หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชา วิทยาการข้ อมูลและสารสนเทศ
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชาคณิ ตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ:
Master of Science Program in Data and Information Science
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ)
ชื่อย่อ (ไทย):
วท.ม. (วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Master of Science (Data and Information Science)
ชื่อย่อ (อังกฤษ):
M.Sc. (Data and Information Science)
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
36 หน่วยกิต
5. รู ปแบบของหลักสู ตร
5.1 รู ปแบบ
หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท หลักสู ตร 2 ปี
5.2 ภาษาทีใ่ ช้
ภาษาไทย

5.3 การรับเข้ าศึกษา
รับนักศึกษาชาวไทยหรื อชาวต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ ใช้วธิ ี การตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
โดยอาจมีการทดสอบความรู ้ การสอบคัดเลือก การพิจารณาคัดเลือกหรื อโดยวิธีอื่นใดที่คณะ
กรรมการบริ หารหลักสู ตรเห็นสมควร และคณะให้ความเห็นชอบ ซึ่งเป็ นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง และมีความร่ วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (แสดงรายละเอียดในภาคผนวก ซ)
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา
ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6 สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
หลักสู ตรใหม่ พ.ศ. 2560
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. ...
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนาเสนอหลักสู ตรต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุม
ครั้งที่ 6/2559 วันที่ 2 มิ.ย. 2559
สภามหาวิ ท ยาลัย ฯ ให้ ค วามเห็ น ชอบหลัก สู ต ร ในการประชุ ม ครั้ งที่ 10/2559
วันที่ 26 ต.ค. 2559
เปิ ดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2560
7 ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ ในปี การศึกษา 2560
8 อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 นักวิทยาศาสตร์ ขอ้ มูลและสารสนเทศ
8.2 นักวิเคราะห์และบริ หารจัดการข้อมูลและสารสนเทศสาหรับการสนับสนุนการตัดสิ นใจ
8.3 ที่ปรึ กษาด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลให้เป็ นสารสนเทศ
8.4 ผูบ้ ริ หารด้านการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล
8.5 ผูบ้ ริ หารด้านการวางแผนและบริ หารจัดการทรัพยากรในองค์กร
8.6 นักวิจยั นักสถิติ และนักวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล

9 ชื่ อ-สกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง
วิชาการ

1

นาย นคริ นทร์ ปิ่ นปฐมรัฐ*

อาจารย์

2

3

นาย นิพทั ธ์ จงสวัสดิ์

นาย อนุชา ตุงคัษฐาน

คุณวุฒิ - สาขาวิชา

Ph.D. (Computer Science)
M.Sc. (Knowledge and
Information System Management)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ผูช้ ่วย
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
ศาสตราจารย์ ธุ รกิจ)
วท.ม. (ระบบสารสนเทศ
คอมพิวเตอร์)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
อาจารย์
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
ธุ รกิจ)
คอ.ม. (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
ปท.ส.(ไฟฟ้าสื่ อสาร)

สาเร็ จจาก

ปี ที่จบ

University of Southampton, UK
University of Southampton, UK

2558
2554

มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสยาม

2553
2554

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

2545

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยสยาม

2542
2554

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

2547

หมายเหตุ * ประธานหลักสูตร

10 สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2543

หมวดที่ 2 ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
1.1 ปรัชญา
มุ่ ง ผลิ ต บุ ค ลากรทางด้ า นวิ ท ยาการข้อ มู ล และสารสนเทศ ที่ เ พี ย บพร้ อ มด้ ว ยความรู ้
ความสามารถ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม สามารถเผชิ ญกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมเพื่อนาไปสู่
การพัฒนาที่ยงั่ ยืนต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู ้ ความชานาญ ในงานด้านวิทยาการข้อมูล
และสารสนเทศ เพื่อตอบสนองสังคมทั้งภาครัฐและเอกชน
1.2.2 เพื่อดาเนิ นการวิจยั ด้านวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ ในการสร้างและประยุกต์
งานด้านการวิเคราะห์และบริ หารจัดการข้อมูลและสารสนเทศได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
1.2.3 เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในการผลิตกาลังคนด้านวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
ซึ่ งเป็ นสาขาที่ขาดแคลนให้กบั หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้ างหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็ นระบบทวิภาค ในปี การศึกษาหนึ่งจะแบ่งออกเป็ นสองภาคการศึกษาซึ่ ง
เป็ นภาคการศึกษาบังคับ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิ บห้าสัปดาห์ต่อหนึ่ งภาคการศึกษา ทั้งนี้ ไม่
รวมเวลาสาหรับการสอบด้วย และข้อกาหนดต่างๆ เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี ก ารจัด การเรี ยนการสอนภาคการศึ ก ษาฤดู ร้ อ น ทั้ง นี้ ขึ้ นอยู่ ก ั บ การพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการประจาหลักสู ตร
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
2. การดาเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน-เวลาในดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 สาเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณิ ตศาสตร์ สถิติ หรื อ
สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรื อผูม้ ีประสบการณ์ทางานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5 ปี และมีคุณสมบัติ
อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรพิจารณาเห็นควร
2.2.2 มี สุขภาพแข็งแรงไม่เป็ นโรคติ ดต่ออย่างร้ ายแรง โรคที่ เป็ นอุ ปสรรคต่อการศึกษา
และผ่านการตรวจสุ ขภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
2.2.3 ไม่เป็ นผูท้ ี่ มีพฤติ กรรมเสื่ อมเสี ย หรื อถู กไล่ ออกจากสถาบันอุ ดมศึ กษาใดมาก่ อน
เนื่องจากถูกลงโทษทางวินยั
2.2.4 สาหรับผูท้ ี่เลือกเรี ยนแผน ก แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิ พนธ์อย่างเดียว จะต้องเป็ นผู ้
ที่มีประสบการณ์ ในการวิจยั หรื อวิชาชี พ และมีผูท้ รงคุ ณวุฒิต้ งั แต่ระดับรองศาสตราจารย์ข้ ึนไปใน
สาขาที่ ต รงหรื อ สั ม พัน ธ์ ก ัน อย่ า งน้ อ ย 1 ท่ า นให้ ก ารรั บ รอง และต้อ งได้รั บ การเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ บริ หารหลักสู ตรและมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการ

