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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน  

3.1 หลักสูตร  

3.1.1 จํานวนหนวยกติ รวมตลอดหลักสูตร         ไมนอยกวา    131  หนวยกิต  

      3.1.2 โครงสรางหลักสูตร  

(1) หมวดวชิาศกึษาทั่วไป                                  30 หนวยกิต 

- กลุมวชิาภาษาและการสื่อสาร    12 หนวยกิต    

- กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      9 หนวยกิต    

- กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร     6 หนวยกิต    

- กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม     3 หนวยกิต    

(2) หมวดวชิาเฉพาะ                                              ไมนอยกวา   95 หนวยกิต      

- วชิาแกน   21 หนวยกิต    

- วชิาเอก                                                    ไมนอยกวา   59 หนวยกิต    

  วชิาเอกบังคับ   32 หนวยกิต 

  วชิาเอกเลอืก                                         ไมนอยกวา   27 หนวยกิต 

       - วชิาโท (ถาม)ี                                             ไมนอยกวา     15  หนวยกิต 

(3) หมวดวชิาเลอืกเสรี                ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

 

        3.1.3 กระบวนวชิา                                                                

(1)  หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป 

      General Education  

30 หนวยกติ 

 30 Credits 

- กลุมวชิาภาษาและการสือ่สาร          

   Language and Communication                     

12 หนวยกติ 

12 Credits 

 001101 ม.อ.101 

ENGL 101 

ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1 

Fundamental English 1 

3(3-0-6) 

001102 ม.อ.102 

ENGL 102 

ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2 

Fundamental English 2 

3(3-0-6) 

001201 ม.อ.201 

ENGL 201 

การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล 

Critical Reading and Effective Writing 

3(3-0-6) 

001225 ม.อ.225 

ENGL 225 

ภาษาองักฤษในบริบทวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

English in Science and Technology Context 

3(3-0-6) 

- กลุมวชิามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร                 

   Humanities and Social Sciences 

เลอืก 9 หนวยกิตจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

9 หนวยกติ 

9 Credits 

 



 3 

select 9 credits from the following courses:                

009103 ม.บร.103 

LS 103 

การรูสารสนเทศและการนาํเสนอสารสนเทศ 

Information Literacy and Information Presentation 

3(3-0-6) 

013110 ม.จว.110 

PSY 110 

จติวทิยากับชีวติประจําวนั  

Psychology and Daily Life 

3(3-0-6) 

176100 น .ศท. 100 

LAGE 100 

กฎหมายและโลกสมัยใหม 

Law and Modern World 

3(3-0-6) 

701181 บธ.บช.181 

ACC 181 

การบัญชีสําหรับผูที่ไมใชนักบัญชี 

Accounting for Non Accountants 

3(3-0-6) 

702101 บธ .กง. 101 

FINA 101 

การเงนิในชีวติประจาํวัน 

Finance for Daily Life 

3(3-0-6) 

703103 บธ .กจ. 103 

MGMT 103 

การเปนผูประกอบการและธุรกิจเบื้องตน 

Introduction to Entrepreneurship and Business 

3(3-0-6) 

751100 ศศ.100 

ECON 100 

เศรษฐศาสตรในชีวติประจาํวนั 

Economics for Everyday Life 

3(3-0-6) 

851100 สม.100 

MC 100 

การสื่อสารเบื้องตน 

Introduction to Communication 

3(3-0-6) 

851103 สม.103 

MC 103 

ชีวติและสงัคมผานสื่อ 

Life and Society Through Media 

3(3-0-6) 

    

- กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร      

   Science and Mathematics 

เลอืก 3 หนวยกิตจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

select 3 credits from the following courses:                                             

6 หนวยกติ 

6 Credits 

 

201110 ว.วท.110 

SC 110 

คณติศาสตรบูรณาการ 

Integrated Mathematical Sciences 
3(3-0-6) 

02 1111 ว.วท.111 

SC 111 

โลกแหงวทิยาศาสตร  

The World of Science 

3(3-0-6) 

 

และเลอืก 3 หนวยกิตจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

select 3 credits from the following courses: 

201100 ว.วท.100 

SC 100 

วทิยาศาสตรบูรณาการ 

Integrated Science 
3(3-0-6) 

201114 ว.วท.114 

SC 114 

วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโลกปจจุบัน 

Environmental Science in Today’s World 

3(3-0-6) 

202100 ว.ชว.100 ชีววทิยาในชีวติประจาํวัน 3(3-0-6) 
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BIOL 100 Biology in Everyday Life 

203100 ว.คม.100 

CHEM 100 

เคมใีนชีวติประจําวัน 

Chemistry in Everyday Life 

3(3-0-6) 

207110 ว.ฟส. 110 

PHYS 110 

ฟสกิส ศาสตรที่เปลี่ยนโลก 

Physics : the Science that Changed the World 

3(3-0-6) 

    

- กลุมวชิาการเรยีนรูผานกจิกรรม     

   Activities Base Courses                                

3 หนวยกติ 

3 Credits 

201191 ว .วท. 191  

SC 191 

การเรียนรูผานกิจกรรม 

Learning Through Activities 

2(0-6-0) 

และเลอืกอกี 1 หนวยกิตจากกระบวนวชิาตอไปนี้ 

and select 1 credit from the following : 

 

057121 ศ .ล. 121 

EDPE 121 

ฟุตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย   

Football for Life and Exercise 

1(1-0-2) 

057122 ศ .ล. 122 

EDPE 122 

วายน้าํเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  

Swimming for Life and Exercise 

1(1-0-2) 

057123 ศ .ล. 123 

EDPE 123 

วอลเลยบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

Volleyball for Life and Exercise 

 

1(1-0-2) 

057125 ศ .ล. 125 

EDPE 125 

กิจกรรมเขาจังหวะเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

Rhythmic Activities for Life and Exercise 

1(1-0-2) 

057126 ศ .ล. 126 

EDPE 126 

บาสเกตบอลเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  

Basketball for Life and Exercise 

1(1-0-2) 

057127 ศ .ล. 127 

EDPE 127 

แบดมนิตนัเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย  

Badminton for Life and Exercise 

1(1-0-2) 

057128 ศ .ล. 128 

EDPE 128 

เทนนสิเพือ่ชีวติและการออกกําลังกาย   

Tennis for Life and Exercise 

1(1-0-2) 

057129 ศ .ล. 129 

EDPE 129 

เทเบิ้ลเทนนสิเพือ่ชีวติและการออกกําลังกาย  

Table Tennis for Life and Exercise 

1(1-0-2) 

057130 ศ .ล. 130 

EDPE 130 

กอลฟเพื่อชีวติและการออกกําลังกาย 

Golf for Life and Exercise 

1(1-0-2) 

201192 ว .วท. 192 

SC 192 

ดอยสุเทพศกึษา 

Doi Suthep Study 

1(0-3-0) 

หรอืกระบวนวชิาการเรียนรูผานกิจกรรมที่เปดสอนเพิ่มเตมิในมหาวทิยาลยัเชียงใหม 

or additional learning through activity subjects in Chiang Mai University which will be open. 

(2)  หมวดวชิาเฉพาะ                                              ไมนอยกวา 95 หนวยกติ 
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      Field of Specialization : a minimum of  95 Credits 

- วชิาแกน                

   Core Courses         

21 หนวยกติ   

21 Credits 

204251 ว.คพ.251 

CS 251 

โครงสรางขอมูล 

Data Structures 

3(3-0-6) 

206111 ว.คณ.111 

MATH 111 

แคลคูลัส 1 

Calculus 1 

3(3-0-6) 

206112 ว.คณ.112 

MATH 112 

แคลคูลัส 2 

Calculus 2 

3(3-0-6) 

206281 ว.คณ.281 

MATH 281 

คณติศาสตรดสิครีต     

Discrete Mathematics 

3(3-0-6) 

208150 ว.สถ.150 

STAT 150 

ความนาจะเปนและสถิต ิ

Probability and Statistics 

3(3-0-6) 

229123 ว.วข.123  

DSCI 123 

แนวคิดพื้นฐานของวทิยาการขอมลู 

Fundamental Concept of Data Science 

3(3-0-6) 

229223 ว.วข.223 

DSCI 223 

การโปรแกรมสําหรับวทิยาการขอมูล 

Programming for Data Science 

3(2-2-5) 

- วชิาเอก                                                             ไมนอยกวา        

   Major : a minimum of  

59 หนวยกติ  

59 Credits 

ในจํานวนหนวยกิตดังกลาวจะตองเปนวิชาในระดับ 300-400 ไมนอยกวา 36 หนวยกิต และในจํานวนนี้

จะตองเปนวชิาในระดับ 400 ไมนอยกวา 18 หนวยกิต 

Among the credits earned from major courses taken, a minimum of 36 credits must be from the 

advanced level courses (300-400), and of which at least 18 credits must be from the 400 level 

courses. 

- วชิาเอกบังคับ    

   Compulsory Courses                                          

32 หนวยกติ 

32 Credits 

 204306 ว.คพ.306 

CS 306 

จริยธรรมสําหรับผูประกอบวชิาชีพคอมพวิเตอร 

Ethics for Computer Professionals 

1(1-0-2) 

 204426 ว.คพ.426 

CS 426 

วศิวกรรมขอมูล  

Data Engineering 

3(2-2-5) 

 204456 ว.คพ.456 

CS 456 

การเรียนรูของเครื่อง 

Machine Learning 

3(3-0-6) 

 206324 ว .คณ. 324 

MATH 324 

พชีคณติเชิงเสนประยุกต 

Applied Linear Algebra 

3(3-0-6) 

 208250 ว.สถ.250 วธิเีชิงสถิตสิาํหรับวทิยาศาสตรขอมูล 3(2-2-5) 
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STAT 250 Statistical Methods for Data Science  

 229323 ว.วข.323 

DSCI 323 

การจัดดําเนนิการขอมลูสาํหรับดานวทิยาการขอมูล 

Data Manipulation for Data Science 

3(2-2-5) 

 229351 ว.วข.351 

DSCI 351 

การเรียนรูเชิงสถิตสิําหรับวทิยาการขอมลู 1 

Statistical Learning for Data Science 1 

3(2-2-5) 

 229352 ว.วข.352 

DSCI 352 

การเรียนรูเชิงสถิตสิําหรับวทิยาการขอมลู 2 

Statistical Learning for Data Science 2 

3(2-2-5) 

 229390 ว.วข.390 

DSCI 390 

สัมมนาทางดานวทิยาการขอมลู 

Seminar in Data Science 

1(1-0-2) 

 

 

229452 ว.วข. 452 

DSCI 452 

งานวจิยัในวทิยาการขอมูล 

Research in Data Science 

3(3-0-6) 

 229496 ว.วข.496 

DSCI 496 

สหกิจศกึษา 

Cooperative Education 

6 หนวยกิต 

     

- วชิาเอกเลอืก                                                               ไมนอยกวา 

   Major Elective Courses : a minimum of 

27 หนวยกติ 

27 Credits 

 ลงทะเบยีนกระบวนวชิาจากกลุมวชิาใดกลุมวชิาหนึ่งตอไปนี้จํานวน 18 หนวยกิต 

Register courses from one of the following groups with 18 credits: 

 

 กลุมวชิา : การวเิคราะหขอมูลโดยใชแบบจาํลองเชงิคณติศาสตร 

Group : Data analytics using mathematical modeling 

 204381 ว.คพ. 381 

CS 381 

การคํานวณเชิงตัวเลขและซอฟตแวร 

Numerical Computation and Software 

3(3-0-6) 

 204471 ว.คพ.471 

CS 471 

ปญญาประดษิฐ 

Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

 206300 ว.คณ.300 

MATH 300 

คณติศาสตรการเงนิและการประกันภัย 

Mathematics of Finance and Insurance 

3(3-0-6) 

 206341 ว.คณ.341 

MATH 341 

สมการเชิงอนุพันธสามญั 

Ordinary Differential Equations 

3(3-0-6) 

 206364 ว.คณ.364 

MATH 364 

การสรางแบบจําลองเชิงคณติศาสตร 

Mathematical Modeling 

3(3-0-6) 

 206370 ว.คณ.370 

MATH 370 

ความนาจะเปน 1 

Probability 1 

3(3-0-6) 

  

