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หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

   นักศึกษาตองศึกษารายวิชาในหมวดวชิาศึกษาท่ัวไปไมนอยกวา 30 หนวยกิต  รายวิชาในหมวดวิชา

เฉพาะไมนอยกวา 91 หนวยกิต  และรายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา  6  หนวยกิต  โดยมีหนวย

กิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  127  หนวยกิต 
 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จํานวนไมนอยกวา  30  หนวยกิต (ดูรายละเอียดหนา 7-9) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา 91 หนวยกิต ประกอบดวย 

 2.1  วิชาแกน  จํานวน 22 หนวยกิต ประกอบดวย 

511 110 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 1   3(3-0-6) 
    (Calculus for Data Scientists I)  

511 111 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 2   3(3-0-6) 
  (Calculus for Data Scientists II)  
511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล   3(2-2-5) 
  (Linear Algebra for Data Scientists)  
514 107 ฟสิกสพ้ืนฐาน       4(4-0-8) 
  (Fundamental Physics)  
515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล    3(2-2-5) 
  (Statistics for Data Science)  
517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 
  (Computer Programming for Data Scientists)  
517 214 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี    3(2-2-5)

    (Data Structure and Algorithm) 
   

   2.2 วิชาเฉพาะดาน  จํานวนไมนอยกวา 69 หนวยกิต ประกอบดวย 

       2.2.1 วิชาบังคับ จํานวน 49 หนวยกิต ประกอบดวย 

515 271 ความนาจะเปนสําหรับนักวิทยาการขอมูล    3(3-0-6) 

  (Probability for Data Scientists)  

520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ  3(3-0-6) 

  (Foundation of Computer and Informatics)  

522 151 พ้ืนฐานวิทยาการขอมูล     3(3-0-6) 

  (Foundation of Data Science)      

522 211 วิธีการคณนาสําหรับนักวิทยาการขอมูล   3(2-2-5) 

  (Computational Methods for Data Scientists)  

522 241 เว็บเทคโนโลยี      3(2-2-5) 

  (Web Technology)  
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522 251 ระบบฐานขอมูลสําหรับวิทยาการขอมูล   3(2-2-5) 

  (Database Systemsfor Data Science)  

522 252 ชุดเครื่องมือสําหรับวิทยาการขอมูล   3(2-2-5) 

  (Data Science Toolbox)      

522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล     3(2-2-5) 

  (Getting and Cleaning Data)  

522 254 การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน   3(2-2-5) 

  (Introduction to Big Data Processing)  

522 301 จริยธรรมและความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ  3(3-0-6) 

  (Ethics and Information Security)  

522 351 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ    3(2-2-5) 

  (Exploratory Data Analysis)  

  522 352 วิศวกรรมคุณลักษณะ     3(2-2-5) 

    (Feature Engineering)  

522 361 การเรียนรูแบบมีผูสอนของเครื่อง    3(2-2-5) 

  (Supervised Machine Learning)  

522 362 การประมวลผลขอมูล     3(2-2-5) 

  (Data Processing)  

522 363 การเรียนรูแบบไมมีผูสอนของเครื่อง   3(2-2-5) 

  (Unsupervised Machine Learning)  

522 391 ระเบียบวิธีวิจัย      3(1-4-4) 

  (Research Methods)  

  522 392 สัมมนา       1(0-2-1) 

    (Seminar) 

      2.2.2 วิชาบังคับเลือก โดยนักศึกษาเลือกเรียนตามแผนท่ีกําหนดใหดังนี้   

แผน ก  เรียนรายวิชาจํานวน 8 หนวยกิต ประกอบดวย 

522 393 เตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา   1(0-2-1) 

  (Preparation for Cooperative Education)  

522 494 โครงงานวิจัยสหกิจศึกษา     1(0-2-1) 

  (Cooperative Education Project)   

522 496 สหกิจศึกษา    6(ไมนอยกวา 600 ชั่วโมง) 

  (Cooperative Education) 
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แผน ข  เรียนรายวิชาจํานวน 2 หนวยกิต ประกอบดวย 

522 493 โครงงานวิจัย      2(0-4-2) 

    (Research Project)  
 

     2.2.3 วิชาเลือก 

  แผน ก จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต และ แผน ข จํานวนไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

  โดยเลือกจากกลุมวิชาดังตอไปนี้     

  กลุมวิชาการสังเคราะหสารสนเทศทางวิจิตรศิลปและวิทยาศาสตร 
  522 311  คณิตศาสตรของการผกผนัในการสํารวจระยะไกลเบื้องตน 3(2-2-5) 

    (Introduction to the Mathematics of Inversion  

    in Remote Sensing) 

  522 312 เรกกูลาไรเซชันเชิงตัวเลขสําหรับการสํารวจระยะไกล 3(2-2-5) 

    ดวยไลดาร 

    (Numerical Regularization for Lidar Remote Sensing) 

  522 313 การวิเคราะหขอมูลธรณีฟสิกส    3(2-2-5) 

    (Geophysical Data Analysis) 

  522 354 การวิเคราะหขอมูลเชิงเกษตรกรรม    3(2-2-5) 

    (Agricultural Data Analytics) 

522 371 การวิเคราะหขอมูลเชิงจิตรกรรม    3(2-2-5) 

    (Painting Data Analytics) 

522 372 การวิเคราะหขอมูลเชิงประติมากรรม   3(2-2-5) 

    (Sculptural Data Analytics) 

522 373 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถาปตยกรรม   3(2-2-5) 

    (Architectural Data Analytics) 

522 374 การวิเคราะหขอมูลเชิงวรรณกรรม    3(2-2-5) 

    (Literature Data Analytics) 

522 375 การวิเคราะหขอมูลเชิงคีตกรรม    3(2-2-5) 

    (Music Data Analytics) 

522 376 การวิเคราะหขอมูลเชิงนาฏกรรม    3(2-2-5) 

    (Drama Data Analytics) 

522 377 การวิเคราะหขอมูลเชิงภาพยนตร    3(2-2-5) 

    (Cinematic Data Analytics) 
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  522 378 การวิเคราะหขอมูลเชิงภาพถาย    3(2-2-5) 

    (Photo Data Analytics) 

  522 379 การวิเคราะหขอมูลเชิงประวัติศาสตร   3(2-2-5) 

    (Historical Data Analytics) 

  522 380 การวิเคราะหขอมูลเชิงประวัติศาสตรและโบราณคดี  3(2-2-5) 

    (Archaeological Data Analytics) 

  กลุมวิชาการสังเคราะหสารสนเทศทางธุรกิจ 

  522 221 แผนแบบเชิงสถิติสําหรับการรวบรวมขอมูล   3(2-2-5) 

    (Statistical Designs for Data Collection)  

  522 321 การวิเคราะหการถดถอยข้ันสูง    3(2-2-5) 

    (Advanced Regression Analysis)  

  522 322 เทคนิคการพยากรณสําหรับวิทยาการขอมูล   3(2-2-5) 

    (Forecasting Techniques for Data Science)  

  522 323 การวิเคราะหหลายตัวแปรสําหรับวิทยาการขอมูล  3(2-2-5) 

    (Multivariate Analysis for Data Science)  

  522 324 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทสําหรับวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

    (Categorical Data Analysis for Data Science )  
522 341 ธุรกิจอัจฉริยะ และแพลตฟอรม    3(2-2-5) 

    (Business Intelligence and Platform) 

522 342 พฤติกรรมผูบริโภคและการวิจัยตลาด   3(3-0-6) 

    (Consumer Behavior and Marketing Research) 

522 343 การวิเคราะหเชิงธุรกิจ     3(2-2-5) 

    (Business Analytics) 

  522 344 แบบจําลองกระบวนการธุรกิจ    3(2-2-5) 

    (Business Process Modeling)  

522 345 การตลาดดิจิทัล      3(2-2-5) 

    (Digital Marketing) 

  522 346 เครื่องมือและเทคนิคในการคนคืนสารสนเทศ  3(2-2-5) 

    (Information Retrieval Tools and Techniques) 

  522 347 การพัฒนาแบบเอไจลน     3(3-0-6) 

    (Agile Development) 

  522 353 การวิเคราะหขอมูลเครือขายสังคม    3(2-2-5) 

    (Social Network Data Analytics) 
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522 355 การทําเหมืองขอมูลและคลังขอมูลข้ันสูง   3(2-2-5) 

  (Advanced Data Mining and Data Warehousing) 

522 364 การประมวลผลขอความและภาษาธรรมชาติข้ันสูง  3(2-2-5) 

    (Advanced Text Processing and Natural Language  

Processing) 

กลุมวิชาเลือกท่ัวไป 

522 481 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 1   3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Data Science I) 

 522 482 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 2   3(3-0-6) 

   (Selected Topics in Data Science II) 

 522 483 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 3   3(2-2-5) 

   (Selected Topics in Data Science III) 

522 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 4   3(2-2-5) 

   (Selected Topics in Data Science IV) 
 

 นอกจากนี้นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาจากรายวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2560) ท่ีไดรับความยินยอมจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในสาขาวิชาตอไปนี้ 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร และสาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต ในวิชาเฉพาะดาน  

 สาขาวิชาสถิติ ในวิชาเฉพาะดาน 

 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวิชาเฉพาะดาน และรายวิชา

เลือก 
 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

ใหเลือกศึกษาไดจากทุกรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากรหรือรายวิชาของสถาบันอ่ืนๆ ท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร ถานักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาในวิชาเลือก

ของหมวดวิชาเฉพาะจะตองนําไปคิดคาระดับเฉลี่ยของทุกรายวิชาในวิชาเฉพาะดานของหมวดวิชาเฉพาะดวย 

เพ่ือตรวจสอบเง่ือนไขการสําเร็จการศึกษา 
 

หมายเหตุ การนับหนวยกิตในแตละหมวดวิชาใหนับเปนรายวิชา  จะแยกนับหนวยกิตรายวิชาใดรายวิชาหนึ่ง

ไปไวท้ังสองหมวดวิชาไมได 

 

  



121 

 

แผนการศึกษาการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน 3(2-2-5) 

511 110 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 1 3(3-0-6) 

514 107 ฟสิกสพ้ืนฐาน 4(4-0-8) 

515 201 สถิติพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 

517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

520 101 พ้ืนฐานคอมพิวเตอรและวิทยาการสารสนเทศ 3(3-0-6) 

รวมจํานวน 19 

 

 

 

ปท่ี 1  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 

511 111 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 2 3(3-0-6) 

515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

522 151 พ้ืนฐานวิทยาการขอมูล 3(3-0-6) 

--- --- วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 3 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 3 

รวมจํานวน 18 
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แผนการศึกษาการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 201 ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร 3(3-0-6) 

511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

517 214 โครงสรางขอมูลและข้ันตอนวิธี 3(2-2-5) 

522 251 ระบบฐานขอมูลสําหรับวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

522 252 ชุดเครื่องมือสําหรับวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

--- --- วิชาบังคับเลือกในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 6 

รวมจํานวน 21 

 

 

ปท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

510 202 ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสาร 3(3-0-6) 

515 271 ความนาจะเปนสําหรับนักวิทยาการขอมูล 3(3-0-6) 

522 211 วิธีการคณนาสําหรับนักวิทยาการขอมูล 3(2-2-5) 

522 241 เว็บเทคโนโลยี 3(2-2-5) 

522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 3(2-2-5) 

522 254 การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน 3(2-2-5) 

--- --- วิชาเลือกในรายวิชาศึกษาท่ัวไปท่ีกําหนดโดยคณะวิทยาศาสตร 3 

รวมจํานวน 21 
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แผนการศึกษาการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 
จํานวนหนวยกิต 

(บ – ป – น) 

081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

522 301 จริยธรรมและความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ 3(3-0-6) 

522 351 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ 3(2-2-5) 

522 352 วิศวกรรมคุณลักษณะ 3(2-2-5) 

522 361 การเรียนรูแบบมีผูสอนของเครื่อง 3(2-2-5) 

522 362 การประมวลผลขอมูล 3(2-2-5) 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเลือกเสรี 3 

รวมจํานวน 21 

 เม่ือจบปท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 นักศึกษาตองยื่นเรื่องแสดงความจํานงในการเลือกแผนการศึกษา 

แผน ก  เลือกเรียนรายวิชา 522 496 สหกิจศึกษา  หรือ แผน ข เลือกเรียนรายวิชา 522 493 โครงงานวิจัย 

ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือพิจารณา  

 

ปท่ี 3  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต 

(แผน ก) (แผน ข) 

(บ – ป – น) (บ – ป – น) 

522 363 การเรียนรูแบบไมมีผูสอนของเครื่อง 3(2-2-5) 3(2-2-5) 