2.3 การคัดเลือกผู้เข้ าศึกษา
ใช้วธิ ี การตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีการทดสอบความรู ้ การสอบคัดเลือก การพิจารณา
คัดเลือกหรื อโดยวิธีอื่นใดที่คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรเห็นสมควร และคณะให้ความเห็นชอบ
ซึ่ งเป็ นไปตามข้อ บัง คับ ของมหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี ว่ า ด้ว ยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ค)
2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้ า
เนื่องจากหลักสู ตรเปิ ดกว้างให้ผเู ้ รี ยนจากทุกสาขาอาชีพ สามารถเข้าเรี ยนในหลักสู ตรนี้ ได้
ดัง นั้น นัก ศึ ก ษาแต่ ล ะคนอาจมี พ้ื น ฐานด้า นคอมพิ ว เตอร์ ด้า นเทคโนโลยีส ารสนเทศ หรื อ ด้า น
วิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ที่แตกต่างกัน หลักสู ตรใช้ตาราต่างประเทศในการเรี ยนการสอนใน
หลายรายวิชา เพื่อให้การเรี ยนเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ นักศึกษาต้องมีความรู ้พ้นื ฐานภาษาอังกฤษ
ในเกณฑ์ดี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านการอ่านและการเขียน
2.5 กลยุทธ์ ในการดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหา/ข้ อจากัดของนักศึกษาในข้ อ 2.4
หลักสู ตรได้จดั ให้มีการเรี ยนวิชาปรับพื้นฐานในรายวิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมสาหรับ
วิท ยาการข้อ มู ล และสารสนเทศ และรายวิช าวิ ธี ก ารทางสถิ ติ แ ละคณิ ต ศาสตร์ พ้ื น ฐานส าหรั บ
วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ ก่อนเข้าเรี ยนในรายวิชาหลักของหลักสู ตร สาหรับผูท้ ี่มีพ้ืนฐานไม่
เพียงพอโดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร และส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาเข้าร่ วม
อบรมและทดสอบวัดมาตรฐานความรู ้ภาษาอังกฤษที่จดั โดยมหาวิทยาลัย
2.6 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก 1
จานวนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา

2560
2
2

จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2561
2562
2563
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
2

2564
2
2
4
2

2560
6
6

จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2561
2562
2563
6
6
6
6
6
6
12
12
12
6
6
6

2564
6
6
12
6

แผน ก แบบ ก 2
จานวนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา

แผน ข
จานวนนักศึกษา
ชั้นปี ที่ 1
ชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษารวม
(ทั้ง 3 แผน)
คาดว่ าจะสาเร็จการศึกษา
(ทั้ง 3 แผน)

2560
12
12
20
-

จานวนนักศึกษาแต่ ละปี การศึกษา
2561
2562
2563
12
12
12
12
12
12
24
24
24
12
12
12
40
40
40
20

20

20

2564
12
12
24
12
40
20

2.7 งบประมาณตามแผน
2.7.1 งบประมาณรายรับ (หน่ วย:บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าบารุ งการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
รวมรายรับ

ปี งบประมาณ
2560
2561
2562
2563
2564
600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
600,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
100,000 200,000 200,000 200,000 200,000
1,300,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000 2,600,000

2.7.2 งบประมาณรายจ่ าย (หน่ วย:บาท)
หมวดเงิน
ก. งบดาเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
(รวม ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุ ภณั ฑ์
(รวม ข)

ปี งบประมาณ
2560

2561

2562

2563

2564

180,000
150,000
100,000
430,000

189,000
300,000
105,000
594,000

198,450
300,000
110,250
608,700

208,373
300,000
115,763
624,136

218,791
300,000
121,551
640,342

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

100,000
100,000

หมวดเงิน
รวม (ก) + (ข)
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

ปี งบประมาณ
2560
530,000
20
26,500

2561
694,000
40
17,350

2562
708,700
40
17,718

2563
724,136
40
18,103

2564
740,342
40
18,509

2.8 ระบบการศึกษา
ระบบการศึ กษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน และเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 (แสดงในภาคผนวก ค)
2.9 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรี ยนข้ ามสถาบันอุดมศึกษา
เป็ นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธัญ บุ รี ว่า ด้ว ยการศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
3 หลักสู ตร และอาจารย์ ผ้ สู อน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จานวนหน่ วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรแบ่งออกเป็ น 2 แผนการเรี ยน ตามโครงสร้างหลักสู ตรดังนี้
1. แผน ก ศึกษาโดยเน้นการทาวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ดงั นี้
แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1) วิทยานิพนธ์
36
หน่วยกิต
แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ประกอบด้วย
1) หมวดวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
9
หน่วยกิต
3) วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
2. แผน ข ศึกษาโดยเน้นงานรายวิชา โดยไม่ตอ้ งทาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย
1) หมวดวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
3) หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ 6
หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา
ความหมายของตัวเลขรหัสรายวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชาในหลักสู ตร ประกอบด้วยตัวเลขทั้งหมด 8 ตัว ซึ่งจาแนกตาม
แผนภูมิ ต่อไปนี้
คณะ / วิทยาลัย
ภาควิชา / สาขา
สาขาวิชา
แขนงวิชา / กลุ่มวิชา
ปี ที่ควรศึกษา
ลาดับวิชาในแขนงวิชา / กลุ่มวิชา

XX–X X X–X XX
12 3 4 5 6 78
แทนค่า
1. ตาแหน่งที่ 1-2
2. ตาแหน่งที่ 3
3. ตาแหน่งที่ 4
4. ตาแหน่งที่ 5
5. ตาแหน่งที่ 6
6. ตาแหน่งที่ 7-8

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

คณะ
ภาควิชา / สาขา
สาขาวิชา
แขนงวิชา / กลุ่มวิชา
ปี ที่ควรศึกษา
ลาดับวิชาในแขนงวิชา / กลุ่มวิชา

ความหมายของรหัสการจัดชั่วโมงเรียน
หน่วยกิต
ชัว่ โมงเรี ยนทฤษฎี
ชัว่ โมงเรี ยนปฏิบตั ิ
ชัว่ โมงการศึกษานอกเวลา

X (X – X – X)

3.1.3.1 วิชาปรับพืน้ ฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)
เป็ นรายวิชาสาหรับนักศึกษาที่ยงั มีพ้ืนฐานไม่เพียงพอ โดยให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร เป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมในการศึกษาและนักศึกษาที่ตอ้ ง
ลงทะเบียนรายวิชาปรับพื้นฐาน จะต้องมีผลการเรี ยนไม่ต่ากว่าระดับ S (เป็ นที่พอใจ)
09-141-601
พื้นฐานการเขียนโปรแกรมสาหรับวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
3(2-2-5)
Programming Fundamentals for Data and Information Science
09-141-602
วิธีการทางสถิติและคณิ ตศาสตร์ พื้นฐานสาหรับวิทยาการข้อมูลและ
สารสนเทศ
3(3-0-6)
Basic Statistical and Mathematical Methods for Data and Information
Science
3.1.3.2 หมวดวิชาบังคับ จานวน 15 หน่วยกิต
09-142-601
วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศเบื้องต้น
3(3-0-6)
Fundamentals of Data and Information Science
09-142-602
ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
3(3-0-6)
Research Methodology for Data and Information Science
09-142-603
การรวบรวม การจัดเก็บ และการค้นคืนข้อมูล
3(2-2-5)
Data Collection, Storage, and Retrieval
09-142-604
ความน่าจะเป็ นและสถิติคณิ ตศาสตร์ สาหรับวิทยาการข้อมูลและ
สารสนเทศ
3(2-2-5)
Probability and Mathematical Statistics for Data and Information
Science
09-142-605
การจาลองข้อมูลด้วยภาพและการสื่ อสารข้อมูล
3(2-2-5)
Visualizing and Communicating Data
3.1.3.3 หมวดวิชาเลือก โดยเลือกเรี ยนจากรายวิชาดังต่อไปนี้
กลุ่มรายวิชาทางธุ รกิจ
09-143-601
ระบบสารสนเทศทางธุ รกิจสาหรับวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
3(3-0-6)
Business Information Systems for Data and Information Science
09-143-701
การบริ หารโครงการซอฟต์แวร์
3(3-0-6)
Software Project Management
09-143-702
การจัดการความรู ้และข้อมูลขนาดใหญ่ในธุ รกิจ
3(3-0-6)
Knowledge Management and Big Data in Business

