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หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ แขนงวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์

(วชิาเอกวทิยาการขอ้มลู) 

สาขาวชิาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

10103 ทกัษะชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Life Skills 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการสือ่สาร การแสวงหาความรู ้และการใชเ้ทคโนโลยใีนการด าเนนิชวีติ 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการคดิ วเิคราะห ์และการแกปั้ญหาในสถานการณ์ตา่งๆ 

 3. เพือ่พัฒนาตนใหม้คีณุธรรม จรยิธรรมและมนุษยสมัพันธ ์

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ทักษะในการด าเนนิชวีติในสงัคม ความใฝ่รู ้การแสวงหาและพัฒนาความรู ้การใชเ้ทคโนโลย ีการใชเ้หตผุล 

การคดิวเิคราะห ์การแกปั้ญหา การเจรจาตอ่รอง การบรหิารตนเอง การจัดการอารมณ์และความเครยีด ความเขา้ใจตนเอง 

คณุธรรม จรยิธรรม มนุษยสมัพันธ ์มารยาท และการสมาคม 

10111 ภาษาองักฤษเพือ่การสือ่สาร (6 หนว่ยกติ) 

 English for Communication 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหส้ามารถใชภ้าษาองักฤษเป็นเครือ่งมอืในการสือ่สาร 

 2. เพือ่ศกึษาโครงสรา้ง ศพัท ์และส านวนภาษาองักฤษทีส่ าคญั 

 3. เพือ่สามารถใชท้กัษะฟัง พูด อา่น เขยีนภาษาองักฤษใหถ้กูตอ้งและเหมาะสมในสถานการณ์ตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 โครงสรา้ง ศัพท ์และส านวนภาษาอังกฤษทีใ่ชใ้นการฟัง การพูด การอา่น และการเขยีนภาษาอังกฤษ

เพือ่การสือ่สาร 

10131 สงัคมมนุษย ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Human Society 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความเป็นมนุษย ์ชมุชน และสงัคม 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจกลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลตอ่การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์

 3. เพือ่เสรมิสรา้งความรับผดิชอบตอ่สงัคมและประเทศชาต ิ

ค าอธบิายชุดวชิา 

 ลกัษณะพืน้ฐานของความเป็นมนุษย ์การรวมตวัเป็นชมุชนและสงัคม การกระจายและการตัง้ถิน่ฐานของมนุษย ์

องคป์ระกอบของสงัคม พฤตกิรรมมนุษยใ์นสงัคม กลไกทางการเมอืง กฎหมาย เศรษฐกจิและสงัคม ซึง่สง่ผลต่อ

การจัดระเบยีบสงัคมมนุษย ์ปัญหาสงัคมและแนวทางแกไ้ข การเสรมิสรา้งสงัคมทีด่ ี
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10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ (6 หนว่ยกติ) 

 Science, Technology and Environment for Life 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับแนวคดิ กฎเกณฑ์ และพัฒนาการทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีม่ี

อทิธพิลตอ่ความคดิ และความเป็นอยูข่องมนุษย ์

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัววิฒันาการของสิง่มชีวีติและมนุษย ์

 3. เพือ่ใหเ้ขา้ใจความสมัพันธร์ะหวา่งมนุษยก์บัสิง่แวดลอ้มและผลกระทบของวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ทีม่ตีอ่สิง่แวดลอ้ม 

 4. เพือ่ใหม้คีวามรูใ้นการประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นชวีติประจ าวนั 

 5. เพือ่เสรมิสรา้งความคดิเชงิวทิยาศาสตรแ์ละจติส านกึในการรักษาสิง่แวดลอ้ม 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิ ทฤษฎี ความคดิเชงิวเิคราะห์ กฎเกณฑ์และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ธรรมชาตวิทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกับมนุษย ์องคป์ระกอบของร่างกายมนุษย ์มนุษยก์ับสิง่แวดลอ้ม สขุภาพอนามัยและ

โภชนาการ การประยกุตว์ทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละคณติศาสตรใ์นการด ารงชวีติ 

10151 ไทยศกึษา (6 หนว่ยกติ) 

 Thai Studies 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์สงัคม ภาษาและวฒันธรรม 

 2. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูท้ีไ่ดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการด ารงชวีติ 