522 391 ระเบียบวิธีวิจัย 3(1-4-4) 3(1-4-4) 

522 392 สัมมนา 1(0-2-1) 1(0-2-1) 

522 393 เตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา 1(0-2-1) ไมมี 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ 12 12 

รวมจํานวน 20 19 
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แผนการศึกษาการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 1 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต 

(แผน ก) (แผน ข) 

(บ – ป – น) (บ – ป – น) 

522 496 สหกิจศึกษา 
6(ไมนอยกวา 

600 ชั่วโมง) 
ไมมี 

--- --- วิชาเลือกในหมวดวิชาเฉพาะ ไมมี 6 

รวมจํานวน 6 6 

 

 

 

ปท่ี 4  ภาคการศึกษาท่ี 2 

 

รหัสวิชา ช่ือรายวิชา 

จํานวนหนวยกิต จํานวนหนวยกิต 

(แผน ก) (แผน ข) 

(บ – ป – น) (บ – ป – น) 

522 493 โครงงานวิจัย ไมมี 2(0-4-2) 

522 494 โครงงานวิจัยสหกิจศึกษา 1(0-4-2) ไมมี 

รวมจํานวน 1 2 
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คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิทยาการขอมูล 
 

522 151 พ้ืนฐานวิทยาการขอมูล      3(3-0-6) 

  (Foundation of Data Science)      

ภาพรวมของวิทยาการขอมูล ความรู เบื้องตนเก่ียวกับวิทยาการขอมูล 

กระบวนการและกรอบงานของวิทยาการขอมูล ความสําคัญของวิทยาการขอมูล 

ความสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล การจินต

ทัศนขอมูล และการวิเคราะหขอมูล แนวโนมปจจุบันทางดานวิทยาการขอมูล 

กรณีศึกษา 

Overview of data science.  Introduction to data science.  Data 
science process and framework. Importance of data science. Importance 
of data collection. Tools for data collection, data visualization and data 
analytic. Current trend of data science. Case studies. 

 

522 211 วิธีการคณนาสําหรับนักวิทยาการขอมูล    3(2-2-5) 

  (Computational Methods for Data Scientists)  

 วิชาบังคับกอน :  511 111 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 2 

  511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงเสนและสมการไมเปนเชิงเสน การคํานวณ

เชิงตัวเลขสําหรับคาลักษณะเฉพาะ และคาเอกฐาน วิธีการกําลังสองนอยสุด เทคนิค

การหาคาเหมาะสมท่ีสุดเชิงตัวเลข  

Numerical solutions of linear and non-linear equations. 
Numerical computation for eigenvalue and singular values. The method 
of least squares. Numerical optimization techniques. 

 

522 221 แผนแบบเชิงสถิติสําหรับการรวบรวมขอมูล   3(2-2-5) 

  (Statistical Designs for Data Collection)  

  วิชาบังคับกอน : 515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

 หลักการวางแผนการทดลองและขอสมมติเบื้องตน  แผนแบบการทดลองสุม

สมบูรณแผนแบบบล็อกสมบูรณเชิงสุม แผนแบบแฟกทอเรียล  แผนแบบซอนใน 

หลักการเลือกตัวอยาง ความแมนและความเท่ียง แผนแบบการเลือกตัวอยางแบบใช

ความนาจะเปน การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย  การเลือกตัวอยางแบบมีระบบ การ

เลือกตัวอยางแบบมีชั้นภูมิ  การเลือกตัวอยางแบบกลุม การประยุกตกับขอมูลจริง 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 
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  Principles of experimental design and basic assumptions. 
Completely randomized design.  Randomized complete block design. 
Factorial designs.  Nested designs.   Sampling principles.  Accuracy and 
precision.  Probability sampling designs.  Simple random sampling. 
Systematic sampling. Stratified sampling. Cluster sampling. Real-life data 
applications. Utilization of software packages for analysis. 
 

522 241 เว็บเทคโนโลยี       3(2-2-5) 

  (Web Technology)  

 วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล    

เทคโนโลยีของเครือขายอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ โพรโทคอลมาตรฐาน 
โพรโทคอล ทีซีพี/ไอพี และเอชทีทีพี ระบบชื่อ การเชื่อมตอ ชนิดของบริการบน
เครือขายอินเทอรเน็ต สภาวะแวดลอมของเวิลดไวดเว็บ ภาษาโปรแกรมสําหรับการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต การเขียนสคริปทดานผูรับบริการและผูใหบริการ ระบบ
ฐานขอมูลสําหรับเว็บ การรับสงขอมูลและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลการสราง
เว็บเซอรวิสใหเกิดผล โมบายเทคโนโลยี 

Technologies of the Internet and World Wide Web.  Standard 
protocols.  TCP/ IP and HTTP protocols.  Namespace.  Interconnection. 
Types of Internet services. World Wide Web environment. Programming 
languages for web site design and development. Client-side and server-
side scripting. Database systems for web. Data transfer and security of 
data.Web service implementation. Mobile technology. 

 

522 251 ระบบฐานขอมูลสําหรับวิทยาการขอมูล    3(2-2-5) 

  (Database Systems for Data Science)  

 วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล   

แนวคิดพ้ืนฐานและสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล แบบจําลองขอมูลเชิง

แนวคิด การออกแบบฐานขอมูลและการทําใหเกิดผล ระบบการจัดการฐานขอมูล 

บูรณภาพของขอมูล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงเบื้องตน ความปลอดภัยของ

ฐานขอมูล ฐานขอมูลแบบก่ึงโครงสราง ฐานขอมูลแบบไมมีโครงสราง การเตรียม

ฐานขอมูล และการจัดการเพ่ือการนําขอมูลไปวิเคราะห กรณีศึกษา 
Fundamental concepts and architectures of database systems. 

Conceptual data models.  Database design and implementation. 
Database management system. Data integrity. Introduction to transaction 
management. Database security. Semi-structured database. Unstructured 
database.  Database preparation and management for data analytics. 
Case studies. 
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522 252 ชุดเครื่องมือสําหรับวิทยาการขอมูล    3(2-2-5) 

  (Data Science Toolbox)      

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับชุดเครื่องมือสําหรับวิทยาการขอมูล แนะนําระบบ

ควบคุมรุน ตัวอยางระบบควบคุมรุน คําสั่งพ้ืนฐานบนระบบกิต ไพธอนไลบารี่สําหรับ

วิทยาการขอมูล ชุดคําสั่งภาษาอารสําหรับวิทยาการขอมูล 

Introduction to data science toolbox.  Introduction to version 

controlsystem. Example of version control system. Basic commands for 

Git. Python library for data science. R packages for data science. 

 

522 253 การรวบรวมและกล่ันกรองขอมูล      3(2-2-5) 

  (Getting and Cleaning Data)  

 วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

ระบบการจัดเก็บขอมูล ประเภทของขอมูลการรวบรวมขอมูล การดึงขอมูล

ดวยวิธีการทางสถิติ การวางแผนการทดลอง เทคนิคการเลือกตัวอยาง เครื่องมือท่ีใช

ในการสกัดขอมูล การจัดระบบ การจัดรวม การจัดการขอมูลและการบูรณาการขอมูล 

Data storage systems. Data types. Data gathering. Data collecting 

using statistical methods.  Experimental designs.  Sampling techniques. 

Tools to extract data.  Organizing, merging, manipulating data and data 

integration. 

 

522 254 การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบ้ืองตน    3(2-2-5) 

  (Introduction to Big Data Processing)  

 วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

นิยามและความหมายของขอมูลขนาดใหญ ตัวอยางของปญหาจากขอมูล

ขนาดใหญ ตนกําเนิดของขอมูล การเพ่ิมปริมาณขอมูล เครื่องมือในการจัดเก็บและ

จัดการขอมูลขนาดใหญ สถาปตยกรรมในการจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ การประยุกตใช

คณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลขอมูลขนาดใหญ 

Definition and meaning of big data.  Examples of big data 

problems. Data sources. Data scalability. Tools to store and manage big 

data. Big data storage architecture. Big data processing. Applications of 

Mathematics, Statistics, and Computer Science in big data analysis. 
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522 301 จริยธรรมและความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ   3(3-0-6) 
  (Ethics and Information Security)  

ขอมูลสวนบุคคล การปกปองขอมูล ขอมูลสวนบุคคลบนสื่อสังคม  กฎหมาย
วาดวยสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางเสรี การสื่อสาร และการเผยแพรขอมูล 
กฎหมายเก่ียวกับขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับจริยธรรมใน
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมการใชขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Data privacy.  Data protection.  Data privacy on social media. 
Issues of laws related to the rights on freedom of opinion expression, 
communication, and information distribution. Laws related to data and 
information technology. Basic knowledge of ethics in profession. Ethics 
in information profession.  Ethics of data and information technology 
usage. 

 

522 311  คณิตศาสตรของการผกผันในการสํารวจระยะไกลเบ้ืองตน  3(2-2-5) 
  (Introduction to the Mathematics of Inversion in Remote Sensing) 

วิชาบังคับกอน :  511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล  
ขอมูลการสํารวจระยะไกล ปญหาผกผัน ระบบสมการเชิงเสนขนาดใหญ 

มุมมองเชิงกายภาพและเชิงเรขาคณิตของเวกเตอรและเมทริกซ ความหมายเชิง
พีชคณิตและเชิงเรขาคณิตของฟงกชันและปริภูมิฟงกชัน วิธีผกผันเชิงเสน เทคนิคการ
ผกผันขอมูลสารสนเทศของการสํารวจระยะไกลทางออม 

Remote sensing data.  Inverse problems.  Large linear system. 
Physical and geometric aspect of vectors and matrices.  Algebraic and 
geometric aspects of functions and function space.  Linear inversion. 
Inversion technique.  Information content of indirect sensing 
measurements. 

 

522 312  เรกกูลาไรเซชันเชิงตัวเลขสําหรับการสํารวจระยะไกลดวยไลดาร 3(2-2-5) 

  (Numerical Regularization for Lidar Remote Sensing) 

วิชาบังคับกอน :  511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

ปญหาอิลลโพสผกผัน การวิเคราะหสมการเชิงเสน ทิกโฮนอฟเรกกูลาไรเซชัน 

วิธีเลือกคาเรกกูลาไรเซชันพารามิเตอร วิธีเชิงตัวเลขสําหรับการประมวลขอมูลของรา

มันไลดารเทคนิคการผกผันสําหรับคาพารามิเตอรเชิงกายภาพขนาดเล็ก การคนคืนคา

การแจกแจงขนาดละอองลอย 
Inverse ill-posed problems. Analysis of linear equations. Tikhonov 

regularization. Regularization parameter selection methods.  Numerical 
methods for Raman lidar data processing.  Inversion techniques for 
microphysical parameters.  The retrieval of aerosol particle size 
distributions. 
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522 313  การวิเคราะหขอมูลธรณีฟสิกส     3(2-2-5) 

  (Geophysical Data Analysis) 

วิชาบังคับกอน :  511 111 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 2 

ปญหาผกผัน ผกผันแบบท่ัวไป ทฤษฎีผกผันแบบตอเนื่องและการกราด

ภาพตัดขวาง ปญหาผกผันอยางงาย ข้ันตอนวิธีเชิงตัวเลข การประยุกตทฤษฎีผกผัน

กับธรณีฟสิกส 

Inverse problems.  Generalized inverses.  Continuous inverse 

theory and tomography. Simple inverse problems. Numerical algorithms. 

Applications of inverse theory to geophysics. 
 

522 321  การวิเคราะหการถดถอยข้ันสูง     3(2-2-5) 

  (Advanced Regression Analysis)  

วิชาบังคับกอน :  515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

 การวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหการถดถอยสําหรับขอมูลมิติสูง   การ

ถดถอยแบบริดจ การถดถอยสวนประกอบหลัก การถดถอยกําลังสองนอยท่ีสุดบางสวน 

การถดถอยไมใชเชิงเสน 

  Regression analysis. Regression analysis for high-dimensional data. 

Ridge regression.  Principal component regression.  Partial least squares 

regression. Nonlinear regression. 
 

522 322  เทคนิคการพยากรณสําหรับวิทยาการขอมูล    3(2-2-5) 

  (Forecasting Techniques for Data Science)  

วิชาบังคับกอน :  515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

 การวิเคราะหอนุกรมเวลา เทคนิคการปรับเรียบ เทคนิคการถดถอย เทคนิค

บอกซ-เจนกินส การวิเคราะหอนุกรมเวลาหลายตัวแปร อนุกรมเวลาไมใชเชิงเสน 

  Time series analysis.  Smoothing techniques.  Regression 

techniques.  Box-Jenkin techniques.  Multivariate time series analysis. 

