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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะหเ์ชงิธุรกิจ 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ.2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
คณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ     
สาขาวิชา                     วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 
        ชื่อภาษาไทย      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
        ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Science Program in Data Science and Business Analytics 

2. ชือ่ปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)  
   (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science (Data Science and Business Analytics) 
   ชื่อย่อ   (ภาษาไทย)  :  วท.บ. (วิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ)    

           (ภาษาอังกฤษ)   :  B.Sc. (Data Science and Business Analytics) 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้ามี) 
 

     หลักสูตรนี้จัดอยู่ในสาขาคอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ โดยอ้างอิงตาม มคอ.1 ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ ในด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ  

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
126 หน่วยกิต 

5.    รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี    
  5.2 ประเภทของหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
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 5.3 ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.4 การรับเข้าศึกษา  
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่      ก าหนดเปิดสอนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 
 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2559 

เมื่อวันที่ 23 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 
 ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 

เมื่อวันพุธที ่14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ในปีการศึกษา 2562 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
บัณฑิตเมื่อส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ จะมีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญด้านวิทยาการ

ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจที่เพียงพอในการประกอบอาชีพ และตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ส าหรับต าแหน่งงานด้านต่างๆ ได้แก่  

(1) นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist)  
(2) นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)  
(3) สถาปนิกด้านข้อมูล (Data Architect)  
(4) นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst)  
(5) นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst)  
(6) ผู้เชี่ยวชาญด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Specialist)  
(7) นักวิเคราะห์ด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Analyst)  
(8) นักพัฒนาด้านอัจฉริยะทางธุรกิจ (BI Developer)  
(9) นักพัฒนาคลังข้อมูล (Data Warehouse Developer)  
(10) ที่ปรึกษาด้านคลังข้อมูล (Data Warehouse Consultant)  
(11) ผู้บริหารข้อมูล (Data Administrator)  
(12) ผู้ดูแลฐานข้อมูล (Database Administrator)  
(13) ผู้เชี่ยวชาญฐานข้อมูล (Database Specialist)  
(14) นักพัฒนาข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจ (Business Insight Data Developer)  
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9. ชื่อ นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 

ชื่อ-สกุล 
(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ) 

คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1. ผศ.ดร.กิติ์สุชาต พสุภา 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- B.Eng. (Electrical Engineering) Sirindhorn International 
Institute of Technology, Thammasat University, 2546 
- M.Sc. (Control Systems) University of Sheffield, UK, 
2547 
- Ph.D. (Automatic Control & Systems Engineering) 
University of Sheffield, UK, 2551 

2.  ผศ.ดร.โอฬาร วงศ์วิรัตน์ 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- บธ.บ.การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2532 
- วศ.บ. (เกียรตินิยม) วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์, 2533 
- M.S. (Electrical Engineering) New Mexico State 
University, USA , 2538 
- D.Eng. (Electronics) Tokai University, Japan, 2550 

3. ผศ.ดร.กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- อส.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2535 
- วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2539 
- วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2547 

4. ผศ.ดร.กนกวรรณ อัจฉริยะชาญ
วณิช 

- B.Sc. (Second-class Honours) Assumption University, 
2542 
- M.Sc. (Information Management),  Asian Institute of 
Technology, 2544 
- M.P.A (International Development), Tsinghua 
University, China, 2554 
- Ph.D. (Informatics), The Graduate University for 
Advanced Studies, Japan, 2550 

5. อ.ศรีนวล  นลินทิพยวงศ์ - บธ.บ.การเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527 
- บธ.ม.บริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536 
- วท.ม. สถิติประยุกต์ (การจัดการระบบสารสนเทศ) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
   ในสถานที่ตั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

ข้อมูลและสารสนเทศมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือช่วยในการปรับปรุงกระบวนการท างานในส่วนงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งช่วยท าให้การวางแผน ควบคุม และตัดสินใจของผู้บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล สามารถน าพา
องค์กรและหน่วยงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด ช่วยกระตุ้นให้เกิดการแข่งขัน ส่งผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในภาพรวมให้ดีขึ้น การได้มาซึ่งข้อมูล
และสารสนเทศดังกล่าว ต้องอาศัยศาสตร์ด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจเข้ามาช่วย เพ่ือ
ท าให้สามารถรวมรวบข้อมูลจากฐานข้อมูล (Database) และคลังข้อมูล (Data warehouse) จากแหล่ง
ต่าง ๆ ซึ่งมีความซับซ้อนและมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นอย่างมหาศาล (Big data) เพ่ือน ามาจัดเตรียมและ
ประมวลผลด้วยเครื่องมือซึ่งใช้กลไกของอัลกอริทึม (Algorithm) ขั้นสูง เพ่ือท าให้ได้สารสนเทศที่สามารถ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ส่งผลท าให้การด าเนินการ รวมทั้งการ
ตัดสินใจและแก้ปัญหา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องจัดเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการ
วิเคราะห์เชิงธุรกิจ เพ่ือรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งรองรับการเปลี่ยนแปลงขอ ง
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว จึงได้จัดท าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล
และการวิเคราะห์เชิงธุรกิจขึ้น เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มี
ทักษะความช านาญทั้งในระดับพ้ืนฐานและในระดับสูง รวมทั้งมีวันัย ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม 
และมีความพร้อมในการท างาน เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนดังกล่าวได้ในอนาคต 

 
1.2 ความส าคัญ 

องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงบทบาทความส าคัญและ
ความจ าเป็นของข้อมูลและสารสนเทศ ซึ่งถูกน ามาใช้ในการวิเคราะห์และพยากรณ์ เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่
สามารถช่วยในการด าเนินงาน รวมทั้งการตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว สามารถน าพา
องค์กรและหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
รวมทั้งมีทักษะความช านาญด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจจ านวนมาก ทั้งในภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนองค์กรและหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ช่วยท าให้การ
ตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วในอนาคต 
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1.3 วัตถุประสงค์ 
1) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เพ่ือ

ตอบสนองความต้องการตลาดแรงงาน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
2) ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและข้อมูลขนาดใหญ่ และเลือกใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง 
3) ผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจและทักษะเชิงเทคนิคที่ส าคัญในการค้นหาสารสนเทศที่มีคุณค่า เพ่ือ

สนับสนุนการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ 
4) ผลิตบัณฑิตที่มีความใฝ่รู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
  

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล ทุก 5 ปี 

1. ติดตามและตรวจสอบข้อก าหนด
ของมาตรฐานที่เก่ียวข้องเป็นระยะ 
เพ่ือน ามาใช้ปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. หลักสูตรผ่านเกณฑ์การประเมิน

ของ สกอ. และ/หรือ CUPT 
ภายใน 4 ปีนับจากวันที่เริ่ม
เปิดรับนักศึกษา 

3. รายงานผลการประเมินหลักสูตร
ประจ าปี 

2. พัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ของคณะฯ  

1. พัฒนาหลักสูตรให้เน้นความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีเนื้อหาและ
ชั่วโมงปฏิบัติ ตลอดจนการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองมากขึ้น 

1. มติคณะกรรมการประจ าส่วนงาน
วิชาการคณะฯ เรื่องการ
ก าหนดอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
ของคณะฯ 

2. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
3. รายงานผลการประเมินความพึง

พอใจในการใช้บัณฑิตของสถาน
ประกอบการในระดับดีเป็นอย่าง
ต่ า 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
และการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา  

1. สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน
และผู้ประกอบการเพ่ือเชิญ
บุคลากรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์จากการท างานงาน
จริง ให้มีส่วนร่วมในการถ่ายทอด
ความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ทั้งใน
รูปแบบของอาจารย์พิเศษและ
วิทยากรรับเชิญ รวมทั้งเพ่ือช่วย
ก าหนดโจทย์ปัญหา ส าหรับใช้เป็น
กรณีศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง หรือเป็นหัวข้อในวิชา
โครงงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
เพ่ือการแก้ปัญหาและใช้งานจริง 

1. ประกาศ หรือบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับภาคเอกชนและ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง 

2. สัดส่วนจ านวนครั้งของการมีส่วน
ร่วมจากภาคเอกชนในการ
ถ่ายทอดความรู้ต่อจ านวน
รายวิชาในหลักสูตร 

3. สัดส่วนจ านวนหัวข้อและผลงาน
ในวิชาโครงงานที่ภาคเอกชนหรือ
ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดโจทย์ปัญหา 

4. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานในต่างประเทศใน
การผลิตบัณฑิต  

1. สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานในต่างประเทศ เพื่อ
ท าให้นักศึกษามีโอกาสในการ
แลกเปลี่ยนด้านการศึกษใน
ต่างประเทศ โดยจัดหาทุนและ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง 
รวมทั้งเพ่ือท าให้เกิดการแบ่งปัน
เนื้อหาในหลักสูตรการเรียนการ
สอนร่วมกัน 

1. ประกาศ หรือบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานในต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับการให้ความร่วมมือ
ด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
รวมทั้งการให้ทุนสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ 

2. สัดส่วนจ านวนนักศึกษาท่ีมีการ
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานในต่างประเทศ 

3. สัดส่วนจ านวนวิชาในหลักสูตรที่มี
การแบ่งปันเนื้อหาและมีการเรียน
การสอนร่วมกัน 

3. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1) บัณฑิตมีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการตลาดแรงงาน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน 
2) บัณฑิตมคีวามสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและข้อมูลขนาดใหญ่ และเลือกใช้เครื่องมือ

ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้อง 
3) บัณฑิตมีความเข้าใจและทักษะเชิงเทคนิคที่ส าคัญในการค้นหาสารสนเทศที่มีคุณค่า เพ่ือ

สนับสนุนการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ 
4) บัณฑิตมีความใฝ่รู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา  
1.1 ระบบ  

 ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยใน 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาโดยสัดส่วน
เทียบเคียงได้กับภาคการศึกษาปกติ 

 ข้อก าหนดต่าง ๆ ไปเป็นตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน)  
  มีภาคฤดูร้อน (ข้ึนอยู่กับความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการเป็นกรณีๆ ไป) 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
  ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1. วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 วัน – เวลาราชการปกติ 
   ภาคการศึกษาท่ี 1  เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
   ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน 
   ภาคฤดูร้อน  เดือนมิถุนายน – เดือนกรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา และ/หรือเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับและประกาศการคัดเลือกของสถาบันฯ  
 

2.3 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ถามี)  
 เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ว่าด้วยการศึกษระดับ 

 ปริญญาตรีปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) และประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง เรื่องการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา (ภาคผนวก ค) 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
3.1 หลักสูตร  
 3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    126 หน่วยกติ 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

 แผนการศึกษาที่ไม่เข้า
โครงการสหกิจศึกษา 

แผนการศึกษาทีเ่ข้า
โครงการสหกิจศึกษา 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30  หน่วยกิต 30  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา          12  หน่วยกิต         12 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์         6  หนว่ยกิต   6  หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6  หน่วยกติ 6  หน่วยกติ 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           6  หนว่ยกติ          6  หนว่ยกิต 

 
 แผนการศึกษาที่ไม่เข้า

โครงการสหกิจศึกษา 
แผนการศึกษาที่เข้า
โครงการสหกิจศึกษา 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 90  หน่วยกิต 90  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาแกน 12   หน่วยกิต 12   หน่วยกิต 

- คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  9    หน่วยกิต 9  หน่วยกิต 

- พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ       3    หน่วยกิต 3  หน่วยกิต 
2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 69  หน่วยกิต 69   หน่วยกิต 

- กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ   15  หน่วยกิต 15  หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยีเพ่ืองานประยุกต์             33  หน่วยกิต 33  หน่วยกิต 
- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  15  หน่วยกิต 15  หน่วยกิต 
- กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ        6   หน่วยกิต     6  หน่วยกิต 

3) กลุ่มวิชาเลือก  6   หน่วยกิต 3  หน่วยกิต 
4) กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก        3  หน่วยกิต       6 หน่วยกิต * 

- การฝึกงานในประเทศ   
- สหกิจศึกษา   
- การศึกษาหรือการปฏิบัติการฝึกงานต่างประเทศ   

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6  หน่วยกิต 6 หน่วยกิต 
 
*กลุ่มสหกิจศึกษา  

นักศึกษาอาจเลือกลงทะเบียนเรียนหมวดวิชาสหกิจศึกษาได้ 6 หน่วยกิต ก าหนดระยะเวลาในการ
ท าสหกิจศึกษาเป็นเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์หรือ 1 ภาคการศึกษาโดยน ามาทดแทนในหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเลือกรหัส 060261xx วิชาเลือกทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 (ELECTIVE 
COURSE  IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 2) และ 06026129 ฝึกวิชาชีพวิทยาการ
ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ รวมจ านวน 6 หน่วยกิต ตามความเห็นชอบของคณะ ทั้งนี้ในกลุ่มสหกิจ
ศึกษา นักศึกษาสามารถเลือกสหกิจศึกษาหรือสหกิจศึกษาต่างประเทศได้ 
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กรณีนักศึกษาเข้าร่วมการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร 
เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ข) หรือข้อบังคับสถาบันฯ ที่เป็นการปรับปรุงหรือ
ทดแทนข้อบังคับข้างต้น และประกาศของส่วนงานวิชาการนั้นๆ  

