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หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาการสารสนเทศ  
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัส    25580191103199 
ภาษาไทย:  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 
ภาษาอังกฤษ:  Master of Science Program in Data Science 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อปริญญาภาษาไทย:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล) 
 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:  Master of Science (Data Science) 
 อักษรย่อภาษาไทย:  วท.ม. (วิทยาการข้อมูล) 
 อักษรย่อภาษาอังกฤษ:  M.Sc. (Data Science) 
 
 

3. วิชาเอก    - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 แผน ก แบบ ก 1    36 หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 แผน ข   ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร  
5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาโท 
5.2 ภาษาที่ใช้   

  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ  
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษบางรายวิชา)  
 5.3 การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย 
  รับเฉพาะนิสิตต่างชาติ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ (นิสิตต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี) 
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5.4 ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอ่ืน  
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  และมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโครงการการผลิตบัณฑิตระดับ

บัณฑิตศึกษา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยของรัฐ 20 สถาบัน 

  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ชื่อสถาบัน...................................................................................................  
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ............................................... 
  รูปแบบของการร่วม 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)...............................................  

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. เปิดสอน ภาคการศึกษา ปีการศึกษา  
 
 

  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 
  ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 
  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 
 
  สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  5/2562 
  วันที่  21  เดือน   พฤษภาคม    พ.ศ. 2562 
  สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  6/2562 
  วันที่  27  เดือน    มิถุนายน      พ.ศ. 2562 
  สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  ....................... 
  วันที่...................  เดือน...................    พ.ศ. ...................  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล มีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563 
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8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
- อาจารย์ 
- นักวิจัยและนักวิชาการขั้นสูงด้านวิทยาการข้อมูล 
- นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientists) 
- นักวิเคราะห์ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Business Analysts)  

 

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (1) นางอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน เลขประจ าตัวประชาชน 3-9699-0035x-xx-x 
  วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 
  วท.ม. (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 
  วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2539  
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 (2) นายจักริน สุขสวัสดิ์ชน เลขประจ าตัวประชาชน 3-2002-0022x-xx-x 
  วท.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 
  วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
                                                    พ.ศ. 2550 
  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2541  
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

 (3) นางสาวสุวรรณา รัศมีขวัญ เลขประจ าตัวประชาชน 3-1009-0000x-xx-x 
  Ph.D. (Computer Science) University of Warwick, UK พ.ศ. 2545 
  วท.ม. (สารสนเทศคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2537 
  บธ.บ. (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พ.ศ. 2535  
  ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 ในสถานที่ตั้ง  
 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 

  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

วิวัฒนาการของศาสตร์ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) มีความส าคัญต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งจัดอยู่ในหนึ่งในหน้าของอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve)  ตามนโยบายของรัฐบาล
และยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 รวมไปถึงความจ าเป็นในการขับเคลื่อนสามยุทธศาสตร์หลักของประชาคม
อาเซียนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) โดยศาสตร์ด้านวิทยาการข้อมูลเป็นพหุสาขาวิชาที่มี
ความครอบคลุมและเกี่ยวข้องกับศาสตร์ที่หลากหลาย ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ สถิติ คณิตศาสตร์  
การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และการสร้างมโนภาพในมิติท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ปัจจุบันข้อมูลขององค์กรมีขนาดใหญ่ (Big Data) มีความซับซ้อน (Complexity) มีความหลากหลาย 
(Heterogenous) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (High Velocity) และมีความต้องการผลลัพธ์ในรูปแบบ
หลากหลาย (Variety Outputs) ดังนั้น ศาสตร์ทางวิทยาการข้อมูลจึงมีบทบาทส าคัญในงานต่าง ๆ เช่น  

informatics
Text Box
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

-ปรัชญา- 
ผลิตมหาบัณฑิตเพ่ือเป็นนักจัดการข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล และนักสร้างมโนภาพข้อมูล ที่ใช้วิทยาการ

สารสนเทศเป็นเครื่องมือในการสร้างค าตอบ มีคุณธรรม ผลงานวิจัยเป็นเลิศ มุ่งสร้างนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของยุทธศาสตร์ประเทศ 

 

-ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง- 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล ได้พัฒนาขึ้นเพ่ือตอบสนองต่อความ

ต้องการบุคลากรด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ของประเทศไทย โดยมีผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Expected Learning Outcomes) ของหลักสูตร ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

1. มีทักษะและจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านวิทยาการข้อมูล 

2. สามารถสร้างงานวิจัยข้ามศาสตร์ด้วยความรู้ด้านการจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การสร้างมโนภาพข้อมูล บนพ้ืนฐานของปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ 

3. สามารถใช้ข้อมูลเพ่ือสร้างนวัตกรรมหรือแบบจ าลองทางธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล เพ่ือ
แก้ปัญหาอันได้มาซ่ึงค าตอบที่เหมาะสม หรือสนับสนุนการวางแผนก าหนดกลยุทธ์และสร้างโอกาสทางธุรกิจ 

4. สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นมืออาชีพด้านวิเคราะห์ข้อมูลจากทักษะ
ปฏิบัติหรือปัญหาที่ก าลังด าเนินงาน 

5. สามารถน าและท างานร่วมกับผู้อื่นเพ่ือบรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
สื่อสารอย่างเหมาะสม 
 

-ความส าคัญ- 
หลักสูตรนี้มีความสอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินธุรกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลจ านวนมหาศาลในยุคประเทศ
ไทย 4.0 ประกอบกับการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ที่กลายเป็นโครงข่ายพ้ืนฐาน 
(Infrastructure) ส าคัญของอุตสาหกรรม ใน 10 S-Curve ที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 
 

-เหตุผลในการปรับปรุง- 
เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 

ได้เปิดสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี ประกอบกับสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านศาสตร์การวิเคราะห์ข้อมูล 
ตลอดถึงจากการรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดในช่วงของการด าเนินงานของหลักสูตรเดิม พบว่า 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความต้องการให้หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะหลักของบัณฑิตในด้านเกี่ยวกับพ้ืนฐานด้าน
กระบวนการทางธุรกิจ สถิติ และข้ันตอนที่ชาญฉลาดส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมข้อมูล การได้
รับรองมาตรฐานวิชาชีพในระดับสากล การฝึกการท างานเป็นทีมผ่านระบบค่ายเข้มข้น ตลอดถึงเครื่องมือ
สมัยใหม่ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  จงึมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาการสารสนเทศ   ให้เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล เพ่ือก่อให้เกิดความ
ชัดเจนในศาสตร์และตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนี้ การผลิตบัณฑิตจะสอดคล้องต่อ
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2558 และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบระยะเวลา 5 ปี 
 

-วัตถุประสงค์- 
 เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีสมรรถนะ ดังนี้  

1. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีจรรยาบรรณวิชาชีพในการน าความรู้ด้านวิทยาการข้อมูลไปประยุกต์
ในการพัฒนาสังคมและประเทศให้เข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน 

2. มีความรู้เชิงลึก มีทักษะวิจัย สามารถติดตามความก้าวหน้าในศาสตร์การจัดการข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างมโนภาพข้อมูล บนพื้นฐานของปัญญาประดิษฐ์และระบบอัจฉริยะ 

3. สามารถพัฒนากระบวนการการแก้ปัญหาหรือขั้นตอนวิธีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างมโนภาพข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตลอดถึงสามารถเลือกใช้คณิตศาสตร์ 
สถิติ ขั้นตอนวิธี หรือเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ปัญหาที่หลากหลาย 

4. สามารถในการท างานเป็นทีม และมีปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม 

5. มีความเชี่ยวชาญการใช้ศาสตร์ด้านวิทยาการข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์ อภิปราย น าเสนอผล
อย่างมืออาชีพ และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ 
สกอ.ก าหนดและให้มี
ความสอดคล้องกับบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือฯ 
มหาวิทยาลัยของรัฐ 20 
สถาบัน 

- พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐานจาก
หลักสูตรในระดับสากล 

- ติดตามประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 
 

- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของภาครัฐและ
เอกชน และการ
เปลี่ยนแปลงของ
วิทยาการและเทคโนโลยี 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้านวิทยาการ
ข้อมูล 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจในการใช้บัณฑิตของ
ผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 3.51 

- ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจใน
ด้านทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการท างาน โดย
เฉลี่ยในระดับดี(ไม่น้อยกว่า 
3.51) 
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พัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน การวิจัยขั้น
สูง และบริการวิชาการ ให้
มีประสบการณ์จากการน า
ความรู้ทางวิทยาการ
ข้อมูลไปปฏิบัติงานจริง 

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้าน
วิทยาการข้อมูลที่ก่อให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาประเทศในองค์รวม น าไปสู่การ
บริการวิชาการอย่างยั่งยืนที่ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนและยุทธศาสตร์
ประเทศไทย 4.0 
(* ยุทธศาสตร์คณะวิทยาการสารสนเทศ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖ *) 

ความต้องการที่เพ่ิมขึ้นจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียพร้อมกับความพึงพอใจ
ที่เพ่ิมขึ้นต่อนวัตกรรมและการ
บริการวิชาการของคณะฯ 

 
  



12 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
  และ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  
  ระบบไตรภาค  
  ระบบจตุรภาค  
  ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
   มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์ 
   ไม่มีภาคฤดูร้อน 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาต้น  เดือน   กรกฎาคม    ถึง   พฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาปลาย  เดือน   ธันวาคม      ถึง   มีนาคม 
 ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือน   เมษายน      ถึง   พฤษภาคม (ถ้ามี) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม 
 แผน ก1 

1. มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และวิทยาการ
ข้อมูลโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75 กรณีท่ีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

3. มีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าในคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง 

 
 แผน ก 2 

1. มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาการข้อมูล 
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วิทยาการสื่อผสม สถิติ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้า 
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ภูมิศาสตร์สารสนเทศกรณีที่คุณสมบัติไม่เป็นไปตามนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. มีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าในคณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง 

 
 แผน ข 

1. มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

2. เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและเรียนวิชาที่เก่ียวข้องกับ
คอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย หรือ เป็นบุคคลที่ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ ผ่านการ
อบรมหลักสูตรด้านวิทยาการสารสนเทศ  หรือมีประสบการณ์ด้านวิทยาการสารสนเทศมาอย่างน้อย 3 ปีกรณีท่ี
คุณสมบัติไมเ่ป็นไปตามนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. หากจ าเป็นต้องเรียนวิชาปรับพื้นฐานให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรโดยไม่นับเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร 

 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
1. นิสิตมีทักษะด้านการอ่านและการเขียนเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษไม่เพียงพอ 
2. นิสิตมีความรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และสถิติไม่เพียงพอ 
3. นิสิตมีปัญหาในการปรับตัวต่อการเรียนที่ต้องศึกษาค้นคว้าและอ่านเอกสารงานวิจัย 
4. นิสิตขาดความชัดเจนในประเด็นหัวข้อที่จะท าวิจัย 

 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
1.  จัดท าโครงการอบรมเพ่ือปรับพ้ืนฐานและเสริมทักษะ ในประเด็นต่อไปนี้ 

1. คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมตารางงาน (Spreadsheet) และ Rapid Miner 
3. ภาษาส าหรับการวิทยาการข้อมูล เช่น R, Python 

2. จัดปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อแนะน าการปรับตัวให้เข้ากับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา 
3. จัดท าระบบติดตามความก้าวหน้าในการท าวิจัยของนิสิต 

  

informatics
Text Box
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2.7 ระบบการศึกษา 
       แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
 อ่ืนๆ (ระบุ) 

 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 และที่

แก้ไขเพ่ิมเติม 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   
แผน ก แบบ ก 1     36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2   ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 
แผน ข   ไม่น้อยกว่า  36 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
   1) แผน ก แบบ ก 1 
   หมวดวิชาบังคับ   ไม่นับหน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
 2) แผน ก แบบ ก 2 
   หมวดวิชาบังคับ 15  หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า   9  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์ 12  หน่วยกิต 
 3) แผน ข 
   หมวดวิชาบังคับ 15  หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 15  หน่วยกิต 
   งานค้นคว้าอิสระ   6  หน่วยกติ 
 

3.1.3 รายวิชา 
 

 แผน ก แบบ ก 1 
 หมวดวชิาบังคับ        ไม่นับหน่วยกิต 
 88959162 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 1    1 (0-2-1) 
   Seminar in Data Science I 
 88959262 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 2    1 (0-2-1) 
   Seminar in Data Science II 
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 วิทยานิพนธ์       36 หน่วยกิต 
 88969762 วิทยานิพนธ์      36 (0-0-108) 
   Thesis 
 
 แผน ก แบบ ก 2 
 หมวดวชิาบังคับ       15 หน่วยกิต 
 88950162 เครื่องมือส าหรับวิทยาการข้อมูล    3 (2-2-5) 
   Tools for Data Science 
 88955162 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล    3 (3-0-6) 
   Statistics for Data Science 

88951162 ขั้นตอนวิธีส าหรับวิทยาการข้อมูล    3 (3-0-6) 
   Algorithms for Data Science 

88955262 การเตรียมข้อมูล      3 (2-2-5) 
   Data Preparation 
 88958162 กระบวนการทางธุรกิจและวิทยาการข้อมูล   3 (3-0-6) 
   Business Process and Data Science 
 88959162 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 1 (ไม่นับหน่วยกิต)  1 (0-2-1) 
   Seminar in Data Science I 
 88959262 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 2 (ไม่นับหน่วยกิต)  1 (0-2-1) 
   Seminar in Data Science II  
  

หมวดวิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
 วิชาด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงดิจิทัล (Data Science and Digital Analytics) 

88952162 การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล    3 (3-0-6) 
   Storing and Retrieving Data 

88955362 การออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล   3 (3-0-6) 
   Data Warehouse Design and Architecture 

88955462 การค้นพบองค์ความรู้และการท าเหมืองข้อมูล  3 (3-0-6) 
   Knowledge Discovery and Data Mining 

88956162 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ    3 (3-0-6) 
   Natural Language Processing 

88956262 ระบบแนะน า      3 (3-0-6) 
   Recommender Systems 

88961162 วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด     3 (3-0-6) 
   Optimization Methods 

88963162 การประมวลผลแบบกลุ่มหมอกและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ 3 (3-0-6) 
   Fog Computing and Internet of Things 

88965162 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่    3 (3-0-6) 
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   Big Data Analytics 
88967162 การวิเคราะห์แบบทันกาล และอัตโนมัติ   3 (3-0-6) 

   Real time Analytics and Automations 
  

วิชาด้านเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเชิงดิจิทัล (Digital Business Analytics & 
Technology) 

88950262 วิทยาการข้อมูลส าหรับการประยุกต์ทางธุรกิจ  3 (3-0-6) 
   Data Science for Business Applications 

88952262 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเชิงดิจิทัล   3 (2-2-5)  
   Digital Business Process Management 

88952362 การเปลี่ยนรูปเชิงดิจิทัล      3 (3-0-6) 
   Digital Transformation 

88952462 สถาปัตยกรรมองค์การ     3 (3-0-6) 
   Enterprise Architecture 

88952562 กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (3-0-6) 
   Information Technology Strategy and Management  

88952662 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์  3 (2-2-5) 
   Data Analysis for Strategic Management 

88954162 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์     3 (2-2-5) 
   Customer Relationship Management 

88955562  ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงองค์การ    3 (3-0-6) 
   Enterprise Database Management Systems 

88956362 การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ   3 (3-0-6) 
   Business Decision and Analytics 

88956462 หลักการและการพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ  3 (2-2-5) 
   Concept and Implementation of Business Intelligence System 