 กลุมวชิา : การวเิคราะหขอมูลเชงิสถติ ิ

Group : Statisitical data analytics 

 204423 ว.คพ.423 

CS 423 

การทําเหมอืงขอมลู 

Data Mining 

3(3-0-6) 
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 204453 ว.คพ.453 

CS 453 

การรูจําแบบ 

Pattern Recognition 

3(2-2-5) 

 208251 ว .สถ. 251 

STAT 251 

การวเิคราะหการถดถอยและสถิตไิมองิพารามเิตอร 

Regression Analysis and Non-Parametric Statistics 

3(2-2-5) 

 208350 ว.สถ.350 

STAT 350 

สถิตปิระยุกตหลายตัวแปรสําหรับวทิยาศาสตรขอมูล 

Applied Multivariate Statistics for Data Science 

3(3-0-6) 

 208354 ว .สถ. 354 

STAT 354 

การวเิคราะหอนุกรมเวลาสําหรับวทิยาการขอมูล 

Time Series for Data Science 

3(3-0-6) 

 208451 ว .สถ. 451 

STAT 451 

การวเิคราะหสําหรับขอมูลเชิงทดลองและขอมูลจําลอง 

Analytics for Experimental and Simulated Data 

3(2-2-5) 

  

กลุมวชิา : การวเิคราะหขอมูลโดยใชแบบจาํลองเชงิคํานวณ 

Group : Data analytics using computational modeling 

 204335 ว.คพ.335 

CS 335 

ไมโครคอนโทรลเลอรและอนิเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

Microcontroller and Internet of Things 

3(2-2-5) 

 204383 ว.คพ.383 

CS 383 

การประมวลผลภาพ 

Image Processing 

3(3-0-6) 

 204422 ว.คพ.422 

CS 422 

คลังขอมลู 

Data Warehousing 

3(2-2-5) 

 204423 ว.คพ.423 

CS 423 

การทําเหมอืงขอมลู 

Data Mining 

3(3-0-6) 

 204453 ว.คพ.453 

CS 453 

การรูจําแบบ 

Pattern Recognition 

3(2-2-5) 

 204471 ว.คพ.471 

CS 471 

ปญญาประดษิฐ 

Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

 และเลอืกจากกระบวนวชิาตอไปนี้ซึ่งไมซ้ํากับวชิาในกลุมวชิาที่เลอืกไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

Select courses which are not duplicate courses from selected group from the following  

with at least 9 credits: 

 204320 ว.คพ. 320 

CS 320 

การจัดการฐานขอมลู  

Database Management 

  3(2-2-5) 

 204335 ว.คพ.335 

CS 335 

ไมโครคอนโทรลเลอรและอนิเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

Microcontroller and internet of Things 

3(2-2-5) 

 204381 ว.คพ. 381 

CS 381 

การคํานวณเชิงตัวเลขและซอฟตแวร 

Numerical Computation and Software 

3(3-0-6) 

 204383 ว.คพ.383 

CS 383 

การประมวลผลภาพ 

Image Processing 

3(3-0-6) 

 204422 ว.คพ.422 คลังขอมลู 3(2-2-5) 
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CS 422 Data Warehousing 

 204423 ว.คพ.423 

CS 423 

การทําเหมอืงขอมลู 

Data Mining 

3(3-0-6) 

 204453 ว.คพ.453 

CS 453 

การรูจําแบบ 

Pattern Recognition 

3(2-2-5) 

 204471 ว.คพ.471 

CS 471 

ปญญาประดษิฐ 

Artificial Intelligence 

3(3-0-6) 

 204481 ว.คพ. 481 

CS 481 

เทคนคิการโปรแกรมเชิงคณติศาสตรเบื้องตน 

Introduction to Mathematical Programming 

Techniques 

3(3-0-6) 

 204482 ว.คพ.482 

CS 482 

การจําลองแบบปญหาและแบบจําลอง 

Simulation and Modelling 

3(3-0-6) 

 204483 ว.คพ.483 

CS 483 

การรับรูภาพทางคอมพวิเตอร 

Computer Vision 

3(3-0-6) 

 

 206300 ว.คณ.300 

MATH 300 

คณติศาสตรการเงนิและการประกันภัย 

Mathematics of Finance and Insurance 

3(3-0-6) 

 206341 ว.คณ.341 

MATH 341 

สมการเชิงอนุพันธสามญั 

Ordinary Differential Equations 

3(3-0-6) 

 206342 ว.คณ.342 

MATH 342 

สมการเชิงอนุพันธยอย 

Partial Differential Equations 

3(3-0-6) 

 206355 ว.คณ.355 

MATH 355 

วธิเีชิงตัวเลข 

Numerical Method 

3(3-0-6) 

 206364 ว.คณ.364 

MATH 364 

การสรางแบบจําลองเชิงคณติศาสตร 

Mathematical Modeling 

3(3-0-6) 

 206370 ว.คณ.370 

MATH 370 

ความนาจะเปน 1 

Probability Theory 1 

3(3-0-6) 

 206441 ว.คณ.441 

MATH 441 

สมการเชิงอนุพันธไมเชิงเสน 

Nonlinear Differential Equations 

3(3-0-6) 

 206457 ว.คณ.457 

MATH 457 

คณติศาสตรอนุพันธการเงนิ 

Mathematics of Financial Derivatives 

3(3-0-6) 

 206470 ว.คณ.470 

MATH 470 

ความนาจะเปน 2 

Probability Theory 2 

3(3-0-6) 

 206471 ว.คณ.471 

MATH 471 

คณติศาสตรประกันภัยเบื้องตน 

Introduction to Actuarial Mathematics 

3(3-0-6) 

 208251 ว .สถ. 251 

STAT 251 

การวเิคราะหการถดถอยและสถิตไิมองิพารามเิตอร 

Regression Analysis and Non-Parametric Statistics 

3(2-2-5) 

 208350 ว.สถ.350 สถิตปิระยุกตหลายตัวแปรสําหรับวทิยาศาสตรขอมูล 3(3-0-6) 
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STAT 350 Applied Multivariate Statistics for Data Science 

 208353 ว .สถ. 353 

STAT 353 

สถิตกิารเงนิและการประกันภยั 

Financial Statistics and Actuarial Science 

3(3-0-6) 

 208354 ว .สถ. 354 

STAT 354 

การวเิคราะหอนุกรมเวลาสําหรับวทิยาการขอมูล 

Time Series for Data Science 

3(3-0-6) 

 208450 ว .สถ. 450 

STAT 450 

การวเิคราะหสําหรับขอมูลเชิงสังเกต 

Analytics for Observational Data 

3(3-0-6) 

 208451 ว .สถ. 451 

STAT 451 

การวเิคราะหสําหรับขอมูลเชิงทดลองและขอมูลจําลอง 

Analytics for Experimental and Simulated Data 

3(2-2-5) 

 261441 วศ.คพ.441 

CPE 441 

อนิเทอรเน็ตของสรรพสิ่งและขอมูลขนาดใหญ 

Internet of Things and Big Data 

3(3-0-6) 

 261461 วศ.คพ. 461 

CPE461 

การเขยีนโปรแกรมเชิงภาพและโตตอบ 

Visual and Interactive Programming 

3(3-0-6) 

 

 

    

 261475 วศ.คพ.475 

CPE 475 

แบบจําลองและการหาคาที่เหมาะสมที่สดุสาํหรับการ

วเิคราะหขอมลูขนาดใหญ 

Modeling and Optimization for Big Data Analytics 

3(3-0-6) 

 954471 

 

ศท.สป. 471 

INX 471 

การทําเหมอืงขอมลูธุรกิจ 

Business Data Mining 

3(2-2-5) 

 954472 ศท.สป. 472 

INX 472 

การแสดงขอมูลธุรกิจ 

Business Data Visualization 

3(2-2-5) 

- วชิาโท (ถาม)ี                                                              ไมนอยกวา     

   Minor (if any) : a minimum of   

15 หนวยกติ 

15 Credits 

 นักศึกษาที่ประสงคจะเรียนวชิาโท นักศึกษาจะตองเลือกเรียนวิชาโท ไมนอยกวา 15 หนวยกิต จากวิชาโท

บริหารธุรกิจ วิชาโทเศรษฐศาสตร วิชาโทใดวิชาโทหนึ่งที่เปดสอนในคณะวิทยาศาสตร ยกเวนวิชาโท

วิทยาการขอมูล คณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอร และสถิติ หากนักศึกษาประสงคเลือกวิชาโทอื่น ให

เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม เรื่องวิชาโทที่เปดสอนสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม

ตามความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา นักศึกษาที่ไมประสงคจะเรียนวิชาโทใหเลือกเรียนกระบวนวิชา

ระดับ 300 หรอื 400 ในหมวดวชิาเอกเลอืก เพิ่มเตมิอกีไมนอยกวา 15 หนวยกิต   

Student who wishes to have minor is required to register at least 15 credits and may take courses 

choosing from minor in general Business Administration, Economics, any minor being offered by 

Science faculty except minor in Data Science, Mathematics, Computer Science, and Statistics. 

Furthermore, student may choose any minor courses corresponding to minor listed in the Chiang Mai 

University announcement about minor offered for CMU students with approval of an academic advisor. 

For those who do not wish to have a minor, it is required that a minimum of 15 credits from major 
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elective courses at 300 or 400 level must be choosen.  

 

(3)  หมวดวชิาเลอืกเสร ี                                          ไมนอยกวา 

Free Electives : a minimum of 

6 หนวยกติ 

6 Credits 

นักศกึษาตองเลอืกเรียนกระบวนวชิานอกสาขาวชิาเอกและสาขาวชิาโท จํานวนไมนอยกวา  

6  หนวยกิต 

At least 6 credits of elective courses, taken outside major and minor fields, are required. 

จํานวนหนวยกติรวมตลอดหลักสูตร                           ไมนอยกวา      

Total : a minimum of    

       131 หนวยกติ 

       131 Credits 

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวชิา 

รหัสกระบวนวชิาที่ใชกําหนดเปนตัวเลข 6 หลัก ดังตอไปนี้ 

1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควชิา/สาขาวชิา ที่กระบวนวชิานัน้สงักัด 

2. เลข 3 ตัวทาย จาํแนกไดดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักรอย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวชิา 

“100-200” แสดงถึง กระบวนวชิาระดับพื้นฐาน 

“300-500” แสดงถึง กระบวนวชิาระดับสงู 

2) เลขตัวกลาง (หลักสบิ) แสดงถึง หมวดหมูในสาขาวชิา 

3) เลขตัวทาย (หลักหนวย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมูของสาขาวชิา 
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3.1.4  แผนการศึกษา 

 

แผนการศกึษา 

ชั้นปท่ี 1 

 ภาคการศกึษาท่ี 1                                           หนวยกติ 

 001101 ม.อ.101  

ENGL 101 

ภาษาองักฤษพื้นฐาน 1 

Fundamental English 1 

3 

 

 206111 ว.คณ.111 

MATH 111 

แคลคูลัส 1 

Calculus 1 

3 

 

 208150 ว.สถ.150 

STAT 150 

ความนาจะเปนและสถิต ิ

Probability and Statistics 

3 

 

 229123 ว.วข.123 

DSCI 123 

แนวคิดพื้นฐานของวทิยาการขอมลู 

Fundamental Concept of Data Science 

3 

 

        กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 

Science and Mathematics 

3 

 

 

 

กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

Humanities and Social Sciences 

3 

 

     

 รวม 18 

ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกติ 

 001102 ม.อ.102  

ENGL 102 

ภาษาองักฤษพื้นฐาน 2   

Fundamental English 2     

3 

 

 206112 ว.คณ.112 

MATH 112 

แคลคูลัส 2 

Calculus 2 

3 

 

 229223 ว.วข.223 

DSCI 223 
การโปรแกรมสําหรับวทิยาการขอมูล 
Programming for Data Science 

3 

 

 กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 

Science and Mathematics 

3 

 

 กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 

Humanities and Social Sciences 

6 

 

รวม 18 
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แผนการศกึษา 

ชั้นปท่ี 2 

 ภาคการศกึษาท่ี 1                                           หนวยกติ 

 001201 ม.อ.201 

ENGL 201 

การอานเชิงวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธผิล 

Critical Reading and Effective Writing 

 3 

 

