงานวจิัยต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ทุกสิ้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน จัดท า
บทความจากงานวิจัยและเขียนวิทยานพินธ์ตามรูปแบบที่เหมาะสม 

  Research study on the current interesting topic in data science; do research 
according to the appropriate principles and research methodology under the supervision of 
advisors; present the thesis progress to the advisory committee every semester end; prepare 
research articles and write the thesis report in an appropriate format 

 

950-502  วิทยำนิพนธ์  24(0-72-0) 
(Thesis) 
ส ำหรับแผน ก แบบ ก 2 

    ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเร่ืองที่น่าสนใจในสาขาวิทยาการข้อมูล ด าเนินการวิจัยตามรูปแบบระเบียบวิธี
วิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ น าเสนอความก้าวหนา้ของ
งานวิจยัต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานพินธ์ทุกสิ้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน จัดท าบทความจากงานวิจัย
และเขียนวิทยานิพนธ์ตามรปูแบบที่เหมาะสม 
   Research study on the current interesting topic in data science; do research 
according to the appropriate principles and research methodology under the supervision of 
advisors; present the thesis progress to the advisory committee every semester; prepare research 
articles and write the thesis report in an appropriate format 
  
950-511  องค์ประกอบส ำคัญของกำรวิเครำะห์ข้อมูล 3((2)-2-5) 

(Essential of Data Analytic) 
  ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน การเข้าถึงและสกัดข้อมูล การเตรียมและการจัดการข้อมูล  
การส ารวจข้อมูล การสร้างภาพข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ กรณีศึกษา  
  Logic; relation; function; data access and extraction; data preparation and 
manipulation; data exploration; data visualization; analytical techniques; case studies 
 

 



 

950-521 ตัวแบบทำงสถิต ิ 3((2)-2-5) 
 (Statistical Modelling) 

  แหล่งข้อมูล ประเภทและโครงสร้างข้อมูลส าหรับตัวแบบ เทคนคิการค านวณทางสถิติ ตัวแบบและ
วิธีการทางสถิติ การสร้างตวัแบบ การคัดเลือกตัวแบบ การวนิิจฉัยตัวแบบ เทคนิคกราฟส าหรับตัวแบบ การอธิบายตัว
แบบและการประยุกต์ใช้ตวัแบบ กรณีศึกษา 
    Source of data, data type and data structure for modelling, statistical computing 
techniques, statistical models and methods, model building, model selection, model diagnostics, 
graphical model techniques, model interpretation and model application; case studies 

 

950-522 วิธีกำรเชิงตัวเลข 3((2)-2-5) (Numerical Methods) 
 วิธีการโดยตรงส าหรับการแก้ระบบสมการเชิงเส้นและปัญหาค่าเฉพาะ การแยกตัวประกอบแบบแอล
ยูและแบบคิวอาร ์ข้อจ ากัดของวิธีการโดยตรงส าหรับระบบขนาดใหญ่ วิธีการโดยอ้อม วิธีการไบคอนจูเกตเกรเดียนต์ 
วิธีการยกก าลัง การประยุกต์ใช้ในการจัดล าดับเว็บเพจของกูเกิ้ล การประมาณค่าในช่วงด้วยพหุนาม การประมาณค่า
ในช่วงแบบสไปลน์และเส้นโค้งเบซิเอร ์การหาอนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลขด้วยตัวประมาณพหุนาม กรณีศึกษา 
 Direct methods for solving linear systems and eigenproblems; LU and QR factorizations; 
limitations of direct methods for large systems; indirect methods; biconjugate gradient method; power 
method; application in Google PageRank; polynomial interpolation; spline interpolation and Bezier 
curves; numerical differentiation and integration with polynomial interpolants; case studies 

 

950-523 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงบุกเบิกและภำพนิทัศน์จำกข้อมูล 3((2)-2-5) 
 (Exploratory Data Analysis and Data Visualization) 