88962162 กลยุทธ์การออกแบบการคิดและการแก้ปัญหาขั้นสูง  3 (2-2-5)  
   Advanced Design Thinking and Problem Solving Strategies 

88965262 โครงสร้างพื้นฐานส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่   3 (3-0-6) 
   Big data Infrastructure  
 

วิชาด้านประกาศนียบัตรวิชาชีพและหัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล (Certified 
Professional and Selected Topics) 

 88959362 ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางวิทยาการข้อมูล 1  3 (2-2-5) 
   Certified Professional in Data Science 1 
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 88959462 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 1   3 (3-0-6) 
   Selected Topics in Data Science I 
 88959562 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 2   3 (2-2-5) 
   Selected Topics in Data Science II 

 88969162 ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางวิทยาการข้อมูล 2  3 (2-2-5) 
   Certified Professional in Data Science 2 
 88969262 ค่ายฝึกปฏิบัติการนวัตกรรมวิทยาการข้อมูล   3 (2-2-5) 
   Innovative Data Science Bootcamp 
 

วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
 88969962 วิทยานิพนธ์      12 (0-0-36) 
   Thesis 
 
 แผน ข 
 หมวดวชิาบังคับ       15 หน่วยกิต 
 88950162 เครื่องมือส าหรับวิทยาการข้อมูล    3 (2-2-5) 
   Tools for Data Science 
 88955162 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล    3 (3-0-6) 
   Statistics for Data Science 

88951162 ขั้นตอนวิธีส าหรับวิทยาการข้อมูล    3 (3-0-6) 
   Algorithms for Data Science 

88955262 การเตรียมข้อมูล      3 (2-2-5) 
   Data Preparation 
 88958162 กระบวนการทางธุรกิจและวิทยาการข้อมูล   3 (3-0-6) 
   Business Process and Data Science 
 88959162 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 1 (ไม่นับหน่วยกิต)  1 (0-2-1) 
   Seminar in Data Science I 
 88959262 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 2 (ไม่นับหน่วยกิต)  1 (0-2-1) 
   Seminar in Data Science II  
  

หมวดวิชาเลือก      ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
 วิชาด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงดิจิทัล (Data Science and Digital Analytics) 

88952162 การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล    3 (3-0-6) 
   Storing and Retrieving Data 

88955362 การออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล   3 (3-0-6) 
   Data Warehouse Design and Architecture 
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88955462 การค้นพบองค์ความรู้และการท าเหมืองข้อมูล  3 (3-0-6) 
   Knowledge Discovery and Data Mining 

88956162 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ    3 (3-0-6) 
   Natural Language Processing 

88956262 ระบบแนะน า      3 (3-0-6) 
   Recommender Systems 

88961162 วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด     3 (3-0-6) 
   Optimization Methods 

88963162 การประมวลผลแบบกลุ่มหมอกและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ 3 (3-0-6) 
   Fog Computing and Internet of Things 

88965162 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่    3 (3-0-6) 
   Big Data Analytics 

88967162 การวิเคราะห์แบบทันกาล และอัตโนมัติ   3 (3-0-6) 
   Real time Analytics and Automations 
  

วิชาด้านเทคโนโลยีและการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจเชิงดิจิทัล (Digital Business Analytics & 
Technology) 

88950262 วิทยาการข้อมูลส าหรับการประยุกต์ทางธุรกิจ  3 (3-0-6) 
   Data Science for Business Applications 

88952262 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเชิงดิจิทัล   3 (2-2-5)  
   Digital Business Process Management 

88952362 การเปลี่ยนรูปเชิงดิจิทัล      3 (3-0-6) 
   Digital Transformation 

88952462 สถาปัตยกรรมองค์การ     3 (3-0-6) 
   Enterprise Architecture 

88952562 กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ  3 (3-0-6) 
   Information Technology Strategy and Management  

88952662 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์  3 (2-2-5) 
   Data Analysis for Strategic Management 

88954162 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์     3 (2-2-5) 
   Customer Relationship Management 

88955562  ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงองค์การ    3 (3-0-6) 
   Enterprise Database Management Systems 

88956362 การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ   3 (3-0-6) 
   Business Decision and Analytics 

88956462 หลักการและการพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ  3 (2-2-5) 
   Concept and Implementation of Business Intelligence System 

88962162 กลยุทธ์การออกแบบการคิดและการแก้ปัญหาขั้นสูง  3 (2-2-5)  
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   Advanced Design Thinking and Problem Solving Strategies 
88965262 โครงสร้างพื้นฐานส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่   3 (3-0-6) 

   Big data Infrastructure  
 
วิชาด้านประกาศนียบัตรวิชาชีพและหัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล (Professional 

Certificate and Selected Topics) 
 88959362 ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางวิทยาการข้อมูล 1  3 (2-2-5) 

   Certified Professional in Data Science 1 
 88959462 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 1   3 (3-0-6) 
   Selected Topics in Data Science I 
 88959562 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 2   3 (2-2-5) 
   Selected Topics in Data Science II 

 88969162 ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางวิทยาการข้อมูล 2  3 (2-2-5) 
   Certified Professional in Data Science 2 
 88969262 ค่ายฝึกปฏิบัติการนวัตกรรมวิทยาการข้อมูล   3 (2-2-5) 
   Innovative Data Science Bootcamp 
 88969362 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 3   3 (3-0-6) 
   Selected Topics in Data Science III 
 88969462 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 4   3 (2-2-5) 
   Selected Topics in Data Science IV 
 

งานค้นคว้าอิสระ      6 หน่วยกิต 
 88969862 การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการข้อมูล   6 (0-0-18) 
   Independent study in Data Science 
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ความหมายของรหัสวิชา 
 รหัสวิชาประกอบด้วยเลข 6 หลัก มีความหมายดังนี้ 
 เลขรหัส 889 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล 
 เลขรหัสหลักที่ 4 หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน 
  เลข 5 หมายถึง ชั้นปีที่ 1  
  เลข 6 หมายถึง ชั้นปีที่ 2 
 เลขรหัสหลักที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา 
  เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชารากฐานทางวิทยาการข้อมูล 
  เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และทฤษฎีการค านวณ 
  เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาทฤษฎีและการจัดการสารสนเทศ 
  เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาโครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
  เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีส าหรับซอฟต์แวร์เชิงบูรณาการ 
  เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการจัดการและการประมวลผลข้อมูล 
  เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาการแก้ปัญหาและปัญญาประดิษฐ์ 
  เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาส่วนติดต่อผู้ใช้และเทคโนโลยีเวลาจริง 
  เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาเทคโนโลยีทางการเงินและธุรกิจ 
  เลข 9  หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา หัวข้อเลือกสรรการค้นคว้าอิสระ วิทยานิพนธ์ 
 เลขรหัสหลักที่ 6   หมายถึง ล าดับรายวิชาในกลุ่มวิชาของเลขรหัสตัวที่ 5 
 เลขรหัสหลักที่ 7-8 หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
 แผนการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล  ในแต่

ละภาคเรียนของปีการศึกษา ดังนี้ 
 

  แผน ก แบบ ก 1 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 88959162 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 1 
Seminar in Data Science I 

1 (0-2-1) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

วิทยานิพนธ์ 88969762 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

6 (0-0-18) 

รวม (Total) 6 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 88959262 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 2 
Seminar in Data Science II 

1 (0-2-1) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

วิทยานิพนธ์ 88969762 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 (0-0-27) 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 88969762 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

12 (0-0-36) 

รวม (Total) 12 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 88969762 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 (0-0-27) 

รวม (Total) 9 
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  แผน ก แบบ ก 2 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 88950162 เครื่องมือส าหรับวิทยาการข้อมูล 
Tools for Data Science 

3 (2-2-5) 
 

88958162 กระบวนการทางธุรกิจและวิทยาการข้อมูล 
Business Process and Data Science 

3 (3-0-6) 
 