 206281 ว.คณ.281 

MATH 281 
คณติศาสตรดสิครีต      
Discrete Mathematics 

3 

 

 208250 ว.สถ.250 

STAT 250 

วธิเีชิงสถิตสิาํหรับวทิยาศาสตรขอมูล 

Statistical Methods for Data Science 

3 

 

 229323 ว.วข.323 

DSCI 323 

การจัดดําเนนิการขอมลูสาํหรับดานวทิยาการขอมูล 

Data Manipulation for Data Science 

3 

 

 วชิาโท (ถามี) 

Minor (if any) 

วชิาเลอืกเสรี 

Free Electives 

3 

 

3 

 

 รวม 18 

ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกติ 

 001225 ม.อ.225  

ENGL 225 

ภาษาองักฤษในบริบทวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

English in Science and Technology Context 

3 

 

 204251 ว.คพ.251 

CS 251 

โครงสรางขอมูล  

Data Structures 

3 

 

 206324 ว.คณ.324 

MATH 324 

พชีคณติเชิงเสนประยุกต 

Applied Linear Algebra 

3 

 

 229351 ว.วข.351 

DSCI 351 

การเรียนรูเชิงสถิตสิําหรับวทิยาการขอมลู 1 

Statistical learning for Data Science 1 

3 

 

 วชิาเอกเลือก 

Major Electives 

กลุมวชิาการเรียนรูผานกิจกรรม 

Learning Through Activities 

3 

 

1 

 

 วชิาโท (ถามี) 

Minor (if any) 

3 

 

   

รวม 19 
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แผนการศกึษา 

ชั้นปท่ี 3 

ภาคการศกึษาท่ี 1 หนวยกติ 

 204426 

 

ว.คพ.426 

CS 426 

วศิวกรรมขอมูล  

Data Engineering 

3 

 

 229352 ว.วข.352  

DSCI 352 

การเรียนรูเชิงสถิตสิําหรับวทิยาการขอมลู 2 

Statistical Learning for Data Science 2 

3 

 

 วชิาเอกเลอืก 

Major Electives  

9 

 

 วชิาโท (ถาม)ี 

Minor (if any) 

3 

 

รวม 18 

ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกติ 

 201191 ว .วท. 191 

SC 191 

การเรียนรูผานกิจกรรม 

Learning Through Activities 

2 

 

 20 0634  ว.คพ.306 

CS 306 

จริยธรรมสําหรับผูประกอบวชิาชีพคอมพวิเตอร 

Ethics for Computer Professionals 

1 

 

 204456 ว.คพ.456 

CS 456 

การเรียนรูของเครื่อง 

Machine Learning 

3 

 229390 ว.วข.390 

DSCI 390 

สัมนาทางดานวทิยาการขอมลู 

Seminar in Data Science 

1 

 วชิาเอกเลอืก 

Major Electives  

9 

 

 วชิาโท (ถาม)ี 

Minor (if any) 

3 

 

รวม 19 
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แผนการศกึษา 

ชั้นปท่ี 4 

ภาคการศกึษาท่ี 1 หนวยกติ 

 229496 ว.วข.496  

DSCI 496 

สหกิจศกึษา 

Cooperative Education 

6 

 

รวม 6 

ภาคการศกึษาท่ี 2 หนวยกติ 

 229452 ว.วข.452 

DSCI 452 

งานวจิยัในวทิยาการขอมูล 

Research in Data Sciences 

3 

 

 วชิาเอกเลอืก 

Major Electives  

6 

 

 วชิาโท (ถาม)ี 

Minor (if any) 

วชิาเลอืกเสรี 

Free Electives 

3 

 

3 

 

รวม 15 
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ภาคผนวก 1 

คําอธบิายลักษณะกระบวนวิชา 
 

(1) หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป                 

 -กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

ม.อ. 101 (001101) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 3(3-0-6) 

ENGL 101 : Fundamental English 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

การสื่อสารภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิสัมพันธในชีวิตประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขียนใน

ระดับเบื้องตน ในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวติ 

Communication in English for everyday interactions, basic listening, speaking, reading and writing 

skills in various social and cultural contexts for life-long learning. 

 

ม.อ. 102 (001102) : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3(3-0-6) 

ENGL 102 : Fundamental English 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  001101 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

การสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการปฏสิมัพันธในชีวติประจําวัน ทักษะการฟง พูด อานและเขยีนในระดบั

ที่ซับซอนขึ้นในบริบททางสังคมและวฒันธรรมที่หลากหลายเพื่อการเรียนรูตลอดชีวติ 

Communication in English for everyday interactions, more advanced listening, speaking, reading 

and writing skills in various social and cultural contexts for life-long learning.  

 

ม.อ. 201 (001201) : การอานเชงิวเิคราะหและการเขยีนอยางมปีระสทิธิผล 3(3-0-6) 

ENGL 201 : Critical Reading and Effective Writing 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  001102 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา  

ทักษะภาษาอังกฤษสําหรับการอานเชิงวิเคราะหจากแหลงขอมูลและสื่อตางๆ และการเขียนอยางมี

ประสทิธผิล ในหัวขอตามความสนใจของผูเรียน    

 English language skills for critical reading from different sources and media and effective writing 

on topics of students’ interests.  

 

ม.อ. 225 (001225) : ภาษาอังกฤษในบรบิทวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 3(3-0-6) 

ENGL 225 : English in Science and Technology Context 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  001102 หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา  

ทักษะ องคประกอบ และหนาที่ของภาษาเฉพาะทาง เพื่อการสื่อสารอยางมปีระสทิธภิาพในบริบททาง



 16 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

Specific language functions, components and skills for effective communication in science and 

technology contexts. 

 

-กลุมวชิามนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
 

ม.บร.103 (009103) : การรูสารสนเทศและการนําเสนอสารสนเทศ 3(3-0-6) 

LS 103 : Information Literacy and Information Presentation  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม;ี สําหรับนักศกึษานอกวชิาเอก  

ความหมายและความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ ความตองการและการแสวงหา

สารสนเทศ แหลงสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศและการจัดระเบียบ การสืบคน

สารสนเทศ การประเมนิสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศ การอางถึงและการเขยีนบรรณานุกรม 

The definition and the importance of information and information literacy, information needs and 

information seeking, information sources and information services, information resources and organization, 

information searching, information evaluation, information presentation, citation and bibliography writing. 

 

ม.จว.110 ( 001311 ) : จติวทิยากับชวีติประจาํวัน 3(3-0-6) 

PSY 110 : Psychology and Daily Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม;ี สําหรับนักศกึษานอกวชิาเอก  

จติวทิยากับชีวติประจําวัน ปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานสัมพันธภาพระหวางบุคคล ปจจัย

ดานสังคม 

Psychology and daily life. Individual factors. Interpersonal factors. Social factors. 

 

น.ศท.100 (176100) : กฎหมายและโลกสมัยใหม 3(3-0-6) 

LAGE 100 : Law and Modern World 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

แนวคิดทางกฎหมาย สถาบันทางกฎหมาย กฎหมายกับบทบาทในสังคม กฎหมายกับสังคมระหวาง

ประเทศ กฎหมายกับปญหาทองถ่ิน และกฎหมายกับสิทธิชุมชน บทบาทของกฎหมายระดับทองถ่ิน ระดับ

สังคมเมือง และบทบาทของกฎหมายในยุคโลกาภิวัตน ศึกษาวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาตางๆ เก่ียวกับ

กฎหมายและโลกสมัยใหม 

Legal concepts. Legal Institutions. Law and its roles in society. Law and international societies. 

Law and local problems. Law and community rights. Roles of law in the rural and urban societies. Roles 

of law in the globalized era. Analyses of issues derived from case studies relating to law and modern 

world. 
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บธ.บช.181 (701181) : การบัญชสํีาหรับผูท่ีไมใชนักบัญช ี 3(3-0-6) 

ACC 181 : Accounting for Non Accountants 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

หลักการและความรูทั่วไปเก่ียวกับการบัญชี การบัญชีสวนบุคคล การจําแนกรายการบัญชี 

กระบวนการทางการบัญชีสําหรับธุรกิจบริการ รายงานปรับปรุงและปดบัญชี กระบวนการทางการบัญชี

สําหรับธุรกิจซื้อขายสินคา งบการเงินสําหรับธุรกิจ การวิเคราะหงบการเงิน ภาพรวมของการบัญชีบริหาร 

แนวคิดและการคํานวณตนทุน ความสัมพันธระหวางตนทนุ ปริมาณ และกําไร และการใชขอมูลตนทุนเพื่อการ

ตัดสนิใจ 

Accounting principles and general knowledge about accounting. Personal accounting. Classification 

of accounting transactions. Accounting process for service business. Adjusting and closing entries. 

Accounting process for merchandising business. Financial statements for business. Financial statements 

analysis. Management accounting overview. Cost concepts and calculation. The relationship of cost, 

volume and profit. Using cost information for decision making. 

 

บธ.กง.101 (702101) : การเงนิในชวีติประจําวนั 3(3-0-6) 

FINA 101 : Finance for Daily Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

ความรูเบื้องตนของการบริหารการเงนิในชีวิตประจําวัน การสรางฐานะมั่นคงทางการเงิน การสํารวจ

สุขภาพทางการเงนิ การวางแผนทางการเงนิ การบริหารรายได รายจาย และภาระหนี้สิน บริการของสถาบัน

การเงิน การออมเงิน การใหเงินทํางาน การวางแผนการเงนิสําหรับเหตุการณของชีวิต การประกันความเสี่ยง 

การวางแผนภาษ ีและการเตรียมความพรอมเพื่อความสุข 

Basic knowledge of financial management for daily life. Wealth creation. Financial health 

evaluation. Financial planning. Income, expenses and debt management. Financial institution services. 

Savings. Letting the money work for you. Financial planning for life events. Risk insurance. Tax planning. 

Preparing for happiness. 

 

บธ.กจ.103 (703103) : การเปนผูประกอบการและธุรกจิเบื้องตน 3(3-0-6) 

MGMT 103 : Introduction to Entrepreneurship and Business 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

บทบาทการเปนผูประกอบการกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โอกาสในการประกอบธุรกิจ 

คุณลักษณะและแรงจูงใจในการเปนผูประกอบการ สภาพแวดลอม ประเภท รูปแบบและแผนธุรกิจ หลักการ

จัดการ การจัดการดานการตลาด การผลิต การเงิน บัญชี ภาษี กฎหมายธุรกิจ ธุรกิจระหวางประเทศ และ

จริยธรรมสําหรับผูประกอบการ 
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Entrepreneur role in economics development country Entrepreneur and business opportunities. 

The characteristic of entrepreneur and motivation factors, environment, types of business, forms of 

business, business plans, principle of management, marketing management, production management, 

financial management, accounting, taxation, business law, international business and business ethics for 

entrepreneur. 

 

ศศ.100 (751100) : เศรษฐศาสตรในชวีติประจําวัน 3(3-0-6) 

ECON 100 : Economics for Everyday Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

แนวคิดทางเศรษฐศาสตรที่นําไปใชในชีวิตประจาํวัน ที่เก่ียวของกับการผลติ การบริโภค ตลาด รายได

ประชาชาติ การคลังสาธารณะ การเงินและการธนาคาร ภาวะเงินเฟอและเงินฝด การจางงาน เศรษฐกิจ

การคาและการเงนิระหวางประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม 

Basic economic concepts and application for everyday life concerning production, consumption, 

markets, national income, public finance, money and banking, inflation and deflation, employment, 

international trade and finance, and economic development and environment. 

 

สม.100 (851100) : การสื่อสารเบื้องตน 3(3-0-6) 

MC 100 : Introduction to Communication 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

แนวคิดดานการสื่อสาร กระบวนการสื่อสาร หนาที่และบทบาทของการสื่อสารมวลชน สื่อทางเลือก

และเทคโนโลยสีารสนเทศ ตอสังคม 

Concepts of communication. Communication process. Roles and functions of mass communication. 

Alternative media. Information technology and its interface with society. 