Nonlinear time series. 
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522 323  การวิเคราะหหลายตัวแปรสําหรบัวิทยาการขอมูล   3(2-2-5) 

  (Multivariate Analysis for Data Science)  

วิชาบังคับกอน :  511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

 515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

 สถิติเชิงพรรณนาสําหรับขอมูลหลายตัวแปร การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร 

การอนุมานเก่ียวกับเวกเตอรคาเฉลี่ยและเมทริกซความแปรปรวนรวม การวิเคราะห

ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล การวิเคราะห

สวนประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหจําแนกกลุม การวิเคราะห

แบงกลุม กรณีศึกษาปญหามิติสูง 

  Multivariate descriptive statistics. Multivariate normal distribution. 

Inference about mean vectors and covariance matrices.  Multivariate 

analysis of variance (MANOVA). Canonical correlation analysis. Principal 

component analysis.  Factor analysis.  Discriminant analysis.  Cluster 

analysis. High-dimensional problems case studies. 

 

522 324 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทสําหรับวิทยาการขอมูล  3(2-2-5) 

  (Categorical Data Analysis for Data Science )  

  วิชาบังคับกอน : 515 171  สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

 ตัวแปรจําแนกประเภท  ตารางการจร  การอนุมานตารางการจร  การ

ทดสอบภาวะสารูปดี  การวัดความเก่ียวพันสําหรับตัวแปรจําแนกประเภท   ตัวแบบ

เชิงเสนนัยท่ัวไปและการประยุกต ตัวแบบการถดถอยลอจิสติก ตัวแบบลอจิต ตัว

แบบลอจิตสะสม กระบวนการปวซง ตัวแบบการถดถอยปวซง การประยุกตกับขอมูล

จริง  

  Categorical variables.  Contingency tables.  Inference for 

contingency tables.  Goodness-of-fit test.  Measures of association for 

categorical variables.  Generalized linear models and applications. 

Logistic regression models.  Logit models.  Cumulative logit models. 

Poisson process. Poisson regression models. Real-life data applications. 
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522 341 ธุรกิจอัจฉริยะ และแพลตฟอรม     3(2-2-5) 

  (Business Intelligence and Platform) 

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการธุรกิจอัจฉริยะข้ันสูง ความ

ตองการสําหรับธุรกิจอัจฉริยะ การทํางานรวมกันของวิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการ

ทางธุรกิจอัจฉริยะ การใชงานบนแพลตฟอรม การบริหารสมรรถนะขององคกร การ

จัดการกิจกรรมทางธุรกิจ การจัดการขอมูลและการบริหารเพ่ือธุรกิจอัจฉริยะ การ

วิเคราะหการเก็บขอมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือธุรกิจอัจฉริยะ 

Development of business information system.  Advanced 
business intelligence concepts.  Requirements for business intelligence. 
Articulating a business intelligence solution.  Business intelligence 
methodologies.  Platform applications.  Enterprise performance 
management.  Business activity management.  Data management and 
administration for business intelligence. Analysis of data store. Decision 
support systems for business intelligence. 

 

522 342 พฤติกรรมผูบริโภคและการวิจัยตลาด    3(3-0-6) 

   (Consumer Behavior and Marketing Research) 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของ

ผูบริโภคการสกัดรูปแบบของการตัดสินใจ การศึกษาวิจัยตลาดดวยการรวบรวมขอมูล

และวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหปญหาในกิจกรรมทางการตลาดของสินคาและ

บริการ กรณีศึกษา 

Study of consumer behavior. Factors influencing decision-making 

processes of consumer. Pattern extraction of decision-making. Marketing 

research by data collection and analysis. Problem analysis of marketing 

activities for goods and services. Case studies. 
 

522 343 การวิเคราะหเชิงธุรกิจ       3(2-2-5) 

  (Business Analytics)  

วิชาบังคับกอน : 522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล  

 ความทาทายของขอมูลขนาดใหญในภาคธุรกิจ การวิเคราะหขอมูลธุรกิจ 

บทบาทของนักวิทยาการขอมูลในองคกร การพัฒนาตัวแบบสําหรับธุรกิจอัจฉริยะและ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในองคกร การพัฒนาตัวแบบสําหรับการพยากรณ ความรู

ดานวิทยาการขอมูลเพ่ือประโยชนทางธุรกิจ และการพัฒนาตัวแบบเพ่ือวิเคราะหข้ันสูง 

กรณีศึกษา 
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  Challenges of big data in business. Business data analytics. Role 

of data scientist in organization.  Developing model for business 

intelligence and decision support system in organization.  Developing 

model for prediction.  Knowledge of data science for business benefits 

and developing model for advance analytic. Case studies. 
 

522 344 แบบจําลองกระบวนการธุรกิจ     3(2-2-5) 

  (Business Process Modeling)  

แนวคิด รูปแบบ และสัญลักษณของแผนภาพระบบ รวมถึงระเบียบวิธีการ

สรางแบบจําลองกระบวนการทางธุรกิจ สัญลักษณการสรางแบบจําลองกระบวนการ

ธุรกิจเบื้องตนและเครื่องมือการสรางแบบจําลองกระบวนการธุรกิจ การประยุกตใช

แบบจําลองกระบวนการธุรกิจในระบบสารสนเทศกิจการ 

Concepts, types and notations of system diagram including 

business process modeling methodologies, elementary business process 

modeling notations and business process modeling tools. Application of 

business process modeling in enterprise information system. 
 

522 345 การตลาดดิจิทัล       3(2-2-5) 

  (Digital Marketing) 

แนวคิดและทฤษฎีการตลาดดิจิทัล เครื่องมือท่ีใชในการทําการตลาดดิจิทัล 

การบริหารการตลาดดิจิทัลใหประสบความสําเร็จ และกลยุทธใหม ๆทางดาน

การตลาดดิจิทัลประเด็นของการทําการตลาดดิจิทัลท่ีประสบความสําเร็จและลมเหลว 

การประเมินผลกระทบของแผนการตลาดดิจิทัล การวิเคราะหการใชงานผานเว็บและ

มือถือ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคนหา 

Conceptsand theory of digital market. Tools for digital marketing. 

Management of digital marketing.  Business strategies related to digital 

marketing.  Issues of successful and unsuccessful digital marketing. 

Evaluation of the impact of digital marketing plans.  Mobile and web 

usage analytics. Search engine optimization (SEO). 
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522 346 เครือ่งมือและเทคนิคในการคนคืนสารสนเทศ   3(2-2-5) 

  (Information Retrieval Tools and Techniques) 

 วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

 การทําความเขาใจและการใชเครื่องมืออินเตอรเน็ตสําหรับเขาถึงแหลงไลบารี่ 

เครื่องมือและเทคนิคในการคนคืนสารสนเทศจากเว็บ และแหลงอิเล็กทรอนิกสอ่ืน 

การไตขอมูล และการใชเมตาดาตา  เครื่องมือคนหา การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

คนหา การติดตั้งเครื่องมือ การใชเครื่องมือ กรณีศึกษา 

  Understanding and use of Internet tools for access to 

library resources. Information retrieval tools and techniques for the web 

and other electronic resources.  Crawling data and metadata usage. 

Search engine. Search engine optimization (SEO). Tool installation. Tool 

usage. Case studies. 

 

522 347 การพัฒนาแบบเอไจลน      3(3-0-6) 

(Agile Development) 

 หลักการของเอไจลน แนวทางของเอไจลน ความแตกตางของเอไจลนกับการ

จัดการโครงงานแบบดั้งเดิม ระเบียบวิธีการและกรอบงาน  การพัฒนาแบบสปรินท 

ระเบียบวิธีการแบบสกรัมสกรัมทีม การวางแผนสปรินทและดําเนินการ เรื่องราวและ

การจัดความสําคัญของเรื่องราว. งานท่ีคงคาง แผนงานผลิตภัณฑ การติดตาม

ความกาวหนา การรีวิวสปรินท การปลอยผลิตภัณฑและสงมอบการรายงานตอ

ผูเก่ียวของ กรณีศึกษา 

  Agile concepts. Agile approach. Difference of agile and traditional 

project management.  Methodologies and frameworks.  Sprint 

development. Scrum methodology. Scrum teams. Scrum sprint planning 

and executing. Stories and prioritizing stories. Product backlog. Product 

roadmap. Progress tracking. Sprint reviews. Product release and delivery. 

Report to stakeholder. Case studies. 
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522 351 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ     3(2-2-5) 

  (Exploratory Data Analysis)  

วิชาบังคับกอน: 515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

                   517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

แนวคิดการวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ การแสดงขอมูลดวยภาพ วิธีการทาง

กราฟฟกการวิเคราะหสวนเหลือ การชี้จุดคานอกกลุม การจําแนกกลุม การตรวจสอบ

การแจกแจงและขอสมมติ การคนหารูปแบบ การตรวจสอบความสัมพันธ การแปลง

ขอมูลกระบวนการท่ีมีความแกรง โครงขายตนไม วิธีการทางกราฟกสําหรับขอมูล

ขนาดใหญ 

Concepts of exploratory data analysis.  Data visualization. 

Graphical methods.  Residual analysis.  Spotting outliers.  Discriminating 

clusters.  Checking distributions and assumptions.  Pattern discovery. 

Relationship examination.  Data transformation.  Robust procedures. 

Networks. Trees. Graphical methods for big data. 

 

522 352 วิศวกรรมคุณลักษณะ       3(2-2-5) 

(Feature Engineering) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคุณลักษณะของขอมูล ความสําคัญของคุณลักษณะใน

งานวิทยาการขอมูล การสกัดคุณลักษณะ การคัดเลือกคุณลักษณะ การสราง

คุณลักษณะใหมจากขอมูลดิบ การเรียนรูคุณลักษณะ วิศวกรรมคุณลักษณะกับการ

เรียนรูของเครื่อง วิศวกรรมคุณลักษณะสําหรับขอมูลเชิงตัวเลข วิศวกรรมคุณลักษณะ

สําหรับขอมูลขอความ การสรางโมเดล การประเมินผล กรณีศึกษา 

  Introduction to feature engineering.  Importance of feature 

engineering in data science.  Feature extraction.  Feature selection. 

Feature construction from raw data.  Feature learning from raw data. 

Feature engineering and machine learning.  Feature engineering for 

numeric data. Feature engineering for text data. Creating model. Model 

evaluation. Case studies. 
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522 353 การวิเคราะหขอมูลเครือขายสังคม    3(2-2-5) 

  (Social Network Data Analytics)  

วิชาบังคับกอน : 522 253  การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล  

 522 254  การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิเคราะหเนื้อหาเครือขายสังคม ขอมูลเครือขาย

สังคม แหลงขอมูลสื่อดิจิทัลสําหรับการวิเคราะหเนื้อหาเครือขายสังคม เครื่องมือ

สําหรับเครือขายสังคม อาทิ การติดตามเครือขายสังคม การบริหารจัดการเครือขาย

สังคม และการตลาดเครือขายสังคม กระบวนการวิเคราะหเนื้อหาเครือขายสังคม 

ประกอบดวยการระบุขอมูล การแปลงขอมูล การสรางแบบจําลองขอมูล และการ

ตีความสารสนเทศ กรณีศึกษาของการวิเคราะหเนื้อหาเครือขายสังคม  

  Introduction to social network content analytic.  Social network 

data. Digital media sources for social network analytics. Social network 

tools such as social network monitoring, social network management 

andsocial network marketing. Processes of social network content 

analytic including data identification, data transformation, data model 

construction, and information interpretation.  Case studies of social 

network content analytic. 

 

522 354 การวิเคราะหขอมูลเชิงเกษตรกรรม     3(2-2-5) 

  (Agricultural Data Analytics)  

วิชาบังคับกอน : 522 253  การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล  

 522 254  การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลเกษตรกรรม ขอมูลเกษตรกรรม 

แหลงขอมูลสื่อดิจิทัลสําหรับการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลเกษตรกรรม อินเตอรเน็ตของ

สรรพสิ่งกับขอมูลเกษตรกรรม  การบริหารจัดการขอมูลเกษตรกรรม กระบวนการและ

วิธีการวิเคราะหขอมูลเกษตรกรรมกรณีศึกษา  

  Introduction to agricultural content analytics.  Agricultural data. 