88955262 การเตรียมข้อมูล 
Data Preparation 

3 (2-2-5) 

88959162 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 1 
Seminar in Data Science I 

1 (0-2-1) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 88955162 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล 
Statistics for Data Science 

3 (3-0-6) 

88951162 ขั้นตอนวิธีส าหรับวิทยาการข้อมูล 
Algorithms for Data Science 

3 (3-0-6) 
 

88959262 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 2 
Seminar in Data Science II 

1 (0-2-1) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

วิชาเลือก 889xxx62 วิชาเลือก 1 
 

3 
 

รวม (Total) 9 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 88969962 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

3 (0-0-9) 

วิชาเลือก 889xxx62 วิชาเลือก 2 
 

3 
 

วิชาเลือก 889xxx62 วิชาเลือก 3 
 

3 
 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิทยานิพนธ์ 88969962 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

9 (0-0-27) 

รวม (Total) 9 
  
  แผน ข 

 

ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 88950162 เครื่องมือส าหรับวิทยาการข้อมูล 
Tools for Data Science 

3 (2-2-5) 
 

88958162 กระบวนการทางธุรกิจและวิทยาการข้อมูล 
Business Process and Data Science 

3 (3-0-6) 
 

88955262 การเตรียมข้อมูล 
Data Preparation 

3 (2-2-5) 

88959162 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 1 
Seminar in Data Science I 

1 (0-2-1) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

รวม (Total) 9 
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ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา

ด้วยตนเอง) 

วิชาบังคับ 88955162 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล 
Statistics for Data Science 

3 (3-0-6) 
 

88951162 ขั้นตอนวิธีส าหรับวิทยาการข้อมูล 
Algorithms for Data Science 

3 (3-0-6) 
 

88959262 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 2 
Seminar in Data Science II 

1 (0-2-1) 
(ไม่นับหน่วยกิต) 

วิชาเลือก 889xxx62 วิชาเลือก 1 
 

3 
 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาต้น  (First Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเลือก 889xxx62 วิชาเลือก 2 
 

3 
 

889xxx62 วิชาเลือก 3 
 

3 
 

งานค้นคว้า
อิสระ 

88969862 การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการข้อมูล 
Independent study in Data Science 

3 (0-0-9) 

รวม (Total) 9 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาปลาย  (Second Semester) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษา
ด้วยตนเอง) 

วิชาเลือก 889xxx62 วิชาเลือก 4 
 

3 
 

889xxx62 วิชาเลือก 5 
 

3 
 

งานค้นคว้า
อิสระ 

88969862 การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการข้อมูล 
Independent study in Data Science 

3 (0-0-9) 

รวม (Total) 9 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เกณฑ์การให้ระดับคะแนนมีทั้งระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นและแบบไม่แสดงค่าระดับ

ขั้น 
 ระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้น มีดังนี้ 
A = 4, B+ = 3.5, B = 3.0, C+ = 2.5, C = 2.0, D+ = 1.5, D = 1.0, F = 0 
 ระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับขั้น แสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายต่อไปนี้ 
S ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
U ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
I การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 
W งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
au ลงทะเบียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
- การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนิสิต  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาความ

เหมาะสมของข้อสอบหรือวิธีการประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ การทวน
สอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

- การประเมินผลการค้นคว้าอิสระ และวิทยานิพนธ์ ประเมินโดยคณะกรรมการสอบที่ได้รับการแต่งตั้ง
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 

- ชั้นปี 1 นิสิตมีความรู้และความเข้าใจเชิงลึกในหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาด้านการจัดการ
ข้อมูล การสกัดสารสนเทศจากข้อมูลจริง การวิเคราะห์ข้อมูล และการสร้างมโนภาพข้อมูล และสามารถสรุป
หัวข้อปัญหาและน าเสนอหัวข้อวิจัยต่อคณะกรรมการ 
- ชั้นปี 2 นิสิตสามารถสรุปความคิดรวบยอด บทวิเคราะห์ และวิจารณ์ แล้วน าเสนอรายงานผลการวิจัยต่อ
คณะกรรมการ 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 มีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกินระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 3.2 กรณีท่ีเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมเติมโดยไม่นับหน่วยกิต ต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่หลักสูตรก าหนด (กรณแีผน ก1) 
 3.3 ได้ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ครบถ้วนตามโครงสร้างของหลักสูตรและได้รับสัญลักษณ์และแสดงผล
การศึกษาตามเกณฑ์ที่ก าหนด และได้รับค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 3.00 (กรณีแผน ก2 
และแผน ข) 
 3.4 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive Eamination) (กรณแีผน ข) 
 3.5 ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถทางภาษาต่างประเทศตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 3.6 สอบงานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว โดยในการสอบปากเปล่างานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ต้องเป็น
ระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
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 3.7 ส่งเล่มงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วจากระบบ i-Thesis พร้อมแนบหลักฐาน
การเผยแพร่ผลงานตามข้อก าหนดของบัณฑิตวิทยาลัย (กรณแีผน ก) 
 3.8 ส่งเล่มงานงานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ที่แก้ไขปรับปรุงแล้วจากระบบ i-Thesis (กรณแีผน ข) 
  3.9 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง (กรณแีผน ก1 และ แผน ก2) ดังนี้ 

กรณีแผน ก1 
1) ผลงานที่ 1 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International Journal) หรือ 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (National Journal) ทีอ่ยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ 2 
2) ผลงานที่ 2 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International Journal) หรือ 

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (National Journal) ทีอ่ยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ 2 หรือน าเสนอ
งานวิจัยฉบับเต็มในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ในฐานข้อมูลสากลที่สามารถสืบค้นได้ 

กรณแีผน ก2 
ต้องได้รับการตีพิมพ์หรือตอบรับเพื่อตีพิมพ์ผลงานวิจัยอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

อย่างน้อย 1 ผลงาน ก่อนส าเร็จการศึกษา โดยต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (International 
Journal) หรือ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (National Journal) ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 หรือ 2 
หรือน าเสนองานวิจัยฉบับเต็มในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่มีรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) ในฐานข้อมูลสากลที่สามารถสืบค้นได้ 
 
 3.10 ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานนิพนธ์ต้องได้รับการเผยแพร่ในรูปแบบการน าเสนอแบบโปสเตอร์
แบบผลงานวิจัยบทคัดย่อขยาย (Extended Abstact) หรือแบบผลงานวิจัยฉบับเต็ม ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ (กรณแีผน ข)  
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เอกสารแนบหมายเลข  1 
ค าอธิบายรายวิชา 

 
หมวดวชิาบังคับ         หน่วยกิต 
88950162 เครื่องมือส าหรับวิทยาการข้อมูล     3 (2-2-5) 
  Tools for Data Science 

ภาษาส าหรับการโปรแกรมทางด้านวิทยาการข้อมูล หลักการ แนวคิด เครื่องมือส าหรับการ
รวบรวมข้อมูล การท าความสะอาดข้อมูล การวิเคราะห์ การส ารวจ และการท าให้เห็นภาพ เครื่องมือส าหรับ
การวาดกราฟและสรุปข้อมูลทางสถิติ ไลบราลีส าคัญส าหรับวิทยาการข้อมูล 

Programming languages for data science, principles, ideas, tools for acquiring, 
cleaning, analyzing, exploring, and visualizing data, tools for plots, graphs and summary 
statistics, core libraries for data science  

  
88955162 สถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล     3 (3-0-6) 
  Statistics for Data Science 

แนะน าเกี่ยวกับสถิติข้อมูลและสถิติข้อมูลขนาดใหญ่ คุณลักษณะเฉพาะของข้อมูลขนาดใหญ่ 
ความเข้าใจความน่าจะเป็น การเตรียมและการท าความสะอาดข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงส ารวจ สถิติแบบเบย์, วิธีการสุ่มตัวอย่าง วิธีบูทสแทรปปิ้ง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ การวิเคราะห์จ าแนกประเภท การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก การวิเคราะห์ปัจจัย เน้น
การวิเคราะห์ทางธุรกิจและการประยุกต์วิทยาการข้อมูลกับข้อมูลขนาดใหญ่ 