09-143-703
09-143-704
09-143-705

09-143-602
09-143-706
09-143-707
09-143-708
09-143-709
09-143-710
09-143-711
09-143-712

กฎหมายและจริ ยธรรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
Laws and Ethics in Information Technology
โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
Strategic Logistics and Supply Chain
หัวข้อพิเศษทางธุ รกิจ
Special Topic in Business
กลุ่มรายวิชาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบการจัดการฐานข้อมูล
Database Management Systems
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
Decision Support Systems
ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
Computer Security Systems
ระบบลูกข่าย-แม่ข่ายและแพลตฟอร์มข้อมูล
Client-Server Systems and Data Platforms
การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Cloud Computing
การประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์
Computer System Performance Evaluation
การเข้ารหัสและประมวลผลข้อมูลมัลติมีเดีย
Multimedia Coding and Processing
หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
Special Topic in Computer Science and Information Technology

กลุ่มรายวิชาทางวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
09-143-603
การวิจยั เชิงทดลองในสนาม
Field Experiments
09-143-713
การทาเหมืองกระบวนการ
Process Mining
09-143-714
การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data Analytics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-9-3)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(0-9-3)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

09-143-715
09-143-716
09-143-717
09-143-718
09-143-719

ระเบียบและจริ ยธรรมสาหรับนักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล
Policy and Ethical Considerations for Data Scientists
การเรี ยนรู ้ของเครื่ องสาหรับวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
Machine Learning for Data and Information Science
เทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดด้วยวิธีทางคณิ ตศาสตร์
Mathematical Optimization Techniques
สัมมนาทางวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
Seminar in Data and Information Science
หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
Special Topic in Data and Information Science

3.1.3.4 หมวดวิชาการค้ นคว้าอิสระ จานวน 6 หน่วยกิต
09-144-701
โครงการพิเศษ 1
Special Project 1
09-144-702
โครงการพิเศษ 2
Special Project 2
3.1.3.5 หมวดวิชาวิทยานิพนธ์
แผน ก แบบ ก 1 36 หน่วยกิต
09-145-601
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)
Thesis
แผน ก แบบ ก 2 12 หน่วยกิต
09-145-701
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
Thesis

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-9-3)

3(0-0-12)
3(0-0-12)

36(0-0-144)

12(0-0-48)

3.1.4 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-145-601 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)
รวม
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-145-601 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)
รวม
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
09-145-601 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)
รวม
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
09-145-601 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)
รวม

หน่ วยกิต
9

หน่ วยกิต
9

หน่ วยกิต
9

หน่ วยกิต
9

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

0
0
9 หน่ วยกิต
ทฤษฎี

ปฏิบัติ

0
0
9 หน่ วยกิต
ทฤษฎี

ปฏิบัติ

0
0
9 หน่ วยกิต
ทฤษฎี

ปฏิบัติ

0
0
9 หน่ วยกิต

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
36

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
36

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
36

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
36

แผน ก แบบ ก 2
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

09-142-601 วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศเบื้องต้น
09-142-602 ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับวิทยาการข้อมูลและ
สารสนเทศ
09-142-603 การรวบรวม การจัดเก็บและการค้นคืน
ข้อมูล
รวม

3
3

3
3

0
0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
6

3

2

2

5

9 หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

09-142-604 ความน่าจะเป็ นและสถิติคณิ ตศาสตร์สาหรับ
วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
09-142-605 การจาลองข้อมูลด้วยภาพและการสื่ อสาร
ข้อมูล
09-143-xxx วิชาเลือก
รวม

3

2

2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5

3

2

2

5

3

x
x
9 หน่ วยกิต

x

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต

09-143-xxx
09-143-xxx
09-145-701

วิชาเลือก
วิชาเลือก
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
รวม
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

09-145-701

วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
รวม

3
3
3

หน่ วยกิต
9

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

x
x
x
x
0
0
9 หน่ วยกิต
ทฤษฎี

ปฏิบัติ

0
0
9 หน่ วยกิต

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
x
x
12

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
36

แผน ข
ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

09-142-601 วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศเบื้องต้น
09-142-602 ระเบียบวิธีวจิ ยั สาหรับวิทยาการข้อมูลและ
สารสนเทศ
09-142-603 การรวบรวม การจัดเก็บและการค้นคืน
ข้อมูล
รวม

3
3

3
3

0
0

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
6
6

3

2

2

5

9 หน่ วยกิต

ปี ที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2

หน่ วยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

09-142-604 ความน่าจะเป็ นและสถิติคณิ ตศาสตร์สาหรับ
วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
09-142-605 การจาลองข้อมูลด้วยภาพและการสื่ อสาร
ข้อมูล
09-143-xxx วิชาเลือก
รวม

3

2

2

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
5

3

2

2

5

3

x
x
9 หน่ วยกิต

x

ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

หน่ วยกิต

09-143-xxx
09-143-xxx
09-144-701

วิชาเลือก
วิชาเลือก
โครงการพิเศษ 1
รวม
ปี ที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2