  การตรวจสอบความผดิพลาดในการกรอกข้อมูล ค่าสูญหาย ค่าสุดโต่ง การตรวจสอบแจกแจงของ
ข้อมูลและการแปลงไม่เชิงเสน้ตรง การตรวจสอบความแปรปรวนของข้อมูล ภาพนิทัศนส์ าหรับข้อมูลจัดประเภท ภาพ
นิทัศน์ส าหรับการแจกแจงของข้อมูล  ภาพนิทัศน์ส าหรับสหสัมพันธ์และการถดถอย ภาพนิทัศน์ส าหรับข้อมูลอนุกรม
เวลา  
ภาพนิทัศน์ส าหรับข้อมูลเชิงพื้นที่ การออกแบบภาพนิทัศน์ส าหรับข้อมูล การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงบุกเบิกและการสร้างภาพนิทัศน์จากข้อมูล กรณีศึกษา 
   Verification for input data error, missing values, outlier; verification for data 
distribution and non-linear transformation; inspection of data variance, data visualization for 
categorical data; visualization for data distribution; visualization for correlation and regression; 
visualization for time series data; visualization for spatial data; data visualization design; application 
usage for exploratory data analysis and creation; case studies 
950-524 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงท ำนำย  3((2)-2-5) 
 (Predictive Analytics) 
   แหล่งข้อมูล ประเภทและโครงสร้างข้อมูลส าหรับตัวแบบ เทคนคิการค านวณทางสถิติ ตัวแบบและ
วิธีการทางสถิติ การสร้างตวัแบบ การคัดเลือกตัวแบบ การวนิิจฉัยตัวแบบ เทคนิคกราฟส าหรับตัวแบบ การอธิบายตัว
แบบและการประยุกต์ใช้ตวัแบบ ตัวแบบการถดถอย การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอยโพลิโนเมียล 
กรณีศึกษา 



 

   Source of data, data type and data structure for modelling; statistical computing 
techniques; statistical models and methods; model building; model selection; model diagnostics; 
graphical model techniques; model interpretation and model application; regression model; 
correlation analysis; polynomial regression analysis; case studies 

 

950-525 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่และเวลำ 3((2)-2-5) 
 (Spatial and Temporal Data Analysis) 
   หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ ประเภทของปัญหาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์ 
การกระจายตัวของจุด ตัวแบบการกระจายตัวของจุด การวิเคราะห์ข้อมูลตัวแปรต่อเนื่องเชิงพืน้ที่ การสร้างภาพนิทัศน์
ส าหรับข้อมูลเชิงพื้นที่ การวิเคราะห์พื้นที่ข้อมูล การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพื้นที่ ตัวแบบเชิงพืน้ทีต่ามช่วงเวลา 
กรณีศึกษา 
   Concept of spatial data analysis; problem types in spatial data analysis; analysis of 
point patterns; modeling of point patterns; spatially continuous data analysis; spatial data 
visualization; analysis of area data; spatial regression; spatio-temporal modelling; case studies 

 

950-526 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงเรขำคณิต    3((2)-2-5) 
 (Geometric Data Analysis) 
 พิกัดแบบบัญญัติ ปริภูมิสัมพรรค โครงสร้างสัมพรรค ความเปน็อิสระของพารามิเตอร์ แมนิโฟลด์  
การเชื่อมโยง ความโค้ง เมตริกสารสนเทศ เชิงเสน้ก ากับ การวิเคราะห์เทนเซอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทอพอโลยี  
การวิเคราะห์จัดกลุ่ม การวิเคราะห์แบบสมนัย กรณีศึกษา 
 Canonical coordinates; affine space; affine structures; parameters independence; 
manifolds; connections; curvature; information metric; asymptotics; tensor analysis; topological 
data analysis; cluster analysis; correspondence analysis; case studies 

 

950-527 กำรวิเครำะห์หลำยตัวแปร  3((2)-2-5) 
 (Multivariate Analysis) 
 การแจกแจงแบบปกติของหลายตัวแปร การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน การใชส้ถิติทีก าลัง
สอง การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต ์การวิเคราะห์ปัจจัย การวิเคราะห์แบบบัญญัติ การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม การวิเคราะห์ 
การถดถอยโลจิสติก กรณีศึกษา 
 Multivariate normal distribution; estimation and testing of hypothesis; use of 
hotelling T2; discriminant analysis; factor analysis; canonical analysis; cluster analysis; logistic 
regression analysis; case studies 
 
 
 
 
 
 
 
 

950-528 กำรวิเครำะห์กำรขนส่งและโซอุ่ปทำน  3((2)-2-5) 
 (Logistics and Supply Chain Analytics) 
   แนวคิดการขนส่งและโซ่อุปทาน การวางแผนการพยากรณ์ การจัดซื้อและการจัดหา  
การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินคา้และศนูย์กระจายสินค้า การจัดการขนส่ง การจัดการกระบวนผลิตและ 



 