Introducing data and big data statistics, characteristics of big data, 
understanding probability, preparing and cleaning in data and big data, exploratory data 
analysis, bayesian statistics, resampling methods, bootstrapping, estimation, hypothesis tests, 
correlation analysis, discriminant analysis, principal component analysis, factor analysis, 
emphasis on business analytics and data science applications in big data 

 
88951162 ขั้นตอนวิธีส าหรับวิทยาการข้อมูล     3 (3-0-6) 
  Algorithms for Data Science 

 

ขั้นตอนวิธีในการค้นข้อมูล ขั้นตอนวิธีการจัดเรียงข้อมูล ขั้นตอนวิธีการรวมข้อมูล ขั้นตอน
วิธีการท าอินเด็กซ์ ขั้นตอนวิธีการเรียนรู้ของเครื่องจักร เช่น การวิเคราะห์เชิงถดถอยเชิงเส้น การถดถอยโลจิ
สติก ต้นไม้ตัดสินใจ ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน นาอีฟเบย์ เคเนียร์เรสเนเบอร์ เคมีน แรนดอมฟอเรส การเรียนรู้
แบบลึก ขั้นตอนวิธีการพยากรณ์ การวิเคราะห์แบบทันที หลักการท าแมพรีดิวส์ เครื่องมือส าหรับการเรียนรู้
ของเครื่องจักร การแก้ปัญหาและข้ันตอนวิธีในชุดข้อมูลขนาดใหญ่ 
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Searching algorithms, sorting algorithms, join algorithms, indexing algorithms, 
machine learning algorithms e.g. linear regression, logistic regression, decision tree, support 
vector machine, naive Bayes, k-nearest neighbour, k-means, random forest, deep learning, 
forecasting methods, real-time analytics, map-reduce concept, machine learning tools, 
problem solving and algorithms in large-scale datasets  

 
88955262 การเตรียมข้อมูล       3 (2-2-5) 
  Data Preparation 

ปัญหาที่เกี่ยวกับข้อมูลสกปรกและไม่เป็นระเบียบ การท าความสะอาดข้อมูล การท าข้อมูลให้
เป็นมาตรฐาน การแปลงข้อมูล การรวมข้อมูล การจัดการกับค่าท่ีหายไปและข้อมูลที่มีความผิดปกติ การ
ลดทอนข้อมูล การเลือกคุณสมบัติ ทิศทางงานวิจัยในด้านการเตรียมข้อมูล  

Problems with dirty and messy data, data cleaning, data normalization, data 
transformation, data integration, dealing with missing values and noisy data, data reduction, 
feature selection, research direction in data preparation 

 
88958162 กระบวนการทางธุรกิจและวิทยาการข้อมูล    3 (3-0-6) 
  Business Process and Data Science 

กระบวนการการด าเนินการทางธุรกิจ  กระบวนการจัดการ การบวนการสนับสนุน การเก็บ
และรวบรวมข้อมูล การแสดงผลข้อมูลให้เห็นภาพ การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เทคนิคการค านวณและขั้นตอน
วิธีส าหรับวิเคราะห์และขุดค้นหารูปแบบในข้อมูลขนาดใหญ่ เครื่องมือที่ทันสมัยส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ศึกษาและค้นคว้าในเชิงลึกแนวโน้มปัจจุบันทางด้านวิทยาการข้อมูล 

 Business operational processes, management processes, supporting 
processes, data collection and integration, data visualization, big data management, 
computational techniques and algorithms for analyzing and mining patterns in large-scale 
datasets, emerging analytical tools, study and explore current trends in data science 
 
88959162 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 1 (ไม่นับหน่วยกิต)   1 (0-2-1) 
  Seminar in Data Science I 

วิธีการและขั้นตอนในการท างานวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์มิติของงานวิจัยและเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยการทบทวนวรรณกรรม การวางแผนและการออกแบบงานวิจัย การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
รูปแบบการสรุปผลและการน าเสนองานวิจัยหัวข้อวิจัยที่ใหม่และทันสมัยโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์   

Approaches and steps in pursuing problems by scientific methods, the 
dimension and tools of research, literature review process, research planning and design, 
qualitative and quantitative methodology, ways to summarize and present the final results, 
prepare a seminar on a current and relevant research topic using scientific methodologies 
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88959262 สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 2 (ไม่นับหน่วยกิต)   1 (0-2-1) 
  Seminar in Data Science II 

งานวิจัยของตนเองโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์การน าเสนอโดยทักษะแบบมืออาชีพ 
Seminar on individual research assignment using scientific methodologies, 

presenting a result with professional skill techniques 
 
หมวดวชิาเลือก         หน่วยกิต 
88952162 การจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล     3 (3-0-6) 
  Storing and Retrieving Data 

การจัดเก็บ การค้นหา การเลือก การแปลงชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ทฤษฎีพื้นฐานและการ
ประยุกต์ของการค้นคืนสารสนเทศ การออกแบบและจัดการฐานข้อมูล การสกัดข้อมูล การประมวลผลข้อมูล
ขนาดใหญ่แบบขนาน ระบบสารสนเทศขนาดใหญ่แบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง การประเมินระบบจัดเก็บ
และค้นคืนสารสนเทศขนาดใหญ่ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและประสิทธิผล การศึกษาในเชิงลึกเก่ียวกับประเด็น
ที่น่าสนใจทางด้านการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล ทิศทางงานวิจัยในด้านการจัดเก็บและค้นคืนข้อมูล 

Storing, searching, selecting and transforming large-scale collections of data, 
background theory and practical application of information retrieval, database design and 
management, data extraction,massively parallel computation, large-scale structured and 
unstructured information systems, evaluating large-scale information storage and retrieval 
systems in terms of both efficiency and effectiveness, in-depth study of the current and 
interesting topics in storing and retrieving data, research direction in storing and retrieving 
data 
 
88955362 การออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล    3 (3-0-6) 
  Data Warehouse Design and Architecture 

ความต้องการในการสร้างคลังข้อมูล ส่วนประกอบของคลังข้อมูล สถาปัตยกรรมแบบต่างๆ 
ของคลังข้อมูล โครงสร้างของคลังข้อมูล การออกแบบคลังข้อมูลส าหรับข้อมูล การคัดกรองข้อมูล การแปลงรูป
ข้อมูล การท าความสะอาดข้อมูล ความส าคัญของเมตาดาต้า คุณภาพของข้อมูลทิศทางงานวิจัยในด้านการ
ออกแบบและสถาปัตยกรรมคลังข้อมูล 

Needs for data warehousing, data warehouse components, data warehouse 
architectures, data warehouse infrastructure, data warehousing, data extraction, 
transformation and cleansing, importance of metadata, quality of data research direction in 
data warehouse design and architecture 
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88955462 การค้นพบองค์ความรู้และการท าเหมืองข้อมูล   3 (3-0-6) 
  Knowledge Discovery and Data Mining 

ขั้นตอนการท าเหมืองข้อมูล ลักษณะของข้อมูลส าหรับการท าเหมืองข้อมูล การประมวลผล
ข้อมูลเบื้องต้น การค้นหากฎความสัมพันธ์ของข้อมูล การแบ่งหมวดหมู่และการจัดกลุ่มข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ใน
การค้นพบองค์ความรู้ การประยุกต์ขั้นตอนวิธีการท าเหมืองข้อมูลในการแก้ปัญหาจริงกับข้อมูลขนาดใหญ่ 

Data mining procedure, characteristics of data for data mining, data 
preprocessing, association-rule mining, classification and clustering, knowledge discovery 
tools, and real-world applications of data mining in large-scale datasets 
 