09-143-xxx
09-143-xxx
09-144-702

วิชาเลือก
วิชาเลือก
โครงการพิเศษ 2
รวม

3
3
3

หน่ วยกิต
3
3
3

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

x
x
x
x
0
0
9 หน่ วยกิต
ทฤษฎี

ปฏิบัติ

x
x
x
x
0
0
9 หน่ วยกิต

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
x
x
12

ศึกษาด้ วย
ตนเอง
x
x
12

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
09-141-601 พืน้ ฐานการเขียนโปรแกรมสาหรับวิทยาการข้ อมูลและสารสนเทศ
3(2-2-5)
Programming Fundamentals for Data and Information Science
ออกแบบและสร้ างอัลกอริ ทึมสาหรั บแก้ไขปั ญหา แนะนารู ปแบบภาษาโปรแกรม
ชุ ดคาสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม และการปฏิ บตั ิการเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา
ไพทอนพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ อาทิเช่น การคานวณตัวเลข การประมวลผลตัวอักษร
กราฟิ ก การประมวลผลภาพ เทคนิ คการเขียนโปรแกรมอย่างมีระบบ การทดสอบและ
แก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม
Design and implementation of algorithms for solving problems, an introduction to
syntax, semantics, and pragmatics of the Python programming language, a
development of programming applications such as numerical computation, text
processing, graphics, image processing, and systematic techniques for testing and
debugging programs
09-141-602 วิธีการทางสถิติและคณิตศาสตร์ พืน้ ฐานสาหรับวิทยาการข้ อมูลและ
3(3-0-6)
สารสนเทศ
Basic Statistical and Mathematical Methods for Data and Information Science
พื้ น ฐ า น ท ฤ ษ ฎี ท า ง ส ถิ ติ แ ล ะ ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ที่ ใ ช้ ใ น วิ ท ย า ก า ร ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศ แบบจาลองตามความน่ าจะเป็ น การกระจายของค่าความน่ าจะเป็ น ความ
น่ า จะเป็ นแบบดี ส ครี ต แบบจาลองแบบสโทแคสติ ก ตัวแปรแบบสุ่ ม การคาดหวัง
กฎว่าด้วยจานวนมาก ทฤษฎี ขีดจากัดกลาง สถิติอนุ มาน ทฤษฎี ช่วงความเชื่ อมัน่ การ
ประมาณช่ วงความเชื่ อมัน่ การประมาณค่าแบบจุ ด การทดสอบสมมติฐาน ฟั งก์ชั่น
กาเนิดโมเมนต์ และอสมการของมาร์คอฟ
Fundamentals of statistical and mathematical theory used in data and information
science; probabilistic models, probability distribution, discrete probability, stochastic
model, random variables, expectations, law of large numbers, central limit theorem;
statistical inference; confidence interval theorem, confidence interval estimation, point
estimation, hypothesis testing, moment generating functions and Markov's inequality

09-142-601

09-142-602

09-142-603

วิทยาการข้ อมูลและสารสนเทศเบื้องต้ น
3(3-0-6)
Fundamentals of Data and Information Science
แนวคิ ดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ เน้นการคานวณโดยวิธีการทาง
คอมพิ วเตอร์ ส าหรั บ การแก้ปั ญหา การออกแบบอัล กอริ ทึ ม การพัฒนาโปรแกรม
คอมพิ ว เตอร์ ส าหรั บ ประมวลผลข้อ มู ล ค้น หาวิ ธี ก ารต่ า งๆ โดยใช้ ห ลัก การทาง
วิทยาการข้อมูลและสารสนเทศสาหรับแก้ไขปั ญหา ใช้ภาษาโปรแกรมที่หลากหลาย
เพื่อพัฒนาทักษะของผูเ้ รี ยนในด้านการแก้ไขปั ญหาและการพัฒนาโปรแกรม
Introduce the elementary concepts of data and information science, emphasize the
various aspects of computing such as problem solving, algorithm design, and computer
program development for processing data; explore the application of data and
information science to various real- world problems; use various programming
languages to develop the student’s problem solving and programming skills
ระเบียบวิธีวจิ ัยสาหรับวิทยาการข้ อมูลและสารสนเทศ
3(3-0-6)
Research Methodology for Data and Information Science
การออกแบบการวิจยั การตั้งคาถามวิจยั ข้อมูลและการตัดสิ นใจ เข้าใจผลลัพธ์ที่ขดั แย้ง
ความเชื่ อถื อในข้อมู ล และการดาเนิ นการกับ ข้อมู ล การรวบรวมข้อมู ล และจาลอง
ความรู ้หลักการเฉพาะปั ญหา และกระบวนการสื่ อสารข้อมูล สาหรับแก้ปัญหาต่างๆ
ในงานด้านวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
Research design, question formulation, data and decision making, understanding
conflicting results, data for persuasion and action, integrating data and domain
knowledge, and storytelling with data for solving different data and information
science problems
การรวบรวม การจัดเก็บ และการค้ นคืนข้ อมูล
3(2-2-5)
Data Collection, Storage, and Retrieval
การรวบรวมข้อมู ล การจัดหาข้อมู ล การเตรี ยมข้อมู ล และการลดความซ้ าซ้อ นของ
ข้อมูล การสร้างฐานข้อมูล การแยกข้อมูลและทาดัชนี ขอ้ มูล คลังข้อมูล แบบจาลอง
ฐานข้อมู ล แบบหลายมิ ติ แบบจาลองหลายมิ ติ ข องคลังข้อ มู ล การประมวลผลเชิ ง
วิ เ คราะห์ อ อนไลน์ การสกัด ข้อ มู ล การน าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าจากการสกัด ข้อ มู ล มา
จัดรู ป แบบให้ถู ก ต้อง และการนาข้อมู ล ที่ ผ่า นการจัด รู ป แบบแล้ว เข้า สู่ คลัง ข้อ มู ล
เทคนิคการนาเข้าข้อมูล การจัดการข้อมูล และการค้นคืนข้อมูล

09-142-604

09-142-605

Data collection, data acquisition, data cleaning and normalization, building data bases,
data classification and indexing, data warehousing, multi-dimensional database model,
multi-dimensional model of data warehouse, Online Analytical Processing (OLAP),
Extract-Transform-Load (ETL), data entry, manipulation, and retrieval techniques
ความน่ าจะเป็ นและสถิติคณิตศาสตร์ สาหรับวิทยาการข้ อมูลและสารสนเทศ 3(2-2-5)
Probability and Mathematical Statistics for Data and Information Science
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งการตรวจสอบ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอย สถิติ
เชิงพรรณนา การสุ่ มตัวอย่าง การกระจาย ช่วงความเชื่อมัน่ การทดสอบสมมติฐาน การ
เลื อกแบบกราฟไม่เป็ นเส้ นตรงที่ เหมาะสมกับข้อมู ล ทฤษฎี ความน่ าจะเป็ น โมเดล
ความน่าจะเป็ น และความเป็ นเหตุและผล ทฤษฎีของเบย์ แนะนาการใช้แอพพลิ เคชัน่
ทางสถิติหรื อคณิ ตศาสตร์ สาหรับวิเคราะห์ขอ้ มูล การใช้ภาษาอาร์ สาหรับการวิเคราะห์
ทางสถิติ
Exploratory data analysis, correlation and regression, descriptive statistics, sampling,
distributions, confidence intervals, hypothesis testing, nonlinear curve fitting,
probability theory, probability models, and inference, Bayes theorem; introduction to
the use of statistical or mathematical applications for data analysis, R programming
language for statistical analyses
การจาลองข้ อมูลด้ วยภาพและการสื่ อสารข้ อมูล
3(2-2-5)
Visualizing and Communicating Data
ออกแบบและสร้ างรู ปแบบการนาเสนอข้อมูลด้วยภาพและเสี ยงที่มีความสัมพันธ์กนั
ทาการวิเคราะห์เพื่อนาไปสู่ ผลลัพธ์ การตอบคาถาม การตัดสิ นใจ เตรี ยมเหตุผลที่ถูก
สนับ สนุ น โดยข้อ มู ล การวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล เชิ ง การตรวจสอบ การสื่ อ สารอ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ผลด้วยการเขียน นาเสนอข้อมูลด้วยภาพ การออกแบบสาหรับการรับรู ้ของ
มนุษย์
Design and implementation of complementary visual and verbal representations of
patterns and analyses in order to convey findings, answer questions, drive decisions,
and provide persuasive evidence supported by data; Exploratory data analysis,
effective written communication, effective visual presentation of data, design for
human perception