 
3.1.3 รายวิชา   
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป          30            หน่วยกิต  

1) กลุ่มภาษาอังกฤษ       12             หน่วยกิต 
รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
90201001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1      

FOUNDATION ENGLISH 1 
3(3-0-6) 

90201002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2      
FOUNDATION ENGLISH 2 

3(3-0-6) 

90201012 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษอังกฤษ 
DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN 
ENGLISH 

3(3-0-6) 

90201026 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                                         3(3-0-6) 
ENGLISH FOR COMMUNICATION 

 
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์     6    หน่วยกิต 

รหัสวิชา                     หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
90101007 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น     

INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS 
3(3-0-6) 

90101xxx ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังเปิดสอน (ภาคผนวก จ) อีก 1 รายวิชา 
 

3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์      6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
90304004 การเขียนรายงาน   3(3-0-6) 

REPORT WRITING 
90101xxx ให้นักศึกษาเลือกเรียนตามรายวิชาที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบังเปิดสอน (ภาคผนวก จ) อีก 1 รายวิชา 
 

4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์      6    หน่วยกิต 
รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
90401012 ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด 3(3-0-6) 

INTRODUCTION TO MARKETING  
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90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 3(3-0-6) 
       GENERAL BUSINESS 

  
 ข.   หมวดวิชาเฉพาะ                                                      90        หน่วยกิต 
 

 1) กลุ่มวิชาแกน              12          หน่วยกิต 

รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06026100 พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

INFORMATION  TECHNOLOGY  FUNDAMENTALS 
3(2-2-5) 

06026101 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MATHEMATICS  FOR  INFORMATION  TECHNOLOGY   

3(3-0-6) 
 

06026102 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 
DISCRETE  MATHEMATICS   

3(3-0-6) 
 

06026103 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
PROBABILITY  AND  STATISTICS   
 

3(3-0-6) 

  2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน             69             หน่วยกิต 

                    -  กลุ่มประเด็นด้านองค์การและระบบสารสนเทศ                15          หน่วยกิต 

    รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06026106 แนวคิดระบบฐานข้อมูล 

DATABASE  SYSTEM  CONCEPTS   
3(2-2-5) 

06026108 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
MANAGEMENT  INFORMATION  SYSTEMS 
 

3(3-0-6) 

06026110  บัญชีการเงิน 
FINANCIAL ACCOUNTING   

3(3-0-6) 

06026114  กระบวนการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
BUSINESS  PROCESSES  AND  ENTERPRISE 
RESOURCE  PLANNING 

3(2-2-5) 

06026119 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฏหมายไอที 
INFORMATION  TECHNOLOGY  SECURITY  AND IT  
LAWS   

3(3-0-6) 
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-  กลุ่มเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต์      33         หน่วยกิต 

 

  
-
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
  

 

 

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานของระบบ                 6          หน่วยกิต 

รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06026105 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 

INTRODUCTION TO  COMPUTER  NETWORKS 
3(3-0-6) 

06026107 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
DATA  STRUCTURES  AND  ALGORITHMS 

3(3-0-6) 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

06026115 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น 
INTRODUCTION  TO  BUSINESS  INTELLIGENCE 

3(2-2-5) 
 

 
06026116 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
BUSINESS  DATA  ANALYTICS 

 
3(2-2-5) 

06026117  พ้ืนฐานวิทยาการข้อมูล 
FUNDAMENTALS  OF  DATA  SCIENCE 

3(3-0-6) 

06026120 การสร้างคลังข้อมูล  
DATA  WAREHOUSING 

3(2-2-5) 

06026121  การท าเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
DATA  MINING  AND  BIG  DATA  ANALYTICS 

3(2-2-5) 

06026122 วิทยาการข้อมูลส าหรับธุรกิจ 3(2-2-5) 
 DATA SCIENCE FOR BUSINESS  
06026124 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ 

DATA  VISUALIZATION 
3(2-2-5) 

06026125  การเรียนรู้ของเครื่องจักร 
MACHINE  LEARNING 

3(2-2-5) 

06026126 การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถะของธุรกิจ 
BUSINESS  STRATEGIC  AND  PERFORMANCE  MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06026127 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1 
PROJECT  IN  DATA  SCIENCE  AND  BUSINESS  ANALYTICS 1 

3(0-9-0) 

06026128 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 
PROJECT  IN  DATA  SCIENCE  AND  BUSINESS  ANALYTICS 2 
 

3(0-9-0) 
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- กลุ่มเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์  15          หน่วยกิต 

รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06026104 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

COMPUTER  PROGRAMMING 
3(2-2-5) 

 
06026109 เทคโนโลยีเว็บ 

WEB  TECHNOLOGY 
3(2-2-5) 

06026111 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 1(0-2-1) 
 PRACTICAL NoSQL DATABASE  
06026112 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

BUSINESS  SYSTEM  ANALYSIS  AND  DESIGN 
3(3-0-6) 

06026113 การสร้างโปรแกรมทางสถติิ 
STATISTICAL  PROGRAMMING 

1(0-2-1) 

06026118 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
INFORMATION  TECHNOLOGY  PROJECT  MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06026123 สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ 
SEMINAR  ON  PROFESSIONAL  COMMUNICATION  SKILLS 

1(1-0-2) 

 

3)  กลุ่มวิชาเลือก    6        หน่วยกิต 

รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06026132 การจัดการการปฏิบัติการ 

OPERATIONS  MANAGEMENT 
3(3-0-6) 

06026133 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 
DECISION  SUPPORT  SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06026134 ปัญญาประดิษฐ์ 
ARTIFICIAL  INTELLIGENCE 

3(3-0-6) 

06026135 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น 
INTRODUCTION  TO  NATURAL  LANGUAGE PROCESSING      

3(3-0-6) 

06026136 ระบบอัจฉริยะ 
INTELLIGENT  SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06026137 เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล 
STORAGE  TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06026138 การค้นคืนสารสนเทศ 
INFORMATION  RETRIEVAL 

3(3-0-6) 

06026139 การประมวลผลภาพ 
IMAGE  PROCESSING 
 

3(3-0-6) 
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06026140 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์  
COMPUTER  SIMULATION  AND  MODELLING 

3(3-0-6) 

06026141 เทคโนโลยีเสียงและภาพดิจิทัล 
DIGITAL  SOUND  AND  IMAGING  TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06026142 วิศวกรรมซอฟต์แวร์  
SOFTWARE  ENGINEERING 

3(3-0-6) 

06026143 วิศวกรรมความต้องการ 
REQUIREMENT  ENGINEERING 

3(3-0-6) 

 
06026144 

 
อินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง 
INTERNET  OF  THINGS 

 
3(3-0-6) 

06026145 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 
ADVANCED  DATABASE  SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06026146 การดูแลและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล 
DATABASE  SYSTEM  MAINTENANCE  AND  
ADMINISTRATION 

3(2-2-5) 

06026147 แบบจ าลองธุรกิจและการตลาด    
BUSINESS  MODEL  AND  MARKETING                                                  

3(3-0-6) 

06026148 การจดัการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
SUPPLY  CHAIN  MANAGEMENT  AND  LOGISTICS 

3(3-0-6) 

06026149 วิศวกรรมและการจัดการความรู้ 
KNOWLEDGE  ENGINEERING  AND  MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06026150 การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์ 
CUSTOMER  RELATIONSHIP  MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06026151 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 
INFORMATION  TECHNOLOGY  AUDIT 

3(3-0-6) 

06026152 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 
INNOVATION  AND  CHANGE  MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06026153 วิทยาการและการจัดการบริการ 
SERVICE  SCIENCE  AND  MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06026154 การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส ์ 
E-COMMERCE  MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06026155 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ECONOMICS  OF  INFORMATION  TECHNOLOGY 

3(3-0-6) 

06026156 เทคโนโลยีสุขภาพสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 
INTRODUCTION  TO HEALTH  ANALYTICS 

3(2-2-5) 

06026157 การเข้าถึงและจัดการข้อมูลทางด้านคลินิก 
CLINICAL  DATA  ACQUISITION  AND  MANAGEMENT 

3(2-2-5) 
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06026158 สถาบันและตลาดด้านการเงิน 3(3-0-6) 
 FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS  
06026159 วิทยาการข้อมูลภาคปฏิบัติ 3(3-0-6) 
 PRACTICAL DATA SCIENCE  
06026160 กฎหมายทางธุรกิจและภาษี 3(3-0-6) 
 BUSINESS LAWS AND TAXATION  
06026161 การท าการตลาดดิจิทัล 3(3-0-6) 
 DIGITAL MARKETING 

 
 

06026162 การวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรพหุ 3(3-0-6) 
 MULTIVARIATE  STATISTICAL  ANALYSIS  
06026163 หัวข้อพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1 

SPECIAL TOPICS IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 1 
3(3-0-6) 

06026164 หัวข้อพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 
SPECIAL TOPICS IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 2 

3(3-0-6) 

06026165 ปฏิบัติการพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1 
SPECIAL WORKSHOP IN DATA SCIENCE AND BUSINESS 
ANALYTICS 1 

3(2-2-5) 

06026166 ปฏิบัติการพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 
SPECIAL WORKSHOP IN DATA SCIENCE AND BUSINESS 
ANALYTICS 2 
 

3(2-2-5) 

 4) กลุ่มวิชาการศึกษาทางเลือก  

 ส าหรับแผนที่ไม่เข้าร่วมโครงการสหกิจ 3 หน่วยกิต และส าหรับแผนสหกิจ  6 หน่วยกิต                                   

รหัสวิชา                       หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06026129 ฝึกวิชาชีพทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  

DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 
PROFESSIONAL PRACTICES 

3(0-35-0) 

06026130 สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
COOPERATIVE EDUCATION IN DATA SCIENCE AND 
BUSINESS ANALYTICS 

6(0-35-0) 

06026131 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
เชิงธุรกิจ 
OVERSEA COOPERATIVE EDUCATION IN DATA 
SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 
 

6(0-35-0) 
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 ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี 

 นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง จ านวนไมน่้อยกว่า  6  หน่วยกิต  

 หมายเหตุ นักศึกษาต้องผ่านฝึกวิชาชีพวิทยาศาสตรข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจโดยให้คิดค่า
ระดับคะแนนเป็น S/U และแสดงผลการศึกษา เป็น พอใจ/ไม่พอใจ 

ความหมายของรหัสประจ ารายวิชา   
 

   รหัสวิชาที่ใช้ ก าหนดให้เป็นตัวเลขและตัวอักษร 8 หลัก  
รหัสตัวที่ 1,2 ได้แก่เลข  06 หมายถึง       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รหัสตัวที่ 3,4       ได้แก่เลข  02 หมายถึง       สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
รหัสตัวที่ 5 ได้แก่เลข  6             หมายถึง      ระดับปริญญาตรี 
รหัสตัวที่ 6,7,8  หมายถงึ ล าดับที่ของรายวิชา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  
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3.1.4.  แผนการศึกษา 
 3.1.4.1 แผนการศึกษาที่ไม่เข้าโครงการสหกิจศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

06026100 พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
INFORMATION  TECHNOLOGY  FUNDAMENTALS 

3(2-2-5) 

06026104 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
COMPUTER  PROGRAMMING 

3(2-2-5) 

90101007 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS 

3(3-0-6) 

90201001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1      
FOUNDATION ENGLISH 1 

3(3-0-6) 

90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกบัธุรกิจ 
GENERAL  BUSINESS 

3(3-0-6) 

90101xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 2 
ELECTIVE COURSE IN SCIENTIFIC AND 
MATHEMATICS 2 

3(3-0-6) 

รวม 18 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

06026101 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY   

3(3-0-6) 

06026105 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKS 

3(3-0-6) 

06026106 แนวคิดระบบฐานข้อมูล 
DATABASE  SYSTEM  CONCEPTS   

3(2-2-5) 

06026107 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

3(3-0-6) 

90201002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
FOUNDATION ENGLISH 2 

3(3-0-6) 

90401012 ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด 
INTRODUCTION TO MARKETING 

3(3-0-6) 

รวม 18 



มคอ. 2 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06026102 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 

DISCRETE MATHEMATICS   
3(3-0-6) 

 

06026103 ความน่าจะเปน็และสถิติ 
PROBABILITY  AND  STATISTICS   

3(3-0-6) 

06026108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06026109 เทคโนโลยีเวบ็ 
WEB TECHNOLOGY 

3(2-2-5) 

06026110 บัญชีการเงิน 
FINANCIAL ACCOUNTING   

3(3-0-6) 