Digital media sources for agricultural data analytics.  Internet of things 

and agricultural data.  Agricultural data management.  Processes and 

methodology of agricultural data analytics. Case studies. 
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522 355 การทําเหมืองขอมูลและคลังขอมูลข้ันสูง    3(2-2-5) 

(Advanced Data Mining and Data Warehousing) 

วิชาบังคับกอน : 522 251 ระบบฐานขอมูลสําหรับวิทยาการขอมูล 

แนวคิด หลักการ และอัลกอริทึมข้ันสูงสําหรับการทําเหมืองขอมูลและ

คลังขอมูลเทคนิคการประมวลผลขอมูลข้ันสูง การทําความสะอาดขอมูล การบูรณา

การขอมูล การแปลงขอมูลและการลดทอนขอมูล การหาสารสนเทศจากขอมูลขนาด

ใหญดวยการวิเคราะหขอมูลข้ันสูงและการเรียนรูเชิงลึก โปรแกรมประยุกตท่ีทันสมัย

สําหรับการทําเหมืองขอมูลและคลังขอมูลการประยุกตใชงานของเหมืองขอมูลและ

คลังขอมูล. 

Advanced concepts, principles and algorithms for data mining 

and data warehousing. Advanced data preprocessing techniques: data 

cleaning, data integration, data transformation and data reduction. 

Extraction of information from big data by advanced data analysis and 

deep learning. Modern computer programs for data mining and data 

warehousing. Data mining and data warehousing applications. 
 

522 361 การเรียนรูแบบมีผูสอนของเครื่อง     3(2-2-5) 

  (Supervised Machine Learning)  

วิชาบังคับกอน :  515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

    517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

การเรียนรูปญหา องคประกอบและชนิดของการเรียนรูของเครื่อง การเรียนรู

ของเครื่องแบบมีผูสอนหลักการและวิธีการทางสถิติสําหรับปญหาการเรียนรูของ

เครื่องแบบมีผูสอน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ วิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 

การถดถอยหลายตัวแปร การถดถอยลอจิสติก การประเมินตัวแบบ การเกินความ

เหมาะสม การจําแนกเชิงเสน การประยุกตกับปญหาการเรียนรูของเครื่องแบบมีผูสอน 

เค-เนียรเรสตเนเบอร ตนไมตัดสินใจ ตัวอยางการแกปญหาโดยใชปญหาเปนฐาน 

Learning Problem.  Elements and types of machine learning. 

Supervised machine learning.  Principles and methods in statistics for 

supervised machine learning. Regression and correlation analysis. Least 

squares method.  Multivariate regression.  Logistic regression.  Model 

evaluation. Overfitting. Linear discrimination. Applications to supervised 

machinelearning problems. K-nearest neighbor. Decision tree. Examples 

of problem solving with problem-based. 



341 

 

522 362 การประมวลผลขอมูล      3(2-2-5) 

  (Data Processing) 

วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

ภาพรวมของการประมวลผลขอความ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การ

ประมวลผลภาพ และการสังเคราะหเสียง ข้ันตอนพ้ืนฐานของการประมวลผลขอความ 

ภาษาธรรมชาติ ภาพและเสียง การสกัดคุณลักษณะของขอมูลประเภทขอความ 

ภาษาธรรมชาติ ภาพ เสียง ตัวอยางการประมวลผลขอมูลแตละประเภท 

Overview for text processing, natural language processing, image 

processing and sound synthesizing.   Fundamental process of text 

processing, natural language processing, image processing and sound 

synthesizing.  Feature extraction of text, natural language, image and 

sound.  Examples for data processing of each type. 

 

522 363 การเรียนรูแบบไมมีผูสอนของเครื่อง    3(2-2-5) 

  (Unsupervised Machine Learning)  

วิชาบังคับกอน : 515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

            517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

การเรียนรูแบบไมมีผูสอนของเครื่อง หลักการและวิธีการทางสถิติสําหรับ

ปญหาการเรียนรูแบบไมมีผูสอนของเครื่อง การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล การ

ลดมิติ การวิเคราะหองคประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหแบงกลุม การ

แบงกลุมแบบลําดับข้ัน การแบงกลุมแบบแบน การประยุกตกับปญหาการเรียนรูของ

เครื่องแบบไมมีผูสอน ตัวอยางการแกปญหาโดยใชปญหาเปนฐาน 
Unsupervised machine learning.  Principles and methods in 

statistics for unsupervised machine learning.   Canonical correlation 

analysis. Dimensionality reduction. Principal component analysis. Factor 

analysis.  Cluster analysis.  Hierarchical clustering.  Flat clustering. 

Applications to unsupervised machine learning problems.  Examples of 

problem solving with problem-based. 
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522 364 การประมวลผลขอความและภาษาธรรมชาติข้ันสูง   3(2-2-5) 

  (Advanced Text Processing and Natural Language Processing) 

วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

ข้ันตอนวิธีของการประมวลผลขอความ ประกอบดวย การรวบรวม การแบง 

และการสราง การประมวลผลประโยค ประกอบดวย ขอบเขตของประโยค และการ

ระบุหนาท่ีของคําในประโยค การจําแนกประเภทขอความ และประเมินผล โครงสราง

เอกสาร ความคลายคลึงกันของเอกสาร และการจัดกลุมเอกสาร การใชขอความจาก

แหลงขอมูลประเภทฐานขอมูล เวิรลไวดเว็บ และ แหลงขอมูลแบบผสมผสาน 

Text processing procedures including collection, tokenization and 
generation.  Sentence process including sentence boundaries and part-
of-speech tagging.  Text classification and performance evaluation. 
Document structure, document similarity, and document clustering. 
Using source text from database, world wide web and hybrid sources. 

 

522 371 การวิเคราะหขอมูลเชิงจิตรกรรม     3(2-2-5) 

  (Painting Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ความสําคัญของงานศิลปะประเภทงานจิตรกรรม บทบาทของมนุษยในฐานะ

ผูสรางสรรคงานจิตรกรรม ท่ีมาของแรงบันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในดาน

จิตรกรรมจากอดีตถึงปจจุบันความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับจิตรกรรม ประเภทของขอมูล

จิตรกรรม คุณลักษณะของขอมูลจิตรกรรม แหลงขอมูลสื่อดิจิทัลสําหรับขอมูล

จิตรกรรม  การแปลงเปนดิจิทัลและการหลอมรวมขอมูลจิตรกรรมจากแหลงตาง ๆ 

อาทิ จิตรกรรมฝาผนัง พิพิธภัณฑ วัด และหอศิลป การบริหารจัดการขอมูลจิตรกรรม 

การวิเคราะหขอมูลจิตรกรรมและการประยุกต การอนุรักษภาพจิตรกรรมโดยใชตัว

แบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
The significance of painting arts; the role of mankind as painting 

art creators; sources of inspiration. The evolution of art in the areas of 
painting arts from the past to the present.  Fundamentals of painting.  
Types of painting data. Features of painting data. Digital media sources 
for painting data.  Digitization and fusion of painting data from various 
sources including mural painting, museum, temple and gallery. Painting 
data management.  Painting data analytics and applications.  Painting 
conservation by using data-science models.  

Field trips required. 
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522 372 การวิเคราะหขอมูลเชิงประติมากรรม    3(2-2-5) 

  (Sculptural Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับประติมากรรม ประเภทของขอมูลประติมากรรม 

คุณลักษณะของขอมูลประติมากรรม การแปลงเปนดิจิทัลและการหลอมรวมขอมูล

ประติมากรรม การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลเชิงประติมากรรมการบริหารจัดการ

ขอมูลประติมากรรม การวิเคราะหขอมูลประติมากรรมและการประยุกต การอนุรักษ

ประติมากรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Introduction to sculpture.  Type of sculptural data.  Features of 

sculptural data.  Digitization and fusion of sculptural data.  Sculptural 

data storage and retrieval. Sculptural data management. Sculptural data 

analytics and applications. Sculpture conservation by using data science 

model. 

Field trips required. 
 

522 373 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถาปตยกรรม    3(2-2-5) 

  (Architectural Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

 ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับสถาปตยกรรม ทฤษฎีและแนวความคิดทาง

สถาปตยกรรมการตั้งถ่ินฐานท่ีสัมพันธกับภูมิศาสตรและระบบนิเวศน การจัดเก็บและ

การสืบคนขอมูลเชิงสถาปตยกรรมการวิเคราะหขอมูลสถาปตยกรรมและการประยุกต 

การเปรียบเทียบงานออกแบบสถาปตยกรรมในแตละยุคสมัยและการอนุรักษ

สถาปตยกรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Introduction to architecture.  Architectural theories and 

concepts.The development of settlements in relation to geography and 

ecology.  Architectural data storage and retrieval.  The development of 

architecture.  Architectural data analytics and applications.  Comparing 

architectural designs of each period and architecture conservation by 

using data science models. 

Field trips required. 
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522 374 การวิเคราะหขอมูลเชิงวรรณกรรม    3(2-2-5) 

  (Literature Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวรรณกรรม  ประเภทของวรรณกรรม คุณลักษณะของ

ขอมูลวรรณกรรม แหลงขอมูลสื่อดิจิทัลสําหรับขอมูลวรรณกรรม การจัดเก็บและการ

สืบคนขอมูลเชิงวรรณกรรมการวิเคราะหขอมูลวรรณกรรมและการประยุกต การ

วิเคราะหและการประเมินคาวรรณกรรมในดานเนื้อหา การบริหารจัดการขอมูล

วรรณกรรมการประยุกตเชิงวรรณกรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 
  Introduction to literature.  Types of literature.  Features of 
literature data. Digital media sources for literature data. Literature data 
storage and retrieval. Literature data analytics and applications. Analysis 
and evaluation of literature with an emphasis on content.  Literature 
data management. Literature applications by using data science models. 
 

522 375 การวิเคราะหขอมูลเชิงคีตกรรม     3(2-2-5) 

  (Music Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ประวัติศาสตรและพัฒนาการดนตรี องคประกอบของดนตรี การเปรียบเทียบ

ลักษณะของขอมูลดนตรี ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจําชาติไทย การจัดเก็บและการ

สืบคนขอมูลเชิงคีตกรรมการวิจารณดนตรี สุนทรียศาสตร รสนิยม และการวิเคราะห

อารมณของดนตรีการประยุกตเชิงคีตกรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 
 History and development of music.  Elements of music. 

Comparison of characteristics of music.  Unique characteristics of Thai 
music.  Music data storage and retrieval.  Criticizing works of music, 
aesthetics, taste and emotional music data analytics. Music applications 
by using data science models. 
 

522 376 การวิเคราะหขอมูลเชิงนาฏกรรม     3(2-2-5) 

  (Drama Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ความรู เบื้องตนเก่ียวกับศิลปะการแสดงและนาฏกรรมการวิเคราะห

ความสัมพันธของวรรณคดีกับการแสดง การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลเชิงนาฏ

กรรมการวิเคราะหความสัมพันธของบทการแสดง เพลง และทารํา การออกแบบ

เครื่องแตงกายสําหรับการแสดงการวิเคราะหขอมูลทางนาฏกรรม การเปรียบเทียบ

การอนุรักษและการประยุกตเชิงนาฏกรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 
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Introduction to performing and drama arts.  The relationship 
analytics between literature and performing arts.  Drama data storage 
and retrieval.  The relationship analytics between performance, songs 
and dance postures.  Costume design for performing arts.  Drama data 
analytics. Drama comparing, conservation and applications by using data 
science models. 

 

522 377 การวิเคราะหขอมูลเชิงภาพยนตร     3(2-2-5) 

  (Cinematic Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาพยนตร การวิเคราะหภาพยนตรและฟลมในแงรวม 

อุปกรณและวิธีการเบื้องตน ความหมายของภาพฟลมและการตีความจากวิถีการกํากับ

ดวยการเขาถึงขอมูลภาพยนตรอยางวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลภาพยนตรและการ

ประยุกต การบริหารจัดการการอนุรักษ และการประเมินคาภาพยนตรในดานเนื้อหา

โดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

Introduction to Cinema. Cinema and film analysis from a general 

perspective.  Cinema data storage and retrieval.  Cinema data analytics 

and applications. Management, conservation, analysis and evaluation of 

cinema with an emphasis on content by using data science models. 
 

522 378 การวิเคราะหขอมูลเชิงภาพถาย     3(2-2-5) 

  (Photo Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาพยนตร การวิเคราะหภาพยนตรและฟลมในแงรวม 

การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลเชิงภาพยนตรการวิเคราะหขอมูลภาพยนตรและการ

ประยุกต การบริหารจัดการการอนุรักษ และการประเมินคาภาพยนตรในดานเนื้อหา

โดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Introduction to Photo and photography arts. Photography 
techniques and digital photo and image processing. Features of photo 
data. Digitization and fusion of photo data. Photo data storage and 
retrieval. Photo data management. Photo data analytics and 
applications by using data science models. 