09-143-601

09-143-701

09-143-702

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจสาหรับวิทยาการข้ อมูลและสารสนเทศ
3(3-0-6)
Business Information Systems for Data and Information Science
แนวความคิดทางการตลาด ส่ วนผสมทางการตลาด กระบวนการบริ หารทางการตลาด
แนวความคิดทางการบริ หาร แนวโน้มของธุ รกิ จและการบริ หาร กระบวนการบริ หาร
การบริ หารกลยุทธ์ การผลิตและผลผลิต กระบวนการผลิต การควบคุมการผลิต และ
การควบคุ ม สิ น ค้า คงคลัง การควบคุ ม คุ ณ ภาพและต้น ทุ น หน้า ที่ ท างการเงิ น การ
วิ เ คราะห์ ท างการเงิ น ระบบสารสนเทศ ความหมายและคุ ณ ค่ า ของสารสนเทศ
คุณสมบัติของสารสนเทศ สารสนเทศสาหรับการตัดสิ นใจกลยุทธ์
Marketing concept, marketing mixed, marketing management process; perspectives on
management, trend in business and management, managerial process, strategy
management; production and productivity, production process, production and
inventory control, quality and cost control; finance function, financial analysis;
meaning and value of information, attributes of information, information needs to
make strategic decision
การบริหารโครงการซอฟต์ แวร์
3(3-0-6)
Software Project Management
หลักของการจัดการโครงการซอฟต์แวร์ การวางแผน การจัดรู ปองค์กร การควบคุม
การประมาณค่าใช้จ่าย การทดสอบ การปฏิ บตั ิการ การจัดทาเอกสาร การจัดการการ
เปลี่ ยนแปลง การใช้บริ การจากหน่ วยงานภายนอก เช่ น การให้คาปรึ กษา บริ ษทั ที่
รับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ การเหมาจ้างพัฒนาระบบ และซอฟต์แวร์สาเร็ จรู ป
Central project management functions: planning, organizing, and controlling; the
context of software development process; software project planning, estimating,
testing, implementation, documentation, management of change, utilization of
services, consultants, software houses, turnkey systems, and proprietary software
packages
การจัดการความรู้ และข้ อมูลขนาดใหญ่ ในธุรกิจ
3(3-0-6)
Knowledge Management and Big Data in Business
ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับความรู ้ หลักการของการบริ หารความรู ้ แบบจาลองความรู ้ การ
นาความรู ้ การจัดองค์ประกอบและสร้ างองค์ความรู ้ ใ นธุ รกิ จ ประยุกต์ใช้เครื่ องมื อ
จัดการความรู ้กบั ชุดข้อมูล ทุนทางปั ญญา ข้อมูลทางการแข่งขัน การวางแผนในการใช้
ข้อมูล ประเด็นที่ทนั สมัยเกี่ยวกับการจัดการองค์ความรู ้ที่สัมพันธ์กบั ข้อมูลขนาดใหญ่
ระบบธุ รกิจอัจฉริ ยะ การวิเคราะห์ธุรกิจ การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

09-143-703

09-143-704

Introduction to knowledge and knowledge management concepts, knowledge
modeling; knowledge elicited, organized and created in business; applying knowledge
management tools to data assets, intellectual capital, competitive intelligence,
Enterprise Intelligence Planning ( EIP) , current issues in knowledge management
related to big data, business intelligence, business analytics, cloud computing
กฎหมายและจริยธรรมเกีย่ วกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Laws and Ethics in Information Technology
กฎหมายเกี่ ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวคิ ดและความสาคัญของจริ ยธรรม
ศี ล ธรรม และปรั ช ญาแห่ ง วิ ช าชี พ เทคโนโลยีส ารสนเทศ การเลื อ กและประยุก ต์
หลักธรรมที่เหมาะสมสาหรับการประกอบวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ ความผูกพัน
ของการทาสัญญาทางอิเล็คทรอนิ คส์ การยอมรับฟั งพยานเอกสารของข้อมูลที่บนั ทึก
ในระบบอิเล็คทรอนิ คส์ ที่เกิ ดจากการทาสัญญาทางเครื อข่าย ระบบการรับรองความ
สมบูรณ์ของสัญญาอิเล็คทรอนิ คส์ การกระทาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ รวมถึง
การแพร่ กระจายไวรัสจดหมายอิเล็คทรอนิ คส์ ให้แก่ผรู ้ ับโดยผูร้ ับไม่พึงปรารถนา การ
ให้ความคุ ม้ ครองข้อมูลส่ วนบุคคลที่เก็บและประมวลโดยคอมพิวเตอร์ และกฎหมาย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
Relevant legal and ethical issues on Information Technology; the involvement and
liability of contracts which electronically agreed; admissibility of evident is
electronically recorded over the network; the validation and authentication of contracts
made via network; computer crimes including unwanted e-mail virus propagation;
protection of personal data which stored and processed by computer and other related
laws
โลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานเชิ งกลยุทธ์
3(3-0-6)
Strategic Logistics and Supply Chain
แนวคิด ทฤษฎี ปัญหา และอุ ปสรรคทางโลจิ ส ติ กส์ และโซ่ อุปทาน การวางแผนเชิ ง
กลยุทธ์และการวางแผนกระบวนการโลจิสติกส์ การสร้างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการ
ทางโลจิสติกส์ ต้นทุนการดาเนิ นงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับโลจิสติกส์
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของระบบโลจิ ส ติ ก ส์ การสร้ างกลยุทธ์ทาง
โลจิสติกส์ และโซ่ อุปทานเชิงกลยุทธ์ที่มีประสิ ทธิ ผล การออกแบบระบบโลจิสติกส์ ที่
เหมาะสมที่สุด หลักด้านโลจิสติกส์และปฏิบตั ิการการจัดการโซ่อุปทาน