06026111 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 
PRACTICAL  NoSQL DATABASE 

1(0-2-1) 

90201012 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN 
ENGLISH 

3(3-0-6) 

รวม 19 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
06026112 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 

BUSINESS  INFORMATION SYSTEM  ANALYSIS  AND  DESIGN 
3(3-0-6) 

06026113 การสร้างโปรแกรมทางสถิต ิ
STATISTICAL PROGRAMMING 

1(0-2-1) 

06026114 กระบวนการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
BUSINESS  PROCESSES  AND  ENTERPRISE  RESOURCE PLANNING 

3(2-2-5) 

06026115 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น 
INTRODUCTION  TO  BUSINESS  INTELLIGENCE 

3(2-2-5) 

06026116 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
BUSINESS DATA ANALYTICS 

3(2-2-5) 

06026117 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 
FUNDAMENTALS  OF  DATA   SCIENCE 

3(3-0-6) 

90201026 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

รวม 19 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกติ 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

06026118 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06026119 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฎหมายไอที 
INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY AND  IT  LAWS   

3(3-0-6) 

06026120 การสร้างคลังข้อมูล  
DATA WAREHOUSING 

3(2-2-5) 

06026121 การท าเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
DATA MINING AND BIG DATA ANALYTICS 

3(2-2-5) 

06026122 วิทยาการข้อมูลส าหรับธุรกิจ 
DATA  SCIENCE  FOR  BUSINESS 

3(2-2-5) 

90304004 การเขียนรายงาน 
REPORT WRITING 

3(3-0-6) 

รวม 18 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

06026123 สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ 
SEMINAR ON PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS 

1(1-0-2) 

06026124 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ 
DATA VISUALIZATION 

3(2-2-5) 

06026125 การเรียนรู้ของเครื่องจักร 
MACHINE LEARNING 

3(2-2-5) 

06026126 การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถะของธุรกิจ 
BUSINESS STRATEGIC AND PERFORMANCE MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06026127 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1 
PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS  1 
 

3(0-9-0) 

060261xx วิชาเลือกทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1 
ELECTIVE COURSE IN DATA SCIENCE AND BUSINESS 
ANALYTICS 1 

3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5) 

รวม 16 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 3 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

06026129 ฝึกวิชาชีพวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  
DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS PROFESSIONAL 
PRACTICES 

3(0-35-0) 

รวม 3 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

06026128 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 
PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 2 

3(0-9-0) 

060261xx วิชาเลือกทางพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 
ELECTIVE COURSE IN DATA SCIENCE AND BUSINESS 
ANALYTICS 2 

3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5) 

90XXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 
FREE ELECTIVE COURSE 1 

3(3-0-6) 

รวม 9 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

XXXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2 
FREE ELECTIVE COURSE 2 

3(3-0-6) 

90xxxxxx วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์ 2 
ELECTIVE COURSE IN HUMANITY 2 

3(3-0-6) 

รวม 6 
 

  รวมตลอดหลักสูตร 126   หน่วยกิต   



มคอ. 2 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  
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3.1.4.2 แผนการศึกษาโครงการสหกิจศึกษา 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

06026100 พ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
INFORMATION  TECHNOLOGY  FUNDAMENTALS 

3(2-2-5) 

06026104 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
COMPUTER  PROGRAMMING 

3(2-2-5) 

90101007 คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 
INTRODUCTION TO MATHEMATICAL ECONOMICS 

3(3-0-6) 

90201001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1      
FOUNDATION ENGLISH 1 

3(3-0-6) 

90401013 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
GENERAL  BUSINESS 

3(3-0-6) 

90101xxx วิชาเลือกทางวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 2 
ELECTIVE COURSE IN SCIENTIFIC AND MATHEMATICS 2 

3(3-0-6) 

รวม 18 
 

 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

06026101 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY   

3(3-0-6) 

06026105 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
INTRODUCTION TO COMPUTER NETWORKS 

3(3-0-6) 

06026106 แนวคิดระบบฐานข้อมูล 
DATABASE  SYSTEM  CONCEPTS   

3(2-2-5) 

06026107 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS 

3(3-0-6) 

90201002 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 
FOUNDATION ENGLISH 2 

3(3-0-6) 

90401012 ความรู้เบื้องต้นทางการตลาด 
INTRODUCTION TO MARKETING 

3(3-0-6) 

รวม 18 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

06026102 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 
DISCRETE  MATHEMATICS   

3(3-0-6) 
 

06026103 ความน่าจะเป็นและสถิติ 
PROBABILITY  AND  STATISTICS   

3(3-0-6) 

06026108 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
MANAGEMENT  INFORMATION SYSTEMS 

3(3-0-6) 

06026109 เทคโนโลยีเว็บ 
WEB  TECHNOLOGY 

3(2-2-5) 

06026110 บัญชีการเงิน 
FINANCIAL  ACCOUNTING   

3(3-0-6) 

06026111 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 
PRACTICAL  NoSQL DATABASE 

1(0-2-1) 

90201012 การพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 
DEVELOPMENT OF READING AND WRITING SKILLS IN 
ENGLISH 

3(3-0-6) 

รวม 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

06026112 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
BUSINESS  INFORMATION SYSTEM  ANALYSIS  AND  DESIGN 

3(3-0-6) 

06026113 การสร้างโปรแกรมทางสถิติ 
STATISTICAL PROGRAMMING 

1(0-2-1) 

06026114 กระบวนการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
BUSINESS  PROCESSES  AND  ENTERPRISE  RESOURCE PLANNING 

3(2-2-5) 

06026115 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น 
INTRODUCTION  TO  BUSINESS  INTELLIGENCE 

3(2-2-5) 

06026116 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
BUSINESS DATA ANALYTICS 

3(2-2-5) 

06026117 พ้ืนฐานวิทยาการข้อมูล 
FUNDAMENTALS  OF  DATA   SCIENCE 

3(3-0-6) 

90201026 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ENGLISH FOR COMMUNICATION 

3(3-0-6) 

รวม 19 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที ่1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

06026118 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06026119 ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฎหมายไอที 
INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY AND  IT  LAWS   

3(3-0-6) 

06026120 การสร้างคลังข้อมูล  
DATA WAREHOUSING 

3(2-2-5) 

06026121 การท าเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
DATA MINING AND BIG DATA ANALYTICS 

3(2-2-5) 

06026122 วิทยาการข้อมูลส าหรับธุรกิจ 
DATA  SCIENCE  FOR  BUSINESS 

3(2-2-5) 

90304004 การเขียนรายงาน 
REPORT WRITING 

3(3-0-6) 

รวม 18 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

06026123 สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ 
SEMINAR ON PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS 

1(1-0-2) 

06026124 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ 
DATA VISUALIZATION 

3(2-2-5) 

06026125 การเรียนรู้ของเครื่องจักร 
MACHINE LEARNING 

3(2-2-5) 

06026126 การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถะของธุรกิจ 
BUSINESS STRATEGIC AND PERFORMANCE MANAGEMENT 

3(3-0-6) 

06026127 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1 
PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS  1 

3(0-9-0) 

060261xx วิชาเลือกทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1 
ELECTIVE COURSE IN DATA SCIENCE AND BUSINESS 
ANALYTICS 1 

3(3-0-6) หรือ 3(2-2-5) 

รวม 16 
 

 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

06026128 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 
PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 2 

3(0-9-0) 

Xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 1 
FREE ELECTIVE COURSE 1 

3(3-0-6) 

Xxxxxxxx วิชาเลือกเสรี 2 
FREE ELECTIVE COURSE 2 

3(3-0-6) 

90xxxxxx วิชาเลือกทางมนุษยศาสตร์ 2 
ELECTIVE COURSE IN HUMANITY 2 

3(3-0-6) 

รวม 12 
 

 

 

 



มคอ. 2 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

24 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 

06026130 
 
 

06026131 
 
 
 

สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 
COOPERATIVE EDUCATION IN DATA SCIENCE  AND 
BUSINESS ANALYTICS หรือ 
สหกิจศึกษาต่างประเทศทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์
เชิงธุรกิจ 
COOPERATIVE EDUCATION IN DATA SCIENCE  AND 
BUSINESS ANALYTICS 

6(0-35-0) 

รวม 6 
 

  รวมตลอดหลักสูตร 126   หน่วยกิต                    
     

 3.1.5   ค าอธิบายรายวิชา 
 ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ฉ) 
 

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหนงและคุณวุฒิของอาจารย  
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. ผศ.ดร.กิติ์สุชาต พสุภา 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- B.Eng. (Electrical 
Engineering) Sirindhorn 
International Institute of 
Technology, Thammasat 
University, 2546 
- M.Sc. (Control Systems) 
University of Sheffield, UK, 
2547 
- Ph.D. (Automatic Control & 
Systems Engineering) 
University of Sheffield, UK, 
2551 

งานวิจัย:  
(1) Machine Learning,  
(2) Artificial Intelligence, 
(3) Pattern Recognition 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Artificial Intelligence,  
(2) Machine Learning,  
(3) Information Technology 
Fundamentals,  
(4) Computer Programming 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

2. ผศ.ดร.โอฬาร วงศ์วิรัตน์ 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- บธ.บ.การบริหารทั่วไป 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง , 2532 
- วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์, 2533 
- M.S. (Electrical Engineering) 
New Mexico State University, 
USA , 2538 
- D.Eng. (Electronics) Tokai 
University, Japan, 2550 

งานวิจัย:  
(1) Embedded Systems,  
(2) Communication Networks,  
(3) Distributed Virtual 
Environments 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Management Information 
Systems, 
(2) Business Fundamentals for 
Information Technology,  
(3) Decision Support Systems,  
(4) Wireless Network Technology, 
(5) Wireless Communications and 
Networks,  
(6) Mobile Communications 
Technology,  
(7) Fundamental of Embedded 
Systems 

3. ผศ.ดร.กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา 
(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

- อส.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2535 
- วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2539 
- วศ.ด.วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2547 

งานวิจัย:  
(1) Data Compression,  
(2) Image Processing,  
(3) Stereoscopic Imaging 

Technology,  
(4) Information Retrieval 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Image Processing,  
(2) Machine Learning,  
(3) Graduate Research Seminar,  
(4) Data Compression Technology, 
(5) Pattern Recognition 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

4. ผศ.ดร.กนกวรรณ อัจฉริยะชาญ
วณิช 

- B.Sc. (Second-class Honours) 
Assumption University, 2542 
- M.Sc. (Information 
Management),  Asian Institute 
of Technology, 2544 
- M.P.A (International 
Development), Tsinghua 
University, China, 2554 
- Ph.D. (Informatics), The 
Graduate University for 
Advanced Studies, Japan, 
2550 
 

งานวิจัย:  
(1) E-Business Management,  
(2) Information Technology 
Adoption,  
(3) Information Management,  
(4) Technology Management,  
(5) Consumer Behavior in the 
Digital Market 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) E-Commerce Fundamentals 
and Development,  
(2) E-Business Technology and 
Development,  
(3) Management Information 
Systems,  
(4) Database Systems Concepts 
(Practical Lab),  
(5) Information Systems 
Development,  
(6) Introduction To Enterprise 
Resource Planning 

5. อ.ศรีนวล นลินทิพยวงศ์ - บธ.บ.การเงิน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2527 
- บธ.ม.บริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2536 
- วท.ม. สถิติประยุกต์ (การจัดการ
ระบบสารสนเทศ) สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543 

งานวิจัย:  
(1) Information Technology 

Management,  
(2) Knowledge Management,  
(3) Strategic Information Systems, 
(4) End-User Computing  

Satisfaction  
(5) Tech Startup 
ต าราหรือหนังสือ:  
การใช้คอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์การ
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

ลงทุน, เอกสารการสอนชุดวิชา
คอมพิวเตอร์กับการบัญชีบริหาร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
(2545) 

ภาระงานสอน:  
(1) Database System Concepts,  
(2) Management Information 
Systems,  
(3) Economics of Information 
Technology,  
(4) Information Technology Project 
Management,  
(5) Accounting Information System 
(6) Introduction to Enterprise 
Resource Planning 
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 3.2.2 อาจารยประจ า  

ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

1. รศ.ดร.นพพร โชติกก าธร 
 

- วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(เกียรตินิยม)  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2533 
- Ph.D. (Electrical and 
Electronic Engineering)  
Imperial College, UK,  2539 
 

 

 
 

งานวิจัย:  
(1) Multimedia Processing and 
Security,  
(2) Human Computer Interaction, 
(3) Virtual and Mixed Reality 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Data Communications and 
Network Technologies,  
(2) Human Interface Design, 
(3) Computer Graphics and 
Animations,  
(4) Interactive 3D Computer 
Graphics,  
(5) Information Literacy and 
Technical Writing 

2. รศ.ดร.จันทร์บูรณ์ สถิตวิริยวงศ์ - วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรติ
นิยม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
2529 
- M.Sc. (Data 
Telecommunications and 
Networks)  University of 
Salford, UK, 2536 
- Ph.D. (Electronic and 
Electrical Engineering) 
University of Salford, UK 2539 
 