Field trips required. 
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522 379 การวิเคราะหขอมูลเชิงประวัติศาสตร    3(2-2-5) 

  (Historical Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

เทคนิคและโปรแกรมประยุกตเพ่ือการจัดเก็บรวบรวม การแทนขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล และการสืบคนสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานทางดานประวัติศาสตร การ

จัดเก็บและการสืบคนเอกสารทางประวัติศาสตร การบริหารจัดการพิพิธภัณฑทาง

ประวัติศาสตรการอนุรักษเอกสารเชิงประวัติศาสตรโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Techniques and applications for storage, data representation, 

data analysis and information retrieval in history.  Historical document 

storage and retrieval.  Historical museum and archeology management. 

Historical conservation by using data science models. 

Field trips required. 
 

522 380 การวิเคราะหขอมูลเชิงโบราณคดี     3(2-2-5) 

  (Archaeological Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

เทคนิคและโปรแกรมประยุกตเพ่ือการสํารวจ การจัดเก็บรวบรวม การแทน

ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสืบคนสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานทางดานโบราณคดี 

เทคนิคการถายภาพจากการขุดคนและการประมวลผลภาพโบราณวัตถุ การสแกนจาก

การขุดแตงเพ่ือเก็บขอมูลโบราณสถานสามมิติ การจัดเก็บและการสืบคนเอกสารทาง

โบราณคดีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทางโบราณคดีการอนุรักษทางโบราณคดีโดยใช

ตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Techniques and applications for survey, storage, data 

representation, data analysis and information retrieval in archaeology. 

Techniques of image photography from excavation and image processing 

of antiques.  Scanning from excavation for 3D antiquities data. 

Archeological document storage and retrieval.  Archeology museum 

management.  Archaeological conservation by using data science 

models. 

Field trips required. 

 



347 

 

522 391 ระเบียบวิธีวิจัย       3(1-4-4) 

  (Research Methods)  

เง่ือนไข:  โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

ความสําคัญของการวิจัยทางดานวิทยาการขอมูล การวิเคราะหปญหา การคิด

เชิงสรางสรรค ข้ันตอนและการวางแผนการวิจัยเบื้องตน การประเมินผลการศึกษาวิจัย 

วิธีรายงานการวิจัย การจัดทําเอกสารและการอางอิง การนําเสนอทางวิชาการ  

Importance of research methodology in data science.  Problem 
analysis.  Creative thinking.   Introduction to research procedures and 
planning. Evaluation of research studies. Methods of research reporting. 
Documentations and citation. Academic presentation. 

 

522 392 สัมมนา        1(0-2-1) 

  (Seminar) 

เง่ือนไข:  โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

การนําเสนอเอกสารงานวิจัยจากแหลงตาง  ๆ  ของสาขาวิทยาการขอมูล การ

คนควา นําเสนอและอภิปรายในหัวขอปจจุบันเรื่องวิทยาการขอมูล 

Presentation of research papers from various sources in data 
science.  Researching, presenting, and discussing current topics in data 
science. 

 

522 393 เตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา    1(0-2-1) 

  (Preparation for Cooperative Education)  

เง่ือนไข:  โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ี

เก่ียวของ ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานและเทคนิค

ในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการ

บริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 
Principles, concepts and processes of cooperative education. 

Related rules and regulations.  Basic knowledge and techniques in job 
application. Basic knowledge and techniques in working. Communication 
and human relations.  Personality development.  Quality management 
system in workplace. Presentation techniques. Report writing. 
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522 481 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 1    3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Data Science I) 

เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล 
Topics of current interest in data science. 

 

522 482 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 2    3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Data Science II) 

เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล 
Topics of current interest in data science. 
 

522 483 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 3    3(2-2-5) 
  (Selected Topics in Data Science III) 

เง่ือนไข :   โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล 
Topics of current interest in data science. 

 

522 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 4    3(2-2-5) 
  (Selected Topics in Data Science IV) 

เง่ือนไข :   โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล 
Topics of current interest in data science. 

 

522 493 โครงงานวิจัย       2(0-4-2) 
  (Research Project) 

วิชาบังคับกอน : 522 391 ระเบียบวิธีวิจัย 
 522 392 สัมมนา 
เง่ือนไข :   โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 
วิชานี้วัดผลเปนS หรือU 
หัวขอทางวิทยาการขอมูลท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการภายใตการ

แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาในหลักสูตรจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย 
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Study of the data science topics approved by the committees 
under supervision of curriculum staff members. Research report and oral 
presentation. 

 

522 494 โครงงานวิจัยสหกิจศึกษา     1(0-2-1) 
  (Cooperative EducationProject) 

วิชาบังคับกอน :  522 391ระเบียบวิธีวิจัย 

 522 392 สัมมนา 
 522 496 สหกิจศึกษา 

เง่ือนไข :   โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

 วิชานี้วัดผลเปนS หรือU 
การรวบรวมความรูจากสหกิจศึกษามาจัดทําโครงงานวิจัยดานวิทยาการขอมูล 

โดยไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาใน
หลักสูตร จัดทํารายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย 

Collecting knowledge from cooperative education to implement 
research project in data science topic approved by the committees 
under supervision of curriculum staff members. Research report and oral 
presentation. 

 

522 496 สหกิจศึกษา     6(ไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง) 

  (Cooperative Education) 

วิชาบังคับกอน :  522 391 ระเบียบวิธีวิจัย 

 522 393 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

เง่ือนไข :   โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

การปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาในสถานประกอบการใน

ลักษณะพนักงานชั่วคราวเพ่ือใหไดประสบการณจากการไปปฏิบัติงานท่ีไดรับ

มอบหมายท่ีเก่ียวกับสาขาวิทยาการขอมูล การจัดทํารายงานสหกิจ และการนําเสนอ 

On-the-job training for at least 1  semester as a temporary 

employee in order to gain experiences from assignments related to data 

science. Cooperative education report and presentation. 

 



329 

 

คําอธิบายรายวิชาสาขาวิชาวิทยาการขอมูล 
 

522 151 พ้ืนฐานวิทยาการขอมูล      3(3-0-6) 

  (Foundation of Data Science)      

ภาพรวมของวิทยาการขอมูล ความรู เบื้องตนเก่ียวกับวิทยาการขอมูล 

กระบวนการและกรอบงานของวิทยาการขอมูล ความสําคัญของวิทยาการขอมูล 

ความสําคัญของการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล การจินต

ทัศนขอมูล และการวิเคราะหขอมูล แนวโนมปจจุบันทางดานวิทยาการขอมูล 

กรณีศึกษา 

Overview of data science.  Introduction to data science.  Data 
science process and framework. Importance of data science. Importance 
of data collection. Tools for data collection, data visualization and data 
analytic. Current trend of data science. Case studies. 

 

522 211 วิธีการคณนาสําหรับนักวิทยาการขอมูล    3(2-2-5) 

  (Computational Methods for Data Scientists)  

 วิชาบังคับกอน :  511 111 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 2 

  511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงเสนและสมการไมเปนเชิงเสน การคํานวณ

เชิงตัวเลขสําหรับคาลักษณะเฉพาะ และคาเอกฐาน วิธีการกําลังสองนอยสุด เทคนิค

การหาคาเหมาะสมท่ีสุดเชิงตัวเลข  

Numerical solutions of linear and non-linear equations. 
Numerical computation for eigenvalue and singular values. The method 
of least squares. Numerical optimization techniques. 

 

522 221 แผนแบบเชิงสถิติสําหรับการรวบรวมขอมูล   3(2-2-5) 

  (Statistical Designs for Data Collection)  

  วิชาบังคับกอน : 515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

 หลักการวางแผนการทดลองและขอสมมติเบื้องตน  แผนแบบการทดลองสุม

สมบูรณแผนแบบบล็อกสมบูรณเชิงสุม แผนแบบแฟกทอเรียล  แผนแบบซอนใน 

หลักการเลือกตัวอยาง ความแมนและความเท่ียง แผนแบบการเลือกตัวอยางแบบใช

ความนาจะเปน การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย  การเลือกตัวอยางแบบมีระบบ การ

เลือกตัวอยางแบบมีชั้นภูมิ  การเลือกตัวอยางแบบกลุม การประยุกตกับขอมูลจริง 

การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห 
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  Principles of experimental design and basic assumptions. 
Completely randomized design.  Randomized complete block design. 
Factorial designs.  Nested designs.   Sampling principles.  Accuracy and 
precision.  Probability sampling designs.  Simple random sampling. 
Systematic sampling. Stratified sampling. Cluster sampling. Real-life data 
applications. Utilization of software packages for analysis. 
 

522 241 เว็บเทคโนโลยี       3(2-2-5) 

  (Web Technology)  

 วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล    

เทคโนโลยีของเครือขายอินเทอรเน็ตและเวิลดไวดเว็บ โพรโทคอลมาตรฐาน 
โพรโทคอล ทีซีพี/ไอพี และเอชทีทีพี ระบบชื่อ การเชื่อมตอ ชนิดของบริการบน
เครือขายอินเทอรเน็ต สภาวะแวดลอมของเวิลดไวดเว็บ ภาษาโปรแกรมสําหรับการ
ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต การเขียนสคริปทดานผูรับบริการและผูใหบริการ ระบบ
ฐานขอมูลสําหรับเว็บ การรับสงขอมูลและการรักษาความปลอดภัยของขอมูลการสราง
เว็บเซอรวิสใหเกิดผล โมบายเทคโนโลยี 

Technologies of the Internet and World Wide Web.  Standard 
protocols.  TCP/ IP and HTTP protocols.  Namespace.  Interconnection. 
Types of Internet services. World Wide Web environment. Programming 
languages for web site design and development. Client-side and server-
side scripting. Database systems for web. Data transfer and security of 
data.Web service implementation. Mobile technology. 

 

522 251 ระบบฐานขอมูลสําหรับวิทยาการขอมูล    3(2-2-5) 

  (Database Systems for Data Science)  

 วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล   

แนวคิดพ้ืนฐานและสถาปตยกรรมของระบบฐานขอมูล แบบจําลองขอมูลเชิง

แนวคิด การออกแบบฐานขอมูลและการทําใหเกิดผล ระบบการจัดการฐานขอมูล 

บูรณภาพของขอมูล การจัดการรายการเปลี่ยนแปลงเบื้องตน ความปลอดภัยของ

ฐานขอมูล ฐานขอมูลแบบก่ึงโครงสราง ฐานขอมูลแบบไมมีโครงสราง การเตรียม

ฐานขอมูล และการจัดการเพ่ือการนําขอมูลไปวิเคราะห กรณีศึกษา 
Fundamental concepts and architectures of database systems. 

Conceptual data models.  Database design and implementation. 
Database management system. Data integrity. Introduction to transaction 
management. Database security. Semi-structured database. Unstructured 
database.  Database preparation and management for data analytics. 
Case studies. 



331 

 

522 252 ชุดเครื่องมือสําหรับวิทยาการขอมูล    3(2-2-5) 

  (Data Science Toolbox)      

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับชุดเครื่องมือสําหรับวิทยาการขอมูล แนะนําระบบ

ควบคุมรุน ตัวอยางระบบควบคุมรุน คําสั่งพ้ืนฐานบนระบบกิต ไพธอนไลบารี่สําหรับ

วิทยาการขอมูล ชุดคําสั่งภาษาอารสําหรับวิทยาการขอมูล 

Introduction to data science toolbox.  Introduction to version 

controlsystem. Example of version control system. Basic commands for 

Git. Python library for data science. R packages for data science. 

 

522 253 การรวบรวมและกล่ันกรองขอมูล      3(2-2-5) 

  (Getting and Cleaning Data)  

 วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

ระบบการจัดเก็บขอมูล ประเภทของขอมูลการรวบรวมขอมูล การดึงขอมูล

ดวยวิธีการทางสถิติ การวางแผนการทดลอง เทคนิคการเลือกตัวอยาง เครื่องมือท่ีใช

ในการสกัดขอมูล การจัดระบบ การจัดรวม การจัดการขอมูลและการบูรณาการขอมูล 

Data storage systems. Data types. Data gathering. Data collecting 

using statistical methods.  Experimental designs.  Sampling techniques. 

Tools to extract data.  Organizing, merging, manipulating data and data 

integration. 