 3. เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจและเกดิความภาคภมูใิจในความเป็นไทย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้กีย่วกบัความเป็นไทยในดา้นประวตัศิาสตร ์การตัง้ถิน่ฐาน การเมอืง เศรษฐกจิ วฒันธรรม ศาสนา

และพธิกีรรม ภาษาและวรรณคด ีศลิปกรรมและวฒันธรรม 

96102 คณติศาสตรแ์ละสถติสิ าหรบัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics and Statistics for Science and Technology 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับคณิตศาสตร์ อันเป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งในการท าความเขา้ใจตอ่   

ชดุวชิาตา่งๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลงั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสถติ ิและสามารถน าความรู ้ความเขา้ใจนีไ้ปใชท้ าความเขา้ใจตอ่

ชดุวชิาตา่งๆ ทางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยทีีต่อ้งศกึษาในภายหลงั 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ตรรกศาสตร์ เซต ระบบจ านวนจรงิ เรขาคณิตวเิคราะห ์ความสัมพันธ ์ฟังกช์ัน ล าดับ อนุกรม ฟังกช์ัน

พีชคณิตฟังก์ชันอดิสัย เมทริกซ์ ดีเทอร์มินันท์ เวกเตอร์ อนุพันธ์ อินทิกรัล การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่  

ความน่าจะเป็น ความรู เ้บื้องตน้เกี่ยวกับสถิติศาสตร์และสถิติพรรณา การแจกแจงตัวแปรสุ่ม สถิติศาสตร์  

องิพารามเิตอรเ์บือ้งตน้ สถติศิาสตร์ไม่องิพารามเิตอรเ์บือ้งตน้ การวเิคราะหส์หสัมพันธ ์การถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย 

และการประยกุตใ์ชค้ณติศาสตรแ์ละสถติทิางวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 



3 

 

 

96304 การสือ่สารขอ้มูลและระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Data Communications and Networking 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการสือ่สารขอ้มลู องคป์ระกอบของการสือ่สารขอ้มลู 

 2. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการและเกดิแนวคดิเกีย่วกับการสือ่สารขอ้มลูในรูปแบบตา่งๆ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถใชร้ะบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร ์เป็นเครือ่งมอืในการสือ่สารขอ้มลู 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเบือ้งตน้เกีย่วกับการสือ่สารขอ้มูล ฮารด์แวรส์ าหรับการสือ่สาร ชอ่งสญัญาณ สือ่และอปุกรณ์ใน

การสือ่สาร การรับส่งขอ้มูลและโพรโทคอล ซอฟตแ์วร์ทีเ่กีย่วขอ้งกับการสือ่สารขอ้มูล การสือ่สารแบบไรส้าย 

ความรูเ้กีย่วกับระบบเครือข่ายเบื้องตน้ ระบบเครือข่ายทอ้งถิน่ ระบบเครือข่ายแวน ระบบเครือข่ายแมน ระบบ

เครอืขา่ยอืน่ๆ ระบบอนิเทอรเ์น็ต ระบบอนิทราเน็ต ระบบเอ็กซท์ราเน็ต รวมทัง้จัดระบบเครอืขา่ยและความปลอดภัย

ของขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการสือ่สารขอ้มูลทางธรุกจิ 

96408 การจดัการระบบฐานขอ้มูล (6 หนว่ยกติ) 

 Database Systems Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่พัฒนาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัขอ้มลู สารสนเทศและระบบฐานขอ้มลู 

 2. เพือ่ใหม้ทีกัษะในการจัดการฐานขอ้มลูไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและเหมาะสมกบัสภาพองคก์าร 

 3. เพือ่ใหม้คีวามสามารถในการบรหิาร และการจัดการฐานขอ้มลูไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายของระบบฐานขอ้มูล คุณสมบัตแิละโครงสรา้งของระบบฐานขอ้มูล แบบจ าลองของขอ้มูล 

โครงสรา้งทางตรรกภาพและกายภาพของฐานขอ้มูล การจัดการขอ้มูลและคน้คนืขอ้มูล การควบคุมและรักษา  

ความปลอดภัยของฐานขอ้มูล พจนานุกรมขอ้มูล กรณีศกึษา และสถานการณ์จ าลองเกีย่วกับการใชป้ระโยชน์ของ