การด าเนินงาน การวัดผลปฏิบตัิงาน การจัดการน าเข้า ส่งออก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการ 
โลจิสติกสโ์ซ่อุปทาน แนวทางการด าเนินกิจการที่ดีตามมาตรฐานสากล การจัดการความสัมพันธ์ของสมาชิกในห่วงโซ่
อุปทาน เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและพัฒนาองคก์รอย่างยั่งยืนทนัต่อสถานการณ์ปัจจุบนั กรณีศึกษา 
   Conceps of logistics and supply chain; forecasting plan; purchasing and supply; 
inventory management; warehouse management and distribution center; transportation 
management; production management and processing; performance assessment; import-export 
management; information technology of logistics and supply chain management; business conduct 
guideline based on international standard; members relationship management in supply chain to 
create competition ability and organization sustainable development and the current 
circumstances; case studies 

 

950-529 กำรวิเครำะห์เศรษฐมิติ 3((2)-2-5) 
 (Econometric Analysis) 
   หลักการการวิเคราะห์เศรษฐมิติ การวิเคราะห์อัตสหพันธ์ ปัญหาการร่วมเชิงเส้นพหุ การวิเคราะห์
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ การวิเคราะห์ตัวแปรเวคเตอร์อัตรถดถอย ตัวแบบการพยากรณ์อนุกรมเวลา ตัวอย่างและ
กรณีศึกษาการวิเคราะห์เศรษฐมิติ 
   Econometric analysis concept; autocorrelation; multicollinearity; causal relationship 
analysis; vector autoregressive analysis; time series forecasting model; sample and case studies of 
econometric analysis 

 

950-531 กำรวิเครำะห์ข้อมูลขนำดใหญ ่ 3((2)-2-5) 
 (Big Data Analytics) 
 แนวคิดของการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ การออกแบบฐานข้อมูลเชิง
พื้นที่และการใช้งาน การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ การท าแผนที่ข้อมูลเชิงพื้นที่ การคน้พบองค์ความรู้ กระบวนการและ
เทคนิคการสร้างระบบฐานความรู้เทคนิคการได้ความรู้ การค านวณสมรรถนะสูง เคร่ืองมือในการพัฒนา และการท าให้
เห็นภาพ การค านวณแบบขนานและแบบกลุ่ม แนวคิดการท าเหมืองข้อมูล เทคนิคและวิธีการการท าเหมืองข้อมูล การ
ท าให้เห็นภาพเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา 
 Concepts of big data analytics; big data management; spatial database design and 
use, spatial analysis, spatial mapping; knowledge discovery, process and techniques for 
construction of knowledge-based systems, knowledge acquisition techniques; high performance 
computing, developing and visualization tools, parallel and cluster computing; data mining 
concept, data mining techniques and algorithms, data mining visualization; case studies 
 
950-532 กำรวิเครำะห์ข้อมูลเครือข่ำยและสื่อสังคม  3((2)-2-5) 
  (Social Network and Media Analytics) 
   แนวความคิดในการวิเคราะห์เครือข่ายและสื่อสังคม การรวบรวมข้อมูลผ่านเครือข่ายและสื่อสงัคม  
การน าข้อมูลเข้าจากเครือข่ายและสื่อสังคม การวิเคราะห์ข้อมูลจากเครือข่ายและสื่อสังคม การสร้างสรรค์และแปล



 

ความหมายข้อมูลเชิงทัศนภาพ พลวัตและการเติบโตของเครือข่ายสังคม การติดตามสื่อสงัคมออนไลน์ ตัวแบบ
สารสนเทศของเครือข่ายและสื่อสังคม กรณีศึกษา 
   Concepts in social network and media analytics; implications of gathering data via 
social network and media; importing data from social network and media; social network and 
media analytics; creating and interpreting data visualizations; dynamic and growth of social 
network; online social media monitoring; information model in social network and media; case 
studies 
 

950-533 กำรวิเครำะห์ข้อควำม 3((2)-2-5) 
 (Text Analytics) 

  วิธีการจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีโครงสรา้ง เพื่อค้นหารูปแบบข้อความที่นา่สนใจ การ
สกัดความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อสนับสนนุการตัดสนิใจ โดยใช้ หลักการประมวลผลภาษาธรรมชาติ ประกอบด้วย การ
ตัดค า  
การวิเคราะห์ค า การวิเคราะห์เชิงโครงสรา้งประโยค และเทคนคิการท าเหมืองข้อความ เช่นการเตรียมข้อมูลเอกสาร  
การจ าแนกประเภทเอกสาร การจัดกลุ่มเอกสาร การสรุปใจความส าคัญ กรณีศึกษา 
    Methods of exploring and analyzing large amounts of unstructured text data to 
discover interesting patterns; extract useful knowledge and support decision making which 
including natural language processing; tokenization, tagging/chunking, syntax parsing and named 
entity recognition and text mining techniques such as document representation; text classification; 
text clustering; document summarization; case studies 
 