 

สม.103 (851103) : ชวีติและสังคมผานสื่อ 3(3-0-6) 

MC 103 : Life and Society Through Media 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

การวิเคราะหและวิจารณความหมายและคุณคาของชีวิต ในมิติของปรัชญา ประวัติศาสตร สังคม 

วัฒนธรรม การเมอืง และเศรษฐกิจ ผานสื่อ ไดแก ภาพยนตร วทิยุโทรทัศน หนังสอืพมิพ นติยสาร รวมทัง้ นว

นยิาย เรื่องสัน้และหนังสอืการตูน 

Critical analysis of the meaning and value of life in philosophical, historical, social, cultural, 

political, and economic dimensions through media : film, radio, television, newspaper, magazine, as well 

as novel, short story, and comic book. 
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-กลุมวชิาวทิยาศาสตรและคณติศาสตร 
 

ว.วท.100 (201100) : วทิยาศาสตรบูรณาการ 3(3-0-6) 

SC 100 : Integrated Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

วิวัฒ นาการของวิทยาศาสตร  กระบวนการทางวิทยาศาสตร  โลกและจักรวาล  แหล ง

ทรัพยากรธรรมชาติ การนําไปใชและการอนุรักษ รูปแบบและแหลงพลังงาน การนําไปใชและการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและมลพิษ รางกายของเรา อาหารและยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการคมนาคม การ

สื่อสาร คอมพวิเตอร โสตทัศนูปกรณ เครื่องอํานวยความสะดวก วทิยาศาสตรและสังคม 

Evolution of Science. Scientific methods. Earth and space. Natural resources, their utilization and 

conservation. Forms of energy, energy resources, their utilization and conservation. Environment and 

pollution. Human bodies. Food and drugs. Science and technology in transportation, communication, 

audiovisual instruments, home appliances and labour-saving machinery. Science and society. This course 

is designed for non-science-based students only. Enrollments are not permitted for science-based 

students. 

 

ว.วท.110 ( 02 1110) : คณติศาสตรบูรณาการ 3(3-0-6) 

SC 110 : Integrated Mathematical Sciences 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

วิทยาการคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน ประวัติของการคํานวณ อินเทอรเน็ต สถิติในชีวิตประจําวัน 

สถิติกับการแกปญหาในชีวิตประจําวัน ความนาจะเปนเพื่ออธิบายปรากฏการณตางๆ การจําลอง ตัวอยาง

ของแบบจําลองทางคณิตศาสตร การดําเนนิการเมทริกซและการประยุกต การหาคาเหมาะสมที่สุด การแทน

ขอมูล ปญญาประดษิฐและการเรียนรูของเครื่อง การเรียงลําดับและการคนหา สถิตเิพื่อการตัดสนิใจ 

 Computer science in everyday life, history of computing, internet, statistics in everyday life, 

statistics for solving the problems in everyday life, probability for describing the phenomena, simulation, 

examples of mathematical models, matrix operations and its applications, optimization, data 

representation, artificial intelligence and machine learning, sorting and searching, statistics for decision 

making. 

 

ว.วท.111 ( 112011 ) : โลกแหงวทิยาศาสตร 3(3-0-6) 

SC 111 : The World of Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

บทนํา ความหมายของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประวัติของวิทยาศาสตร เทคโนโลย ี

และนวัตกรรม กระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมกลุมเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใน
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ชีวิตประจําวัน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนาประเทศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ 

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยกัีบสังคม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยกัีบสิ่งแวดลอม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กับวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับชุมชนทองถ่ิน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกับการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือหัวขออื่นๆ ตามความสนใจของ

นักศกึษา และการนําเสนอในหองเรียน 

Introduction, Meaning and history of science, technology and innovation, Scientific method, Group 

activities about science and technology in daily life, science and technology and country development, 

economy, society, environment, culture, local communities, climate change, sustainable development, or 

other topics depending on students’ interests, and class presentations. 

 

ว.วท.114 ( 114201 ) : วทิยาศาสตรสิ่งแวดลอมในโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 

SC 114 : Environmental Science in Today’s World 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

สิ่งแวดลอมและผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ความตระหนักเรื่องสิ่งแวดลอมในเวที

นานาชาต ิความสําคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ; การอนุรักษเพื่ออนาคต การใชทรัพยากร การเตบิโต

ของประชากรและมลพิษ การแตกตัวของโอโซน ภาวะโลกรอนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วิกฤติ

พลังงาน การพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อรักษาสมดุลในการบริโภคทรัพยากรธรรมชาติและการทดแทน 

สถานการณสิ่งแวดลอมปจจุบัน 

Environment and impacts from anthropogenic activities, Environmental concerns in 

international venues, Importance of biodiversity; conservation for the future, Resource use, Population 

growth and pollution, Ozone depletion, Global warming and climate change, Energy crisis, Sustainable 

development (balancing of natural resource consumption and replacement), and Current environmental 

issues. 

 

ว.ชว.100 (202100) : ชวีวทิยาในชวีติประจาํวัน 3(3-0-6) 

BIOL 100 : Biology in Everyday Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

การศกึษาหลักสาํคัญพื้นฐานทางชีววทิยาที่เก่ียวของกับสิง่มชีีวติ โดยเนนเฉพาะปรากฏการณที่

ไดพบบอยๆ ในชีวติประจําวัน กระบวนวชิานี้เหมาะสําหรับนักศกึษาที่ไมไดเรียนทางวทิยาศาสตรมากอน 

The study of general biological principles concerning living organisms with particular stress on 

common phenomena in everyday life. This course is designed for non-science-based students only. 
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ว.คม.100 ( 100302 ) : เคมใีนชวีติประจาํวัน 3(3-0-6) 

CHEM 100 : Chemistry in Everyday Life 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

แนวคิดพื้นฐานทางเคมเีพือ่การดํารงชีวติทีด่ขีึ้น อาหาร อาหารเสริมและสุขภาพมนุษย อาหาร

และมะเร็ง การเขาใจยากนติวิทิยาศาสตรและชีวติประจําวนั เคมใีนชีวติสมยัใหม เชน น้ําหอม สบู เปนตน 

ภาวะมลพษิสิง่แวดลอม เชน ผลกระทบเรอืนกระจก ภาวะโลกรอน เปนตน ผลติภัณฑที่เปนมติรกับ

สิ่งแวดลอม การแปรใชใหมทรัพยากรธรรมชาต ิ

Basic concepts in chemistry enhancing our way of life, Food, food supplements and human 

health, Food and cancer, Understanding drugs, Forensic science and daily life, Chemistry in modern 

living: perfume, soap, etc., Environmental pollution: green house effect, global warming, etc., Green and 

environmentally friendly products and Recycling natural resources. 

 

ว.ฟส. 110 ( 711020 ) : ฟสกิส : ศาสตรท่ีเปลี่ยนโลก 3(3-0-6) 

PHYS 110 : Physics : the Science that Changed the World 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

กระบวนทัศนและการเปลี่ยนกระบวนทัศน จักรวาลทัศนของปโตเลม ี โคเปอรนคัิสและเคปเลอร 

โลกทัศนแบบกลไก พลังงานและอุณหพลศาสตร แมเหลก็ไฟฟา อะตอมและสสาร ทฤษฎคีวอนตัมและโลก

ทัศนแบบองครวม อวกาศ เวลา และทฤษฎสีัมพันธภาพ และฟสกิสล้ํายุค 

Paradigms and their evolution, Ptolemy, Copernicus, and Kepler cosmos, Mechanistic 

perspective, Energy and thermodynamics, Electromagnetism, Atoms and matter, Quantum theory and 

holistic perspective, Space, time and theory of relativity and Frontier physics. 

 

-กลุมวชิาการเรยีนรูผานกิจกรรม 
 

ศ.ล.121 (057121) : ฟุตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 121 : Football for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนฟุตบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกีฬา

ฟุตบอล การเลนฟุตบอลในตําแหนงตางๆ การประยุกตเลนกีฬาฟุตบอลในรูปแบบตางๆ กตกิาทั่วไปในการเลน

กีฬาฟุตบอล การวิเคราะหเกมการแขงขันฟุตบอลและการเขารวมทีมฟุตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและ

มารยาทของการเปนผูเลน และผูดูที่ดใีนกีฬาฟุตบอล 

The principles of exercise for health by playing Football. Warm up and cool down. Playing in 

each position and in different styles. Rules of playing Football. Analysis of Football matches and 

participation in competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 
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ศ.ล.122 ( 205712 ) : วายน้าํเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 122 : Swimming for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวายน้ํา การอบอุนรางกายในกีฬาวายน้ํา หลักการหายใจ

และการเคลื่อนไหวในน้ํา การใชสวนตางๆ ของรางกายในการวายน้ําทาตางๆ การชวยเหลือผูไดรับอันตราย

ตางๆ จากการวายน้ํา การวิเคราะหทาทางการวายน้ํา การวายน้ําเพื่อสุขภาพและการเขารวมการแขงขันวาย

น้ําในระดบัตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาวายน้ํา 

The principles of exercise for health by Swimming. Warm up and cool down. Principles of 

breathing and movement under water. Using body physically to swim in each style. Helping others from 

dangers in swimming. Swimming for health and participation in competition at different levels. Benefits 

and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล.123 ( 305712 ) : วอลเลยบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 123 : Volleyball for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

การออกกําลงักายเพื่อสุขภาพโดยการเลนวอลเลยบอล การอบอุนรางกายและคลายเย็นในกฬีา

วอลเลยบอล การเลนวอลเลยบอลในตําแหนงตางๆ การใชอวัยวะสวนตางๆ ของรางกายในการเลน

วอลเลยบอล กตกิาทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาวอลเลยบอล การประยุกตเลนกีฬาวอลเลยบอลในรูปแบบ

ตางๆ การวิเคราะหเกมการแขงขันวอลเลยบอลและการเขารวมแขงขันวอลเลยบอลในระดับตางๆ ประโยชน

และมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาวอลเลยบอล 

The principles of exercise for health by playing Volleyball. Warm up and cool down. How to 

play in each position and how to use parts of body to play Volleyball. Rules for playing and scoring in 

Volleyball. Playing Volleyball in different styles. Analysis of Volleyball matches and participation in 

Volleyball competition at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล.125 (057125) : กจิกรรมเขาจงัหวะเพื่อชวีติและการออกกาํลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 125 : Rhythmic Activities for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกิจกรรมเขาจังหวะ การเคลื่อนไหวของรางกายใน

ลักษณะตางๆ การเคลื่อนไหวของรางกายใหเขากับจังหวะและเสียงดนตรี การเตนรําพื้นเมืองของประเทศ

ตางๆ และการเตนลีลาศในจังหวะตางๆ มารยาทในการเขาสังคมและมารยาทในการลีลาศ การวิเคราะห

ทาทางการเตนลลีาศจังหวะตางๆ การรวมงานลีลาศและการจัดงานลลีาศในรูปแบบตางๆ 

The principles of exercise for health through Rhythmic Activity. Body movements in different 

styles. Body movements with rhythm and music. Folk dances and social dances. Social manners and 
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social dances etiquette. Analysis of social dances types. Participating in and organizing social dance 

parties. 

 

ศ.ล.126 (057126) : บาสเกตบอลเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 126 : Basketball for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนบาสเกตบอล การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกฬีา

บาสเกตบอล การเลนบาสเกตบอลในตําแหนงตางๆ ความปลอดภยัในการเลนกีฬาบาสเกตบอล กตกิาการ

เลนบาสเกตบอลทั่วไป การประยุกตเลนกีฬาบาสเกตบอลในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขัน

บาสเกตบอลและการเขารวมแขงขันบาสเกตบอลในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผู

ดูที่ดใีนกีฬาบาสเกตบอล 

The principles of exercise for health by playing Basketball. Warm up and cool down. How to 

play in different positions, safety and regulations. Playing Basketball in different styles. Analysis of 

Basketball matches and participation in Basketball competition at different levels. Benefits and etiquette 

for players and spectators. 