09-143-705

09-143-602

09-143-706

Concepts, theoretical problems, and obstacles in logistics and supply chain, strategic
planning and logistics operations planning, creating a strategic plan, logistics action
plan, cost of operations, Information Technology system for logistics, enhancing the
overall effectiveness and efficiency of the logistics system, creating an effective
logistics and supply chain strategy, designing an optimal logistics system, key
logistics activities and supply chain management practices
หัวข้ อพิเศษทางธุรกิจ
3(0-9-3)
Special Topic in Business
หัวข้อความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจในสาขาธุ รกิจซึ่ งถูกเลือกโดยอาจารย์ผสู ้ อน
Recent advanced topics in the field of Business selected by the instructor
ระบบการจัดการฐานข้ อมูล
3(2-2-5)
Database Management Systems
การจัด การแฟ้ ม ข้อ มู ล การประมวลผลข้อ มู ล สถาปั ต ยกรรมระบบฐานข้อ มู ล
เปรี ยบเทียบแฟ้ มข้อมูลกับฐานข้อมูล โครงสร้ างข้อมูลเชิ งสัมพันธ์ ภาษาเอสคิวแอล
โนเอสคิวแอล ภาษานิยามข้อมูล ดรรชนีและกฎข้อบังคับข้อมูล การค้นคืนข้อมูลตาม
เงื่อนไขต่าง ๆ การค้นคืนชั้นสู งโดยใช้มากกว่า 1 ตาราง การใช้คาถามย่อยชนิ ดต่าง ๆ
การเพิ่มเติ มและแก้ไขข้อมู ล การประมวลผลกลุ่มสภาวะแวดล้อมของระบบจัดการ
ฐานข้อมู ล การใช้ข ้อมู ล ร่ วมกัน การส ารองและกู้คื นข้อมู ล การบริ หารฐานข้อมู ล
กรณี ศึกษาโดยใช้ระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ รี เลชัน่ แนลและภาษาเอสคิวแอล การ
จัดการทรานแซคชัน่ การทางานพร้อมกัน และการกูค้ ืน
A file organizations, file process, database systems architecture, comparison between
data files and databases, the relational, the relational database language SQL, NoSQL,
basic retrieval operations, update operations, RDBMS environment, concurrency,
backup, recovery, database administration, case studies using an SQL-based relational
database systems, transaction management, concurrency control and recovery
ระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ
3(2-2-5)
Decision Support Systems
คุ ณลักษณะของระบบสนับสนุ นการตัดสิ นใจ แนวคิดการดาเนิ นการตัดสิ นใจ การ
พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสิ นใจ มุมมองพื้นฐานของกระบวนการตัดสิ นใจ การใช้
ระบบสารสนเทศสนับสนุนกระบวนการตัดสิ นใจ ระบบฐานความรู ้ โครงข่ายประสาท
เทียม ระบบผูเ้ ชี่ยวชาญ ระบบการตัดสิ นใจแบบกลุ่ม และระบบเว็บไซต์

09-143-707

09-143-708

Characteristics of decision support systems (DSS), concepts of decision making, the
development of decision support systems, basic views on the decision-making process,
the use of information systems to support the decision-making process; knowledgebased systems, neural networks, expert systems, group decision support systems and
web-based systems
ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer Security Systems
แนวโน้ม ของความไม่ ป ลอดภัย ในสภาวะการประมวลผลด้ว ยคอมพิ ว เตอร์ การ
วางแผนและจัดการระบบความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ วิธีการฟื้ นฟูจากความเสี ยหาย
ในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ความปลอดภัยในระบบฐานข้อมูล ความปลอดภัย
ในคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคลความปลอดภัยในโครงข่ายการสื่ อสารข้อมูล การป้ องกัน
ทางกายภาพ การวิเคราะห์ความเสี่ ยง ประเด็นในแง่กฎหมาย และจรรยาบรรณในเรื่ อง
ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
A security threats in modern computing environments, security system planning and
administration, disasters recovery methodology, basic encryption and decryption, OS
security, database security, personal computer security, data communication networks
security, physical protection, risk analysis, legal and ethical issues in computer security
ระบบลูกข่ าย-แม่ ข่ายและแพลตฟอร์ มข้ อมูล
3(3-0-6)
Client-Server Systems and Data Platforms
กลยุทธ์และเทคโนโลยีของระบบลูกข่าย/แม่ข่ายในปั จจุบนั การบริ หารระบบเครื อข่าย
ระบบเปิ ด ภาษาเอสคิ ว แอล ผลกระทบของการติ ด ต่ อ กับ ผู ้ใ ช้ แ บบกราฟิ กบน
เทคโนโลยีของระบบลูกข่าย/แม่ข่าย ระบบลูกข่าย/แม่ข่ายที่ใช้งานกับระบบการจัดการ
การลดขนาดคอมพิ วเตอร์ กลยุทธ์ของการปรั บเปลี่ ย นระบบ การประมวลผลแบบ
ออนไลน์ทรานแซคชัน่ การรักษาความปลอดภัยในระบบลู กข่าย/แม่ข่าย ทิศทางใน
อนาคตของระบบลูกข่าย/แม่ข่าย
The current client/ server technologies and strategies, networking and network
management considerations, open systems, Structured Query Language (SQL), the
impact of the Graphical User Interface (GUI) on client/server technology, client/server
in system management, downsizing issues, migration strategies, Online Transaction
Processing (OLTP), client/server security issues, and client/server future direction

09-143-709

09-143-710

09-143-711

การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
3(3-0-6)
Cloud Computing
คาจากัดความของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ แบบจาลองการให้บริ การแบบต่างๆ
ของสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ กลุ่มเมฆแบบสาธารณะ แบบส่ วนตัว
แบบผสม หรื อ แบบกลุ่ ม ที่ มี ค วามสนใจเรื่ อ งเดี ย วกัน ร่ ว มกัน ประเด็ น ด้า นความ
ปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัวที่สัมพันธ์กบั สิ่ งแวดล้อมการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
แบบจาลองการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ ค้นหาวิธีการสาหรับความปลอดภัยในการ
ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ
Definition of cloud computing, describing the various service delivery models of a
cloud computing architecture, public, private, hybrid, and community clouds, a much
deeper review of the security and privacy issues related to cloud computing
environments, cloud computing models, and explore practical applications of secure
cloud computing
การประเมินสมรรถนะของระบบคอมพิวเตอร์
3(3-0-6)
Computer System Performance Evaluation
การจาลองระบบคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การประเมิ นสมรรถนะ เงื่ อนไขของสมรรถนะ
องค์ประกอบของอัตราส่ วนของราคาต่อสมรรถนะ การประยุกต์ทฤษฎีการจัดลาดับใน
การประเมินสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ ผลกระทบของการออกแบบสถาปั ตยกรรม
คอมพิวเตอร์ ต่อสมรรถนะของซี พียู หน่ วยความจาและอุปกรณ์ รับส่ งข้อมูล หลักการ
เปรี ยบเทียบสมรรถนะของคอมพิวเตอร์ดว้ ยวิธีการทดสอบเปรี ยบเทียบ
Modeling of computer system performance evaluation, performance criteria, the factor
of cost/performance ratio, the queuing theory application in performance evaluation,
the impacts of computer architectural design in performance, CPU, memory and I/O
systems performance measure, and bench-marking methodology
การเข้ ารหัสและประมวลผลข้ อมูลมัลติมีเดีย
3(2-2-5)
Multimedia Coding and Processing
ทฤษฎีและแบบจาลองสาหรับการประมวลผลข้อมูลมัลติมีเดี ยขนาดใหญ่ การบีบอัด
ข้อ มู ล การก าหนดรหัส และการส่ ง ข้อ มู ล ส าหรั บ ข้อ มู ล มัล ติ มี เ ดี ย ขนาดใหญ่ การ
วิเคราะห์ เนื้ อหาข้อมู ล และการท าเหมื องข้อมู ล มัล ติ มี เดี ย การค้นคื น มัล ติ มี เดี ย เชิ ง
ความหมาย การประมวลผลแบบกลุ่ ม เมฆส าหรั บ มัล ติ มี เดี ย การประมวลผลรั ก ษ์
สิ่ ง แวดล้อมส าหรั บ มัลติ มี เดี ย ขนาดใหญ่ เช่ น ระบบจัด เก็ บ ข้อมู ล ประสิ ทธิ ภาพสู ง
ความปลอดภัยและความเป็ นส่ วนตัวในข้อมูลมัลติมีเดียขนาดใหญ่
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09-143-603