950-534 กำรวิเครำะห์ภำพดิจิทัล 3((2)-2-5) 
 (Digital Image Analysis) 
   ภาพดิจิทัลและคุณสมบัติ โครงสร้างข้อมูลส าหรับการวิเคราะห์ภาพ โครงสร้างของตัวกรองสองมิติ
และสามมติิส าหรับการปรับปรุงและวิเคราะห์ภาพ การสกัดข้อมูลเชิงปริมาณจากภาพดิจิทัล การแบ่งส่วนและ
ค าอธิบายของวัตถุในภาพ การจดจ ารูปแบบ วิธีเชิงการค านวณส าหรับการวิเคราะห์ภาพดิจทิัล กรณีศึกษา 
   Digital images and their properties; data structures for image analysis; construction 
of 2D and 3D filters for image enhancement and analysis; extracting quantitative data from digital 
image; segmentation and description of objects in images; pattern recognition; computational 
methods for analyzing digital images; case studies 
 

950-541 กำรเรียนรู้ของเครื่อง 3((2)-2-5) 
 (Machine Learning) 
   การเรียนรู้ของเคร่ืองเบื้องต้น  ขั้นตอนที่จ าเปน็ส าหรับการสร้างตัวแบบการเรียนรู้ของเคร่ือง การ
เรียนรู้แบบมีผู้สอนและไม่มีผู้สอน ขั้นตอนวิธีของการตัดสนิใจ อัลกอริทึมส าหรับการจัดแบ่งประเภท การจัดกลุ่ม 
ขั้นตอนวิธีของการตัดสินใจ การประเมินประสิทธิภาพ ต้นทนุและผลประโยชน์ กรณีศึกษา 



 

   Machine learning introduction; necessary steps to build machine learning models; 
supervised and unsupervised learning; decision algorithms; classification; clustering; co-occurrence 
analysis, performance valuation; cost-benefit; case studies 
 

950-542 ปัญญำประดษิฐ์  3((2)-2-5) 
 (Artificial Intelligence) 
 แนวคิดและเทคนิคในงานวิจัยดา้นปญัญาประดิษฐ์ การแทนและอนุมานความรู้ ตัวแบบ
ปัญญาประดิษฐ์ การเรียนรู้เชิงลึก เครือข่ายประสาท ทฤษฎีฟซัซี่เซ็ตและระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือ อัลกอริทึมแบบ
วิวัฒนาการ  
ความฉลาดแบบกลุ่ม การประยกุต์ใช้ กรณีศึกษา 
 Concepts and techniques in research of artificial intelligence; knowledge 
representation and inference; artificial intelligent models; deep knowledge learning; neural 
networks; fuzzy sets theory and fuzzy system; evolutionary algorithm; swarm intelligence; its 
applications; case studies 

 

950-543 เครือข่ำยประสำทเทียมและกำรเรียนรู้เชิงลึก 3((2)-2-5) 
 (Neural Networks and Deep Learning) 
   เครือข่ายประสาทเทียมและการเรียนรู้เชิงลึก ตัวแบบเครือข่ายประสาทเทียม เครือข่ายเพอเซ็พ 
ตรอนแบบชัน้เดียวและหลายชั้น เครือข่ายและสถาปตัยกรรมแบบคอนโวลูชนั เครือข่ายประสาทเทียมแบบเกิดซ้ า 
กระบวนการสง่ค่าย้อนกลบั การสร้างภาพนิทัศน์และความเข้าใจของคุณลักษณะของข้อมูล การประยุกต์ใช้เครือข่าย
ประสาทเทียมและตวัแบบเชิงลกึ กรณีศึกษา 
   Neural networks and deep learning; neural network modeling; single layer 
perceptron network; multilayer perceptron network; convolutional neural networks; convolutional 
neural network architectures; recurrent neural networks; backpropagation neural network; feature 
visualization and understanding; application of neural networks and deep learning models; case 
studies 
 