งานวิจัย:  
(1) Computer Network,  
(2) Computer and Network 
Security,  
(3) Multimedia Networking,  
(4) Performance Evaluation,  
(5) Simulation Modeling 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Foundations of Information 
Technology, 
(2) Network and System Security, 
(3) Performance Evaluation of 
Computer Systems and Networks, 
(4) Information Technology Center 
Management  
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

3. รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช - วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
(เกียรตินิยม)  สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2532 
- M.S.E.E. (Electrical Engineering) 
Texas Tech University, USA, 2536 
- Ph.D. (Electrical Engineering) 
Texas Tech University, USA, 2539 

งานวิจัย:  
(1) Fuzzy System,  
(2) Neural Networks,  
(3) Data Mining,  
(4) Control Systems 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Data Mining,  
(2) Advanced Data Mining,  
(3) Introduction to Big Data 

Analytics,  
(4) Introduction to Business 

Intelligence,  
(5) Advanced Topics in Association 

Rule Discovery and Applications 
4. รศ.ดร.อาริต ธรรมโน - วศ.บ.วิศวกรรมระบบควบคุม สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2534 
- M.S. E.E. (Electrical 
Engineering) University of 
Missouri, Columbia, USA, 2535       
- Ph.D. (Engineering 
Management) University of 
Missouri, Rolla, USA, 2538 
 

 

งานวิจัย:  
(1) Artificial Neural Network & 
Applications,  
(2) Fuzzy Logic System,  
(3) Evolutionary Algorithm,  
(4) Data Mining,  
(5) Control Systems,  
(6) Forecasting,  
(7) Process and System Modeling, 
(8) Person Identification,  
(9) Machine Learning,  
(10) Artificial Intelligence,  
(11) Pattern Recognition 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน: 
(1) Business Systems and 
Management,  
(2) Project Management,  
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

(3) Artificial Intelligence,  
(4) Industrial Operations,  
(5) Operations Management,  
(6) Computational Intelligence in 
Manufacturing,  
(7) Multimedia and Intelligent 
Systems,  
(8) Bio-Inspired Computational 
Intelligence 

5. รศ.ดร.โชติพัชร์ ภรณวลัย - วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(เกียรตินิยม)  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2535 
- M.Sc. (Information Sciences) 
Tohoku University, Japan, 
2538 
- Ph.D. (Information Sciences) 
Tohoku University, Japan, 
2541 

งานวิจัย:  
(1) Computer Networks and Data 
Communication,  
(2) Multimedia Networking,  
(3) Wireless Networks and Mobile 
Communication,  
(4) Artificial Intelligence 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Computer Networks,  
(2) Network Administration, Design, 
and Management 

6. รศ.ดร.พรฤดี เนติโสภากุล - วท.บ. สถิติ (เกียรตินิยม) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529  
- M.Sc. (Computer Science) 
University of Southern 
California, USA 2536 
- M.Sc. (Computer Information) 
University of Delaware, USA, 
2541 
- Ph.D. (Computer Information 
Science) Case Western 
Reserve University, USA, 2545 

งานวิจัย:  
(1) Natural Language Processing, 
(2) Natural Language Generation, 
(3) Case-Based Reasoning, 
(4) Model-Based System and 
Simulation,  
(5) Machine Translation,  
(6) Software Engineering,  
(7) Software Testing Techniques,  
(8) Object Graphs and Object 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

Models,  
(9) Web-Based Model and Metrics, 
(10) Web Mining,  
(11) Knowledge Engineering,  
(12) Knowledge Discovery from 
Database,  
(13) Knowledge Representation 
and Inference Engine,  
(14) Knowledge Based Systems,  
(15) Artificial Intelligence 
Techniques and Applications 
ต าราหรือหนังสือ: วิศวกรรมซอฟต์แวร์, 
เทคโนโลยีการจัดการความรู้ 
ภาระงานสอน:  
(1) Information Systems 
Development,  
(2) Knowledge Management 
Technology,  
(3) Natural Language Processing,  
(4) Software Engineering,  
(5) Software Testing, 
(6) Software Metrics,  
(7) Research Methodology and 
Statistics, 
(8) Mathematics and Statistics for 
Research, 
(9) Artificial Intelligence 

7. รศ.ดร.สุขสันต์ พาณิชพาพิบูล - B.S. (Electrical and Computer 
Engineering) Carnegie Mellon 
University, USA, 2543 
- M.S. (Electrical and Computer 
Engineering) Carnegie Mellon 

งานวิจัย:  
(1) Ad Hoc Wireless Networks,  
(2) Intelligent Transportation 
Systems, 
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ผลงานทางวิชาการ 

University, USA, 2545 
- Ph.D. (Electrical and Computer 
Engineering) Carnegie Mellon 
University, USA, 2549 

(3) Vehicular Networks,  
(4)  Performance Modeling 
ต าราหรือหนังสือ: Self-Organizing 
Traffic Information Systems: 
Challenges and Design Issues, 2012 
ภาระงานสอน:  
(1) Mathematics and Statistics for 
Research,  
(2) Introduction to Computer 
Systems,  
(3) Mobile Communication 
Technology,  
(4) Probability and Statistics, 
(5) Computer Simulation and 
Modeling 

8. ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ - วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2531 
- วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2537 

งานวิจัย:  
(1) Computer Systems,  
(2) Data Communication and  
Network,  
(3) Distributed Systems,  
(4) Embedded Systems 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Network and IT Infrastructure 
Management,  
(2) Distributed Systems and 
Technology,  
(3) Internet Service Technology,  
(4) Computer Systems Organization 
and Operating Systems 
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ผลงานทางวิชาการ 

9. ผศ.ดร.ภัทรชัย ลลิตโรจนว์งศ์ - วท.บ. วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534 
- M.Sc. (Computer Science) 
Illinois Institute of Technology, 
USA, 2537 
- Ph.D. (Computer Science) 
Illinois Institute of Technology, 
USA, 2542 

งานวิจัย:  
(1) Cognitive Modeling,  
(2) Automated Reasoning,  
(3) Artificial Intelligence,  
(4) Intelligent Agents,  
(5) Database,  
(6) Data Warehouse,  
(7) Data Mining 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Foundations of Information 
Technology,  
(2) Advanced Database Systems,  
(3) Database Design and 
Management,  
(4) Expert Systems 

10. ผศ.ดร.บุญประเสริฐ สุรักษ์รตันสกุล - วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541 
- วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546 
- Ph.D. (Science and 
Technology) Tokai University, 
Japan, 2557 

งานวิจัย:  
(1) Software Engineering,  
(2) Knowledge Engineering,  
(3) Object-Oriented Technology 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Object-Oriented Technology, 
(2) Requirement Engineering,  
(3) Software Modeling with UML, 
(4) Foundations of Information 
Technology 

11. ผศ.ดร.ธนิศา นุ่มนนท์ - วศ.บ. วิศวกรรมระบบควบคุม (เกียรติ
นิยม)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2536 
- M.Sc. (Computer Engineering) 
University of Southern 

งานวิจัย:  
(1) Web Services,  
(2) Cloud Computing,  
(3) Big Data,  
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ผลงานทางวิชาการ 

California, USA, 2540 
- Ph.D. (Computer Science) 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 
2555 

(4) Machine Learning 
ต าราหรือหนังสือ: การสร้างโปรแกรม
ภาษาจาวา 
ภาระงานสอน:  
(1) Web Services Architecture and 
Implementation,  
(2) Object-Oriented Technology,  
(3) Mobile Device Programming,  
(4) Web Programming,  
(5) SOA and Service Programming 

12. ผศ.ดร.สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์ - B.Eng. (Electronics, 
Information, and 
Communication Engineering) 
Waseda University, Japan, 
2539 
- M.Eng. (Electronics, 
Information, and 
Communication Engineering 
Waseda University, Japan, 
2541 
- Ph.D. (Engineering Science) 
University of Oxford, UK, 2554 

งานวิจัย:  
(1) Image Processing,  
(2) Computer Vision,  
(3) Human-Computer Interface, 
(4) Visual Navigation,  
(5) Visual Simultaneous 
Localization and Mapping,  
(6) Digital Watermarking,  
(7) Pattern Recognition,  
(8) Text to Speech,  
(9) Expert System 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) C ++ Programming for Image 
Processing and Computer Vision, 
(2) Object-Oriented Concepts,  
(3) Virtual Reality,  
(4) C++ GUI Programming,  
(5) Software Verification and 
Validation,  
(6) Computer Vision 
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ผลงานทางวิชาการ 

13. ผศ.ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติ - วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2541 
- วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2546 
- วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า  สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2552 

งานวิจัย:  
(1) Communication Network,  
(2) Computer Networks,  
(3) Signal Processing 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Queueing Theory and Its 
Applications,  
(2) Queueing Theory,  
(3) Microprocessor,  
(4) Data Communication and 
Networks,  
(5) Practical Computer Networking, 
(6) Mathematics for Information 
Technology,  
(7) Network Administration, Design, 
and Management,  
(8) Fundamentals of Computer 
Networks, 
(9) Computer Simulation and 
Modeling 

14. ผศ.ดร.สุเมธ ประภาวัต - วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2536 
- วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2546 
- Ph.D. (Information Sciences) 
Tohoku University, Japan, 
2554 

งานวิจัย:  
(1) Computer and Communication 
Networks,  
(2) Traffic Engineering and 
Congestion Control,  
(3) Load Balancing and Distribution, 
(4) Information System Security,  
(5) Network Appliance 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
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ผลงานทางวิชาการ 

(1) Data Communication and 
Networks,  
(2) Practical Computer Networking, 
(3) Computer Networks,  
(4) Information Systems Security, 
(5) Network Administration, Design, 
and Management,  
(6) Fundamentals of Computer 
Networks 

15. ผศ.ดร.ธีรพงศ์ ลีลานุภาพ - วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง,  2546 
- M.Sc. (Software System 
Engineering) University of 
Glasgow, UK, 2550 
- Ph.D. (Computing Science) 
University of Glasgow, UK, 
2555 

งานวิจัย:  
(1) Information Retrieval,  
(2) Human-Computer Interaction 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Software Engineering,  
(2) Information Retrieval,  
(3) Information Systems 
Development 

16. ผศ.ดร.มานพ พันธ์โคกกรวด - วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
2537 
- คอ.ม.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ, 2547 
- ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ, 2554 

งานวิจัย:  
(1) Cloud Computing,  
(2) Web-based Technology,  
(3) E-learning,  
(4) Decision Support System,  
(5) Expert Systems,  
(6) Image Processing,  
(7) Cheminformatics 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Information System Analysis 
and Design,  
(2) Mobile Application Design and 
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

Development,  
(3) Object-Oriented Programming 

17. ผศ.ดร.สุภกิจ นุตยะสกุล - คอ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 
2542 
- วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2546 
- วศ.ด. วิศวกรรมไฟฟ้า สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง, 2554 

งานวิจัย:  
(1) Optimization Techniques,  
(2) Evolutionary Computation 
Techniques,  
(3) Recognition and Classification 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Introduction to Computer 
System,  
(2) Information Systems 
Development,  
(3) Operating System,  
(4) Research Methodology and 
Statistics 

18. ผศ.ดร.ณฐพล พันธุวงศ ์ - วศ.บ. วิศวกรรมสารสนเทศ(เกียรติ
นิยมอันดับหนึ่ง)  สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง, 2543 
- วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2549 
- Ph.D. (Computing and 
Communication Systems) The 
University of Tokyo, Japan, 
2555 

งานวิจัย:  
(1) Human Computer Interaction 
Technology,  
(2) Computer Graphics,  
(3) Computer Animation,  
(4) Computer Vision,  
(5) Image Processing,  
(6) Virtual Reality 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Digital Image Processing,  
(2) Introduction to Multimedia 
Technology,  
(3) Computer Programming,  
(4) Computer Organization,  
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ชื่อ-นามสกุล คุณวุฒิ /สาขาวิชา/สถานศึกษา/ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ 

(5) Game Programming,  
(6) Mathematics for Information 
Technology,  
(7) 3D Computer Graphics and 
Animation,  
(8) Discrete Mathematics,  
(9) Virtual Reality,  
(10) User Interface and Interaction 
Design,  
(11) Probability and Statistics,  
(12) Interactive 3D Computer 
Graphics,  
(13) Computer Graphics and  
Animation 

19. อ.อนันตพัฒน์ อนันตชัย - คอ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2542 
- วท.ม. การศึกษาวิทยาศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2546 

งานวิจัย: Development of Computer 
Assisted Instruction 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Introduction to Digital Systems, 
(2) Microprocessor,  
(3) Computer Programming 

20. ดร.ลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์ - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541 
- M.Eng. (Computer and 
Telecommunication 
Engineering) University of 
Wollongong, Australia, 2545 
- Ph.D. (Information 
Technology) Queensland 
University of Technology, 
Australia,  2557 