09-143-713

Theory and models for multimedia big data computing, ultra- high efficiency
compression, coding and transmission for multimedia big data, content analysis and
mining for multimedia data, semantic retrieval of multimedia, cloud computing for
multimedia, green computing for multimedia big data (e.g., high efficiency storage),
security and privacy in multimedia big data
หัวข้ อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(0-9-3)
Special Topic in Computer Science and Information Technology
หั ว ข้อ ความก้า วหน้ า ทางวิ ช าการที่ น่ า สนใจในสาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งถูกเลือกโดยอาจารย์ผสู ้ อน
Recent advanced topics in the field of Computer Science and Information Technology
selected by the instructor
การวิจัยเชิงทดลองในสนาม
3(2-2-5)
Field Experiments
การออกแบบการทดลอง การวิเ คราะห์ทางสถิติ การสื่ อสารผลลัพธ์ การเตรี ยมข้อมูล
การท าเหมื อ งข้อ มู ล และการค้น หาข้อ มู ล ใช้ก ารทดลองสร้ า งความสั ม พัน ธ์ ข อง
ผลกระทบ และการค้นหาผลลัพธ์จากข้อมูล
Experimental design, statistical analysis, communicating results, cleaning data, mining
and exploring data, use experiments to establish causal effects, and how to be
appropriately skeptical of findings from observational data
การทาเหมืองกระบวนการ
3(2-2-5)
Process Mining
อธิ บายเทคนิ ค การวิเคราะห์ใ นการท าเหมื องกระบวนการ อัลกอริ ทึมในการค้น หา
กระบวนการ การวิเคราะห์กระบวนการ การใช้ซอฟต์แวร์ เซตข้อมูลจริ ง ทักษะเชิ ง
ปฏิบตั ิการ ประยุกต์กบั ทฤษฎีในหลากหลายกลุ่มแอพพลิเคชัน่ อาทิเช่น การวิเคราะห์
กระบวนการรักษาในโรงพยาบาล การปรับปรุ งกระบวนการให้บริ การกับลู กค้าของ
บริ ษทั ที่มีหลายสาขา การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดของระบบควบคุมกระเป๋ าเดินทาง และ
การปรับปรุ งส่ วนติดต่อผูใ้ ช้งานของเครื่ องเอ็กซเรย์

09-143-714

09-143-715

Explain the key analysis techniques in process mining, various process discovery
algorithms, various other process analysis, provide easy-to-use software, real-life data
sets, and practical skills to directly apply the theory in a variety of application domains;
Example applications include: analyzing treatment processes in hospitals, improving
customer service processes in a multinational, analyzing failures of a baggage handling
system, and improving the user interface of an X-ray machine
การประมวลผลข้ อมูลขนาดใหญ่
3(2-2-5)
Big Data Analytics
นาเสนอพื้นฐานสาคัญเช่ น ฮาดู ปและเครื่ องมื ออื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับการประมวลผล
ข้อมูลขนาดใหญ่ วิธีการจัดเก็บข้อมูล การถ่ายโอนข้อมูล การกระจายข้อมูล และการ
ประมวลผลข้อมู ล วิธี ก ารต่ า งๆ ในการใช้อลั กอริ ทึ ม การวิเคราะห์ ใ นหลายสภาวะ
แวดล้อม การนาเสนอด้วยภาพในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ลขนาดใหญ่ อนาคตของข้อมู ล
ขนาดใหญ่
Introduce the fundamental platforms, such as Hadoop, and other tools for linked big
data processing; several data storage methods and how to upload, distribute, and
process them, different ways of handling analytics algorithms on different
environments, visualization issues on big data analytics, the future challenges of big
data
ระเบียบและจริยธรรมสาหรับนักวิทยาศาสตร์ ข้อมูล
3(3-0-6)
Policy and Ethical Considerations for Data Scientists
แนะนาเรื่ องกฏหมาย ระเบียบ และจริ ยธรรมที่เกี่ ยวกับข้อมูล พิจารณาเรื่ องกฏหมาย
ระเบียบ และจริ ยธรรมที่มีผลตลอดทั้งวงจรของวิทยาการข้อมูล และสารสนเทศตั้งแต่
การรวบรวม การจัดเก็บ การประมวลผล การวิเคราะห์ และการใช้ การออกแบบการ
ทดลอง การวิเคราะห์ทางสถิติ การสื่ อสารผลลัพธ์ขอ้ มูล การเตรี ยมข้อมูล การทาเหมือง
ข้อมูลและการสารวจข้อมูล
An introduction to the legal, policy, and ethical implications of data, examine legal,
policy, and ethical issues that arise throughout the full life cycle of data and
information science from collection, to storage, processing, analysis and use,
experimental design, statistical analysis, communicating results, cleaning data, mining
and exploring data
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09-143-717