950-544 แนวคิดและเครื่องมือกำรจ ำลองเสมือนข้อมูล 3((2)-2-5) 
 (Data Virtualization Concept and Tools) 
    สถาปัตยกรรมการรวมข้อมูล สถาปัตยกรรมการจัดการข้อมูลของฟอร์เรสเตอร์ สถาปัตยกรรมชั้น
บริการข้อมูลของการ์ทเนอร์ ข้อก าหนดของแพลตฟอร์ม ความสามารถของแพลตฟอร์ม รูปแบบแพลตฟอร์ม 
กรณีศึกษา 
   Data integration architecture; Forrester’s data management architecture; Gartner’s 
data services layer Architecture; platform requirements; platform capabilities; platform variations; 
case studies 
 
 
 
 



 

950-545 สำรสนเทศเชิงภูมิศำสตร์ 3((2)-2-5) 
 (Geo-informatics) 

  ระบบพิกัดและภาพฉาย แหล่งข้อมูลภูมิศาสตร์ เทคนิคฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เทคนิคข้อมูลเชิง
พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ เทคนิคกราฟเชิงภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา 

  Coordinate systems and projections; geo-data sources; geographic database 
techniques; geospatial techniques; geographical techniques; case studies 

 
 

 

950-546  เทคโนโลยีเซนเซอร์ 3((2)-2-5) 
 (Sensor Technology) 
 เซนเซอร์ ระบบการติดตาม เทคโนโลยีเซนเซอร์แบบไร้สาย เซนเซอร์แบบไร้สายส าหรับ 
การตรวจวัดข้อมูล การติดตั้งเซนเซอร์ ระบบการบ ารุงรักษา เทคโนโลยีการค านวณ ระบบเครือข่ายเซนเซอร์  
ระบบการติดตามแบบทนัที การแสดงผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล กรณึศึกษา 
 Sensors; monitoring system; wireless sensor technology; wireless sensor for data 
measurement; deployed sensor; system maintenance; computing technology; sensor network 
system; real-time monitoring system; data visualization; data analysis and interpretation; case 
studies 
 

950-547 ระบบแนะน ำและกำรวำงแผน 3((2)-2-5) 
 (Planning and Recommendation System) 
   แนะน าเบื้องต้นระบบแนะน าและการวางแผน ระบบกรองสารสนเทศ เหมืองข้อมูล บัญชีผู้ใชแ้ละ
ระบบแนะน ารายบุคคล ชนิดของระบบแนะน าและการวางแผน กลไกระบบแนะน าและการวางแผน การจ าแนกและ
การจัดกลุ่ม กรณีศึกษา 
   Introduction to planning and recommendation system; information filtering 
system; data mining; User profiles and personalization recommendation system; types of planning 
and recommendation systems; planning and recommendation system engine; classification and 
clustering; case studies 
 

950-551 ฐำนข้อมูลและคลังข้อมูล 2((1)-2-3) 
 (Database and Data Warehouse) 
   ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมลูไม่เชิงสัมพันธ์ คลังข้อมูลและการจัดการ กรณีศึกษา 
   Relational database; NoSQL database; data warehouse and management; case 
studies 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

950-552 ฐำนข้อมูลไม่เชิงสัมพันธ ์ 2((1)-2-3) 
 (NoSQL Database) 
   แนะน าฐานข้อมูลไม่เชิงสัมพันธ ์คุณลักษณะการท าธุรกรรม ฐานข้อมูลแบบกระจาย ความมัน่คง
ข้อมูล ทฤษฎีแคป ตัวแบบข้อมลูฐานข้อมูลไม่เชิงสัมพันธ์ ฐานขอ้มูลแบบเอกสาร ฐานข้อมูลแบบคอลัมน์ ฐานข้อมูล
แบบคีย์และแวลู ฐานข้อมูลอนกุรมเวลา ฐานข้อมูลแบบกราฟ กรณีศึกษา 
   Introduction to NoSQL; ACID properties; distributed database; C\consistency; CAP 
theorem; NoSQL data model; type of NoSQL; document store; wide column store; key-value store; 
time series database; graph database; case studies 
 

950-553 กำรจัดกำรข้อมูลขนำดใหญ่  2((1)-2-3) 
  (Mega Data Management) 

  ข้อมูลที่มีและไม่มีโครงสร้าง การรวบรวมและการจัดการข้อมูล การท าความสะอาดข้อมูล การ
จัดการข้อมูล การปรับรูปแบบและโครงสรา้งข้อมูล กรณีศึกษา 
    Structure and unstructured data; data gathering and manipulation: data cleaning, 
data handling, data formatting and structuring; case studies 
 