 

522 254 การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบ้ืองตน    3(2-2-5) 

  (Introduction to Big Data Processing)  

 วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

นิยามและความหมายของขอมูลขนาดใหญ ตัวอยางของปญหาจากขอมูล

ขนาดใหญ ตนกําเนิดของขอมูล การเพ่ิมปริมาณขอมูล เครื่องมือในการจัดเก็บและ

จัดการขอมูลขนาดใหญ สถาปตยกรรมในการจัดเก็บขอมูลขนาดใหญ การประยุกตใช

คณิตศาสตร สถิติ และคอมพิวเตอรสําหรับประมวลผลขอมูลขนาดใหญ 

Definition and meaning of big data.  Examples of big data 

problems. Data sources. Data scalability. Tools to store and manage big 

data. Big data storage architecture. Big data processing. Applications of 

Mathematics, Statistics, and Computer Science in big data analysis. 
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522 301 จริยธรรมและความม่ันคงปลอดภัยของสารสนเทศ   3(3-0-6) 
  (Ethics and Information Security)  

ขอมูลสวนบุคคล การปกปองขอมูล ขอมูลสวนบุคคลบนสื่อสังคม  กฎหมาย
วาดวยสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางเสรี การสื่อสาร และการเผยแพรขอมูล 
กฎหมายเก่ียวกับขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับจริยธรรมใน
วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ จริยธรรมการใชขอมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Data privacy.  Data protection.  Data privacy on social media. 
Issues of laws related to the rights on freedom of opinion expression, 
communication, and information distribution. Laws related to data and 
information technology. Basic knowledge of ethics in profession. Ethics 
in information profession.  Ethics of data and information technology 
usage. 

 

522 311  คณิตศาสตรของการผกผันในการสํารวจระยะไกลเบ้ืองตน  3(2-2-5) 
  (Introduction to the Mathematics of Inversion in Remote Sensing) 

วิชาบังคับกอน :  511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล  
ขอมูลการสํารวจระยะไกล ปญหาผกผัน ระบบสมการเชิงเสนขนาดใหญ 

มุมมองเชิงกายภาพและเชิงเรขาคณิตของเวกเตอรและเมทริกซ ความหมายเชิง
พีชคณิตและเชิงเรขาคณิตของฟงกชันและปริภูมิฟงกชัน วิธีผกผันเชิงเสน เทคนิคการ
ผกผันขอมูลสารสนเทศของการสํารวจระยะไกลทางออม 

Remote sensing data.  Inverse problems.  Large linear system. 
Physical and geometric aspect of vectors and matrices.  Algebraic and 
geometric aspects of functions and function space.  Linear inversion. 
Inversion technique.  Information content of indirect sensing 
measurements. 

 

522 312  เรกกูลาไรเซชันเชิงตัวเลขสําหรับการสํารวจระยะไกลดวยไลดาร 3(2-2-5) 

  (Numerical Regularization for Lidar Remote Sensing) 

วิชาบังคับกอน :  511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

ปญหาอิลลโพสผกผัน การวิเคราะหสมการเชิงเสน ทิกโฮนอฟเรกกูลาไรเซชัน 

วิธีเลือกคาเรกกูลาไรเซชันพารามิเตอร วิธีเชิงตัวเลขสําหรับการประมวลขอมูลของรา

มันไลดารเทคนิคการผกผันสําหรับคาพารามิเตอรเชิงกายภาพขนาดเล็ก การคนคืนคา

การแจกแจงขนาดละอองลอย 
Inverse ill-posed problems. Analysis of linear equations. Tikhonov 

regularization. Regularization parameter selection methods.  Numerical 
methods for Raman lidar data processing.  Inversion techniques for 
microphysical parameters.  The retrieval of aerosol particle size 
distributions. 
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522 313  การวิเคราะหขอมูลธรณีฟสิกส     3(2-2-5) 

  (Geophysical Data Analysis) 

วิชาบังคับกอน :  511 111 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาการขอมูล 2 

ปญหาผกผัน ผกผันแบบท่ัวไป ทฤษฎีผกผันแบบตอเนื่องและการกราด

ภาพตัดขวาง ปญหาผกผันอยางงาย ข้ันตอนวิธีเชิงตัวเลข การประยุกตทฤษฎีผกผัน

กับธรณีฟสิกส 

Inverse problems.  Generalized inverses.  Continuous inverse 

theory and tomography. Simple inverse problems. Numerical algorithms. 

Applications of inverse theory to geophysics. 
 

522 321  การวิเคราะหการถดถอยข้ันสูง     3(2-2-5) 

  (Advanced Regression Analysis)  

วิชาบังคับกอน :  515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

 การวิเคราะหการถดถอย การวิเคราะหการถดถอยสําหรับขอมูลมิติสูง   การ

ถดถอยแบบริดจ การถดถอยสวนประกอบหลัก การถดถอยกําลังสองนอยท่ีสุดบางสวน 

การถดถอยไมใชเชิงเสน 

  Regression analysis. Regression analysis for high-dimensional data. 

Ridge regression.  Principal component regression.  Partial least squares 

regression. Nonlinear regression. 
 

522 322  เทคนิคการพยากรณสําหรับวิทยาการขอมูล    3(2-2-5) 

  (Forecasting Techniques for Data Science)  

วิชาบังคับกอน :  515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

 การวิเคราะหอนุกรมเวลา เทคนิคการปรับเรียบ เทคนิคการถดถอย เทคนิค

บอกซ-เจนกินส การวิเคราะหอนุกรมเวลาหลายตัวแปร อนุกรมเวลาไมใชเชิงเสน 

  Time series analysis.  Smoothing techniques.  Regression 

techniques.  Box-Jenkin techniques.  Multivariate time series analysis. 

Nonlinear time series. 
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522 323  การวิเคราะหหลายตัวแปรสําหรบัวิทยาการขอมูล   3(2-2-5) 

  (Multivariate Analysis for Data Science)  

วิชาบังคับกอน :  511 244 พีชคณิตเชิงเสนสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

 515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

 สถิติเชิงพรรณนาสําหรับขอมูลหลายตัวแปร การแจกแจงปรกติหลายตัวแปร 

การอนุมานเก่ียวกับเวกเตอรคาเฉลี่ยและเมทริกซความแปรปรวนรวม การวิเคราะห

ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล การวิเคราะห

สวนประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหจําแนกกลุม การวิเคราะห

แบงกลุม กรณีศึกษาปญหามิติสูง 

  Multivariate descriptive statistics. Multivariate normal distribution. 

Inference about mean vectors and covariance matrices.  Multivariate 

analysis of variance (MANOVA). Canonical correlation analysis. Principal 

component analysis.  Factor analysis.  Discriminant analysis.  Cluster 

analysis. High-dimensional problems case studies. 

 

522 324 การวิเคราะหขอมูลจําแนกประเภทสําหรับวิทยาการขอมูล  3(2-2-5) 

  (Categorical Data Analysis for Data Science )  

  วิชาบังคับกอน : 515 171  สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

 ตัวแปรจําแนกประเภท  ตารางการจร  การอนุมานตารางการจร  การ

ทดสอบภาวะสารูปดี  การวัดความเก่ียวพันสําหรับตัวแปรจําแนกประเภท   ตัวแบบ

เชิงเสนนัยท่ัวไปและการประยุกต ตัวแบบการถดถอยลอจิสติก ตัวแบบลอจิต ตัว

แบบลอจิตสะสม กระบวนการปวซง ตัวแบบการถดถอยปวซง การประยุกตกับขอมูล

จริง  

  Categorical variables.  Contingency tables.  Inference for 

contingency tables.  Goodness-of-fit test.  Measures of association for 

categorical variables.  Generalized linear models and applications. 

Logistic regression models.  Logit models.  Cumulative logit models. 

Poisson process. Poisson regression models. Real-life data applications. 
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522 341 ธุรกิจอัจฉริยะ และแพลตฟอรม     3(2-2-5) 

  (Business Intelligence and Platform) 

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ หลักการธุรกิจอัจฉริยะข้ันสูง ความ

ตองการสําหรับธุรกิจอัจฉริยะ การทํางานรวมกันของวิธีการทางธุรกิจอัจฉริยะ วิธีการ

ทางธุรกิจอัจฉริยะ การใชงานบนแพลตฟอรม การบริหารสมรรถนะขององคกร การ

จัดการกิจกรรมทางธุรกิจ การจัดการขอมูลและการบริหารเพ่ือธุรกิจอัจฉริยะ การ

วิเคราะหการเก็บขอมูล ระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือธุรกิจอัจฉริยะ 

Development of business information system.  Advanced 
business intelligence concepts.  Requirements for business intelligence. 
Articulating a business intelligence solution.  Business intelligence 
methodologies.  Platform applications.  Enterprise performance 
management.  Business activity management.  Data management and 
administration for business intelligence. Analysis of data store. Decision 
support systems for business intelligence. 

 

522 342 พฤติกรรมผูบริโภคและการวิจัยตลาด    3(3-0-6) 

   (Consumer Behavior and Marketing Research) 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอกระบวนการตัดสินใจของ

ผูบริโภคการสกัดรูปแบบของการตัดสินใจ การศึกษาวิจัยตลาดดวยการรวบรวมขอมูล

และวิเคราะหขอมูล การวิเคราะหปญหาในกิจกรรมทางการตลาดของสินคาและ

บริการ กรณีศึกษา 

Study of consumer behavior. Factors influencing decision-making 

processes of consumer. Pattern extraction of decision-making. Marketing 

research by data collection and analysis. Problem analysis of marketing 

activities for goods and services. Case studies. 
 

522 343 การวิเคราะหเชิงธุรกิจ       3(2-2-5) 

  (Business Analytics)  

วิชาบังคับกอน : 522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล  

 ความทาทายของขอมูลขนาดใหญในภาคธุรกิจ การวิเคราะหขอมูลธุรกิจ 

บทบาทของนักวิทยาการขอมูลในองคกร การพัฒนาตัวแบบสําหรับธุรกิจอัจฉริยะและ

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในองคกร การพัฒนาตัวแบบสําหรับการพยากรณ ความรู

ดานวิทยาการขอมูลเพ่ือประโยชนทางธุรกิจ และการพัฒนาตัวแบบเพ่ือวิเคราะหข้ันสูง 

กรณีศึกษา 
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  Challenges of big data in business. Business data analytics. Role 

of data scientist in organization.  Developing model for business 

intelligence and decision support system in organization.  Developing 

model for prediction.  Knowledge of data science for business benefits 

and developing model for advance analytic. Case studies. 
 

522 344 แบบจําลองกระบวนการธุรกิจ     3(2-2-5) 

  (Business Process Modeling)  

แนวคิด รูปแบบ และสัญลักษณของแผนภาพระบบ รวมถึงระเบียบวิธีการ

สรางแบบจําลองกระบวนการทางธุรกิจ สัญลักษณการสรางแบบจําลองกระบวนการ

ธุรกิจเบื้องตนและเครื่องมือการสรางแบบจําลองกระบวนการธุรกิจ การประยุกตใช

แบบจําลองกระบวนการธุรกิจในระบบสารสนเทศกิจการ 

Concepts, types and notations of system diagram including 

business process modeling methodologies, elementary business process 

modeling notations and business process modeling tools. Application of 

business process modeling in enterprise information system. 
 

522 345 การตลาดดิจิทัล       3(2-2-5) 

  (Digital Marketing) 

แนวคิดและทฤษฎีการตลาดดิจิทัล เครื่องมือท่ีใชในการทําการตลาดดิจิทัล 

การบริหารการตลาดดิจิทัลใหประสบความสําเร็จ และกลยุทธใหม ๆทางดาน

การตลาดดิจิทัลประเด็นของการทําการตลาดดิจิทัลท่ีประสบความสําเร็จและลมเหลว 

การประเมินผลกระทบของแผนการตลาดดิจิทัล การวิเคราะหการใชงานผานเว็บและ

มือถือ การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคนหา 

Conceptsand theory of digital market. Tools for digital marketing. 

Management of digital marketing.  Business strategies related to digital 

marketing.  Issues of successful and unsuccessful digital marketing. 

Evaluation of the impact of digital marketing plans.  Mobile and web 

usage analytics. Search engine optimization (SEO). 
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522 346 เครือ่งมือและเทคนิคในการคนคืนสารสนเทศ   3(2-2-5) 

  (Information Retrieval Tools and Techniques) 

 วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

 การทําความเขาใจและการใชเครื่องมืออินเตอรเน็ตสําหรับเขาถึงแหลงไลบารี่ 

เครื่องมือและเทคนิคในการคนคืนสารสนเทศจากเว็บ และแหลงอิเล็กทรอนิกสอ่ืน 

การไตขอมูล และการใชเมตาดาตา  เครื่องมือคนหา การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

คนหา การติดตั้งเครื่องมือ การใชเครื่องมือ กรณีศึกษา 

  Understanding and use of Internet tools for access to 

library resources. Information retrieval tools and techniques for the web 

and other electronic resources.  Crawling data and metadata usage. 

Search engine. Search engine optimization (SEO). Tool installation. Tool 

usage. Case studies. 