งานวิจัย:  
(1) Routing for Mobile Robots,  
(2) QoS in Wireless Networks and 
Next Generation Networks,  
(3) Software Defined Network 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Fundamental of Computer 
Networks,  
(2) Computer Networking for 
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ผลงานทางวิชาการ 

Enterprise and ISP,  
(3) Practical Computer Network 

21. ดร.นล เปรมัษเฐียร - วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538 
- M.S. (Computer Engineering) 
University of Southern 
California, USA, 2541 
- Ph.D. (Computer Engineering) 
University of Louisiana, USA, 
2545 

งานวิจัย: Cryptography 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Artificial Intelligence,  
(2) Data Communications and 
Network Technologies,  
(3) Database Systems Concepts,  
(4) Mathematics and Statistics for 
Research,  
(5) Data Structures and Algorithms, 
(6) Dynamic Programming,  
(7) Information Systems Security, 
(8) Computer Simulation and 
Modeling,  
(9) Network And System Security, 
(10) Error Control Coding 

22. ดร.สุภวรรณ อันนันหนับ - วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543 
- วศ.ม. วิศวกรรมสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง, 2547 
- Ph.D. (Electrical Engineering) 
University of Electro-
Communication, Japan, 2551 

งานวิจัย:  
(1) Human Computer Interaction, 
(2) Multimedia Technology 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Multimedia and Web 
Technology,  
(2) Multimedia Programming 

23. อ.พิชญพงษ์ ตันติกุล  - วศ.บ.วิศวคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี, 2549 
- M.Sc. (Computer Science) 
University of California Irvine, 
USA, 2554  

งานวิจัย:  
(1) Software Engineering,  
(2) Information Retrieval,  
(3) Software Security 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
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ผลงานทางวิชาการ 

ภาระงานสอน:  
(1) Information Technology 
Fundamental,  
(2) Object-Oriented Programming, 
(3) Information Systems Security, 
(4) Information Systems Security, 
(5) Information Systems Analysis 
And Design 

24. ดร.บัณฑิต ฐานะโสภณ - วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550 
- M.Sc. (Knowledge and 
Information Systems 
Management)  University of 
Southampton, UK, 2554 
- Ph.D. (Management) 
University of Hull, UK, 2558 

งานวิจัย:  
(1) IT Innovation Adoption,  
(2) Open Innovation,  
(3) IT-based Service Innovation 
Development 
ต าราหรือหนังสือ: N/A 
ภาระงานสอน:  
(1) Data Analysis for Business,  
(2) Information Technology Project 
Management 

3.2.3  อาจารยพิเศษ  
ไม่มี 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

- การฝึกงาน 
(1) ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) คณาจารย์และสถานประกอบการ  
 
- สหกิจศึกษา 
(1) ลักษณะของงานที่ได้รับมอบหมาย 
(2) คณาจารย์และสถานประกอบการ  
(3)   คณะกรรมการสหกิจศึกษา 
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4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้  

- มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและสามารถปรับตัวเข้ากับสถานประกอบการได้ 
- สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากชั้นเรียนทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจได้ 
- พัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจจากสถาน

ประกอบการ  
- สามารถบูรณาการความรู้จากชั้นเรียนเพ่ือน าไปแก้ปัญหาในการฝึกปฏิบัติจริงได้ 
- มีมนุษยสัมพันธ์ เสียสละ อดทน สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
- สามารถถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ภาคสนามให้ผู้อื่นได้ 
 
- การฝึกงาน 
การประเมินจากอาจารย์ที่ปรึกษา สถานประกอบการ และความส าเร็จของการฝึกงาน 
- สหกิจศึกษา 
การประเมินจากคณะกรรมการสหกิจศึกษา คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา สถานประกอบการ  และ
ความส าเร็จของโครงการ 

 
4.2. ช่วงเวลา 

- การฝึกงาน 
ภาคฤดูร้อน ของปีการศึกษาที่ 3 
- สหกิจศึกษา 
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 

 
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน 

- การฝึกงาน 
ในเวลาราชการของภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาที่ 3 หรือ ตามตารางการฝึกของแต่ละสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาเลือกฝึก ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 7 สัปดาห์ 
- สหกิจศึกษา 

 5-6 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลาอย่างน้อย 16 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

5.  ขอก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)  
 (1)  ก าหนดหัวข้อโครงงาน (1 และ 2) หรือวิทยานิพนธ์ที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอน 

(2) หัวข้อโครงงานต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
(3) การติดตามโครงงาน 
(4) การสอบและประเมินผลโครงงาน 
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5.1 ค าอธิบายโดยยอ  
ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในรูปแบบโครงการ ที่

สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ภายใต้
การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อที่จะสามารถน าเสนอหัวข้อ และผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้
จากการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการ หรือจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ เพ่ือที่จะสามารถน าเสนอผลการ
ทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอและศึกษา 
 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

(1) คุณภาพโครงงาน (Project based) 
(2) การพัฒนาองค์ความรู้ 
(3) การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ 

 
5.3 ชวงเวลา  
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 3 ถึง ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4 
 
5.4 จ านวนหนวยกิต  
 6 หน่วยกิต 
 
5.5  การเตรียมการ  

 (1) มีการแบ่งความเชี่ยวชาญแต่ละด้านของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 (2) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้ค าปรึกษา 
 (3) มีการติดตามงานจากอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะ 
 (4) มีการประเมินความก้าวหน้าและความพร้อมของโครงการในการสอบ 

 
5.6 กระบวนการประเมินผล  

(1) มีการแต่งคณะกรรมการพิจารณา 
(2) คณะกรรมการพิจารณาความเป็นไปได้ของโครงงาน 
(3) มีการติดตามงานจากอาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ 
(4) การน าเสนอผลงานด้วยปากเปล่าและโปสเตอร์ 
(5)   การสอบและประเมินผลโครงงานจากคณะกรรมการ 
(6) การส่งโครงงานฉบับสมบูรณ์ 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
 นักศึกษามีความรู้และเชี่ยวชาญทางด้านวิทยาการ

ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการตลาดแรงงาน ทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

 นักศึกษามคีวามสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ธุรกิจและข้อมูลขนาดใหญ่ และเลือกใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาที่เก่ียวข้อง 

 นักศึกษามีความเข้าใจและทักษะเชิงเทคนิคที่
ส าคัญในการค้นหาสารสนเทศที่มีคุณค่า เพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจ 

 นักศึกษามีความใฝ่รู้ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 หลักสูตรมีการเพ่ิมชั่วโมงปฏิบัติเข้าไปใน
รายวิชาต่างๆ  

 ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เช่น
การศึกษาและพัฒนาโครงงานฯ ในรายวิชาต่าง 
ๆ  

 จัดให้มีแผนการเรียนแบบสหกิจศึกษา โดยสร้าง
ความเข้มแข็งด้วยการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก 

 ส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วมในการ
เรียนการสอน 

 พัฒนาโครงงานโดยรับโจทย์จาก
ภาคอุตสาหกรรม 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน    
2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

    2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
(3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ

ล าดับความส าคัญ 
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
(5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
(6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
(1) สร้างค่านิยมในเรื่องของความมีระเบียบวินัยและการตรงต่อเวลา เช่น ตรงต่อเวลาในการ

เข้าชั้นเรียน และในการส่งงาน แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ เป็นต้น 
(2) สร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริต เช่น การไม่ทุจริตในการสอบ การไม่ลอก

การบ้านหรืองานของผู้อื่น เป็นต้น 
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             (3)   ส่งเสริมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม เพื่อให้นักศึกษาสามารถเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
(4) สอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณในทางวิชาการและวิชาชีพ 

ให้แก่นักศึกษาตามสมควร 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(1) ประเมินจากความตรงต่อเวลาในการเข้าชั้นเรียนของนักศึกษา และความตรงต่อเวลาในการ
ส่งงาน 

(2) ประเมินจากจ านวนการทุจริต เช่น การทุจริตในการสอบ 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(2)  สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

(3)  สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตามข้อก าหนด 

(4)  สามารถติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ รวมทั้งการน าไปประยุกต์ 
(5)  รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 
(6)  มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ

เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆท่ีเกี่ยวข้อง 
(7)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง  
(8)  สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่

เกี่ยวข้อง 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ เช่น การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การใช้
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิชานั้น ๆ  

(2) ใช้สื่อการสอนที่มีความทันสมัย  
(3) อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เช่น การศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มี

ประสบการณ์ ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝึกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ 

  2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) ประเมินจากคะแนนการสอบ และงานที่ได้รับมอบหมาย เช่น การบ้าน รายงาน 
(2) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
(3) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือโครงงาน 
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 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
(2) สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์  
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ  
(4) สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่าง

เหมาะสม  
 

  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
(1) ใช้การสอนแบบเรียนรู้จากปัญหา (Problem-based Learning) 
(2) ใช้การสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 
(3) มอบหมายงานที่เน้นการออกแบบ การวิเคราะห์ และการประยุกต์ 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) ประเมินจากงานที่มอบหมายให้นักศึกษาท า เช่น รายงาน โครงงาน 
(2)  ประเมินจากการน าเสนอผลงานในชั้นเรียน 

  
 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน  
  การรับผิดชอบ 

(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกับกลุ่มคนหลากหลายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมท างาน 

(3) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
(5)  สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง

แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
(6)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
 ความรับผิดชอบ 

(1) ใช้การสอนแบบอภิปรายกลุ่ม 
(2) มอบหมายงานที่ท าเป็นกลุ่ม เช่น โครงงาน 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) ประเมินจากการน าเสนองานกลุ่มของนักศึกษาในชั้นเรียน เช่น การน าเสนอโครงงาน 
(2) ประเมินจากความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในงานกลุ่มของนักศึกษา 
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 2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  สารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ ในปัจจุบันต่อการท างานที่ เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ 

(2)  สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ
แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

(3)  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบของสื่อการน าเสนอได้อย่างเหมาะสม  

(4)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
 การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ใช้การสอนแบบเรียนรู้จากปัญหา (Problem-based Learning) 
(2) ใช้การสอนแบบให้นักศึกษาได้เขียนรายงานและน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ 
 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)  ประเมินจากการน าเสนองานของนักศึกษาในชั้นเรียน เช่น การรายงานในชั้นเรียน  
(2)  ประเมินจากความสามารถของนักศึกษาในการน าทฤษฎีที่มีอยู่มาแก้ไขปัญหา และการ

เลือกใช้สื่อในการน าเสนอท่ีเหมาะสม 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)  
      ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   ไม่มี 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1)  ตระหนกัในคุณค่าและ

คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และซื่อสัตย์สุจริต 

2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคม 

3)  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผู้
ตาม สามารถท างานเป็นทมี
และสามารถแก้ไขขอ้ขัดแย้ง
และล าดับความส าคัญ 

4) เคารพสิทธแิละรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อืน่ รวมทั้งเคารพ
ในคุณค่าและศกัดิ์ศรขีอง
ความเป็นมนุษย์ 

5)  เคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่าง ๆ ขององคก์ร
และสังคม  

6) สามารถวเิคราะห์ผลกระทบ
จากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อ
บุคคลองค์กรและสังคม 

7)  มีจรรยาบรรณทางวิชาการ
และวิชาชีพ 

2. ความรู ้
1)  ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎทีี่ส าคัญใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2)  สามารถวเิคราะห์ปัญหา เข้าใจ
และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ 
ความรู้ ทกัษะ และการใช้
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการ
แก้ปัญหา 

3) สามารถวเิคราะห์ ออกแบบ ตดิตั้ง 
ปรับปรุงและ/หรือประเมนิระบบ
องค์ประกอบต่างๆ ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ตรงตาม
ข้อก าหนด 

4) สามารถติดตามความก้าวหน้าและ
วิวัฒนาการคอมพวิเตอรร์วมทั้ง
การน าไปประยุกต ์

5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 
ความช านาญทางคอมพวิเตอร์
อย่างต่อเนื่อง  

6)  มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และ
เข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยี
ใหม่ๆที่เกี่ยวขอ้ง  

7)  มีประสบการณ์ในการพฒันาและ/
หรือการประยุกต์ซอฟตแ์วร์ที่ใช้
งานได้จริง 

8)  สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
กับความรู้ในศาสตร์อืน่ ๆที่
เกี่ยวขอ้ง 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

1) คิดอย่างมี
วิจารณญาณและ
อย่างเป็นระบบ 

2)  สามารถสืบค้น 
ตีความ และ
ประเมนิ
สารสนเทศ เพื่อ
ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่าง
สร้างสรรค ์

3)  สามารถรวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเดน็
ปัญหาและความ
ต้องการ 

4)  สามารถประยุกต์
ความรูแ้ละทกัษะ
กับการแก้ไข
ปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
1)  สามารถสือ่สารทั้ง

ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศกับ
กลุ่มคนหลากหลายได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 