950-554 วิศวกรรมฐำนข้อมูลเว็บ 3((2)-2-5) 
 (Web Database Engineering) 
   ระบบการจัดการฐานข้อมูล ความรู้ข้ันพื้นฐานและขั้นสงูเก่ียวกับ SQL ประกอบด้วยการดึงข้อมูล  
การน าเข้าข้อมูล การออกแบบและการจัดการฐานข้อมูล ตัวเชือ่มต่อ SQL; การสร้างภาพข้อมูลบนเวบ็ เทคโนโลยีขั้น
สูงที่เก่ียวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่ กรณีศึกษา 
   Database management systems; basic and advanced knowledge of SQL, including 
retrieve data, import data, database design and management; SQL connector; web data 
visualization; advanced technologies related to big data; case studies 
 

950-555 กำรออกแบบสถำปัตยกรรมข้อมูลขนำดใหญ่ 3((2)-2-5)  
 (Big Data Architectural Design) 
  ระบบนิเวศข้อมูลขนาดใหญ่ หลักการออกแบบสถาปัตยกรรมส าหรับข้อมูล ขนาดใหญ่ การเลือก
ส่วนประกอบริการส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีการบูรณาการข้อมูล กลไกการเชื่อมตอ่ฐานข้อมูลเชิงโครงสรา้ง
และไร้โครงสรา้งกับฐานการด าเนินการข้อมูลขนาดใหญ่ กรณีศึกษา 
  Big data ecosystem; big data architecture design; selective service component for 
big data; data integrated technology; integrated relational database and NoSQL with big data 
platform mechanism; case studies 
 

950-556 ควำมปลอดภัยของสำรสนเทศ 1((1)-0-2) 
 (Information Security) 

ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว จริยธรรมและความเป็นส่วนตัวของข้อมูล การเผยแพรท่ี่สงวนความเปน็
ส่วนตัว กรณีศึกษา 

Sensitive data; ethic and data privacy; privacy-preserving publishing; case studies 
 



 

950-561 กำรวิเครำะห์กำรเงิน 3((2)-2-5) 
 (Financial Analytics) 
   การประเมินมูลค่าของการลงทนุและความคุ้มค่าทางการเงิน การวิเคราะห์พื้นฐานด้วยการวิเคราะห์
งบการเงนิ ทฤษฎีการจัดพอร์ตการลงทุน ตวัแบบการก าหนดราคาสนิทรัพย์ทนุ ตัวแบบ ARIMA ตัวแบบความเสี่ยง
และความไม่แน่นอน กรณีศึกษา 
    Valuation and financial feasibility; fundamental analysis with financial statement 
analysis; investment portfolio theory; capital asset pricing model; autoregressive integrated moving 
average (AIMVA) model; volatility model; case studies 
 

950-562 ธุรกิจอัจฉริยะ  3((2)-2-5) 
 (Business Intelligence) 
 ระบบของธุรกิจอัจฉริยะ สถาปตัยกรรมของระบบธุรกิจอัจฉริยะ การร่วมกันของสารสนเทศและ
คลังข้อมูล การออกแบบหลายมติิ การวิเคราะห์ทางธุรกิจ การจดักลุ่มแบบล าดบัชัน้และไม่ใช้ล าดับชัน้ ปัญหาการ
จ าแนก ต้นไม้การตัดสนิใจ แนวโน้มและเทคโนโลยีของธุรกิจอัจฉริยะและการประยุกต์ กรณีศึกษา 
 System of business intelligence; architecture of business intelligence systems; 
corporate information and data warehouse; multidimensional design; business analytics; 
hierarchical and non-hierarchical clustering; classification problems; decision trees; trends and 
technologies in business intelligence and applications; case studies 
 

950-563 เทคโนโลยีดิจิทลัส ำหรับกำรเปน็ผู้ประกอบกำร 2((1)-2-3) 
 (Digital Technology Entrepreneurship) 
   แนวคิดของการเป็นผูป้ระกอบการ หลักการของเทคโนโลยีการเป็นผูป้ระกอบการ การแก้ปัญหาเชิง
สร้างสรรค์ เศรษฐกิจดิจิทัล การจัดการเทคโนโลยดีิจิตอล: การออกแบบธุรกิจส าหรับสื่อและบริการดิจิทัล การตลาด
และการใช้ในเชิงพาณชิย์ การคดิเชิงกลยุทธ์ การเปน็ผูป้ระกอบการใหม่ในท้องถิ่น การประยุกตใ์ช้เคร่ืองมือและ
เทคโนโลยสีมัยใหม่ส าหรับผูป้ระกอบการ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจากท้องถิ่นสู่สากล โครงงาน กรณีศึกษา 
   Entrepreneurial mindset concept; fundamentals of technology entrepreneurship 
creative problem solving; digital economy; digital technology management: business design for 
digital media and services marketing and commercialization; strategic thinking; local entrepreneurial 
startup; entrepreneurial applications of modern tools and technology promoting digital economy 
from local to global scales; project; case studies 
 