 

522 347 การพัฒนาแบบเอไจลน      3(3-0-6) 

(Agile Development) 

 หลักการของเอไจลน แนวทางของเอไจลน ความแตกตางของเอไจลนกับการ

จัดการโครงงานแบบดั้งเดิม ระเบียบวิธีการและกรอบงาน  การพัฒนาแบบสปรินท 

ระเบียบวิธีการแบบสกรัมสกรัมทีม การวางแผนสปรินทและดําเนินการ เรื่องราวและ

การจัดความสําคัญของเรื่องราว. งานท่ีคงคาง แผนงานผลิตภัณฑ การติดตาม

ความกาวหนา การรีวิวสปรินท การปลอยผลิตภัณฑและสงมอบการรายงานตอ

ผูเก่ียวของ กรณีศึกษา 

  Agile concepts. Agile approach. Difference of agile and traditional 

project management.  Methodologies and frameworks.  Sprint 

development. Scrum methodology. Scrum teams. Scrum sprint planning 

and executing. Stories and prioritizing stories. Product backlog. Product 

roadmap. Progress tracking. Sprint reviews. Product release and delivery. 

Report to stakeholder. Case studies. 
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522 351 การวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ     3(2-2-5) 

  (Exploratory Data Analysis)  

วิชาบังคับกอน: 515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

                   517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

แนวคิดการวิเคราะหขอมูลเชิงสํารวจ การแสดงขอมูลดวยภาพ วิธีการทาง

กราฟฟกการวิเคราะหสวนเหลือ การชี้จุดคานอกกลุม การจําแนกกลุม การตรวจสอบ

การแจกแจงและขอสมมติ การคนหารูปแบบ การตรวจสอบความสัมพันธ การแปลง

ขอมูลกระบวนการท่ีมีความแกรง โครงขายตนไม วิธีการทางกราฟกสําหรับขอมูล

ขนาดใหญ 

Concepts of exploratory data analysis.  Data visualization. 

Graphical methods.  Residual analysis.  Spotting outliers.  Discriminating 

clusters.  Checking distributions and assumptions.  Pattern discovery. 

Relationship examination.  Data transformation.  Robust procedures. 

Networks. Trees. Graphical methods for big data. 

 

522 352 วิศวกรรมคุณลักษณะ       3(2-2-5) 

(Feature Engineering) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

 ความรูเบื้องตนเก่ียวกับคุณลักษณะของขอมูล ความสําคัญของคุณลักษณะใน

งานวิทยาการขอมูล การสกัดคุณลักษณะ การคัดเลือกคุณลักษณะ การสราง

คุณลักษณะใหมจากขอมูลดิบ การเรียนรูคุณลักษณะ วิศวกรรมคุณลักษณะกับการ

เรียนรูของเครื่อง วิศวกรรมคุณลักษณะสําหรับขอมูลเชิงตัวเลข วิศวกรรมคุณลักษณะ

สําหรับขอมูลขอความ การสรางโมเดล การประเมินผล กรณีศึกษา 

  Introduction to feature engineering.  Importance of feature 

engineering in data science.  Feature extraction.  Feature selection. 

Feature construction from raw data.  Feature learning from raw data. 

Feature engineering and machine learning.  Feature engineering for 

numeric data. Feature engineering for text data. Creating model. Model 

evaluation. Case studies. 
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522 353 การวิเคราะหขอมูลเครือขายสังคม    3(2-2-5) 

  (Social Network Data Analytics)  

วิชาบังคับกอน : 522 253  การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล  

 522 254  การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิเคราะหเนื้อหาเครือขายสังคม ขอมูลเครือขาย

สังคม แหลงขอมูลสื่อดิจิทัลสําหรับการวิเคราะหเนื้อหาเครือขายสังคม เครื่องมือ

สําหรับเครือขายสังคม อาทิ การติดตามเครือขายสังคม การบริหารจัดการเครือขาย

สังคม และการตลาดเครือขายสังคม กระบวนการวิเคราะหเนื้อหาเครือขายสังคม 

ประกอบดวยการระบุขอมูล การแปลงขอมูล การสรางแบบจําลองขอมูล และการ

ตีความสารสนเทศ กรณีศึกษาของการวิเคราะหเนื้อหาเครือขายสังคม  

  Introduction to social network content analytic.  Social network 

data. Digital media sources for social network analytics. Social network 

tools such as social network monitoring, social network management 

andsocial network marketing. Processes of social network content 

analytic including data identification, data transformation, data model 

construction, and information interpretation.  Case studies of social 

network content analytic. 

 

522 354 การวิเคราะหขอมูลเชิงเกษตรกรรม     3(2-2-5) 

  (Agricultural Data Analytics)  

วิชาบังคับกอน : 522 253  การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล  

 522 254  การประมวลผลขอมูลขนาดใหญเบื้องตน 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการวิเคราะหขอมูลเกษตรกรรม ขอมูลเกษตรกรรม 

แหลงขอมูลสื่อดิจิทัลสําหรับการวิเคราะหเนื้อหาขอมูลเกษตรกรรม อินเตอรเน็ตของ

สรรพสิ่งกับขอมูลเกษตรกรรม  การบริหารจัดการขอมูลเกษตรกรรม กระบวนการและ

วิธีการวิเคราะหขอมูลเกษตรกรรมกรณีศึกษา  

  Introduction to agricultural content analytics.  Agricultural data. 

Digital media sources for agricultural data analytics.  Internet of things 

and agricultural data.  Agricultural data management.  Processes and 

methodology of agricultural data analytics. Case studies. 
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522 355 การทําเหมืองขอมูลและคลังขอมูลข้ันสูง    3(2-2-5) 

(Advanced Data Mining and Data Warehousing) 

วิชาบังคับกอน : 522 251 ระบบฐานขอมูลสําหรับวิทยาการขอมูล 

แนวคิด หลักการ และอัลกอริทึมข้ันสูงสําหรับการทําเหมืองขอมูลและ

คลังขอมูลเทคนิคการประมวลผลขอมูลข้ันสูง การทําความสะอาดขอมูล การบูรณา

การขอมูล การแปลงขอมูลและการลดทอนขอมูล การหาสารสนเทศจากขอมูลขนาด

ใหญดวยการวิเคราะหขอมูลข้ันสูงและการเรียนรูเชิงลึก โปรแกรมประยุกตท่ีทันสมัย

สําหรับการทําเหมืองขอมูลและคลังขอมูลการประยุกตใชงานของเหมืองขอมูลและ

คลังขอมูล. 

Advanced concepts, principles and algorithms for data mining 

and data warehousing. Advanced data preprocessing techniques: data 

cleaning, data integration, data transformation and data reduction. 

Extraction of information from big data by advanced data analysis and 

deep learning. Modern computer programs for data mining and data 

warehousing. Data mining and data warehousing applications. 
 

522 361 การเรียนรูแบบมีผูสอนของเครื่อง     3(2-2-5) 

  (Supervised Machine Learning)  

วิชาบังคับกอน :  515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

    517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

การเรียนรูปญหา องคประกอบและชนิดของการเรียนรูของเครื่อง การเรียนรู

ของเครื่องแบบมีผูสอนหลักการและวิธีการทางสถิติสําหรับปญหาการเรียนรูของ

เครื่องแบบมีผูสอน การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ วิธีกําลังสองนอยท่ีสุด 

การถดถอยหลายตัวแปร การถดถอยลอจิสติก การประเมินตัวแบบ การเกินความ

เหมาะสม การจําแนกเชิงเสน การประยุกตกับปญหาการเรียนรูของเครื่องแบบมีผูสอน 

เค-เนียรเรสตเนเบอร ตนไมตัดสินใจ ตัวอยางการแกปญหาโดยใชปญหาเปนฐาน 

Learning Problem.  Elements and types of machine learning. 

Supervised machine learning.  Principles and methods in statistics for 

supervised machine learning. Regression and correlation analysis. Least 

squares method.  Multivariate regression.  Logistic regression.  Model 

evaluation. Overfitting. Linear discrimination. Applications to supervised 

machinelearning problems. K-nearest neighbor. Decision tree. Examples 

of problem solving with problem-based. 
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522 362 การประมวลผลขอมูล      3(2-2-5) 

  (Data Processing) 

วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

ภาพรวมของการประมวลผลขอความ การประมวลผลภาษาธรรมชาติ การ

ประมวลผลภาพ และการสังเคราะหเสียง ข้ันตอนพ้ืนฐานของการประมวลผลขอความ 

ภาษาธรรมชาติ ภาพและเสียง การสกัดคุณลักษณะของขอมูลประเภทขอความ 

ภาษาธรรมชาติ ภาพ เสียง ตัวอยางการประมวลผลขอมูลแตละประเภท 

Overview for text processing, natural language processing, image 

processing and sound synthesizing.   Fundamental process of text 

processing, natural language processing, image processing and sound 

synthesizing.  Feature extraction of text, natural language, image and 

sound.  Examples for data processing of each type. 

 

522 363 การเรียนรูแบบไมมีผูสอนของเครื่อง    3(2-2-5) 

  (Unsupervised Machine Learning)  

วิชาบังคับกอน : 515 171 สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล 

            517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

การเรียนรูแบบไมมีผูสอนของเครื่อง หลักการและวิธีการทางสถิติสําหรับ

ปญหาการเรียนรูแบบไมมีผูสอนของเครื่อง การวิเคราะหสหสัมพันธคาโนนิคอล การ

ลดมิติ การวิเคราะหองคประกอบหลัก การวิเคราะหปจจัย การวิเคราะหแบงกลุม การ

แบงกลุมแบบลําดับข้ัน การแบงกลุมแบบแบน การประยุกตกับปญหาการเรียนรูของ

เครื่องแบบไมมีผูสอน ตัวอยางการแกปญหาโดยใชปญหาเปนฐาน 
Unsupervised machine learning.  Principles and methods in 

statistics for unsupervised machine learning.   Canonical correlation 

analysis. Dimensionality reduction. Principal component analysis. Factor 

analysis.  Cluster analysis.  Hierarchical clustering.  Flat clustering. 

Applications to unsupervised machine learning problems.  Examples of 

problem solving with problem-based. 
 

 

 

 



342 

 

522 364 การประมวลผลขอความและภาษาธรรมชาติข้ันสูง   3(2-2-5) 

  (Advanced Text Processing and Natural Language Processing) 

วิชาบังคับกอน : 517 123 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับนักวิทยาการขอมูล 

ข้ันตอนวิธีของการประมวลผลขอความ ประกอบดวย การรวบรวม การแบง 

และการสราง การประมวลผลประโยค ประกอบดวย ขอบเขตของประโยค และการ

ระบุหนาท่ีของคําในประโยค การจําแนกประเภทขอความ และประเมินผล โครงสราง

เอกสาร ความคลายคลึงกันของเอกสาร และการจัดกลุมเอกสาร การใชขอความจาก

แหลงขอมูลประเภทฐานขอมูล เวิรลไวดเว็บ และ แหลงขอมูลแบบผสมผสาน 

Text processing procedures including collection, tokenization and 
generation.  Sentence process including sentence boundaries and part-
of-speech tagging.  Text classification and performance evaluation. 
Document structure, document similarity, and document clustering. 
Using source text from database, world wide web and hybrid sources. 

 

522 371 การวิเคราะหขอมูลเชิงจิตรกรรม     3(2-2-5) 

  (Painting Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ความสําคัญของงานศิลปะประเภทงานจิตรกรรม บทบาทของมนุษยในฐานะ

ผูสรางสรรคงานจิตรกรรม ท่ีมาของแรงบันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในดาน

จิตรกรรมจากอดีตถึงปจจุบันความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับจิตรกรรม ประเภทของขอมูล

จิตรกรรม คุณลักษณะของขอมูลจิตรกรรม แหลงขอมูลสื่อดิจิทัลสําหรับขอมูล

จิตรกรรม  การแปลงเปนดิจิทัลและการหลอมรวมขอมูลจิตรกรรมจากแหลงตาง ๆ 

อาทิ จิตรกรรมฝาผนัง พิพิธภัณฑ วัด และหอศิลป การบริหารจัดการขอมูลจิตรกรรม 

การวิเคราะหขอมูลจิตรกรรมและการประยุกต การอนุรักษภาพจิตรกรรมโดยใชตัว

แบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 
The significance of painting arts; the role of mankind as painting 

art creators; sources of inspiration. The evolution of art in the areas of 
painting arts from the past to the present.  Fundamentals of painting.  
Types of painting data. Features of painting data. Digital media sources 
for painting data.  Digitization and fusion of painting data from various 
sources including mural painting, museum, temple and gallery. Painting 
data management.  Painting data analytics and applications.  Painting 
conservation by using data-science models.  