2)  สามารถให้ความ
ช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกในการ
แก้ปัญหาสถานการณ์
ต่าง ๆ ทั้งในบทบาทของ
ผู้น า หรอืในบทบาทของ
ผู้ร่วมทีมท างาน 

3)  สามารถใช้ความรู้ใน
ศาสตร์มาชีน้ าสังคมใน
ประเดน็ทีเ่หมาะสม 

4)  มีความรับผิดชอบในการ
กระท าของตนเองและ
รับผิดชอบงานในกลุ่ม 

5)  สามารถเป็นผู้รเิริม่แสดง
ประเดน็ในการแก้ไข
สถานการณท์ั้งส่วนตัว
และส่วนรวม พรอ้มทั้ง
แสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเอง
และของกลุม่ 

6)  มีความรับผิดชอบการ
พัฒนาการเรียนรูท้ั้งของ
ตนเองและทางวชิาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1)  มทีักษะในการใช้
เครื่องมือที่จ าเป็น
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ต่อการท างานที่
เกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร ์

2)  สามารถน าประเด็น
การแก้ไขปัญหา
โดยใช้สารสนเทศ
ทางคณิตศาสตร์
หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ตอ่ปัญหา
ที่เกี่ยวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์

3)  สามารถสือ่สาร
อย่างมี
ประสิทธภิาพทั้ง
ปากเปล่าและการ
เขียน พร้อมทั้ง
เลือกใช้รูปแบบ
ของการสือ่สาร
น าเสนอได้อย่าง
เหมาะสม 

4)  สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่าง
เหมาะสม 
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รายวิชา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง 
ตัวเลข การ 

สื่อสาร  
และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 

06026100  พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ × ● × × × × × ● × × ● × ● × × × × × ○ ● × × × × × ● × × ● 

06026101  คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ × ● × × × × × ● × × × × × × × ○ × × × ● × × × × × × ● × × 

06026102  คณิตศาสตร์ไมต่่อเนือ่ง × ○ × × × × × ● × × × × × × × ○ × × × × × × × × ○ × ● × × 

06026103  ความน่าจะเป็นและสถิต ิ × ● × × × × × ● × × × × × × × ○ × × × ● × × × × × ● ● × ● 

06026104  การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร ์ × ● × × × × × ○ ● × ● × × × × ● × × ● ● × × ● ○ × ● × ○ ○ 

06026105  เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น × × × × × ○ × ● × × × × × × × ○ × × × × × × × × ○ × × ● × 

06026106  แนวคิดระบบฐานข้อมูล × × ○ × × × × ● ○ × × × × ○ × × × × ● × × × ○ × × ○ × × × 

06026107  โครงสร้างข้อมลูและอัลกอริทึม × ○ × × × × × ● × × × × × × × ● × ● × × × ○ × × × × × ● × 

06026108  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ × × × ● × ● ● ○ ○ × ● × ● × × ○ × × ○ ● × × ○ × × × ○ × × 

06026109  เทคโนโลยเีว็บ × × × × × × ○ ● × × × × × × × × × × ● ● × × × × × × × ○ × 

06026110  บัญชีการเงิน × ○ × × × × × ● ○ × × × × × ○ ○ × × × ● × × ○ × × ○ × × × 

06026111  ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล × ○ ○ × × × × ● ○ × × × × ○ × × × × ● × × × ○ × × ○ × × × 

06026112  การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ × ● ○ × × × × ● ● ● × × × ● × ● ○ ● ● ● ● × ● × × ○ × ● ● 

06026113  การสร้างโปรแกรมทางสถิต ิ ○ ● × × × × × ● ● × × × × ● ○ ● × × ○ × × × ● × ○ ● ● ○ × 

06026114  กระบวนการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร × × ● × × ○ ○ ● ● ○ × × × × ○ × × ● ○ × ○ × ● ● × ● × × × 

06026115  อัจฉริยะทางธุรกิจเบือ้งต้น  × × × × ○ ○ ○ ○ ● × × × ○ × × ○ × × × × ○ × × × × × × ○ × 

06026116  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ  
× ● × × ○ × × ○ ● × × × × × × ○ ○ ○ ○ × ○ × ○ × × ○ ● ○ × 
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06026117  พื้นฐานวิทยาการข้อมูล   × × × × ○ ○ ○ ○ ● × × × ○ × × ○ × × × × ○ × × × × × × ○ × 

06026118  การบริหารโครงการเทคโนโลยสีารสนเทศ × × ● × × ○ ○ ○ ● × × × ● × × × × ● ○ ● ○ × ● ● × × × ● × 

06026119  ความมั่นคงของระบบสารสนเทศและกฎหมายไอที  × × × × × ○ × ● ● ○ × × × × × ○ ○ × × ● × ● ○ × × × × ○ × 

06026120  การสร้างคลังข้อมูล  × ● × × ○ × ○ ○ ● × × × × ● × ○ × ○ ● × ○ × ○ × × ● ● ○ × 

06026121  การท าเหมืองข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ่  × ● × × ○ × ○ ○ ● × × × × ● × ○ × ○ ● ● ○ × ○ × × ● ● ○ × 

06026122  วิทยาการข้อมูลส าหรับธุรกิจ × ○ × × × × ○ ● × × × × ● × ● ● × ● ○ × × ○ × × × × ● × × 

06026123  สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 

06026124  การแสดงข้อมลูด้วยแผนภาพ × ○ × × × × × ● ○ × × × × × ○ ○ × × × × × ○ × × × ○ × × × 

06026125  การเรียนรู้ของเครื่องจักร × ● × × × × × ○ ● × × × × × ○ ○ × × × ● × × × × × ○ × × × 

06026126  การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถะของธุรกิจ × × ● × × ● ● ● ● × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● × × ○ ○ × ● × ○ × 

06026127  โครงงานวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1  ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

06026128  โครงงานวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 ● ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

06026129  ฝึกวิชาชีพวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

06026130  สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะหเ์ชิงธุรกิจ ○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

06026131  สหกิจศึกษาต่างประเทศทางวิทยาการข้อมูลและการวเิคราะห ์   
               เชิงธุรกิจ 

○ ● ● ● ● ○ ● ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ● ○ ● ● ○ ● ○ ● ○ ● ● ○ ● ● 

06026132  การจัดการการปฏิบตัิการ × ● × × × × × ● × × × × × × ○ × × × ○ ● × × × × × ○ × × × 

06026133  ระบบสนับสนุนการตดัสินใจ × ● × ○ ○ × × ○ ● × ● × ● × × × × ○ ○ ● ○ × ○ × × ○ ○ ○ × 
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06026134  ปัญญาประดิษฐ์ × × × × ○ ○ ○ ○ ● × × × ○ × × ○ × × × × ○ ○ × × × × × ○ × 

06026135  การประมวลผลภาษาธรรมชาตเิบื้องต้น × × × ○ ○ × × ● × × × × × × ○ × × × ○ × × × × × ○ × ○ × × 

06026136  ระบบอัจฉริยะ × × × × ○ ○ ○ ○ ● × × × ○ × × ○ × × × × ○ ○ × × × × × ○ × 

06026137  เทคโนโลยีการจดัเกบ็ข้อมูล × ● × × ○ × ○ ○ ● × × × × ● × ○ × ○ ● × ○ × ○ × × ● ● ○ × 

06026138  การค้นคืนสารสนเทศ × × ○ × ○ × × ● ● ● ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × × × ○ × × × ● × × 

06026139  การประมวลผลภาพ × ○ × × × × × ● × × × × × × × ○ × × × × × ○ × × × × ○ × ○ 

06026140  การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์  × ○ × × × × × ● × × × × × × × × × ○ ○ × × ○ × × × ○ ○ × × 

06026141  เทคโนโลยเีสยีงและภาพดิจิทัล × ● × × × × × ● × × × × × × × × × × ● × × ○ × × × ○ ○ × × 

06026142  วิศวกรรมซอฟต์แวร ์ × ○ ○ × × × × ● ○ × ○ × ● ○ ○ × × ● ○ × × ○ × × × ○ × × ○ 

06026143  วิศวกรรมความต้องการ × ○ × × × × × ● ● ○ × × × × ○ ● × ● ○ ● × × × × × × × ● × 

06026144  อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ○ ● × × × × × ● × × × × × × ○ ● × × ○ × × × ● × ○ × ● ○ × 

06026145  ระบบฐานข้อมูลขั้นสงู × × × × × × ○ ● ○ ● ● × ○ ○ ○ ● ○ ● ● ● × × × × ● ○ × ● ○ 

06026146  การดูแลและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมลู × × × × × × ○ ○ ● ● × × × × × ● ○ ● ● ● × × × × ● ○ × ● ○ 

06026147  แบบจ าลองธุรกิจและการตลาด                                                                  × × ○ × × ● ● × ● × × × ● × ● ○ × × × × × ○ × ● × ○ × ● ○ 

06026148  การจัดการโซ่อุปทานและโลจสิติกส ์ × ● × × ○ × × × ● × × × × × × × × ○ ● ● × × ○ × × ○ × × × 

06026149  วิศวกรรมและการจดัการความรู ้ × × × × ○ ○ ○ ○ ● × × × ○ × × ○ × × × ● ○ ○ × × × × × ○ × 

06026150  การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ์ × ○ × × × × × ● ○ × × × × × ○ ○ × × × × × × ○ × × ○ × × × 

06026151  การตรวจสอบระบบสารสนเทศ × ○ × × × × × ● ○ × × × × × ○ ○ × × × × × × ○ × × ○ × × × 
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06026152  การจัดการนวตักรรมและการเปลีย่นแปลง × ○ × × × × × × × × ● × ● × ○ × × × ○ ● × ● × × × × ○ ● × 

06026153  วิทยาการและการจัดการบริการ × ○ × × × × × ● ○ × × × × × ○ ○ × × × × × × ○ × × ○ × × × 

06026154  การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  × × × × × ● × ● ○ × × × × × ○ ○ × × × × × × ○ × × ○ × × × 

06026155  เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ × ○ × × × × × ● ○ × × × × × ○ ○ × × × ● × × ○ × × ○ × × × 

06026156  เทคโนโลยสีุขภาพสนเทศศาสตร์เบื้องต้น × × × × ○ ● × ● ○ × ○ × × × ○ × ● ○ ○ × ○ ● × × × ○ ● × ○ 

06026157  การเข้าถึงและจดัการข้อมูลทางด้านคลินิก × × × × ○ ● × × × ● × × ○ ○ × × ○ ● ○ × ○ ● × × × × ● × ○ 

06026158  สถาบันและตลาดด้านการเงิน × ○ × × × × ○ ● × × × × ● × ● ● × ● ○ × × ○ × × ○ × ○ × × 

06026159  วิทยาการข้อมูลภาคปฏิบัต ิ × ○ × × × × × ○ × ● × × × ● ○ × × × ● × × × ○ × × ● ○ × ● 

06026160  กฎหมายทางธุรกิจและภาษ ี ● × × × × × × × × × × × × ● ● × × × × × × ○ × × × × × ○ × 

06026161  การท าการตลาดดิจทิัล × × × × × ● × ● ○ × × × × × ○ ○ × × ● × ● ○ × × × ○ × × × 

06026162  การวิเคราะห์ทางสถติิของตัวแปรพห ุ × ○ × × × × × ○ ● × × × × × ○ ○ × × × × × ○ × × × ○ ○ × × 

06026163  หัวข้อพิเศษวทิยาการข้อมูลและการวเิคราะห์เชิงธุรกิจ 1 × ○ × × × × × ● × × × × × × × ○ × × × × × × ○ × × × × × ○ 

06026164 หัวข้อพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 × ○ × × × × × ● × × × × × × × ○ × × × × × × ○ × × × × × ○ 

06026165  ปฏิบัติการพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะหเ์ชิงธุรกิจ 1 × ○ × × × × × ● × × × × × × × ○ × × × × × × ○ × × ○ × × × 

06026166  ปฏิบัติการพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะหเ์ชิงธุรกิจ 2 × ○ × × × × × ● × × × × × × × ○ × × × × × × ○ × × ○ × × × 
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หมวดที ่5   หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการใหร้ะดับคะแนน (เกรด)  
 เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

(1) มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาจากผลสอบ 
(2) มีการประเมินผลการสอนรายวิชา 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
(1) ภาวะการได้งานท า และ/หรือ ความก้าวหน้าในสายงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
(2) การประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากผู้ประกอบการ 
(3) การประเมินความพึงพอใจของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาต่อหลักสูตร 

3. เกณฑการส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เป็นไปตามข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังว่าด้วยการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ก) 
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หมวดที ่6   การพัฒนาคณาจารย์ 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของคณะฯ ระบบ

การเรียนการสอน การประกันคุณภาพการศึกษา และหลักสูตรที่สอน 
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย การ