950-564 กำรวิเครำะห์ข้อมูลอุตสำหกรรม 3((2)-2-5)  
 (Industrial Data Analytics) 
   การเก็บข้อมูล การจัดเก็บและการจัดการข้อมูล ระบบทางกายภาพทางไซเบอร์ คลังข้อมูลขนาด
ใหญ่ทางอุตสาหกรรม อัลกอริทึมการเรียนรู้ของเคร่ือง ดิจิทัลทวินของตัวเครื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทาง
อุตสาหกรรม กรณีศึกษา 



 

   Data acquisition; data storage and management; cyber-physical system; industrial 
big data repository; machine learning algorithms; digital twins of the machines; big data analysis in 
industry; case studies 
 

950-565 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสำรสนเทศกำรแพทย์ 3((2)-2-5)  
 (Medical Informatics and Analytics) 
   แนวคิดสารสนเทศการแพทย์ ขอ้มูลทางการแพทย์และการบนัทึกข้อมูลทางการแพทย์ การ
ประมวลผลข้อมูลทางการแพทย์ การตัดสินใจด้วยการขับเคลื่อนของข้อมูลทางการแพทย์และการสนับสนนุการวินิจฉัย 
การคิดเชิงสังเคราะห์และเชงิกลยุทธ์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในงานด้านสาธารณสุข กรณีศึกษา 
   Medical informatics concept; medical data and medical data record; medical data 
processing; medical data-driven decision making and diagnosis support; analytical and strategic 
thinking; healthcare computer networks; case studies 
 

950-566 กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเกษตร 3((2)-2-5)  
 (Agricultural Data Analytics) 
   แนวคิดข้อมูลทางการเกษตร ตวับ่งชี้อุปสงค์และอุปทาน น าเข้าและสง่ออกข้อมูลทางการเกษตร 
การประมวลผลข้อมูลทางการเกษตร ประเด็นนโยบายเกษตร ข้อคิดด้านราคาสนิค้าและแนวโน้ม ระบบเครือข่าย
เซนเซอร์ไร้สายทางการเกษตร การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการเกษตร กรณีศึกษา 
   Agricultural data concepts; supply and demand indicators; import and export 
agricultural data; agricultural data processing; agricultural policy issues; commodity price 
commentaries and outlooks; agricultural wireless sensor networks; big data analysis in agriculture; 
case studies 
 

950-567 กำรจัดกำรเดินทำงและกำรท่องเที่ยว  3((2)-2-5) 
 (Travel and Tourism Management)  
   แนวคิดด้านการจัดการการตลาดส าหรับธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยว การวางแผนกลยุทธ์ การตลาด 
การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การจัดการสารสนเทศการตลาด การวัดอุปสงค์ของตลาดบริการ การพัฒนากลยุทธ์
การตลาด โปรแกรมทางการตลาด การจัดองค์การ การประเมินผล และการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด การ
วิเคราะห์ปัญหาทางตลาด กรณีศึกษา 
   Concept of marketing management for hotel and tourism business; planning 
marketing strategies; analyzing marketing opportunity; management of marketing information; 
measurement of service market demand; developing in marketing strategies; marketing program; 
organizing; evaluating; and controlling marketing activities; analysis of marketing problems; case 
studies  
 
 
 
 
 



 

950-571  สัมมนำทำงวิทยำกำรข้อมูล 1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Data Science I) 
   ศึกษาและค้นควา้หัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาการข้อมูล และสาขาที่เก่ียวข้อง จากวรรณกรรมใน
รูปแบบตา่งๆ วารสาร เอกสารสิง่พิมพ์ต่างๆ หรือขอ้มูล ละผลความคืบหนา้จากงานวิจยัที่ไดท้ าไปแล้ว น าเสนอแบบ
ปากเปลา่ อภิปราย ตอบข้อซักถาม สรุปประเดน็ และเขียนรายงานในหัวข้อเร่ืองที่ตนได้น าเสนอสัมมนาไปแล้ว 
   Self-study on current interesting topics in data science and related fields from 
various current literatures e.g. journals, documents, and research progress from previous works; oral 
presentation; discussion; questions and answers; conclusions; and write reports on seminar topic 
 