ฐานขอ้มลู 

96414 การโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Computer Programming 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละทักษะเกีย่วกับกระบวนการ วธิกีาร เทคนคิและเทคโนโลยทีีท่ันสมัยส าหรับการ

เขยีนโปรแกรม 

 3. เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจและสามารถเขยีนโปรแกรมไปใชป้ระโยชนใ์นงานธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิเกีย่วกับออปเจ็กตอ์อเรยีนเต็ดหรอืเชงิวัตถุ ตรรกะในการแกปั้ญหาและอัลกอรธิมึ การวเิคราะห์

ปัญหาในเชงิวัตถุ หลักการเขยีนโปรแกรมเชงิวัตถุ ขัน้ตอนการวางแผน วเิคราะห ์การเขยีนผังงาน โดยใชภ้าษา

ยูเอ็มแอล การออกแบบ การพัฒนา การทดสอบ และการตดิตัง้โปรแกรม เครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรม  

การจัดท าเอกสารคูม่อืโปรแกรม 
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96415 ระบบธุรกจิอจัฉรยิะ (6 หนว่ยกติ) 

 Business Intelligence Systems 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัธรุกจิอจัฉรยิะ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัการจัดการขอ้มูลขนาดใหญ่ของธรุกจิ 

 3. เพือ่ใหม้คีวามรูแ้ละทักษะเกีย่วกับการใชเ้ทคนคิวธิกีารตา่งๆ ในการวเิคราะหแ์ละจัดการขอ้มูลขนาดใหญ่

  ของธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความหมายและองคป์ระกอบของธุรกจิอัจฉรยิะ การจัดท าคลังขอ้มูลทางธุรกจิ เทคนคิในการท าเหมอืง

ขอ้มูลเพื่อคน้หาความรูใ้หม่ การจัดการขอ้มูลขนาดใหญ่ เทคนิคการค านวณและขัน้ตอนวธิสี าหรับวเิคราะห์และ 

ขุดคน้หารูปแบบในขอ้มูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมต่างๆ ของคลังขอ้มูล การพัฒนาคลังขอ้มูล การออกแบบ

คลังขอ้มูลส าหรับขอ้มูลทีม่ีความแตกต่างทางโครงสรา้ง การคัดกรองขอ้มูล การแปลงรูปขอ้มูล การท าความ

สะอาดขอ้มลู กรณีศกึษาเกีย่วกบัการใชแ้ละการสรา้งแบบจ าลองและคลงัขอ้มลูเพือ่ใชใ้นการตัดสนิใจทางธรุกจิ 

99203 คณติศาสตรส์ าหรบัวทิยาการคอมพวิเตอร ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Mathematics for Computer Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหเ้ขา้ใจหลกัการคณติศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัวทิยาการคอมพวิเตอร์ 

 2. เพื่อใหส้ามารถน าความรูด้า้นคณิตศาสตร์ไปใชใ้นการศกึษาเนื้อหาในชดุวชิาต่างๆ ทางวทิยาการ

  คอมพวิเตอรต์อ่ไป 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกบัทฤษฎทีางคณติศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกับวทิยาการคอมพวิเตอร ์ทฤษฎเีซต ฟังกช์นั

และซเีควนซ ์การนับ ตรรกศาสตรแ์ละอนิดักชนั รเีลชนั เทคนคิการพสิจูน์แบบตา่งๆ กราฟตน้ไม ้และพชีคณิตบูล

ลนี 

99204 สถติสิ าหรบัวทิยาการขอ้มูล (6 หนว่ยกติ) 

 Statistics for Data Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัสถติทิีจ่ าเป็นในงานดา้นวทิยาการขอ้มลู 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการในการใชค้า่ทางสถติใินการท านายผลลพัธ ์

 3. เพือ่สรา้งทักษะในการใชค้่าทางสถติใินการออกแบบการทดลอง และการแกปั้ญหาในงานดา้นการ

  วเิคราะหข์อ้มลูทางธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความน่าจะเป็นเบือ้งตน้ การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุม่แบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การ 

แจกแจงของหน่วยตัวอย่าง ทฤษฎีบทขดีจ ากัดส่วนกลาง การแจกแจงแบบปกต ิการทดสอบเชงิสถติสิ าหรับ