สนับสนุนด้านการฝึกอบรมและประชุมวิชาการ 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1)  ส่งเสริมให้คณาจารย์มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่เกิด
ประสิทธิผล 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัย 
การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและประชุมวิชาการ 

(3) มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นในการจัดการเรียน
การสอนและการวิจัย เพื่อให้มีประสิทธิผลที่ดียิ่งข้ึน 

 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืนๆ  
(1) มีการส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานทางวิชาการ 
(2) ส่งเสริมให้อาจารย์ให้บริการงานวิชาการแก่สังคม เพ่ือน าประสบการณ์ตรงมาเพ่ิมศักยภาพใน

การเรียนการสอนและการวิจัย 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การก ากับมาตรฐาน 

 

การก ากับมาตรฐานหลักสูตร จะมีคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร อันประกอบด้วยอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นกรรมการ โดยมีคณะกรรมการส่วนวิชาการเป็นผู้ก ากับดูแล
และคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนก าหนดนโยบายปฎิบัติ  

 

การประกันคุณภาพหลักสูตรมีระบบและกลไก ดังนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 

1. จัดให้หลักสูตรสอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยโดยมีการพิจารณา
ปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3 ปี 

 มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในและภายนอก 

2. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม 

 

1. ศึกษาวิเคราะห์ความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 
ทิศทาง/นโยบายการ
พัฒนาก าลังคนของชาติ 

2. สร้างความร่วมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรมในการ
พัฒนาหลักสูตร 

1. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

2. ประเมินความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรและการเรียนการ
สอน โดยนักศึกษาปีสุดท้าย
และบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

3. พัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เกิด
กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 

 
 

1. ก าหนดคุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ
และประสบการณ์ 

2. จัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาให้มีทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ หรือมี
กิจกรรมประจ าวิชาให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 

3. สนับสนุนให้อาจารย์ผู้สอน
เป็นผู้เชี่ยวชาญทาง
วิชาการและวิชาชีพ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประเมินการสอนโดย
นักศึกษา 

2. ประเมินกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนโดย
คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

3. ประเมินความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิชาชีพของ
อาจารย์ 
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เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 

4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 

ก าหนดรายวิชาและกิจกรรม
เพ่ือพัฒนาคุณสมบัติของ
บัณฑิตตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิ 

1. ประเมินคุณสมบัติของ
นักศึกษาโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

2. ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 

 

2. บัณฑิต 
   หลักสูตรมีการก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิตบัณฑิต และมีการก าหนดผลการเรียนรู้    
5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย  

1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู้ 
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
5) ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
   โดยมีกลไกในการตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิต ดังต่อไปนี้  

1)  ระยะเวลาเฉลี่ยของการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา ถูกก าหนด เฝ้าระวัง และเปรียบเทียบเพ่ือ
การพัฒนาหลักสูตร 

2)  ภาวะการมีงานท าของ บัณฑิต นักศึกษา ถูกก าหนด เฝ้าระวัง และเปรียบเทียบเพ่ือการพัฒนา
หลักสูตร 

3)  ประเภทและจ านวนงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ถูกก าหนด เฝ้าระวัง และเปรียบเทียบ
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร 

4)  ระดับความพึงพอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ถูกก าหนด เฝ้าระวัง และเปรียบเทียบ
เพ่ือการพัฒนาหลักสูตร  
 
3. นักศึกษา   

1) มีกระบวนการประเมินผู้เรียนนั้นเป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ก าหนดไว้ 
2) มีข้อมูลการประเมินผู้เรียนอันประกอบไปด้วยช่วงเวลา วิธีการ ข้อก าหนด ค่าน้ าหนัก และอ่ืนๆ 

นั้นมีการก าหนดอย่างชัดเจนและมีการแจ้งต่อผู้เรียน 
3) มีกระบวนการต่างๆ เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ และความเป็นธรรมของ

กระบวนการประเมินผู้เรียน 
4) มีผลการประเมินผู้เรียนนั้นเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมและสามารถใช้เพ่ือปรับปรุงการเรียน

การสอนได ้
   5) ผู้เรียนมีกระบวนการในการร้องเรียนเกี่ยวกับการประเมินได้ 
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 4. อาจารย์ 
 การบริหารคณาจารย  
4.1 การรับอาจารยใหม  
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของสถาบันฯ โดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ

การศึกษาระดับปริญญาเอกข้ึนไป ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 
4.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
คณะฯ มีนโยบายและส่งเสริมให้คณาจารย์ของคณะฯ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 

และการประกันคุณภาพหลักสูตร ทั้งแต่การวางแผน การด าเนินการ และการปรับปรุงพัฒนาส าหรับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรนั้น คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค ์

4.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ    
คณะฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ในรายวิชาบังคับเชิญอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอกมาบรรยาย ได้วิชาละ 2 ครั้ง (6 ชั่วโมง) เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ตรงให้กับนักศึกษา โดยอาจารย์
พิเศษที่จะเชิญมาจะต้องผ่านความเห็นชอบเกี่ยวกับคุณสมบัติจากคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตร 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตร  โดยการก ากับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาให้เป็นไป
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด  มีการก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนต้องมีการออกแบบหรือวางแผนการเรียนการสอน    
โดยการก าหนดให้มีการจัดท า มคอ.3-4  มคอ. 5-6 และ มคอ.7 ตามก าหนดเวลา  ทั้งนี้ในแต่ละรายวิชามีการ
ประเมินผู้เรียนที่หลายหลาย และสถาบันยังมีการจัดให้นักศึกษาต้องมีการประเมินการสอนเป็นรายวิชาเพ่ือน า
ข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตรมีการบริหารงานภายใต้การควบคุมของสาขาวิชา คณะ และสถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ และความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆ รวมไปถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ดังนี้ 
  6.1  มีสิ่งอ านวยความสะดวกและอุปกรณ์การเรียน การสอนและการเรียนรู้ (ห้องบรรยาย ห้องเรียน 
ห้องท าโครงการฯลฯ) ที่เพียงพอส าหรับการจัดการเรียนการสอนและการท าวิจัย 

6.2  มีห้องสมุดและทรัพยากรที่เพียงพอเพ่ือสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย 
6.3  มีห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ท่ีเพียงพอในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย 
6.4  มีโครงสร้างพ้ืนฐานไอที E-learning ที่เหมาะสมในการสนับสนุนการศึกษาและการวิจัย 
6.5  มีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัยและมีส่วนส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
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7. ตัวบงช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือ 
    วางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ 
    มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
    (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ 
    ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ 
    ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
    มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนใครทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
    60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ 
    ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่     
    เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ 
    ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน  
    มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้านการจัดการ 
9.     เรียนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง 
    น้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ 
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
      3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ (ล าดับข้อที่ 1-5) (ตัว) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 

รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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 เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน

ดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ  (ตัวบ่งชี้ 1-5)  มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
2560 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5, 6, 8-10 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว 
2561 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 10 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2562 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 10 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10 ตัว 
2563 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 11 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
2564 ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1 - 12 

และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที ่8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1. การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(1) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันเป็นกิจกรรมหนึ่งของการจัดการความรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกลยุทธ์ในการสอน 

(2) ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
(3) การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน    
(1) ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 
(2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
การประเมินในภาพรวม อาศัยการส ารวจ และ/หรือ การสัมภาษณ์จากบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
(1) การประเมินความพึงพอใจในหลักสูตรของบัณฑิตใหม่ 
(2) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(3) ข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7. ข้อ 7. โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 
คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมิน
ชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
(1) น าข้อมูลจากผลการประเมินมาวิเคราะห์จัดท าเป็นส่วนหนึ่งของรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร

ประจ าปี โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
(2)  น าผลการวิเคราะห์เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ือระดมความคิดเห็น 
(3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าแผนการปรับปรุงเพ่ือเสนอให้คณะฯ พิจารณาต่อไป 
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เอกสารแนบ    
(ก) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
(ข) ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร พ.ศ.2560 
(ค) ประกาศสถาบัน เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  
(ง) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ฉบับ พ.ศ. 2559 
(จ)  ค าอธิบายรายวิชา 
(ฉ) รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
(ช) ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาตรี สาขา

คอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
(ซ) ค าสั่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

 (ฌ) บรรณานุกรม งานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ก 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

(เอกสารแนบ) 
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วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

73 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

74 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

75 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

76 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

77 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

78 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

79 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

80 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

81 
 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 

ข้อบังคับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีโครงการแววนวัตกร  

พ.ศ.2560 
(เอกสารแนบ) 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

82 
 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

83 
 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

84 
 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 

(เอกสารแนบ) 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

85 
 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

86 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

87 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

88 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

89 
 

 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557) 
(เอกสารแนบ) 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

90 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

91 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

92 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

93 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

94 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

95 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

96 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

97 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

98 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

99 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

100 
 

 
 
 
 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

101 
 

 

 
 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

102 
 

 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

103 
 

 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

104 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

105 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

106 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

107 
 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

108 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

109 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

110 
 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

111 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

112 
 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

113 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

114 
 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

115 
 

 
 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

116 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

117 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

118 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

119 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

120 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

121 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

122 
 

 
 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  
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ค าอธิบายรายวิชา 
 
หมวดวิชาเฉพาะ             86    หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาแกน 

06026100 พื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) 
 INFORMATION TECHNOLOGY FUNDAMENTALS  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   None 
วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบประมวลผลข้อมูล 

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาพรวมการท างานของระบบปฏิบัติการ ข้อมูลและการแทนค่าข้อมูล การจัดการข้อมูล 
แนวคิดพ้ืนฐานส าหรับการสร้างโปรแกรม เทคโนโลยีฐานข้อมูล การสื่อสารข้อมูล ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต ประเด็นทางด้านจริยธรรมและสังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Evolution of information technology; components of computer systems; data 
processing systems; hardware and software; overview of operating system; data and data 
representation; data management; basic concepts for programming; database technology; 
data communication; computer network systems and the Internet; ethical and social issues 
in information technology. 
 

06026101 คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์ของฟังก์ชัน  อนุพันธ์อันดับสูง  การประยุกต์ของอนุพันธ์ ปัญหา

ค่าสูงสุดและต่ าสุดของฟังก์ชัน  การอินทิเกรตและเทคนิคของการอินทเกรต  การประยุกต์ของการอินทิเกรต  ฟังก์ชัน
สองตัวแปร  อนุพันธ์ย่อยพีชคณิตเชิงเส้น เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์  ระบบสมการเชิงเส้น  และการหาผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้น เวกเตอร์สเปซ การแปลงเชิงเส้น การแปลงเมทริกซ์ เมทริกซ์เชิงตั้งฉาก 

Limit and continuity; derivative of functions; higher derivatives; applications of 
derivative; maxima and minima of functions; integration and techniques of integration; 
applications of integration; functions of two variables; partial derivatives; linear algebra; 
matrices and determinants; system of linear equations and its solutions; vector spaces; linear 
transformations; matrix transformation; orthogonal matrix. 
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06026102 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3(3-0-6) 
 DISCRETE MATHEMATICS  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
ระบบตัวเลข ตรรกและเซ็ท ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน คอมบินาทอรี่ส์ กราฟและทรี พีชคณิตบูลีน 

ระบบพีชคณิต ทฤษฎีสารสนเทศและการเข้ารหัสและระบบสถานะจ ากัด 
Number systems; logic and sets; relations and functions; combinatories; graphs 

and trees; Boolean algebra; algebraic systems; coding and information theories; finite state 
automata. 
  
06026103 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 
 PROBABILITY AND STATISTICS  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและแบบ ต่อเนื่อง ฟังก์ชัน

ของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงของตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยอย่างง่ายและการถดถอย
เชิงซ้อนในตัวแบบ เชิงเส้น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ 

Probability and random variables, some discrete and continuous probability 
distributions, functions of random variables, sampling distribution, estimation and test of 
hypotheses, simple and multiple linear regression and correlation analyses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

170 
 

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

06026104 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5) 
 COMPUTER  PROGRAMMING  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
หลักการของการแก้ปัญหาการค านวณโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐานของแนวคิดการเขียน

โปรแกรม นิพจน์ การควบคุมขั้นตอนในการท างาน และ การวนซ้ า ฟังก์ชั่น ชนิดของข้อมูล มาตรฐานในการเขียน
โปรแกรมเบื้องต้น การคิดเป็นขั้นตอน การวิเคราะห์ความซับซ้อนขั้นพ้ืนฐาน คลังโปรแกรม ตัวอย่างของการประยุกต์ใช้
วิทยาการข้อมูล การเขียนโปรแกรมที่ดี ซึ่งรวมถึง เอนแคปซูเลชัน เจนเนอรัลไลเซชัน การออกแบบส่วนต่อประสาน การ
จัดการรหัสต้นทาง การพัฒนาแบบใช้การทดสอบเป็นตัวขับเคลื่อน การท าการทดสอบแบบหน่วย การรีแฟกเทอรี่ง การ
ทบทวนรหัสต้นทางโดยเพียร์ และการจับคูเ่ขียนโปรแกรม 

Principle of solving computational problems using computer programming; fundamentals of 
programming concepts; expressions; control flow and iteration; functions; data types; Introduction to coding 
standard; algorithmic thinking; basic complexity analysis; library; examples of data sciences applications; good 
programming practices including encapsulation, generalization, interface design, Source Configuration Management 
(SCM), Test-Driven Development (TDD), unit-testing, refactoring, peer code review, and pair programming. 
 