950-572  สัมมนำทำงวิทยำกำรข้อมูล 2 2(0-4-2) 
 (Seminar in Data Science II) 
   ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับวิทยานิพนธ์ และน ามาอภิปรายภายใต้การชี้แนะโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบและเขียนรายงาน ในหัวข้อเร่ืองที่ตนได้น าเสนอสัมมนาไปแล้ว 
   Literature review related to thesis and discussion by advisors and report writing on 
seminar topic 
 
 

950-581  หัวข้อพิเศษทำงวิทยำกำรข้อมูล 1 1-3((x)-y-z) 
 (Special Topics in Data Science I) 
   หัวข้อวิชาใหม่ หรือวิทยาการใหม่ ๆ ทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่าง ๆ  
ที่น่าสนใจ และยังไม่มีในหลักสตูร ค าอธิบายรายวิชาเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 
  New interesting course topics or technologies in data analytics for applying in 
interesting fields and not in the curriculum; the course description is based on the curriculum’s 
requirement 

 

950-582  หัวข้อพิเศษทำงวิทยำกำรข้อมูล 2 1-3((x)-y-z) 
 (Special Topics in Data Science II) 
  หัวข้อวิชาใหม่ หรือวิทยาการใหม่ ๆ ทางการวิเคราะห์เชิงค านวณเพื่อการประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่าง ๆ  
ที่น่าสนใจ และยังไม่มีในหลักสตูร ค าอธิบายรายวิชาเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 
  New interesting course topics or technologies in computational analytic for 
applying in interesting fields and not in the curriculum; the course description is based on the 
curriculum’s requirement 
 

950-583 หัวข้อพิเศษทำงวิทยำกำรข้อมูล 3 1-3((x)-y-z) 
 (Special Topics in Data Science III) 
   หัวข้อวิชาใหม่ หรือวิทยาการใหม่ ๆ ทางวิทยาการข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่
น่าสนใจ และยงัไม่มีในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชาเป็นไปตามทีห่ลักสูตรก าหนด 



 

  New interesting course topics or technologies in data science for applying in 
interesting fields and not in the curriculum; the course description is based on the curriculum’s 
requirement 
 

950-584 หัวข้อพิเศษทำงวิทยำกำรข้อมูล 4 1-3((x)-y-z) 
 (Special Topics in Data Science IV) 
   หัวข้อวิชาใหม่ หรือวิทยาการใหม่ ๆ ทางวิศวกรรมข้อมูลเพื่อการประยุกต์ใช้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่
น่าสนใจ และยงัไม่มีในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชาเป็นไปตามทีห่ลักสูตรก าหนด 
  New interesting course topics or technologies in data engineering for applying in 
interesting fields and not in the curriculum; the course description is based on the curriculum’s 
requirement 
 

950-585 หัวข้อพิเศษทำงวิทยำกำรข้อมูล 5 1-3((x)-y-z) 
 (Special Topics in Data Science V) 
   หัวข้อวิชาใหม่ หรือวิทยาการใหม่ ๆ ตามความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการประยุกต์ใช้ในศาสตร์
ต่าง ๆ ทีน่่าสนใจ และยังไม่มีในหลักสูตร ค าอธิบายรายวิชาเป็นไปตามที่หลักสูตรก าหนด 
  New interesting course topics or technologies in domain professional for applying in 
interesting fields and not in the curriculum; the course description is based on the curriculum’s 
requirement 
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5. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล 
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11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อข า 

ปร.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์), ม.เทคโนโลยสีุรนารี, 2554 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ เมืองประทับ 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง, 2554 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ 

ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์), ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบัง, 2561 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ เคารพาพงศ์ 
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15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม สุวรรณวร 
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17. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ 
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18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวรรณ ทองค าชุม 

Ph.D. (Statistics), Macquarie University, Australia, 2546 

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักกฤตว์ ดวงสร้อยทอง 

Ph.D. (Electronic Engineering), University of Surrey, United Kingdom, 2556 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤสา แม็คแนล 

Ph.D. (Statistics), Macquarie University, Australia, 2547 

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชุดา แซ่เจีย 
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Ph.D. (Telecommunications), Swinburne University of Technology, Australia, 2548 
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25. รองศาสตราจารย์ ดร.แสงสุรีย์ วสุพงศ์อัยยะ 

Ph.D. (Computer Science), Portland State University, United State of America, 2551 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อซีส นันทอมรพงศ์ 
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