88956162 การประมวลผลภาษาธรรมชาติ     3 (3-0-6) 
  Natural Language Processing 

การวิเคราะห์โครงสร้างค า การวิเคราะห์ความหมาย การท าความเข้าใจประโยค ความไม่
ก ากวมของค าท่ีสื่อความหมาย การ ก ากับหน้าที่ของค า การรู้จ าชื่อเฉพาะ การสกัดข้อมูลสารสนเทศ การแจง
ส่วนแบบความน่าจะเป็น การอุปนัยไวยากรณ์ การถามตอบอัตโนมัติ เทคนิคท่ีทันสมัยและงานวิจัยในด้านการ
ประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

Lexical analysis, semantic analysis, sentence understanding, word sense 
disambiguation, part of speech tagging, named-entity recognition, information extraction, 
probabilistic parsing, grammar induction, automatic question answering, modern technique 
and research in natural language processing 
 
88956262 ระบบแนะน า       3 (3-0-6) 
  Recommender Systems 

หลักการของระบบแนะน าและการพัฒนาโปรแกรม เทคนิคการกรองร่วม เทคนิคการกรอง
ตามเนื้อหา เทคนิคการกรองตามองค์ความรู้ เทคนิคการกรองแบบผสมผสาน การอธิบายในระบบแนะน า การ
ประเมินประสิทธิภาพระบบแนะน า การแนะน าที่พิจารณาการลดมิติ ระบบแนะน าในสภาพแวดล้อมที่หลาย
หลายและงานวิจัยปัจจุบัน 

Principle of recommender systems and implementation, collaborative filtering 
techniques, content-based recommendation, knowledge-based recommendation, hybrid 
recommendation approaches, explanations in recommender systems, evaluating 
recommender systems, dimensionality reduction recommenders, recommendations in 
ubiquitous environments, current research issues 
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88961162 วิธีการหาค่าเหมาะที่สุด      3 (3-0-6) 
  Optimization Methods 

การหาค่าเหมาะที่สุดแบบพลวัต การโปรแกรมเชิงคณิตศาสตร์ วิธีก าลังสองน้อยที่สุด วิธีเกร
เดียนท์ วิธีนิวตัน ก าหนดการเชิงเส้น ก าหนดการไม่เชิงเส้น การหาค่าเหมาะที่สุดแบบดีสครีต ขั้นตอนวิธีส าหรับ
ปัญหาการไหลในข่ายงานทิศทางงานวิจัยในด้านวิธีการหาค่าเหมาะที่สุดและการประยุกต์ 

Dynamic optimization, mathematical programming, least square methods, 
gradient methods, Newton's method, linear programming, nonlinear programming, discrete 
optimizations, network flow algorithms, research direction in optimization method and its 
application 
 
88963162 การประมวลผลแบบกลุ่มหมอกและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ  3 (3-0-6) 
  Fog Computing and Internet of Things 

สถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบทุกหนแห่ง เครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ การประมวลผลแบบ
ปลายขอบ การประมวลผลแบบกลุ่มหมอก ล าดับขั้นของการปะมวลผลแบบปลายขอบและแบบกลุ่มหมอก ตัว
แบบทางธุรกิจ ความท้าทายในการประมวลผลแบบกลุ่มหมอก จัดล าดับความส าคัญของประเภทข้อมูลที่ผ่าน
เครือข่าย ด้านความปลอดภัย การจักการและการประสานกันของรูปแบบเครือข่ายเสมือน ปัญหาของการเพ่ิม
คุณภาพในการปะมวลผลแบบปลายขอบและแบบกลุ่มหมอก การจัดการข้อมูลในการประมวลผลแบบกลุ่ม
หมอก การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้รองรับกับการใช้งานแอปพลิเคชั่นแบบกลุ่มหมอก แอปพลิเคชั่นและการ
วิเคราะห์ทิศทางการท าวิจัยในการปะมวลผลแบบปลายขอบและแบบกลุ่มหมอกและเครือข่ายเชื่อมโยงสิ่งของ 

Ubiquitous computing architecture, internet of things, edge computing, fog 
computing, hierarchy of Fog and Edge computing, business models, challenges in Edge 
computing, QoS, security, management and orchestration of network slices, optimization 
problems in Fog and Edge computing, data management in fog computing, data analysis to 
support fog application deployment, applications and research direction in Fog and Edge 
computing and internet of things 
 
88965162 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่     3 (3-0-6) 
  Big Data Analytics 

กรอบความคิดของข้อมูลขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมส าหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
ฐานข้อมูลแบบ NoSQL ฐานข้อมูลแบบเก็บข้อมูลในหน่วยความจ า เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับการจัดการ
จัดเก็บ ค้นคืน และวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งภาวะประมวลผลแบบกลุ่มและภาวะประมวลผลแบบเวลาจริง  
กรอบความคิดของแมพ-รีดิวซ์ อาปาเช-สปาร์ค กระบวนการวิธีเรียนรู้ของเครื่องจักรส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่ 
ทิศทางงานวิจัยด้านข้อมูลขนาดใหญ่ 
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Concept of big data, Scalable architecture for manipulating big data, NoSQL 
database, Memory-resident database, Modern technologies for storing, retrieving, analysing big 
data both in batch and real-time modes, Map-Reduce concept, Apache Spark, Machine-learning 
methodologies for big data, Research trends in big data analytics 
 
88967162 การวิเคราะห์แบบทันกาล และอัตโนมัติ    3 (3-0-6) 
  Real time Analytics and Automations 
   การวิเคราะห์แบบทันกาล และอัตโนมัติขั้นสูง กระบวนการและเทคโนลียีส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบทันกาล อินเตอร์เน็ตเพื่อสรรพสิ่ง และ เซนต์เซอร์ โปรแกรมประยุกต์ และ นวัตกรรม ในปัจจุบันที่
เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แบบทันกาล และอัตโนมัติขั้นสูง 
  Advanced real time analytics and automation, advanced methods and 
technologies for real-time data analytics, internet of things and sensor, recent applications and 
innovations related to advanced real time analytics and automation 
 
88950262 วิทยาการข้อมูลส าหรับการประยุกต์ทางธุรกิจ   3 (3-0-6) 
  Data Science for Business Applications 

 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับธุรกิจ ปัญหาทางธุรกิจและการแก้ปัญหาด้วยวิทยาศาสตร์ข้อมูล 
การสกัดความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ การปรับโมเดลให้เหมาะสมกับข้อมูล โมเดลการท านาย 
การใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนการตัดสินใจ พ้ืนฐานความส าเร็จของธุรกิจที่ใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อน เทคนิคการ
ฝึกคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้เพื่อปรับปรุงความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตของหน่วยธุรกิจ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์เชิงธุรกิจ 

Business data analytics, business problems and data science solutions, 
extracting useful knowledge from data to solve business problems, fitting a model to data, 
predictive modeling, data-driven decision making, basis of success for data-driven business, 
machine learning techniques for improving business productivity, case studies on business 
analytics 
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88952262 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจเชิงดิจิทัล    3 (2-2-5)  
  Digital Business Process Management 

ค านิยามของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ วงจรชีวิตของกระบวนการและขั้นตอนการ
ท างาน การเปลี่ยนองค์กรแบบแยกส่วนฟังก์ชันเป็นแบบองค์กรที่ใช้กระบวนการเป็นศูนย์กลาง โครงสร้าง
วิธีการแก้ปัญหาของการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ การออกแบบและวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ การ
พัฒนากระบวนการทางธุรกิจ การรายงานและเฝ้าระวังกระบวนการธุรกิจ การบูรณาการกระบวนการทางธุรกิจ
และแอพลิเคชัน กระบวนการทางธุรกิจกับการใช้งานกระบวนการหุ่นยนต์อัตโนมัติ การตั้งค่าวิธีการแก้ปัญหา
กระบวนการทางธุรกิจ การประเมินและเลือกใช้ซอฟต์แวร์ด้านกระบวนการทางธุรกิจ มาตรฐานการจ าลอง
กระบวนการชื่อ Business Process Modeling Notification (BPMN) ตัวแบบทางธุรกิจแบบพลิกผัน คลัง
กระบวนการและระบบกฎข้อก าหนดทางธุรกิจ 