 

ศ.ล.127 (057127) : แบดมนิตันเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 127 : Badminton for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนแบดมนิตนั การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกฬีา

แบดมนิตนั การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตลีูกแบดมนิตนัในลักษณะตางๆ กติกาแบดมนิตนั

ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาแบดมนิตัน การประยุกตเลนกีฬาแบดมนิตนัในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกม

การแขงขันแบดมนิตันและการเขารวมแขงขันแบดมนิตนัในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผู

เลนและผูดูที่ดใีนกีฬาแบดมนิตัน 

The principles of exercise for health by playing Badminton. Warm up and cool down. How to 

hold the racquet and body movements to hit the shuttlecock. Rules and scoring in Badminton. Playing 

Badminton in different styles. Analysis of Badminton matches and participation in Badminton competition 

at different levels. Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล.128 (057128) : เทนนสิเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 128 : Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนเทนนสิ การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกฬีา

เทนนสิ การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพื่อเขาตเีทนนสิในลักษณะตางๆ กตกิาเทนนสิทั่วไปและการ
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นับคะแนนในกีฬาเทนนสิ การประยุกตเลนกีฬาเทนนสิในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหเกมการแขงขันเทนนสิและ

การเขารวมการแขงขันเทนนสิในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดูทีด่ใีนกีฬาเทนนสิ 

The principles of exercise for health by playing Tennis. Warm up and cool down. How to 

hold the racquet and body movements to hit the tennis ball. Rules and scoring in Tennis. Playing Tennis in 

different styles. Analysis of Tennis matches and participation in Tennis competition at different levels. 

Benefits and etiquette for players and spectators. 

 

ศ.ล.129 (057129) : เทเบลิเทนนสิเพือ่ชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 129 : Table Tennis for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬาเทเบิ้ลเทนนสิ การอบอุนรางกายและคลายเยน็

ในกีฬาเทเบิ้ลเทนนสิ การจับไมและการเคลื่อนไหวของรางกายเพือ่เขาตเีทเบิ้ลเทนนสิ ในลักษณะตางๆ กตกิา

ทั่วไปและการนับคะแนนในกีฬาเทเบิ้ลเทนนสิ การประยกุตเลนกีฬาเทเบิ้ลเทนนสิ ในรูปแบบตางๆ การ

วเิคราะหเกมการแขงขันเทเบิ้ลเทนนสิและการเขารวมแขงขันเทเบิ้ลเทนนสิในระดบัตางๆ ประโยชนและ

มารยาทของการเปนผูเลนและผูดูที่ดใีนกีฬาเทเบิ้ลเทนนสิ 

The principles of exercise for health by playing Table tennis. Warm up and cool down. How 

to hold the racket and movements to play Table tennis. Apply in playing Table tennis game. Analyze and 

participate the Table tennis competition tournaments. The advantageous, manners, regulations and 

scoring system of Table tennis game are involved. 

 

ศ.ล.130 (057130) : กอลฟเพื่อชวีติและการออกกําลังกาย 1(1-0-2) 

EDPE 130 : Golf for Life and Exercise 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพโดยการเลนกีฬากอลฟ การอบอุนรางกายและคลายเยน็ในกฬีา

กอลฟ การจับไม ทาทางการตลีูกและการยนืในกีฬากอลฟในลักษณะตางๆ กตกิาการเลนกอลฟทั่วไปและการ

นับคะแนนในกีฬากอลฟ การประยุกตเลนกีฬากอลฟในรูปแบบตางๆ การวเิคราะหทาทางในการตกีอลฟและ

การเขารวมแขงขันกอลฟในระดับตางๆ ประโยชนและมารยาทของการเปนผูเลนและผูดทูี่ดใีนกีฬากอลฟ 

The principles of exercise for health by playing Golf. Warm up and cool down. How to hold 

Golf club, stance and position in Golf. Rules and scoring in Golf. Playing Golf in different styles. Analysis of 

stance and position and participate in Golf competition at different levels. Benefits and etiquette for 

players and spectators. 

 

ว.วท.191 ( 119120 ) : การเรยีนรูผานกจิกรรม 2(0-6-0) 

SC 191 : Learning Through Activities 
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เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

การเขารวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาคุณภาพนักศกึษา การเสริมทักษะและ

ประสบการณชีวติตางๆ ที่ถูกจัดขึ้นทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั เปนสวนประกอบที่ดทีี่ทําใหนักศกึษา

มสีวนรวมในชวงเวลาของการศกึษาในมหาวทิยาลัย กิจกรรมตางๆ เหลานี้สามารถทําใหนักศกึษาประยุกตใช

การเรียนรูจากกิจกรมตางๆ ไปพัฒนาในดานเก่ียวกับการสรางจติสาํนกึที่ด ีตระหนักในคุณคาความเปนมนุษย 

มกีารพัฒนาบุคลกิภาพ เขาใจการทํางานเปนทมี มคุีณธรรม จริยธรรม สามารถนําไปใชเปนแบบอยางในการ

ดํารงชีพในอนาคตไดอยางมคีวามสุขทัง้รางกายและจติใจ พรอมทัง้มจีติสาธารณะ สํานกึและรับผดิชอบตอ

ตนเอง และสังคม 

Activities to promote skills/moral and ethical behaviors in addition to development of 

personality, art and culture, local wisdom, environmental preservation as well as community-based 

economy by students under supervision of advisors and/or joint supervision with the government or 

private organizations. 

 

ว.วท.192 ( 119220 ) : ดอยสุเทพศกึษา 1(0-3-0) 

SC 192 : Doi Suthep Study 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี  

ศึกษาดอยสุเทพใน 4 มิติ คือ มิติทางกายภาพ : ธรณีวิทยา มิติทางชีวภาพ : ระบบนิเวศ และ

ความหลากหลายทางชีวภาพ มติทิางสังคมและวัฒนธรรม : ศาสนาและมานุษยวิทยา และมติทิางการอนุรักษ 

: พื้ นที่ อนุ รักษ  การฟ นฟู ป าและการท อ ง เที่ ย ว เชิ งนิ เวศ  ความสั มพั นธ ระหว างดอยสุ เทพ กับ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม 

Studying Doi Suthep in 4 aspects: physical - geology, biology, ecosystems and biodiversity; 

social and cultural - religion and anthropology; and conservation - conservation area, forest restoration, 

eco-tourism, and relationship between Doi Suthep and Chiang Mai University. 

 

(2) หมวดวชิาเฉพาะ 

- วชิาแกน 
 

ว.คพ.251 (204251) : โครงสรางขอมูล 3(3-0-6) 

CS 251 : Data Structures 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  204113 ห รือ  204214 ห รือ  204215 หรือ  204216 หรือ  204217 หรือ 

204219 หรอื 229223 

 การแกปญหาและแนวคิดเชิงนามธรรม การวิเคราะหอัลกอริทึม ลิสตเชิงเสน กองซอน คิว คิว

แบบมลีําดบัความสําคัญ เซต การสงและแฮชชิง การเรียงลําดับ ตนไม และกราฟ 
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 Problem solving and concept of abstraction, analysis of algorithms, linear lists, stacks, queues, 

priority queues, sets, maps and hashing, sorting, trees and graphs. 

 

ว.คณ.111 (206111) : แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

MATH 111 : Calculus 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 อนุพันธและการประยุกต การหาปริพันธและการประยุกต สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและการ

ประยุกต 

 Derivatives and applications, integration and applications, and first-order differential equations 

and some applications. 

 

ว.คณ.112 (206112) : แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

MATH 112 : Calculus 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  206111 

 สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับสอง ฟงกชันหลายตัวแปร ปริพันธหลายช้ัน อนุกรมอนันต 

 Linear second-order differential equations, functions of several variables, multiple integrals, 

and infinite series. 

 

ว.คณ.281 (206281) : คณติศาสตรดิสครตี 3(3-0-6) 

MATH 281 : Discrete Mathematics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  206103 หรอื 206111 หรอื 206161 หรอื 206113 

 ความรูพื้นฐาน วิธีการนับทั่วไป ทฤษฎีกราฟเบื้องตน ทรีและการแยกจําพวก ขายงาน พีชคณิต

บูลนี 

 Basic background. General counting methods. Elementary graph theory. Trees and sorting. 

Networks. Boolean algebra. 

 

ว.สถ.150 (208150) : ความนาจะเปนและสถติิ    3(3-0-6) 

STAT 150 : Probability and Statistics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

   แนวความคิดพื้นฐานความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปนของตวัแปรสุมไมตอเนื่องและตัว

แปรสุมตอเนื่อง การแจกแจงความนาจะเปนรวม การคาดหมายและความแปรปรวน ตัวแบบความนาจะเปน 

การอนุมานสําหรับคาสัดสวน การแจกแจงไคกําลังสองและเอฟ การอนุมานสําหรับความแปรปรวน การ

ทดสอบสารูปดแีละการทดสอบสําหรับความเปนอสิระและภาวะเอกพันธ 
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 Basic concept of probability, discrete   and continuous probability distributions, joint probability 

distributions, expectation and variance, probability models, inference for proportion, Chi-square and F-

distributions, inference for variance, goodness-of-fit-test and tests for independence and homogeneity 

 

ว.วข.123 (229123) : แนวความคดิพื้นฐานของวทิยาการขอมูล    3(3-0-6) 

DSCI 123 : Fundamental Concept of Data Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

   วิทยาการขอมูลเบื้องตน ภาพรวมของการจัดดําเนินการขอมูล การสํารวจขอมูล การทําเหมือง

ขอมูลเบื้องตน การประเมนิผลตัวแบบ กรณศีกึษาทางวทิยาการขอมลู 

Introduction to data science, overview of data manipulation, data exploration, introduction to 

data mining, model evaluation, case studies in data science 

 

ว.วข.223 (229223) : การโปรแกรมสําหรับวทิยาการขอมูล 3(2-2-5) 

DSCI 223 : Programming for Data Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ไมม ี

 การคิดเชิงคํานวณ   หลักมูลของแนวคิดการโปรแกรม  ฟงกชันพื้นฐาน ตรรกะแบบมีเงื่อนไขและ

แบบบูลีน การวนซ้ํา พื้นฐานการนําเขาและสงออกขอมูลจากไฟล หลักมูลของโครงสรางขอมูล  การจัด

ดําเนนิการขอมูล   แพคแกจคํานวณทางวทิยาศาสตร 

 Computational thinking, fundamental of programming concept, basic function, conditionals and 

Boolean logic, iterations, basic file I/O, fundamental data structure, basic data manipulation process, 

scientific computation package. 

 

-วชิาเอกบังคับ 
 

ว.คพ.306 (204306) : จรยิธรรมสําหรับผูประกอบวชิาชพีคอมพวิเตอร 1(1-0-2) 

CS 306 : Ethics for Computer Professionals 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  นักศกึษาชั้นปท่ี 3 

 แนวคิดจริยธรรมคอมพิวเตอร จริยธรรมวิชาชีพคอมพิวเตอรและสารสนเทศ สิทธิทางทรัพยสิน

และลขิสิทธิ์ในยุคสารสนเทศ ความเปนสวนตัวและนโยบายสาธารณะ อาชญากรรมผานสื่อทางคอมพิวเตอร 

และกฎหมายคอมพวิเตอรและสารสนเทศ 

 Concepts of computer ethics, computer and information professional ethics, property rights 

and copyright in the information age, privacy and public policy, computer-mediated crime and computer 

and information laws. 
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ว.คพ.426 (204426) : วศิวกรรมขอมูล      3(2-2-5) 

CS 426 : Data Engineering 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  204320  หรอื 204321 หรอื 229323 

 ภาพรวมของวศิวกรรมขอมูล  การแปลงขอมูล  การทําความสะอาดขอมูล  การบูรณาการขอมูล  

การตรวจวนิฉัิยขอมูลและการมองภาพขอมูล  การประมวลผลคุณลักษณะ  คุณภาพขอมูลและการตรวจสอบ

ขอมูล  วศิวกรรมขอมูลขนาดใหญ  ประเดน็ทาทายในดานวศิวกรรมขอมูล  

 Overview of data engineering, data transformation, data cleansing, data integration, data 

exploration and data visualization, feature processing, data quality and data auditing, big data engineering, 

challenging issues in data engineering. 

 

ว.คพ.456 (204456) : การเรยีนรูของเครื่อง 3(3-0-6) 

CS 456 : Machine Learning 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :     204251 และ 206112  ; และ 208150 หรอื 208263  

 แนวคิดพื้นฐานของการเรียนรูของเครื่อง การเรียนรูแบบมีผูสอน การเรียนรูแบบไมมีผูสอน การ

ประเมินขั้นตอนวิธีการเรียนรูของเครื่อง การวิเคราะหที่ไมขึ้นกับขั้นตอนวิธี และการเรียนรูแบบเสริมกําลัง

 Basic concepts of machine learning, supervised learning, unsupervised learning, evaluating 

machine learning algorithms, algorithm independent analysis and reinforcement learning. 