เวกเตอรค์า่เฉลีย่และเมทรกิซค์วามแปรปรวนร่วม การประยุกตใ์ชค้า่ทางสถติกิับการสรา้งตัวแบบทีใ่ชใ้นการเรยีนรู ้

ของเครือ่ง ความสมัพันธร์ะหวา่งตัวแบบการตัดสนิใจกับคา่ทางสถติติ่างๆ การวัดประสทิธภิาพของการเรียนรูข้อง

เครือ่งดว้ยคา่ทางสถติ ิการใหค้วามหมายจากคา่ทางสถติทิีเ่ป็นผลลพัธจ์ากการวเิคราะหข์อ้มลู 
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99205 หลกัวทิยาการขอ้มูลและการแสดงผลดว้ยแผนภาพ (6 หนว่ยกติ) 

 Principle of Data Science and Data Visualization 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัวทิยาการขอ้มลู 

 2. เพือ่ใหส้ามารถวเิคราะหแ์ละประมวลผลขอ้มลูในงานดา้นวทิยาการขอ้มลูได ้

 3. เพื่อใหม้ีแนวคดิเกีย่วกับการใชข้อ้มูลและการประยุกตท์ฤษฎีทีเ่กีย่วขอ้ง ในการแปลผลและหา  

  ความหมายจากชดุขอ้มลูทางธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 แนวคดิพืน้ฐานเกีย่วกับขอ้มูล องคป์ระกอบของขอ้มลู การเก็บรวบรวมขอ้มูล การแสดงผลขอ้มูลใหเ้ห็น

ภาพ เครื่องมอืและรูปแบบในการแสดงผลขอ้มูลใหอ้ยู่ในรูปแบบแผนภาพ ทฤษฎกีราฟ วธิกีารทางสถติสิ าหรับ

วทิยาการขอ้มูล การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพในรูปแบบดจิทิัล วธิคี านวณและแสดงผลขอ้มูลใน

รูปแบบตา่งๆ การใชเ้ครือ่งมอืและขัน้ตอนวธิใีนการวเิคราะหข์อ้มลูทางธรุกจิ 

99314 โครงสรา้งขอ้มูลและข ัน้ตอนวธิ ี (6 หนว่ยกติ) 

 Data Structures and Algorithms 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัโครงสรา้งขอ้มลูทีจ่ะน าไปใชใ้นการจัดการขอ้มลู 

 2. เพือ่ศกึษาอลักอรธิมึทีใ่ชก้ารจัดการโครงสรา้งขอ้มลูแบบตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับโครงสรา้งขอ้มลูและอัลกอรธิมึ โครงสรา้งขอ้มลูแบบเชงิเสน้ และโครงสรา้งของ

ขอ้มูลแบบไม่เป็นเชงิเสน้ สแตก ควิ ลงิคล์สิต ์โครงสรา้งแบบตน้ไม ้และกราฟ อัลกอรธิมึทีใ่ชจั้ดการโครงสรา้งขอ้มูล 

การคน้หาขอ้มูล และการจัดเรียงขอ้มูล อัลกอรธิมึของโปรแกรมแบบยอ้นกลับ และการวเิคราะหก์ารท างานของ

อลักอรธิมึ 

99315 สถาปตัยกรรมคอมพวิเตอรแ์ละระบบปฏบิตักิาร (6 หนว่ยกติ) 

 Computer Architecture and Operation Systems 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ศกึษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพวิเตอร ์

 2. เพือ่ศกึษาการท างานของระบบปฏบิัตกิารคอมพวิเตอรแ์ละโมบาย 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ศกึษาสถาปัตยกรรมของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบบัส ระบบหน่วยความจ า ล าดับชัน้หน่วยความจ า 

หน่วยความจ าแคช หน่วยความจ าหลักคาบเกีย่วและแบบขนาน หน่วยความจ าเสมอืน เลขคณิตของคอมพวิเตอร์

ความเร็วสงู สถาปัตยกรรมแบบขนาน ประเภทและการท างานของระบบปฏบิัตกิารคอมพวิเตอรแ์ละโมบาย ฟังกช์นั