Definition of business process management, process and workflow life cycle, 
transformation of a functional enterprise to a process-centric enterprise, business process 
management solution architectures, business process design and analysis, BPM Process 
Development, BPM reporting and monitoring, BPM and application integration, BPM and 
Robotic Process Automation, configuration of business process management solutions, 
Evaluation and selection of BPM software vendor products, Process Modeling Standards - 
Business Process Modeling Notation (BPMN), disruptive digital business model, process 
repository and business rules systems 
 
88952362 การเปลี่ยนรูปเชิงดิจิทัล       3 (3-0-6) 
  Digital Transformation 

ปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ต้องเปลี่ยน การหยุดชะงักที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิตอล อุปสรรคของการ
เปลี่ยนเชิงดิจิทัล การออกแบบที่ท างานโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล การออกแบบประสบการณ์ของลูกค้า 
กระบวนการแบบดิจิตอล (Lean and Agile) กลยุทธ์และการวางแผนโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิตอล การ
ติดต่อสื่อสารและการท างานร่วมกันในองค์กรดิจิทัล การสร้างวัฒนธรรมองค์การดิจิทัล 

Key forces for changes, Digital disruptions, Digital transformation obstacles, 
Digital workplace design, Customer experience design, Digital-native processes (Lean and 
Agile), Digital strategy and planning, Communications and collaboration in digital enterprise, 
Building digital culture 

 
88952462 สถาปัตยกรรมองค์การ      3 (3-0-6) 
  Enterprise Architecture 

การวิเคราะห์และออกแบบองค์การในสภาวะปัจจุบันและอนาคตในมุมมองทางด้านกลยุทธ์
ทางธุรกิจและทางด้านเทคโนโลยีความสอดคล้องของเป้าหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเป้าหมายของ
องค์การ การบูรณาการสถาปัตยกรรมองค์การกับสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็น
ส าหรับการด าเนินตามกลยุทธ์องค์การ 
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Analysis and design of an enterprise in its current and future states from a 
business strategy and technology perspective, alignment between IT and organizational 
objectives, integration of business and IT architectures, changes necessary to execute 
enterprise strategies 
 
88952562 กลยุทธ์และการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ   3 (3-0-6) 
  Information Technology Strategy and Management  

การบริหารเชิงกลยุทธ์ ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและกลยุทธ์
ทางธุรกิจ ความต้องการหลักเพ่ือการสร้างกลยุทธ์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ 
ประเด็นการควบคุมทางเทคโนโลยีสารสนเทศซอฟต์แวร์และฮารด์แวร์ในปัจจุบันและแนวโน้มหรือพัฒนาการ
ของอนาคต ประเภทของระบบสารสนเทศในองค์การ การวิเคราะห์แหล่งที่มาและการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การขับเคลื่อนองค์การด้วยข้อมูล 

Strategic management, IT strategy aligns with business strategy, key information 
requirements for developing an IT strategy and system architecture, control issues associated 
with information technology, current and emerging hardware and software, types of 
information systems found in organizations, IT sourcing analysis and managing IT investments, 
data-driven organization 
 
88952662 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการเชิงกลยุทธ์   3 (2-2-5) 
  Data Analysis for Strategic Management 

กลยุทธ์ทางธุรกิจ วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณเพ่ือหารูปแบบหรือแนวโน้มจากชุด
ข้อมูลเพ่ือก าหนดทิศทางที่ดีท่ีสุดในการด าเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์หรือเพ่ือตอบโจทย์ทางธุรกิจ การวิเคราห์เชิง
การแข่งขัน การวิเคราะห์ความไวต่อการเปลี่ยนแปลง การหาผลลัพธ์สูงสุดแบบหลายวัตถุประสงค์ สมการไม่
เชิงเส้น การวิเคราะห์แบบถดถอย ทฤษฎีแถวคอย และตัวแบบการตัดสินใจ เครื่องมือที่ทันสมัยส าหรับการ
วิเคราะห์และการประยุกต์ 

Business strategy, quantitative data analysis methods to uncover patterns and 
trends in data sets to determine the best course of action(s) or address a question for managing 
business strategies, competitive analysis, sensitive analysis, multiple objectives optimization, 
non-linear programming, regression analysis, queuing theory, decision model, emerging tools 
for analysis and applications 

 
  



60 
 
88954162 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์      3 (2-2-5) 
  Customer Relationship Management 

ค านิยามของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางการตลาดระหว่าง
ลูกค้าองค์กรกับลูกค้าองค์กรและลูกค้าองค์กรกับลูกค้าปัจเจกบุคคล ยุทธศาสตร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ด้วย
บุคลากร เทคโนโลยี และความรู้ เพื่อจัดการกระบวนการทางธุรกิจให้สอดคล้องกับกลยุทธ์แบบลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง ความได้เปรียบทางการแข่งขันและการท าก าไรสูงสุดด้วยการระบุและเก็บข้อมูลความต้องการของ
ลูกค้า การท าเหมืองข้อมูลและการใช้ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ซอฟต์แวร์ส าหรับการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์เชิงการตลาด การขาย และการบริการ กรณีศึกษาบริษัทที่มีนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์ในการจัดการ
ลูกค้าสัมพันธ์ 

Definition of customer relationship management (CRM), understanding of 
relationship marketing with organizational customers (B2B) and consumers (B2C), effective CRM 
strategies for aligning business process with customer centric strategies using people, 
technology, and knowledge, competitive advantage and profit maximizing base on optimization 
of identification, acquisition, growth and retention of customer desires, data mining and 
strategic uses of information in CRM, CRM application in marketing, sales, and service, case 
study on companies with innovative CRM strategies 
 
88955562  ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงองค์การ     3 (3-0-6) 
  Enterprise Database Management Systems 

การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ส าหรับองค์การ เครื่องมือและการด าเนินการกับฐานข้อมูล
ส าหรับองค์การเอสคิวแอลขั้นสูง แคตะล็อกส าหรับระบบฐานข้อมูล กระบวนการสืบค้นและการประเมินผลการ
สืบค้น การจัดการทรานแซคชันและการกู้คืน ความปลอดภัยของฐานข้อมูลและการตรวจสอบสิทธิในการเข้าถึง 
ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลแบบเชิงวัตถุ ฐานข้อมูลและเอกซ์เอ็มแอล คลังข้อมูลส าหรับองค์การ การท า
เหมืองข้อมูลส าหรับองค์การ แบบจ าลองฐานข้อมูลและเทคโนโลยีล่าสุด สถาปัตยกรรมระบบจัดการฐานข้อมูล
แบบต่างๆส าหรับองค์การ 

Enterprise relational database design, enterprise database implementation and 
tools, advanced SQL, enterprise database system catalog, query processing and evaluation, 
transaction management and recovery, database security and authorization, distributed 
databases, object-oriented database, database and XML, enterprise data warehousing, data 
mining for enterprise, emerging enterprise database models and technologies, DBMS 
architectures 
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88956362 การวิเคราะห์และการตัดสินใจทางธุรกิจ    3 (3-0-6) 
  Business Decision and Analytics 

การวิเคราะห์ปัญหาทางธุรกิจ หลักการตัดสินใจและการแก้ปัญหาในองค์กร การสร้าง
ทางเลือกในการตัดสินใจ แบบจ าลองการตัดสินใจ ระบบการตัดสินใจเป็นกลุ่ม เครื่องมือส าหรับการวิเคราะห์
และการตัดสินใจ การพัฒนาระบบช่วยในการตัดสินใจ และแนวโน้มของระบบช่วยในการตัดสินใจ 

Business problem analytic, concepts of organizational decision making and 
problem solving, generating decision alternatives, decision modeling, group decision systems, 
tools for analysis and decision, decision support system development, and trend of decision 
support systems 
 