09-143-718

การเรียนรู้ ของเครื่ องสาหรับวิทยาการข้ อมูลและสารสนเทศ
3(2-2-5)
Machine Learning for Data and Information Science
การออกแบบการทดลอง การทางานกับอัลกอริ ธึมการเรี ยนรู ้ของเครื่ อง คุณลักษณะ
วิศวกรรม การทานายและการอธิ บาย การวิเคราะห์เครื อข่าย การกรองข้อมูลแบบพึ่งพา
ผูใ้ ช้ร่วม การเรี ยนรู ้แบบมีผสู ้ อน การเรี ยนรู ้แบบไม่มีผสู ้ อน ตัวแยกแบบมีผสู ้ อน การ
ทานาย การจัดกลุ่ม การจาแนก ต้นไม้ตดั สิ นใจ การจัดลาดับ และการวิเคราะห์อารมณ์
และความรู ้สึกจากข้อความ
Experimental design, working with machine learning algorithms, feature engineering,
prediction and explanation, network analysis, collaborative filtering, supervised
learning, unsupervised learning, supervised classifier, prediction, clustering,
classification, decision tree, ranking, and sentiment analysis
เทคนิคการหาค่ าทีเ่ หมาะสมทีส่ ุ ดด้ วยวิธีทางคณิตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Optimization Techniques
แนะนาหลักการของอัลกอริ ทึมสาหรับการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของแบบเชิงเส้น แบบ
โครงข่ า ย ค่ า แบบไม่ ต่ อ เนื่ อ ง และแบบพลวัต เน้น วิ ธี ก ารและหลัก การที่ ส าคัญ
โครงสร้างทางคณิ ตศาสตร์ และการให้เหตุผล เงื่อนไขสาหรับการหาค่าเหมาะสมที่สุด
ของแบบไม่เป็ นเชิ งเส้น การวิเคราะห์เชิ งนู น วิธีฮิวริ สติกส์ การโปรแกรมพลวัต และ
วิธีการควบคุมจุดที่เหมาะสมที่สุด
Introduce the principal algorithms for linear, network, discrete, nonlinear, and dynamic
optimization; Emphasis on methodology and the underlying mathematical structures
and reasoning, optimality conditions for nonlinear optimization, convex analysis,
heuristic methods, dynamic programming and optimal control methods
สั มมนาทางวิทยาการข้ อมูลและสารสนเทศ
3(3-0-6)
Seminar in Data and Information Science
นาเสนอความต้องการด้านวิชาการ การวางแผนการทางาน ความรู ้ พ้ืนฐานส าหรั บ
หลักสู ตรวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ พัฒนาเทคนิ คสาหรับการประเมิ นตนเอง
อย่างต่อเนื่ องสาหรับการเรี ยนรู ้ บุคลิ กลักษณะเฉพาะตน ความสนใจทางอาชี พ และ
การวางแผนอาชีพ
Introduce the student to the academic requirements, career planning and information
literacy for the Data and Information Science degree programs; Develop techniques
for continuing self- assessment of learning styles, personality traits, vocational
interests, and career plans
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หัวข้ อพิเศษทางวิทยาการข้ อมูลและสารสนเทศ
3(0-9-3)
Special Topic in Data and Information Science
หัวข้อความก้าวหน้าทางวิชาการที่ น่าสนใจในสาขาวิทยาการข้อมู ลและสารสนเทศ
ซึ่งถูกเลือกโดยอาจารย์ผสู ้ อน
Recent advanced topics in the field of Data and Information Science selected by the
instructor
โครงการพิเศษ 1
3(0-0-12)
Special Project 1
รายวิชานี้ มีจุดมุ่งหมายให้นกั ศึกษาที่ไม่เลือกทาวิทยานิ พนธ์ทาการศึกษาค้นคว้าหัวข้อ
งานวิจยั ที่น่าสนใจ
Aim to provide students who choose the non-thesis option to undertake a research
study of their interest
โครงการพิเศษ 2
3(0-0-12)
Special Project 2
รายวิชานี้ มีจุดมุ่งหมายให้นกั ศึกษาที่ไม่เลือกทาวิทยานิ พนธ์ทาการศึกษาค้นคว้าหัวข้อ
งานวิจยั ที่น่าสนใจ โดยเน้นงานด้านการปฏิบตั ิ
Aim to provide students who choose the non-thesis option to undertake a research
study of their interest, emphasis on practical work
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 1)
36(0-0-144)
Thesis
การวิจยั และพัฒนาในสาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ จัดทารายงานและนาเสนอ
ให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริ ญญาโท
Research and development in the field of Data Science and Information, preparation
of report and presentation
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก 2)
12(0-0-48)
Thesis
การวิจยั และพัฒนาในสาขาวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ จัดทารายงานและนาเสนอ
ให้เหมาะสมกับการศึกษาระดับปริ ญญาโท
Research and development in the field of Data Science and Information, preparation
of report and presentation

4 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย
ข้อกาหนดในการทาโครงงานหรื องานวิจยั ต้องเป็ นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการข้อมูลและสารสนเทศ
ในด้านต่าง ๆ เช่ น เพื่อธุ รกิ จ เพื่อการเรี ยนการสอน หรื อเพื่อทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งให้นกั ศึกษาใน
หลักสู ตรฯ ทาโครงงานหรื องานวิจยั ที่สามารถตีพิมพ์ได้ท้ งั ในระดับชาติหรื อนานาชาติ
4.1 คาอธิบายโดยย่อ
เน้น การสร้ า งสรรค์ผ ลงานวิ จ ัย ที่ เ ป็ นนวัต กรรมใหม่ ห รื อ ประยุก ต์ท างด้า นวิท ยาการข้อ มู ล และ
สารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึ งเป็ นโครงงานหรื องานวิจยั ที่นาเสนอ
หลักการและแนวคิด สามารถนาไปประยุกต์ใช้งานได้จริ ง ซึ่ งเป็ นประโยชน์กบั สังคม นักศึกษา และนักวิจยั รุ่ น
ใหม่ต่อไป
4.2 มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
นักศึกษาสามารถจัดทาวิทยานิ พนธ์ หรื อโครงงานที่ มีคุณภาพ เป็ นการสร้ างองค์ความรู ้ ต่อยอดจาก
ความรู ้ เ ดิ ม หรื อ ประยุ ก ต์ ใ ช้ อ งค์ ค วามรู ้ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ วิ ท ยาการข้อ มู ล และสารสนเทศ วิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่ งเสริ มให้นกั ศึกษาได้นาเสนอผลงานวิจยั ทั้งเวทีในระดับชาติ และ
นานาชาติ
4.3 ช่ วงเวลา
อยูใ่ นกรอบของเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสู ตร
แผน ก แบบ ก1
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปี การศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
แผน ก แบบ ก2
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
แผน ข
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ของปี การศึกษาที่ 2
4.4 จานวนหน่ วยกิต
แผน ก แบบ ก1 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 12 หน่วยกิต
แผน ข
6 หน่วยกิต
4.5 การเตรียมการ
1. อาจารย์ที่ป รึ กษาวิทยานิ พ นธ์ และนักศึ กษาต้องเสนอหัวข้อวิทยานิ พ นธ์ ภาคการศึ กษาแรกเข้าให้
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตร
2. หลักสู ตรมีการแนะนาแนวทางการทาวิทยานิพนธ์
3. มีการกาหนดชัว่ โมงการให้คาปรึ กษาทุกสัปดาห์

4.6 กระบวนการประเมินผล
1. การพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์หรื อโครงงาน
2. การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์หรื อโครงงาน
3. การสอบวิทยานิพนธ์หรื อโครงงาน
4. การเผยแพร่ งานวิจยั ในระดับชาติและนานาชาติ