ต่างๆ ในการใชง้านและการจัดการระบบ การใชโ้ปรแกรมพรอ้มกันมากกว่าหนึ่งโปรแกรม การซงิโครไนซเ์ซชัน 

บริเวณวิกฤต การเขา้คิว บัฟเฟอร์ของขอ้มูล การติดขัด การจัดการกระบวนการ การจัดการหน่วยความจ า 

การจัดการหน่วยอปุกรณ์อืน่ๆ การจัดการไฟลแ์ละการป้องกนัระบบ 
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99322 องคก์รดจิทิลัและการบรหิารจดัการ (6 หนว่ยกติ) 

 Digital Organization and Management 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัแนวคดิและลักษณะขององคก์รดจิทิลั 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการและวธิกีารออกแบบองคก์รดจิทิลัทีส่อดคลอ้งกับเทคโนโลยดีจิทิัล 

 3. เพื่อใหม้ีแนวคดิเกีย่วกับการพัฒนาและปรับเปลีย่นกระบวนการทางธุรกจิใหม้ีความทันสมัยและ  

  สอดคลอ้งกบัการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ี

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความส าคัญของเทคโนโลยดีจิทิัลกับกระบวนการท างานในภาคธุรกจิ รูปแบบของกระบวนการธุรกจิ 

ในยคุดจิทิลั ประเภท บทบาท และกจิกรรมทางเทคโนโลยดีจิทิัลทีเ่กีย่วขอ้งกับการด าเนนิธรุกจิ ทศิทางการพัฒนา

องคก์รดจิทิัล การพัฒนาบคุลากร การพัฒนากระบวนการท างาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ หลักการและวธิีการ

ออกแบบองคก์รดจิทิัลและเครือ่งมอืส าหรับการพัฒนาองคก์รดจิทิัล หลักธรรมาภบิาลและการก ากับบรหิารกจิการ 

ทีด่ ีการปรับกระบวนการทางธรุกจิใหส้อดรับกบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไป 

99323 การโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรบัวทิยาการขอ้มูล (6 หนว่ยกติ) 

 Computer Programming for Data Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่สรา้งแนวคดิของการโปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าหรับงานดา้นวทิยาการขอ้มลู 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัหลกัการการเขยีนโปรแกรมในการวเิคราะหข์อ้มลูและท านายผลลพัธ์ 

 3. เพือ่สรา้งทกัษะในการเขยีนโปรแกรมกบัเซตขอ้มลูทางสถติ ิ

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การวเิคราะหข์อ้มูลทางคณิตศาสตรเ์พื่อใชใ้นการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร์วเิคราะหข์อ้มูลทางสถติ ิ

ภาษาคอมพวิเตอร์และเครื่องมือทีใ่ชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล โครงสรา้งของการเขยีนโปรแกรมแบบฟังกช์ัน การ

ควบคุม การวนลูป รูปแบบของตัวแปรและเซตขอ้มูลทางสถติ ิเมตรกิซ ์ขอ้มูลแบบรายการและเฟรมขอ้มูล การ

ประยุกตร์ูปแบบและเทคนคิการเขยีนโปรแกรมเพือ่เตรยีมชดุขอ้มูลในงานดา้นการวเิคราะหข์อ้มูล การสรา้งโมเดล

ในการตดัสนิใจ รูปแบบของการอา่นผลลพัธแ์ละแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบตา่งๆ 

99423 ขอ้มูลขนาดใหญแ่ละการประยกุต ์ (6 หนว่ยกติ) 

 Big Data and Applications 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับลักษณะของขอ้มูลขนาดใหญ่ การท างานดา้นการวเิคราะหข์อ้มูลกับขอ้มูล

  ขนาดใหญ ่และการใชป้ระโยชนใ์นดา้นตา่งๆ 

 2. เพื่อใหม้ีความรูเ้กี่ยวกับกระบวนการท าคลังขอ้มูลและเหมืองขอ้มูลเพื่อสกัดเอาความรูไ้ปใช ้     

  ประโยชนก์บังานทางธรุกจิ 

 3. เพือ่สรา้งทกัษะในการใชง้านเครือ่งมอืและออกแบบการประยุกตใ์ชง้านขอ้มลูในแงข่องการวเิคราะห์