 

ว.คณ.324 (206324) : พชีคณติเชงิเสนประยุกต 3(3-0-6) 

MATH 324 : Applied Linear Algebra 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  206112 หรอื 206203 หรอื 206261 

 ระบบสมการเชิงเสน เมทริกซ ดีเทอรมิแนนต ปริภูมิเวกเตอร ปริภูมิผลคูณภายใน การแปลงเชิง

เสน คาลกัษณะเฉพาะและเวกเตอรลักษณะเฉพาะ และการประยุกต 

 System of linear equations, matrices, determinants, vector spaces, inner product spaces, 

linear transformations, eigenvalues and eigenvectors, and their applications. 

 

ว.สถ.250 (208250) : วธีิเชงิสถติสํิาหรับวทิยาศาสตรขอมูล    3(2-2-5) 

STAT 250 : Statistical Methods for Data Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  208150 

ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวธิเีชิงสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การวเิคราะหเชิงคนหา การแจกแจงปรกติ

และการทดสอบการแจกแจงปรกติ การอนุมานทางสถิติเก่ียวกับคาเฉลี่ยของประชากร การวิเคราะหความ

แปรปรวน การวเิคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ 
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Introduction to statistical methods, collecting data, exploratory data analysis, normal distribution 

and normality tests, inference for population mean, analysis of variance, regression and correlation 

analysis 

 

ว.วข.323 (229323) : การจัดดําเนนิการขอมูลสําหรับดานวทิยาการขอมูล 3(2-2-5) 

DSCI 323 : Data Manipulation for Data Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  204113 หรือ 204214 หรือ 204215 หรือ ว.คพ. 204216 หรือ 204217 

หรอื 204219 หรอื 229223 

 ภาพรวมของการจัดดําเนินการขอมูล  การสกัดขอมูลจากขอมูลแบบโครงสราง  การสกัดขอมูล

จากขอมูลแบบก่ึงโครงสราง  การสกัดขอมูลจากขอมูลแบบไมมีโครงสราง  การเก็บรวบรวมจากเอพีไอ

สาธารณะ  การเก็บรวบรวมขอมูลเว็บแบบอัตโนมัติ  แนวคิดเบื้องตนของการทําความสะอาดขอมูล  

สถาปตยกรรมระบบและแพลตฟอรม 

 Overview of data manipulation, data extraction from structured data, data extraction from 

semi-structured data, data extraction from unstructured data, data collection from public APIs, automated 

web data collection, basic concepts of data cleansing, system architecture and platforms. 

 

ว.วข.351 (229351) : การเรยีนรูเชงิสถติสํิาหรับวทิยาการขอมูล 1    3(2-2-5) 

DSCI 351 : Statistical Learning for Data Science 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  229223 และ 208263 หรอื 208272 หรอื 208280 

แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการขอมูล พีชคณิตเชิงเสนสําหรับวิทยาการขอมูล การวิเคราะห

องคประกอบหลัก การวิเคราะหการถดถอยสําหรับวิทยาการขอมูล การวิเคราะหอนุกรมเวลาสําหรับ

วทิยาการขอมูล การวเิคราะหการถดถอยโลจสิตกิสําหรับวทิยาการขอมูล 

Fundamental concept of data science, linear algebra for data science, principal component 

analysis, regression analysis for data science, time series analysis for data science, logistic regression 

analysis for data science 

 

ว.วข.352 (229352) : การเรยีนรูเชงิสถติสํิาหรับวทิยาการขอมูล 2    3(2-2-5) 

DSCI 352 : Statistical Learning for Data Science 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  229351 

การเรียนรูเชิงสถิติและการเรียนรูโดยเครื่องจักร การสํารวจขอมูลและการมองภาพขอมูล  การ

วเิคราะหความสัมพันธสําหรับวทิยาการขอมูล  การจําแนกขอมูลสําหรับวทิยาการขอมูล การพยากรณโดยวิธี

โครงขายประสาท การวเิคราะหจัดกลุมสําหรับวทิยาการขอมูล และการประยุกตใชวทิยาการขอมูล 
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Statistical learning and machine learning, data exploration and data visualization, association 

analysis for data science, data classification for data science, prediction by neural network method, 

cluster analysis for data science and application of data science 

 

ว.วข.390 (229390) : สัมมนาทางดานวทิยาการขอมูล    1(1-0-2) 

DSCI 390 : Seminar in Data Science  

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  นักศกึษาชั้นปท่ี 3 ขึ้นไป หรอืตามความเห็นชอบของภาควชิา 

การเสนอหัวขอสัมมนาทางวทิยาการคอมพวิเตอรที่ทันสมัย ภายใตการแนะนําของอาจารย การเขยีน

รายงานเปนสิ่งที่ตองจัดทําดวย การวัดผลเปนแบบผานหรอืไมผาน 

Presentation of current Computer science topics under supervision of staff. A written report is also 

required. Grading will be given on satisfactory or unsatisfactory basis. 

 

ว.วข.452 (229452) : งานวจิัยสําหรับวทิยาการขอมูล    3(3-0-6) 

DSCI 452 : Research in Data Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  229352     

ทบทวนการมองภาพขอมูล การวิเคราะหตะกราการซื้อและการแนะนําผลิตภัณฑ การวิเคราะห

ขอความจากโซเชียลเน็ตเวิรค ตัวแบบพยากรณสําหรับขอมูลอนุกรมเวลา การแบงกลุมลูกคา โครงการ

วทิยาการขอมูลและกรณศีกึษา 

Review data visualization, market basket and product recommendation, text analysis from 

Twitter data, predictive model for time series data, customer segmentation, data science project and case 

study 

 

ว.วข.496 (229496) : สหกจิศกึษา  6 หนวยกติ 

DSCI 496 : Cooperative Education 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  นักศกึษาชั้นปท่ี 4 และตามความเห็นชอบของภาควชิา 

นักศึกษาตองมีการเตรียมความพรอมกอนปฏิบัติงานสหกิจศกึษาเปนเวลาไมนอยกวา 30 ช่ัวโมง 

นักศึกษาปฏิบัติงานดานวิทยาการขอมูลและ/หรือเก่ียวของในตําแหนงที่มีหนาที่รับผิดชอบแนนอนเสมือน

พนักงานในหนวยงานของเอกชนหรอืหนวยงานรัฐ ที่มีการใชวิทยาการขอมูลอยางเหมาะสมตามกรอบงานสห

กิจศึกษาที่ไดผานการพิจารณาโดยกรรมการบริหารหลักสูตร โดยทํางานรวมกับหนวยงานเปนระยะเวลาไม

นอยกวา 16 สัปดาหอยางตอเนื่องหรอืเทียบเทา ทัง้นี้ในขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองเปนไปภายใตการกํากับ

ดูแลของผูไดรับมอบหมายจากหนวยงานและคณาจารยที่ไดรับมอบหมายจากกรรมการบริหารหลักสตูร โดยมี

การจัดทําเอกสารและนําเสนอปากเปลาตอหนวยงาน คณาจารยและผูที่สนใจ โดยนําเสนอทัง้สวนของขัน้ตอน

การปฏบิัตงิานภายใตกรอบงานและโครงงานสหกิจศกึษา รวมทัง้ผลลพัธที่ไดจากโครงการสหกิจศกึษา การให
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ลําดับขั้นเปนที่พอใจ (Satisfactory: S) และไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory: U) โดยพิจารณาจากผลการ

ปฏบิัตงิานและผลลัพธที่ไดจากโครงการสหกิจศกึษา 

 Readiness before practice in cooperative education is required for students for no less than 30 

hours. Students are required to work in data science and/or related fields in positions of responsibility with 

private or government agencies of which using appropriate data science within cooperative education 

framework approved by the department in conjunction with agency for no less than 16 weeks 

continuously or equivalent. Students work like employees under supervision of in charge trainer at the 

organization and instructor(s) of the department. A written report and oral presentation are required to 

the agency, faculty and people who are interested both in the process of working within framework and 

results from the cooperative education project. Grading will be given on the satisfactory (S) and 

unsatisfactory (U) basis by the department which is determined by performance and results from the 

cooperative education project. 

 

-วชิาเอกเลอืก 

 

ว.คพ.320 (204320) : การจัดการฐานขอมูล 3(2-2-5) 

CS 320 : DATABASE MANAGEMENT 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  204214 หรอื 204215 หรอื 204216 หรอื 204217 หรอื 204219 

 แนวคิดฐานขอมูล ระบบจัดการฐานขอมูล (ดีบีเอ็มเอส) กระบวนการพัฒนาฐานขอมูล การ

ออกแบบฐานขอมูลในระดับแนวคิด การออกแบบฐานขอมูลในระดับตรรกะและตัวแบบเชิงสัมพันธ การนํา

ฐานขอมูลที่ออกแบบสูการปฏบิัตจิริง การบริหารจัดการฐานขอมูล 

 Database concepts, Database Management System (DBMS), the database development 

process, conceptual database design, logical database design and the relational model, implementing 

the database design,  database administrations. 

 

ว.คพ.335 (204335) : ไมโครคอนโทรลเลอรและอนิเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง   3(2-2-5) 

CS 335 : Microcontroller and Internet of Things 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  204113 ห รือ  204214 ห รือ  204215 หรือ  204216 หรือ  204217 หรือ 

204219 หรอื 229223 

 แนะนําเก่ียวกับไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน การนําเขาและสงออกแบบดิจิทัล การนําเขาและ

สงออกแบบอะแนล็อก ทรานซิสเตอรและมอเตอรขับเคลื่อน สวนตอประสานของการติดตอสื่อสาร การตอ

ประสานกับจอภาพ การตอประสานระหวางบอรดไมโครคอนโทรลเลอร เทคโนโลยอีนิเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 
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 Introduction to basic microcontroller, digital inputs and outputs, analog inputs and outputs, 

transistors and driving motors, communication interfaces, interfacing with displays, interfacing between 

microcontroller boards, Internet of things technology. 

 

ว.คพ.381 (204381) : การคํานวณเชงิตัวเลขและซอฟตแวร 3(3-0-6) 

CS 381 : Numerical Computation and Software 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  204211 หรอื 204214 หรอื 204215 หรอื 2042 16  ห รื อ  2 042 17  ห รื อ 

204219; และ 206112 หรอื 206203 

 บทนําและการออกแบบชุดคําสั่ง : การคํานวณความคลาดเคลื่อน ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจาก

กระบวนการคํานวณทางเลขคณิตในคอมพวิเตอร ระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาฟงกช่ันแบบอนิโทเปอ

เลท สูตรการคํานวณอินทิกรัลเชิงตัวเลข การประมาณคาฟงกชันแบบเชิงเสนดวยวิธีกําลังสองนอยที่สุด การ

หาคําตอบของสมการไมเชิงเสน 

 Introduction and software design: error handling. Computer arithmetic and computational 

errors. Linear system of equations. Interpolations. Numerical quadrature. Linear least-square data fitting. 

Solution of nonlinear equations. 

 

ว.คพ.383 (204383) : การประมวลผลภาพ 3(3-0-6) 

CS 383 : Image Processing 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  204211 หรือ 204214 หรือ 204215 หรือ 204216 หรือ 204217 หรือ 

204219; and 206112 หรอื 206203 

 การมองเห็นภาพ การแสวงหา การเก็บตัวอยางภาพและควอนติเซชัน การแปลงภาพ การแทน

ภาพ การปรับปรุงภาพใหดขีึ้น การแบงยอยภาพ การสรางภาพขึ้นมาใหม การบบีอัดขอมูลภาพ 

 Image perception. Image acquisition. Image sampling and quantization. Image transformation. 

Image representation. Image enhancement. Image segmentation. Image reconstruction. Image data 

compression. 