88956462 หลักการและการพัฒนาระบบข่าวกรองธุรกิจ   3 (2-2-5) 
  Concept and Implementation of Business Intelligence System 

หลักการในการออกแบบและพัฒนาระบบธุรกิจเชิงอัจฉริยะ การเก็บรวบรวมข้อมูล การกรอง
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การน าเสนอสารสนเทศที่สนับสนุนกระบวนการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล 
เครื่องมือในการพัฒนาระบบธุรกิจเชิงอัจฉริยะ เทคนิคในการออกแบบและน าเสนอสารสนเทศ การประยุกต์
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 

Principles of design and development of business intelligence system, data 
gathering, data filtering and data analysis, information presentation for effective decision-
making process, business intelligence system developing tools, techniques of designing and 
presenting information, applications of business intelligence system 

 
88962162 กลยุทธ์การออกแบบการคิดและการแก้ปัญหาขั้นสูง   3 (2-2-5)  
  Advanced Design Thinking and Problem Solving Strategies 

ภาพรวมของแอไจล์ หลักการของแนวความคิดหลักและการปฏิบัติของวิธีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แบบแอไจล์ การวิเคราะห์ลักษณะของตัวแทนกลุ่มผู้ใช้งานและสถานการณ์ของปัญหา การวิจัย
ผู้ใช้งาน การเขียนเรื่องราวของผู้ใช้งาน กลยุทธ์ในการขยายความเรื่องราวของผู้ใช้งาน การพัฒนาตัวต้นแบบ
และการสร้างวิธีการแก้ปัญหา การทดสอบและตรวจสอบความสมเหตุสมผลด้วยการวิเคราะห์และตัดสินใจตาม
เรื่องราวที่รวบรวมไว้ การออกแบบการน าเสนออย่างมีประสิทธิภาพและดึงดูด เทคนิคการสื่อสารด้วยวัจนะ
และอวัจนภาษาอย่างมีพลังและมีประสิทธิภาพ 

Overview of agile, principle of key concepts and practices from the agile 
product development methodology, actionable personas and problem scenarios, user 
research, writing user stories, strategies to enhance user stories, prototype development and 
solution building, testing and validation by analyzing and deciding on story backlogs, design 
effective & engaging presentations, powerful and effective verbal and non-verbal 
communication techniques 
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88965262 โครงสร้างพื้นฐานส าหรับข้อมูลขนาดใหญ่    3 (3-0-6) 
  Big data Infrastructure  

การแนะน าโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูลขนาดใหญ่ส าหรับการวิเคราะห์ การออกแบบ
อัลกอริทึมโดยค านึงถึงขนาด ประยุกต์วิธีเหมืองข้อมูล และ การเรียนรู้ของเครื่องจักรกับ ข้อความ กราฟ และ
ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เข้าใจเกี่ยวกับการรวมกันของแม็ปรีดิ้วและสเป็คส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
แนะน าแบบจ าลองแบบขนาน บล็อคซิงโคนัสและสตรีมม่ิง ทิศทางงานวิจัยในด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของข้อมูล
ขนาดใหญ่ 

An introduction to big data infrastructure for analytics, algorithm design and 
"thinking at scale", data mining and machine learning techniques applying to text, graphs, and 
relational data, understanding of MapReduce and Spark combination for large-scale data 
analysis, introduce to bulk-synchronous parallel and streaming models, research direction in 
big data infrastructure 
 
88959362 ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางวิทยาการข้อมูล 1   3 (2-2-5) 
  Certified Professional in Data Science 1 

ศาสตร์และทักษะพ้ืนฐานส าหรับการสอบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพวิทยาการข้อมูลสมัยใหม่ 
ส าหรับสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเว็บ   

Knowledge and essential skills for professional certification in computer 
science or information technology; emerging technology for constructing, editing, and 
developing web applications 
 
88959462 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 1    3 (3-0-6) 
  Selected Topics in Data Science I 

หัวข้อเลือกสรรที่น่าสนใจในปัจจุบันทางวิทยาการข้อมูล 
Selected interesting topics in data science 

 
88959562 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 2    3 (2-2-5) 
  Selected Topics in Data Science II 

หัวข้อการพัฒนาใหม่ๆ ในปัจจุบันทางวิทยาการข้อมูล 
Current development in data science 
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88969162 ประกาศนียบัตรวิชาชีพทางวิทยาการข้อมูล 2   3 (2-2-5) 
  Certified Professional in Data Science 2 

ศาสตร์และทักษะส าหรับการสอบประกาศนียบัตรทางวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือ
เทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูงสมัยใหม่ โดยรวมถึงศาสตร์ที่เก่ียวกับ การจัดการฐานข้อมูล  ระบบปฏิบัติการ การ
จัดการระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ ชีวสารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ เหมืองข้อมูล ระบบผู้เชี่ยวชาญ 

Knowledge and essential skills for higher professional tification in computer 
science or information technology; competency development on database administration 
fundamental, operating system fundamental, administration fundamental, networking 
fundamental, computer graphics, modern bioinformatics, data science, artificial Intelligence, 
data mining, computer network and security, and expert system 
 
88969262 ค่ายฝึกปฏิบัติการนวัตกรรมวิทยาการข้อมูล    3 (2-2-5) 
  Innovative Data Science Bootcamp 

ค่ายฝึกปฏิบัติการนวัตกรรมวิทยาการข้อมูลที่เน้นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และสถิติ การ
สังเคราะห์ความรู้และความเข้าใจเชิงลึกจากข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือการวางแผนสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ
อัจฉริยะ 

Innovative Data Science Bootcamp based on scientific and statistical 
methodologies, Knowledge analytics and insight understanding from heterogeneous data 
patterns for intelligent innovative business plan 
 
88969362 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 3    3 (3-0-6) 
   Selected Topics in Data Science III 

การประยุกต์วิทยาการข้อมูลกับงานในสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
Application of data science in the related disciplines 

 
88969462 หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการข้อมูล 4    3 (2-2-5) 
   Selected Topics in Data Science IV 

การอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยปัจจุบันในหัวขอ้ทางวิทยาการข้อมูลและหัวข้ออื่นที่เกี่ยวข้อง 
Discussion on current research issues in data science and related topics 
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วิทยานิพนธ์         หน่วยกิต 
88969762 วิทยานิพนธ์       36 (0-0-108) 
  Thesis 
  การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม 
การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การก าหนดวิธี 
การวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล  
การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การ
เขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย  
จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  Purpose of research; literature reviews, analysis and synthesis; confidence 
evaluation of reviewed literature; research aims and objectives; research methodologies;  
research proposals; research conducts; result processing and analysis; result synthesis; 
discussions; citations and international bibliographic systems; full research report  
compilation; research article authoring; abstract preparation; oral presentations; ethics and 
code of conducts of researchers; ethics in publishing academic works 
 
88969962 วิทยานิพนธ์       18 (0-0-54) 
  Thesis 
  การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม 
การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การก าหนดวิธี 
การวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล  
การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การ
เขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย  
จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  Purpose of research; literature reviews, analysis and synthesis; confidence 
evaluation of reviewed literature; research aims and objectives; research methodologies;  
research proposals; research conducts; result processing and analysis; result synthesis; 
discussions; citations and international bibliographic systems; full research report  
compilation; research article authoring; abstract preparation; oral presentations; ethics and 
code of conducts of researchers; ethics in publishing academic works 
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งานค้นคว้าอิสระ        หน่วยกิต 
88969862 การค้นคว้าอิสระทางวิทยาการข้อมูล    6 (0-0-18) 
  Independent study in Data Science 

การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพ่ือเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย 
จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 

Purpose of study, full research report compilation, academic article authoring, 
abstract preparation, oral presentation, ethics and codeof conducts of researchers, ethics in 
publishing academic works 
 