  หรอืการท านายผลใหเ้ป็นประโยชนก์ับการตดัสนิใจดา้นธรุกจิ 
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 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกับขอ้มูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมของคลังขอ้มูล การสกัดขอ้มูล การแปลงขอ้มูล

และการน าขอ้มูลเขา้ระบบคลังขอ้มูล กระบวนการท าเหมอืงขอ้มูลกับขอ้มูลขนาดใหญ่ เครือ่งมอืตา่งๆ ในการท า

คลังขอ้มูลและเหมืองขอ้มูล การประมวลผลขอ้มูลแบบคลาวด์ กระบวนการวิเคราะห์ขอ้มูลขนาดใหญ่ 

สถาปัตยกรรมการประมวลผลขอ้มูลขนาดใหญ่แบบฮาดปูและแมปรดีวิซ ์การน าความรูท้ีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลู

ขนาดใหญไ่ปประยกุตใ์ชก้บัการบรหิารงานทางธรุกจิ การประยกุตใ์ชเ้ครือ่งมอืทางดา้นไอโอทกีับขอ้มูลขนาดใหญ ่

99424 ปญัญาประดษิฐแ์ละการเรยีนรูข้องเครือ่ง (6 หนว่ยกติ) 

 Artificial Intelligence and Machine Learning 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกับการเรยีนรูข้องเครือ่ง อัลกอรทิมึทีใ่ชใ้นการเรยีนรูข้องเครือ่ง และการเรยีนรู ้

  เชงิลกึ 

 2. เพือ่ใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัปัญญาประดษิฐ ์เทคนคิทีใ่ชใ้นปัญญาประดษิฐ ์

 3. เพือ่ใหส้ามารถน าความรูเ้กีย่วกบัการเรยีนรูข้องเครือ่งไปประยุกตใ์ชก้บังานดา้นตา่งๆ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับปัญญาประดษิฐ ์เอเจนต ์เทคนคิทางปัญญาประดษิฐ ์การหาคา่เหมาะสม การ

ประยุกต์ใชปั้ญญาประดิษฐ์ ความรูเ้บื้องตน้เกี่ยวกับการเรียนรูข้องเครื่อง อัลกอริทึมส าหรับการเรียนรูข้อง

เครือ่งแบบมผีูส้อน การเรยีนรูข้องเครือ่งแบบไมม่ผีูส้อน และการเรยีนรูข้องเครือ่งแบบเสรมิก าลงั การเรยีนรูเ้ชงิลกึ 

การประมวลผลภาพและเสยีง การประมวลผลภาษาธรรมชาต ิและการประยกุตก์ารเรยีนรูข้องเครือ่ง 

99425 ประสบการณว์ชิาชพีวทิยาการขอ้มูล (6 หนว่ยกติ) 

 Professional Experience in Data Science 

 วตัถปุระสงค ์

 1. เพื่อสรา้งแนวคดิเกี่ยวกับการท างานที่มีวัตถุประสงค์ในการวเิคราะห์ขอ้มูลและท านายผลลัพธ์ 

  เพือ่การตดัสนิใจในทางธรุกจิ 

 2. เพือ่เพิม่ประสบการณ์ในการท างานดา้นการวเิคราะหข์อ้มูลในทางธรุกจิ 

 3. เพือ่เพืม่ทกัษะในการออกแบบ วางแผน และเขยีนโปรแกรมดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูในทางธรุกจิ 

 ค าอธบิายชุดวชิา 

 การประยุกต์หลักการ ทฤษฎี และเทคนิคต่างๆ เพื่อใชใ้นการท างานดา้นวิทยาการขอ้มูล การใช ้

กรณีศกึษาและสถานการณ์จ าลองในการวเิคราะหแ์ละแกปั้ญหา การประยุกตใ์ชค้วามรูด้า้นวทิยาการขอ้มูลในการ

แกปั้ญหาจากกรณีศกึษา การก าหนดปัจจัยแห่งความส าเร็จในการแกปั้ญหา การท าความเขา้ใจเกีย่วกับศักยภาพ

ของเครือ่งมอืและผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในทางเลอืกตา่งๆ การรับผดิชอบตอ่องคก์รและสงัคม จรรยาบรรณในวชิาชพี

ดา้นวทิยาการขอ้มลู ความรูเ้กีย่วกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีดา้นวทิยาการขอ้มลู 
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