 

ว.คพ.422 (204422) : คลังขอมูล      3(2-2-5) 

CS 422 : Data Warehousing 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  204222 หรอื 204320  หรอื 204321 หรอื 229323 

 คลังขอมลูเบื้องตน  สถาปตยกรรมคลังขอมูล การออกแบบคลังขอมูล  กระบวนการการสกัด  

การทําความสะอาด การแปลง และการบรรจุขอมูล  การสรางตัวแบบขอมูลแบบหลายมิติ  การประมวลผล

เชิงวเิคราะหแบบออนไลน (โอแล็ป) การวิเคราะหคลังขอมูลดวยเทคนิคเหมืองขอมูล  การจัดการเมตาดาตา

ของคลัง  การจัดการการเปลี่ยนแปลงของคลังขอมูล  การบูรณาการสารสนเทศ การประยุกตคลังขอมูลและ

การพัฒนา  



 33 

 Introduction to data warehousing, data warehouse architecture, data warehouse design, data 

extraction, cleansing, transformation and loading, multidimensional data modeling, Online Analytical 

Processing (OLAP), data warehouse analytical processing with data mining techniques, managing 

warehouse metadata, handling changes of data warehouse, information integration, data warehouse 

application and development 

 

ว.คพ.423 (204423) : การทําเหมอืงขอมูล 3(3-0-6) 

CS 423 : Data Mining 

เงือ่นไขท่ีตองผานกอน :   204321; และ 208263 หรอื 208264 

 แนวคิดพื้นฐานของการทําเหมืองขอมูล เครื่องมือพื้นฐานและการเตรียมขอมูลกอนการ

ประมวลผล การทําเหมืองเพื่อหากฎความสัมพันธ ระบบแนะนํา การจําแนกขอมูล การจัดกลุมขอมูล การทํา

เหมอืงขอมูลกราฟ และการทําเหมอืงกระแสขอมูล 

 Basic concepts of data mining, basic tools and data preprocessing, mining for patterns and 

associations, recommendation systems, data classification, data clustering, graph mining and mining data 

streams 

 

ว.คพ.453 (204453) : การรูจําแบบ 3(2-2-5) 

CS 453 : Pattern Recognition 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :   204251 และ 208263 

 ภาพรวมของการรูจําแบบ การแทนแบบ ขั้นตอนวิธีเพื่อนบานใกลที่สุด ตัวจําแนกเบส ตนไมการ

ตัดสนิใจ โครงขายประสาทและเครื่องกลเวกเตอรสนับสนุน ปญหาช้ันขอมูลอสมดุล 

 Overview of pattern recognition, pattern representation, nearest neighbor algorithms, Bayes 

classifiers, decision trees, neural networks and support vector machines and class imbalance problem. 

 

ว.คพ.471 (204471) : ปญญาประดิษฐ 3(3-0-6) 

CS 471 : Artificial Intelligence 

เงือ่นไขท่ีตองผานกอน :   204251 และ 206281 

 บทนําเกี่ยวกับปญญาประดิษฐ ระเบียบวิธีการแกปญหา การแทนความรู การประมวลผล

ภาษาธรรมชาต ิระบบผูเช่ียวชาญ ขัน้ตอนวธิแีบบววิัฒน ภาษาทางปญญาประดษิฐ 

 Introduction to artificial intelligence, problem solving methodologies, knowledge representation, 

natural language processing, expert system, evolutionary algorithms, artificial intelligence languages 

 

ว.คพ.481 (204481) : เทคนคิการโปรแกรมเชงิคณติศาสตรเบื้องตน 3(3-0-6) 

CS 481 : Introduction to Mathematical Programming Techniques 
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เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :   204381 หรอื 206355 

 การกําหนดปญหาและการสรางรูปแบบ การโปรแกรมเชิงเสน วิธีซิมเพล็คและวิธีซิมเพล็คที่ได

ปรับปรุงใหม การโปรแกรมแบบไดนามิคส การโปรแกรมแบบตัวเลขจํานวนเต็ม เทคนิคกําลังสองนอยที่สุด 

การโปรแกรมแบบควาดราติก การหาผลลัพธแบบใหเสียประโยชนนอยที่สุดโดยไมมสีมการขอบขาย โกลเดน

เซคซันเสอรช วิธีสตีปเปสเดสเซนด และวิธีคอนจูเกตเกรเดียน วิธีควอไซนิวตัน เนื้อหาของกระบวนวิชา

เนนหนักดานเทคนคิการคํานวณแบบตางๆ โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร และสวนที่เก่ียวของกับการสรางขัน้ตอน 

วิธีการแกปญหาที่มีขนาดและชนิดตางๆ กันในดานปฏิบัติการจะแสดงใหเห็นถึงประเด็นตางๆ ที่เก่ียวของกับ

การออกแบบของผูใช ตลอดจนความถูกตองของผลลัพธ เวลาที่ใชเครื่องคอมพิวเตอรและขนาดของ

หนวยความจําของเครื่องคอมพวิเตอรที่จําเปนในการแกปญหานั้น 

Problem formulation and modeling. Linear Programming, simplex and revised simplex method. 

Dynamic programming. Integer programming. Least square technique. Quadratic programming. 

Unconstrained minimization, golden section search, steepest-descent and conjugate gradient method. 

Quasi-Newton Method. The emphasis of the course will be on the various computational techniques and 

their implications to both algorithm implementation and problem type and size. Practical sessions to be 

arranged will concentrate on demonstrating the various issues involved in user interface design, and the 

possibility of trade-off between accuracy, computer time and Computer memory requirement. 

 

ว.คพ.482 (204482) : การจําลองแบบปญหาและแบบจําลอง 3(3-0-6) 

CS 482 : Simulation and Modelling 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  206112 และ  208263; และ  204211 หรือ  204214 ห รือ  204215 หรือ 

204216 หรอื 204217 หรอื 204219 

 บทนําเก่ียวกับการจําลองแบบปญหา เทคนิคทางสถิติสําหรับการจําลองแบบปญหา การจําลอง

แบบปญหาแบบตอเนื่อง การจําลองแบบปญหาแบบไมตอเนื่อง ภาษาที่ใชในการจําลองแบบปญหา ระเบียบ

วธิกีารจําลองแบบปญหา การประยุกตใชงานแบบจําลอง 

 Introduction to simulation, statistical techniques for simulation, continuous simulations, discrete 

simulations, simulation languages, simulation methodologies, simulation applications. 

 

ว.คพ.483 (204483) : การรับรูภาพทางคอมพวิเตอร 3(3-0-6) 

CS 483 : Computer Vision 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :   204382 หรอื 204383 

 บทนําและความสัมพันธกับสาขาอื่น การวเิคราะหภาพเก็บบิตเดยีว บริเวณของจุดภาพที่เช่ือมตอ

กัน ระบบของตัวกรอง การสกัดและการวิเคราะหลักษณะเดน การแทนเสนรอบขอบ ตัวบอกลวดลายสําหรับ

การรับรูภาพทางคอมพิวเตอร ทัศนศาสตร การสรางและระบบศัพทภาพ การรับรูภาพในมุมมองสามมิติทาง

เรขาคณติ และการประยุกตใชการรับรูภาพทางคอมพวิเตอร 
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 Introduction and relationships to other fields, binary image analysis, region of connected 

pixels, systems of filters, feature extraction and analysis, contour representation, texture descriptors for 

computer vision, optics, image formation and terminology, geometric stereo vision, computer vision 

applications. 

 

ว.คณ.300 (206300) : คณติศาสตรการเงนิและการประกันภัย 3(3-0-6) 

MATH 300 : Mathematics of Finance and Insurance 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  นักศกึษาชั้นปท่ี 3 

 การนําเอาคณิตศาสตรมาประยุกตในสาขาตางๆ ของวิชาการคลังโดยเนนในปญหาของการลงทุน

เก่ียวกับการประกัน และการธนาคาร 

 Applications of mathematics in various fields of finance, with emphasis on problems of 

investment insurance and banking. 

 

ว.คณ.341 (206341) : สมการเชงิอนุพันธสามัญ 3(3-0-6) 

MATH 341 : Ordinary Differential Equations 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  206112 หรอื 206203 

 บทนําสูสมการเชิงอนุพันธสามัญ สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธสามัญ

อันดับสูง ระบบเชิงเสนของสมการเชิงอนุพันธสามัญ การแปลงลาปลาซ ผลเฉลยในรูปอนุกรมของสมการเชิง

อนุพันธสามัญ และสมการเลอช็องดรและสมการเบสเซลิ 

 Introduction to ordinary differential equations, first order ordinary differential equations, higher 

order ordinary differential equations, linear system of ordinary differential equations, Laplace transform, 

series solutions of ordinary differential equations and Legendre and Bessel equations. 

 

ว.คณ.342 (206342) : สมการเชงิอนุพันธยอย 3(3-0-6) 

MATH 342 : Partial Differential Equations 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  206267 หรอื 206341 

 บทนําสูสมการเชิงอนุพันธยอย สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธยอยอันดับ

สอง ทฤษฎบีทสตูรม-ลยีูวลี และการแยกตัวแปร 

 Introduction to partial differential equations, first order partial differential equations, second 

order partial differential equations, Sturm-Liouville theory and separation of variables. 

 

ว.คณ.355 (206355) : วธีิเชงิตัวเลข 3(3-0-6) 

MATH 355 : Numerical Method 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  206112 หรอื 206203 หรอื 206261  
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 การแสดงคาเชิงตัวเลขและคาคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการหนึ่งตัวแปร ผลเฉลยเชิงตัวเลข

ของระบบสมการเชิงเสนและไมเชิงเสน การประมาณคาในชวงดวยพหุนามและการปรับเสนโคง การหา

อนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ 

     Numerical representation and error, solution of one variable equation, numerical solution of 

systems of linear and nonlinear equations, interpolating polynomial and curve fitting, numerical 

differenation and numerical integration and numerical solution of initial value problems. 

 

ว.คณ.364 (206364) : การสรางแบบจําลองเชงิคณติศาสตร 3(3-0-6) 

MATH 364 : Mathematical Modeling 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  206104 หรอื 206112 หรอื 206162 

 แนวคิดเบื้องตนเก่ียวกับการสรางแบบจําลองเชิงคณติศาสตร กระบวนการจําลอง การจาํลองโดย

ใชขอมูล การปรับแบบจําลอง แบบจําลองที่ใชสมการผลตาง และแบบจําลองที่ใชสมการเชิงอนุพันธ 

 Basic concepts of mathematical modeling, modeling process, modeling using data, model 

fitting, models with difference equations and models with differential equations. 

 

ว.คณ.370 (206370) : ความนาจะเปน 1 3(3-0-6) 

MATH 370 : Probability 1 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  206112 หรอื 206203 หรอื 206261  

 รากฐานของความนาจะเปน ความนาจะเปนมีเงื่อนไข ตัวแปรสุมวิยุต ตัวแปรสุมวิยุตรวม การ

จําลองทางคอมพวิเตอรสําหรับตัวแปรสุมวยิุต 

 Foundation of probability, conditional probability, discrete random variables, joint discrete 

random variables, computer simulation for discrete random variables. 

 

ว.คณ.441 (206441) : สมการเชงิอนุพันธไมเชงิเสน 3(3-0-6) 

MATH 441 : Nonlinear Differential Equations 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  206267 หรอื 206341  

 บทนําสูสมการเชิงอนุพันธไมเชิงเสน สมการเชิงอนุพันธไมเชิงเสนใน 1 มติ ิสมการเชิงอนุพันธอสิระ

ไมเชิงเสนใน 2 มติ ิสมการเชิงอนุพันธอสิระไมเชิงเสนอันดับสูง ผลเฉลยเปนคาบ 

 Introduction to nonlinear differential equations, one dimensional nonlinear differential 

equations, two dimensional nonlinear autonomous differential equations, higher dimensional nonlinear 

autonomous differential equations, periodic solution. 

 

ว.คณ.457 (206457) : คณติศาสตรอนุพันธการเงนิ 3(3-0-6) 

MATH 457 : Mathematics of Financial Derivatives  
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เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

 อนุพันธและทฤษฎีอารบิเทรกไพรซิง แบบจําลองทวินาม การเคลื่อนไหวแบบบราวเนียน และ

กระบวนวธิแีบบไวเนอร อโิตแคลคูลัส และอโิตเลมมา ทฤษฎบีทตัวแทนมารตงิเกล สมการเชิงอนุพันธยอยของ

แบลค โชลส ระเบยีบวธิเีชิงตัวเลข เดอกรีก แบบจาํลองกระแส อัตราดอกเบี้ยเงนิตราตางประเทศ การวัดอคิวิ

วาเลนทมารตงิเกล และตลาดแบบสัมบูรณ 

 Derivatives and the arbitrage pricing theory. The binomial models. Brownian motion and 

Wiener Process. Ito’s calculus and Ito’s lemma. The Martingales Representation Theorem. The Black-

Scholes PDE. Numerical methods. The “Greeks”. Foreign currency interest rate models. Equivalent 

martingale measures and complete market. 