Field trips required. 
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522 372 การวิเคราะหขอมูลเชิงประติมากรรม    3(2-2-5) 

  (Sculptural Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับประติมากรรม ประเภทของขอมูลประติมากรรม 

คุณลักษณะของขอมูลประติมากรรม การแปลงเปนดิจิทัลและการหลอมรวมขอมูล

ประติมากรรม การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลเชิงประติมากรรมการบริหารจัดการ

ขอมูลประติมากรรม การวิเคราะหขอมูลประติมากรรมและการประยุกต การอนุรักษ

ประติมากรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Introduction to sculpture.  Type of sculptural data.  Features of 

sculptural data.  Digitization and fusion of sculptural data.  Sculptural 

data storage and retrieval. Sculptural data management. Sculptural data 

analytics and applications. Sculpture conservation by using data science 

model. 

Field trips required. 
 

522 373 การวิเคราะหขอมูลเชิงสถาปตยกรรม    3(2-2-5) 

  (Architectural Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

 ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับสถาปตยกรรม ทฤษฎีและแนวความคิดทาง

สถาปตยกรรมการตั้งถ่ินฐานท่ีสัมพันธกับภูมิศาสตรและระบบนิเวศน การจัดเก็บและ

การสืบคนขอมูลเชิงสถาปตยกรรมการวิเคราะหขอมูลสถาปตยกรรมและการประยุกต 

การเปรียบเทียบงานออกแบบสถาปตยกรรมในแตละยุคสมัยและการอนุรักษ

สถาปตยกรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Introduction to architecture.  Architectural theories and 

concepts.The development of settlements in relation to geography and 

ecology.  Architectural data storage and retrieval.  The development of 

architecture.  Architectural data analytics and applications.  Comparing 

architectural designs of each period and architecture conservation by 

using data science models. 

Field trips required. 
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522 374 การวิเคราะหขอมูลเชิงวรรณกรรม    3(2-2-5) 

  (Literature Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

 ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับวรรณกรรม  ประเภทของวรรณกรรม คุณลักษณะของ

ขอมูลวรรณกรรม แหลงขอมูลสื่อดิจิทัลสําหรับขอมูลวรรณกรรม การจัดเก็บและการ

สืบคนขอมูลเชิงวรรณกรรมการวิเคราะหขอมูลวรรณกรรมและการประยุกต การ

วิเคราะหและการประเมินคาวรรณกรรมในดานเนื้อหา การบริหารจัดการขอมูล

วรรณกรรมการประยุกตเชิงวรรณกรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 
  Introduction to literature.  Types of literature.  Features of 
literature data. Digital media sources for literature data. Literature data 
storage and retrieval. Literature data analytics and applications. Analysis 
and evaluation of literature with an emphasis on content.  Literature 
data management. Literature applications by using data science models. 
 

522 375 การวิเคราะหขอมูลเชิงคีตกรรม     3(2-2-5) 

  (Music Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ประวัติศาสตรและพัฒนาการดนตรี องคประกอบของดนตรี การเปรียบเทียบ

ลักษณะของขอมูลดนตรี ลักษณะเฉพาะของดนตรีประจําชาติไทย การจัดเก็บและการ

สืบคนขอมูลเชิงคีตกรรมการวิจารณดนตรี สุนทรียศาสตร รสนิยม และการวิเคราะห

อารมณของดนตรีการประยุกตเชิงคีตกรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 
 History and development of music.  Elements of music. 

Comparison of characteristics of music.  Unique characteristics of Thai 
music.  Music data storage and retrieval.  Criticizing works of music, 
aesthetics, taste and emotional music data analytics. Music applications 
by using data science models. 
 

522 376 การวิเคราะหขอมูลเชิงนาฏกรรม     3(2-2-5) 

  (Drama Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ความรู เบื้องตนเก่ียวกับศิลปะการแสดงและนาฏกรรมการวิเคราะห

ความสัมพันธของวรรณคดีกับการแสดง การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลเชิงนาฏ

กรรมการวิเคราะหความสัมพันธของบทการแสดง เพลง และทารํา การออกแบบ

เครื่องแตงกายสําหรับการแสดงการวิเคราะหขอมูลทางนาฏกรรม การเปรียบเทียบ

การอนุรักษและการประยุกตเชิงนาฏกรรมโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 
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Introduction to performing and drama arts.  The relationship 
analytics between literature and performing arts.  Drama data storage 
and retrieval.  The relationship analytics between performance, songs 
and dance postures.  Costume design for performing arts.  Drama data 
analytics. Drama comparing, conservation and applications by using data 
science models. 

 

522 377 การวิเคราะหขอมูลเชิงภาพยนตร     3(2-2-5) 

  (Cinematic Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาพยนตร การวิเคราะหภาพยนตรและฟลมในแงรวม 

อุปกรณและวิธีการเบื้องตน ความหมายของภาพฟลมและการตีความจากวิถีการกํากับ

ดวยการเขาถึงขอมูลภาพยนตรอยางวิเคราะห การวิเคราะหขอมูลภาพยนตรและการ

ประยุกต การบริหารจัดการการอนุรักษ และการประเมินคาภาพยนตรในดานเนื้อหา

โดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

Introduction to Cinema. Cinema and film analysis from a general 

perspective.  Cinema data storage and retrieval.  Cinema data analytics 

and applications. Management, conservation, analysis and evaluation of 

cinema with an emphasis on content by using data science models. 
 

522 378 การวิเคราะหขอมูลเชิงภาพถาย     3(2-2-5) 

  (Photo Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับภาพยนตร การวิเคราะหภาพยนตรและฟลมในแงรวม 

การจัดเก็บและการสืบคนขอมูลเชิงภาพยนตรการวิเคราะหขอมูลภาพยนตรและการ

ประยุกต การบริหารจัดการการอนุรักษ และการประเมินคาภาพยนตรในดานเนื้อหา

โดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Introduction to Photo and photography arts. Photography 
techniques and digital photo and image processing. Features of photo 
data. Digitization and fusion of photo data. Photo data storage and 
retrieval. Photo data management. Photo data analytics and 
applications by using data science models. 

Field trips required. 
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522 379 การวิเคราะหขอมูลเชิงประวัติศาสตร    3(2-2-5) 

  (Historical Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

เทคนิคและโปรแกรมประยุกตเพ่ือการจัดเก็บรวบรวม การแทนขอมูล การ

วิเคราะหขอมูล และการสืบคนสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานทางดานประวัติศาสตร การ

จัดเก็บและการสืบคนเอกสารทางประวัติศาสตร การบริหารจัดการพิพิธภัณฑทาง

ประวัติศาสตรการอนุรักษเอกสารเชิงประวัติศาสตรโดยใชตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Techniques and applications for storage, data representation, 

data analysis and information retrieval in history.  Historical document 

storage and retrieval.  Historical museum and archeology management. 

Historical conservation by using data science models. 

Field trips required. 
 

522 380 การวิเคราะหขอมูลเชิงโบราณคดี     3(2-2-5) 

  (Archaeological Data Analytics) 

วิชาบังคับกอน :  522 253 การรวบรวมและกลั่นกรองขอมูล 

เทคนิคและโปรแกรมประยุกตเพ่ือการสํารวจ การจัดเก็บรวบรวม การแทน

ขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสืบคนสารสนเทศท่ีเก่ียวกับงานทางดานโบราณคดี 

เทคนิคการถายภาพจากการขุดคนและการประมวลผลภาพโบราณวัตถุ การสแกนจาก

การขุดแตงเพ่ือเก็บขอมูลโบราณสถานสามมิติ การจัดเก็บและการสืบคนเอกสารทาง

โบราณคดีการบริหารจัดการพิพิธภัณฑทางโบราณคดีการอนุรักษทางโบราณคดีโดยใช

ตัวแบบทางวิทยาการขอมูล 

มีการศึกษานอกสถานท่ี 

Techniques and applications for survey, storage, data 

representation, data analysis and information retrieval in archaeology. 

Techniques of image photography from excavation and image processing 

of antiques.  Scanning from excavation for 3D antiquities data. 

Archeological document storage and retrieval.  Archeology museum 

management.  Archaeological conservation by using data science 

models. 

Field trips required. 
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522 391 ระเบียบวิธีวิจัย       3(1-4-4) 

  (Research Methods)  

เง่ือนไข:  โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

ความสําคัญของการวิจัยทางดานวิทยาการขอมูล การวิเคราะหปญหา การคิด

เชิงสรางสรรค ข้ันตอนและการวางแผนการวิจัยเบื้องตน การประเมินผลการศึกษาวิจัย 

วิธีรายงานการวิจัย การจัดทําเอกสารและการอางอิง การนําเสนอทางวิชาการ  

Importance of research methodology in data science.  Problem 
analysis.  Creative thinking.   Introduction to research procedures and 
planning. Evaluation of research studies. Methods of research reporting. 
Documentations and citation. Academic presentation. 

 

522 392 สัมมนา        1(0-2-1) 

  (Seminar) 

เง่ือนไข:  โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

การนําเสนอเอกสารงานวิจัยจากแหลงตาง  ๆ  ของสาขาวิทยาการขอมูล การ

คนควา นําเสนอและอภิปรายในหัวขอปจจุบันเรื่องวิทยาการขอมูล 

Presentation of research papers from various sources in data 
science.  Researching, presenting, and discussing current topics in data 
science. 

 

522 393 เตรียมความพรอมสําหรับสหกิจศึกษา    1(0-2-1) 

  (Preparation for Cooperative Education)  

เง่ือนไข:  โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการของสหกิจศึกษา ระเบียบขอบังคับท่ี

เก่ียวของ ความรูพ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ ความรูพ้ืนฐานและเทคนิค

ในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการ

บริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการนําเสนอ การเขียนรายงาน 
Principles, concepts and processes of cooperative education. 

Related rules and regulations.  Basic knowledge and techniques in job 
application. Basic knowledge and techniques in working. Communication 
and human relations.  Personality development.  Quality management 
system in workplace. Presentation techniques. Report writing. 



348 

 

522 481 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 1    3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Data Science I) 

เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล 
Topics of current interest in data science. 

 

522 482 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 2    3(3-0-6) 
  (Selected Topics in Data Science II) 

เง่ือนไข :  โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล 
Topics of current interest in data science. 
 

522 483 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 3    3(2-2-5) 
  (Selected Topics in Data Science III) 

เง่ือนไข :   โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล 
Topics of current interest in data science. 

 

522 484 เรื่องคัดเฉพาะทางวิทยาการขอมูล 4    3(2-2-5) 
  (Selected Topics in Data Science IV) 

เง่ือนไข :   โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

หัวขอท่ีอยูในความสนใจในปจจุบันทางวิทยาการขอมูล 
Topics of current interest in data science. 

 

522 493 โครงงานวิจัย       2(0-4-2) 
  (Research Project) 

วิชาบังคับกอน : 522 391 ระเบียบวิธีวิจัย 
 522 392 สัมมนา 
เง่ือนไข :   โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 
วิชานี้วัดผลเปนS หรือU 
หัวขอทางวิทยาการขอมูลท่ีไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการภายใตการ

แนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาในหลักสูตรจัดทํารายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย 
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Study of the data science topics approved by the committees 
under supervision of curriculum staff members. Research report and oral 
presentation. 

 

522 494 โครงงานวิจัยสหกิจศึกษา     1(0-2-1) 
  (Cooperative EducationProject) 

วิชาบังคับกอน :  522 391ระเบียบวิธีวิจัย 

 522 392 สัมมนา 
 522 496 สหกิจศึกษา 

เง่ือนไข :   โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

 วิชานี้วัดผลเปนS หรือU 
การรวบรวมความรูจากสหกิจศึกษามาจัดทําโครงงานวิจัยดานวิทยาการขอมูล 

โดยไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการภายใตการแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาใน
หลักสูตร จัดทํารายงานและการนําเสนอผลงานวิจัย 

Collecting knowledge from cooperative education to implement 
research project in data science topic approved by the committees 
under supervision of curriculum staff members. Research report and oral 
presentation. 

 

522 496 สหกิจศึกษา     6(ไมนอยกวา 600 ช่ัวโมง) 

  (Cooperative Education) 

วิชาบังคับกอน :  522 391 ระเบียบวิธีวิจัย 

 522 393 เตรียมความพรอมสหกิจศึกษา 

เง่ือนไข :   โดยความยินยอมของกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการขอมูล 

การปฏิบัติงานเปนเวลาไมนอยกวา 1 ภาคการศึกษาในสถานประกอบการใน

ลักษณะพนักงานชั่วคราวเพ่ือใหไดประสบการณจากการไปปฏิบัติงานท่ีไดรับ

มอบหมายท่ีเก่ียวกับสาขาวิทยาการขอมูล การจัดทํารายงานสหกิจ และการนําเสนอ 

On-the-job training for at least 1  semester as a temporary 

employee in order to gain experiences from assignments related to data 

science. Cooperative education report and presentation. 
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