 

ว.คณ.470 (206470) : ความนาจะเปน 2 3(3-0-6) 

MATH 470 : Probability 2 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  206370 

 ตัวแปรสุมตอเนื่อง ตัวแปรสุมตอเนื่องรวม การจําลองทางคอมพวิเตอรสําหรับตัวแปรสุมตอเนื่อง 

ทฤษฎบีทลมิติและกฎของจํานวนที่มคีามาก ลูกโซแบบมารคอฟ 

 Continuous random variables, joint continuous random variables, computer simulation for 

continuous random variables, limit theorems and laws of large numbers, Markov chains. 

 

ว.คณ.471 (206471) : คณติศาสตรประกันภัยเบือ้งตน 3(3-0-6) 

MATH 471 : Introduction to Actuarial Mathematics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  206370 หรอื 208323 

 บทนําและความรูพื้นฐาน การแจกแจงความสูญเสีย การเรียกรองรวมยอด การประกันภัยตอ 

ทฤษฎคีวามลมละลาย ทฤษฎคีวามนาเช่ือถอื ระบบสวนลดของการไมเรียกรอง และสามเหลี่ยมการลาชา 

 Introduction and basic materials, loss distributions, aggregate claims, reinsurance, ruin theory, 

credibility theory, no claims discount system and delayed triangle. 

  

ว.สถ.251 (208251) : การวเิคราะหการถดถอยและสถติไิมองิพารามเิตอร 3(2-2-5) 

STAT 251 : Regression Analysis and Non-Parametric Statistics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  208250 และ 206324 

 แนวคิดของการวเิคราะหการถดถอย การวเิคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย การวเิคราะหการ

ถดถอยเชิงเสนพหุคูณ การตรวจสอบตัวแบบ แนวคิดของสถิติไมอิงพารามิเตอร การทดสอบสําหรับตัวอยาง

หนึ่งกลุม การทดสอบสําหรับตัวอยางสองกลุมที่สัมพันธกันและตัวอยางสองกลุมที่เปนอิสระตอกัน การ

ทดสอบสําหรับตัวอยาง k กลุมที่ สัมพันธกันและตัวอยาง k กลุมที่เปนอสิระตอกัน 
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 Concepts of regression analysis, simple linear regression analysis, multiple linear regressions 

analysis, model diagnostics, concepts of non-parametric statistics, test for one sample, test for two 

related samples and two independent samples, test for k related samples and k independent samples. 

 

ว.สถ.350 (208350) : สถติปิระยุกตหลายตัวแปรสําหรับวทิยาศาสตรขอมูล            3(3-0-6) 

STAT 350 : Applied Multivariate Statistics for Data Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  208250 

ขอมูลหลายตัวแปรและการแสดงผลเชิงกราฟ การวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง การวัดการกระจาย 

และการวัดความเก่ียวพันของขอมูล การวิเคราะหสวนประกอบหลักและการวิเคราะหปจจัย  การอนุมาน

สําหรับขอมูลหลายตัวแปร การจําแนกประเภทของคาสังเกต  การวิเคราะหสหสัมพันธคานอนิคัล วิธีการจัด

กลุมและการปรับขนาดหลายมติ ิกรณศีกึษา 

Multivariate data and graphical display, measures of central tendency, dispersion and association 

of multivariate data, principal component analysis and factor analysis, inference for multivariate data, 

classification of observation, canonical correlation analysis, methods of clustering and multidimensional 

scaling, case studies 

 

ว.สถ.353 (208353) : สถติกิารเงนิและการประกันภัย 3(3-0-6) 

STAT 353 : Financial Statistics and Actuarial Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  208263 หรอื 208264 หรอื 208272 

 แนวคิดพื้นฐานเก่ียวกับการประกันชีวิต อัตราภาวะการตาย สถิติประชากรและตารางภาวะการ

ตาย ดอกเบี้ยและสวนลด การประยุกตใชสถิติสําหรับความเสี่ยงทางการเงินและการประกันชีวิต เงินสํารอง

สุทธอิัตราคงที่ มูลคาเวนคืนกรมธรรม 

 Basic concept of life insurance, mortality rate, demographic statistics and life table, interest 

and discount, application of statistics for financial risk and life insurance, net level reserve, surrender 

value. 

 

ว.สถ.354 (208354) : การวเิคราะหอนุกรมเวลาสําหรับวทิยาการขอมูล    3(2-2-5) 

STAT 354 : Time Series Analysis for Data Science 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  229223; และ 208263 หรอื 208272 หรอื 208250 หรอื 208280  

แนวคิดของอนุกรมเวลาสําหรับวิทยาการขอมูล การเตรียมขอมูล การประเมินตัวแบบอนุกรมเวลา 

การวิเคราะหอนุกรมเบื้องตนสําหรับวิทยาการขอมูล วิธีบอกซและเจนกินสสําหรับวิทยาการขอมูล การ

พยากรณรวม วิธีโครงขายประสาทสําหรับขอมูลอนุกรมเวลา การประยุกตอนุกรมเวลาสําหรับวิทยาการ

ขอมูล 
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Concepts of time series for data science, data preparation, evaluating time series models, the 

fundamental of time series analysis for data science, Box and Jenkins method for data science, the 

combination of forecasts, neural network method for time series data, application of time series for data 

science 

 

ว.สถ.450 (208450) : การวเิคราะหสําหรับขอมูลเชงิสังเกต      3(3-0-6) 

STAT 450 : Analytics for Observational Data 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  208251 

การคนหาและการทําความเขาใจขอมูลเชิงสังเกต การวิเคราะหขอมูลเชิงคนหาดวยผลลัพธจาก

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ การคนหาความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยอาศัยผลลัพธที่ไดจากโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ แบบจําลองความนาจะเปนและการทํานาย ตัวแบบสําหรับขอมูลนับและขอมูลตอบสนอง

เชิงกลุม การคัดเลอืกตัวแบบ วธิกีารตนไมจําแนก กรณศีกึษา 

Exploring and understanding observational data, exploratory data analysis with results from 

statistical package, exploring relationships between variables with results from statistical package, 

probability modeling and prediction, models for count data and categorical response data, model 

selection, classification trees method, case studies 

 

ว.สถ.451 (208451) : การวเิคราะหสําหรับขอมูลเชงิทดลองและขอมูลจําลอง        3(2-2-5) 

STAT 451 : Analytics for Experimental and Simulated Data 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  208251 

ตัวแบบเชิงเสน ตัวแบบเชิงเสนนัยทั่วไป ตัวแบบไมเชิงเสน การวิเคราะหความแปรปรวน การ

ออกแบบการทดลอง การวเิคราะหขอมลูจําลองทางคอมพวิเตอร 

Linear model, generalized linear model, non-linear model, analysis of variance, design of 

experiments, analysis of computer simulated experiments 

 

วศ.คพ. 441 (261441) : อนิเทอรเน็ตของสรรพสิ่งและขอมูลขนาดใหญ    3(3-0-6) 

CPE 441 : Internet of Things and Big Data 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  261102  หรอื 269102   

บทนําเก่ียวกับอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งและขอมูลขนาดใหญ วงจรอิเล็กทรอนิกสเบื้องตน  พื้นฐาน

การออกแบบวงจรดิจิตอล การควบคุมไมโครคอนโทรลเลอรเบื้องตน เซนเซอรและการตรวจวัดขอมูล

กายภาพ ระบบบัสและการสื่อสารขอมูล การสื่อสารขอมูลระยะไกล การบริหารจัดการฐานขอมูลเบื้องตน 

การวเิคราะหขอมูลเบื้องตน เทคนคิการแสดงผลขอมูล 
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          Introduction to Internet of things and big data. Basic electronics circuits. Basic digital design. Basic 

microcontrollers. Sensors and physical measurement. Bus systems and data communication. Remote 

communication. Basic data management. Basic data analysis. Visualization techniques.  

 

วศ.คพ. 461 (261461) : การเขยีนโปรแกรมเชงิภาพและโตตอบ    3(3-0-6) 

CPE 461 : Visual and Interactive Programming 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  261102  หรอื 269102   

ภาษาและสภาพแวดลอมในการเขียนโปรแกรมเชิงภาพและอันตรกิริยา ตัวแปร เงื่อนไข และลูป 

ฟงกชันและออบเจกท ตัวแปรแบบแถว ขั้นตอนวิธีการแกไขปรับปรุงโปรแกรม และไลบรารี  การประยุกตใช

คณิตศาสตร การแปลและการหมุน (ในสามมิติ) รูปภาพ อักขระและการปอนขอมูล การนําเสนอขอมูลเชิง

ภาพ 

Visual and interactive programming language and environment, Variables, conditionals, land 

oops, Functions and objects, Arrays, debugging, and libraries, Applying mathematics, Translation, and 

rotation (in 3D), Images, Text and data input, Data visualization. 

 

วศ.คพ. 475 (261475) : แบบจําลองและการหาคาท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับ      3(3-0-6) 

     การวเิคราะหขอมูลขนาดใหญ  

CPE 475 : Modeling and Optimization for Big Data Analytics 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :  ตามความเห็นชอบของภาควชิา 

บทนําเก่ียวกับแบบจําลองและการหาคาที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการวเิคราะหขอมูลขนาดใหญ โมเดล

การหาคาที่เหมาะสมที่เหมาะสมที่สุด การใชเทคนิคของกราฟในการหาคาที่เหมาะสมที่สุด การใชอัลกอริทึม

ในการหาคาที่เหมาะสมที่สุด การวิเคราะหความเปลี่ยนแปลง เครื่องมือที่ใชในการหาคาที่เหมาะสมที่สุดใน

การวางแผนการผลิต การแกปญหาเชิงเครือขาย การแกปญหาแบบพหุจุดประสงค ปญญาประดิษฐที่ใชใน

การผลติ การพัฒนาแบบจําลองในการวเิคราะหขอมูล  

Introduction to modeling and optimization for big data analytics. Optimization models. Graph 

techniques in optimization. Graph for production planning. Algorithms in optimization. Change analysis. 

Tools for optimization in production planning. Problem solving by using network modeling. Multi-objective 

problem solving. Artificial intelligence in manufacturing. Development of modeling in data analytics. 

 

ศท.สป. 471 (954471) : การทําเหมอืงขอมูลธุรกจิ 3(2-2-5) 

INX 471 : Business Data Mining 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :   208263 และ 954247 
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การเตรียมขอมูลทางธุรกิจ การหากฎความสัมพันธของขอมูลทางธุรกิจ การแบงกลุมขอมูลทางธุรกิจ 

การจัดกลุมขอมูลทางธุรกิจ การประยุกตใชทําเหมืองรูปภาพ การประยุกตใชการทําเหมืองขอความ การ

เรียนรูเชิงลกึ การพยากรณอนุกรมเวลาในทางธุรกิจ การเลอืกคุณลักษณะและการลดมติขิอมูลทางธุรกจิ                                                                                                 

Business data preparation. Association rules for business data. Business data clustering. Business 

data classification. Application of Image mining. Application of text mining. Application of deep learning. 

Time series forecasting in business. Feature selection and business data reduction. 

 

ศท.สป. 472 (954472) : การแสดงขอมูลธุรกจิ  3(2-2-5) 

INX 472 : Business Data Visualization 

เงื่อนไขท่ีตองผานกอน :   954247 
ความรูเบื้องตนในการแสดงขอมูลธุรกิจ การแสดงการเปรียบเทยีบ และแนวโนม การแสดงการการ

จัดลําดับ ความแตกตางและการเขามสีวนรวม การแสดงความถ่ี และสหสัมพันธ การวเิคราะหเนื้อหา การ

สรางแดชบอรด การสรางการมโนภาพอยางไดผล การเลาเรื่อง การสรางภาพขอมลูสารสนเทศ และหัวขอขัน้

สูงของการแสดงขอมลูธุรกจิ        

Introduction to business data visualization. Visualization of comparison and trend. Visualization of 

ranking, variance and contribution. Visualization of frequency and correlation. Content analysis. Dashboard 

creation. Making effective visualization. Storytelling. Creation of infographics. Advance topics in business 

data visualization. 

 

 

 