06026105 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 

 INTRODUCTION TO  COMPUTER  NETWORKS  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
หลักการพ้ืนฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล สถาปัตยกรรมเครือข่าย การแบ่งระดับชั้น

การท างานเครือข่ายแบบโอเอสไอและทีซีพีไอพี โพรโทคอลระดับแอปพลิเคชัน สถาปัตยกรรมแอปพลิเคชัน โพรโทคอล
ระดับทรานสปอร์ต รูปแบบการส่งข้อมูลให้น่าเชื่อถือ การควบคุมความคับคั่ง โพรโทคอลระดับเครือข่าย เครือข่ายเซอร์
กิตสวิทชิงและแพ็คเก็ตสวิทชิง โพรโทคอลอินเตอร์เน็ต รูปแบบการหาเส้นทาง โพรโทคอลระดับดาต้าลิงก์ การควบคุม
การเข้าถึงสื่อ ระบบหมายเลขที่อยู่บนเครือข่าย เทคโนโลยีอีเทอร์เน็ต เครือข่ายท้องถิ่น เครือข่ายเสมือน เครือข่ายพ้ืนที่
กว้าง เครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย โพรโทคอลและฟังก์ชั่นการท างานระดับกายภาพ 

Basic concepts of computer networks and data communications; network architecture; OSI and 
TCP/IP network layering model; application layer protocols, application architecture; transport layer protocols, 
reliable data transfer model, congestion control; network layer protocols, circuit and packet switching networks, 
internet protocol, routing models; data link layer protocols, medium access control, network addressing systems, 
Ethernet technology, local area network (LAN), virtual LAN (VLAN), wireless LAN, and wide area network (WAN); 
Physical layer protocols and its functions. 
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06026106 แนวคิดระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 DATABASE SYSTEM CONCEPTS  
 วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  

PREREQUISITE :   NONE 
แนะน าฐานข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบฐานข้อมูลและสภาพแวดล้อม 

ระบบจัดการฐานข้อมูล ชนิดของฐานข้อมูล แบบจ าลองข้อมูล แบบจ าลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ตาราง คีย์ กฎบูรณ-
ภาพ พจนานุกรมข้อมูล แบบจ าลองความสัมพันธ์ระหว่าง เอนทิตี นอร์มัลไลซ์เซชัน เอสคิว แนะน าการจัดการทรานแซค
ชันและการบริหารฐานข้อมูล ปฏิบัติการด้านการจ าลองข้อมูลและภาษาฐานข้อมูล แนะน าข้อมูลสนันสนุนการตัดสินใจ
ส าหรับระดับบริหารและระบบคลังข้อมูล แนะน าระบบฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ 

Introduction to the database and DBMS; file systems; database systems and 
environment; database management systems; types of databases; data models; relational 
database model; tables, keys; integrity rules; data dictionary; entity relationship model; 
normalization; SQL; Introduction to transaction management and database administration; 
data modeling and database language laboratory; introduction to decision support data for 
management level and data warehouse; introduction to NoSQL database. 
 

06026107 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 3(3-0-6) 
 DATA  STRUCTURES  AND  ALGORITHMS  

วิชาบังคับก่อน  :  06026104  การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
PREREQUISITE :   06026104  COMPUTER PROGRAMMING 
ชนิดของข้อมูล โครงสร้างข้อมูลและชนิดข้อมูลแบบนามธรรม โครงสร้างข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น ลิสต์ 

สแต็ก และคิว โครงสร้างข้อมูลแบบพลวัต ค าศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับทรี ไบนารีทรี ไบนารีเสิร์ชทรี เอวีแอลทรี กราฟ 
การวิเคราะห์โปรแกรมเชิงเวลาและพ้ืนที่ อัลกอริทึมการเรียงล าดับและค้นหาข้อมูล อัลกอริทึมแบบละโมภ 
อัลกอริทึมแบบแบ่งเพ่ือเอาชนะ อัลกอริทึมเกี่ยวกับกราฟ และการเขียนโปรแกรมพลวัต 

Data types; data structures and abstract data types; basic data structures e.g. 
list, stack, and queue; dynamic data structures; terminology of trees; binary trees; binary 
search trees; AVL trees; graph; time and space analysis of programs; sorting and searching 
algorithms; greedy algorithm; divide and conquer algorithm; graph algorithms; and 
dynamic programming. 
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06026108 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
 MANAGEMENT  INFORMATION  SYSTEMS   

วิชาบังคับก่อน  :  90401013  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ  
PREREQUISITE :   90401013  GENERAL BUSINESS 
บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ แนวคิดระบบสารสนเทศและการจัดการ กลยุทธ์

ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์  ความสอดคล้องของเทคโนโลยี
สารสนเทศกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ การได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศตามลักษณะที่สนับสนุนการ
ท างาน ระบบสารสนเทศระดับองค์กร  แนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและประเด็น
ทางสังคม 

Roles of information technology in business; information system concepts and 
management; IT strategy; strategic information technology planning; aligning IT with business 
strategy; information system acquisition; functional information systems; enterprise systems; 
trends in applications of information technology; ethical and social issues. 
 

06026109 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 WEB  TECHNOLOGY  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
องค์ประกอบและแนวคิดพ้ืนฐานของระบบเว็บ หลักการท างานของระบบเว็บ แนะน าเทคโนโลยีเว็บฝั่ง

ไคลแอนท์ ได้แก่ เอชทีเอ็มแอล ซีเอสเอส จาวาสคริปต์ และ ดีโอเอ็ม เทคโนโลยีเว็บฝั่งเซิร์ฟเวอร์ส าหรับการสร้างหน้า
เว็บแบบปรับเปลี่ยนเนื้อหาได้ เครื่องมือส าหรับการออกแบบและพัฒนาเว็บ บริการทั่วไปบนอินเทอร์เน็ตและเว็บ เช่น 
เซิร์จเอ็นจินต์ บริการวีดีโอสตรีมมิ่ง บริการแผนที่และการระบุต าแหน่ง 

Components and basic concepts of a web system; how a web system works; 
introduction to client-side web technologies i.e. HTML, CSS, JavaScript and DOM; 
technologies for creating server-side dynamic web pages; tools for web design and 
development; common Internet and web services e.g. search engines, video streaming 
services, map and location services. 
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06026110 บัญชีการเงิน   3(3-0-6) 
 FINANCIAL ACCOUNTING  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
ภาพรวมของธุรกรรมทางธุรกิจ รายงานที่ใช้ในบัญชีการเงิน มาตรฐานและขั้นตอนทางการบัญชี การ

บันทึกรายวัน บัญชีแยกประเภท การปรับปรุงรายการและปิดบัญชี การจัดท างบการเงิน งบก าไรขาดทุน งบดุล และงบ
กระแสเงินสด การวิเคราะห์ผลการด าเนินธุรกิจจากงบการเงิน  

Overview of the business transactions; reports used in financial accounting; 
accounting standards and procedures; journals, ledgers, adjusting and closing entries, 
preparing the financial statements; income statement, balance sheet, statement of cash 
flows; analyzing organization performance from the financial statements. 
 

06026111  ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 1(0-2-1) 
 PRACTICAL  NoSQL DATABASE  

วิชาบังคับก่อน  :  06026106 แนวคิดระบบฐานข้อมูล 
PREREQUISITE :   06026106 DATABASE  SYSTEM  CONCEPTS 
แนะน าระบบฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ ความแตกต่างจากระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ข้อดีและ

ข้อเสียของฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ ชนิดและโครงสร้างฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ แบบคอลัมน์ แบบคีย์
แวลยู  แบบเอกสาร และแบบกราฟ  ตัวอย่างการออกแบบฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ การใช้ภาษาเจสันกับ
ฐานข้อมูลแบบไม่ใช่เชิงสัมพันธ์ แนะน าภาษาเจสัน  ไวยากรณ์ของเจสัน ชนิดข้อมูลของเจสัน การใช้เจสันกับฝั่ง
เซิร์ฟเวอร์ 

Introduction to NoSQL database system; differences between NoSQL database 
system and relational database system; advantages and disadvantages of NoSQL database 
system; types of NoSQL system database system: column-oriented key-value, document  
and graph; example of NoSQL database design; JSON & NoSQL database; introduction to 
JavaScript Object Notation (JSON); JSON syntax; JSON data types; JSON and server side. 
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06026112 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
 BUSINESS  INFORMATION SYSTEM  ANALYSIS  AND  DESIGN  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
PREREQUISITE :   NONE 
เครื่องมือและวิธีการส าหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ แนวคิดการวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบสารสนเทศทางธุรกิจในปัจจุบัน แบบจ าลองการวิเคราะห์ระบบ แบบจ าลองการออกแบบระบบ ความส าคัญของ
กระบวนการควบคุมในขั้นตอนการวางแผน วิเคราะห์ จัดสร้าง และทดสอบระบบสารสนเทศทางธุรกิจเพ่ือแก้ปัญหาการ
จัดการด้านธุรกิจ กรณีศึกษา 

Tools and methodologies for business information systems development; 
current concepts of business information system analysis and design; system analysis model; 
system design models; the importance of control process during the planning, analysis, 
design, implementation, and testing phases of business information systems to solve 
business management problems; case studies. 
 

06026113 การสร้างโปรแกรมทางสถิติ 1(0-2-1) 
 STATISTICAL  PROGRAMMING  

วิชาบังคับกอ่น  :  06026104  การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
PREREQUISITE :   06026104 COMPUTER  PROGRAMMING    
แนะน าการเขียนโปรแกรมทางสถิติ เช่น ภาษาอาร์ การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ ประเภท

ข้อมูล ข้อมูลตัวแปรเดี่ยว ข้อมูลตัวแปรคู่ ข้อมูลหลายตัวแปร สถิติเชิงพรรณา ตัวแปรอาร์เรย์ เมตริกซ์ ข้อมูล
รายการและเฟรมข้อมูล โครงสร้างการควบคุม การวนลูป  การพล๊อตกราฟและกราฟฟิค การจัดการข้อมูล 
การสร้างฟังก์ชันและแพคเกจ 

Overview of statistical programming, e.g., R programming;  numerical arithmetic; 
data type; univariate data; bivariate data; multivariate data; descriptive statistics; arrays and 
matrices; lists and dataframes; control structures; loop functions; plotting and graphics; data 
management; function and package developing. 
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06026114 กระบวนการธุรกิจและการวางแผนทรัพยากรองค์กร 3(2-2-5) 
 BUSINESS  PROCESSES  AND  ENTERPRISE  RESOURCE  PLANNING  

วิชาบังคับก่อน  :  06026108  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
PREREQUISITE :   06026108  MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS  
กระบวนการธุรกิจหลักในองค์กร กระบวนการทางบัญชี กระบวนการได้มาซึ่งทรัพยากร  กระบวนการ

จัดการสินค้าและคลังสินค้า กระบวนการการผลิต และกระบวนการการขายสินค้าหรือบริการ การบูรณาการกระบวนการ
ธุรกิจด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร  แนวคิดการวางแผนทรัพยากรองค์กร เรียนรู้ทักษะเชิงปฏิบัติในการน า
กระบวนการธุรกิจมาใช้งานบนแอปพลิเคชันมาตรฐานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร 

Key business processes in organization; accounting process, procurement 
process, inventory and warehouse management process, production process, and order 
fulfilment process; Integrate business processes with enterprise resource planning (ERP); 
concepts of ERP; learning practical skills on how to make business processes run on 
standard application of ERP. 
 

06026115 อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 INTRODUCTION  TO  BUSINESS  INTELLIGENCE   

วิชาบังคับก่อน  :  06026108  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
PREREQUISITE :   06026108  MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS  
แนวคิดพ้ืนฐานของอัจฉริยะทางธุรกิจ องค์ประกอบของอัจฉริยะทางธุรกิจ โครงสร้างพ้ืนฐานของ

อัจฉริยะทางธุรกิจ คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล การบริหารสมรรถนะของธุรกิจ บาลานซ์สกอร์การ์ด เครื่องมือต่างๆ ในการ
สร้างอัจฉริยะทางธุรกิจในองค์กร การประยุกต์ใช้อัจฉริยะทางธุรกิจบนระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในองค์กร แอปพลิเคชัน
ต่าง  ๆของอัจฉริยะทางธุรกิจที่ใช้ในปัจจุบัน 

Basic principles of business intelligence (BI); components of BI; BI infrastructure, 
data warehousing and data mining, business performance management, balanced scorecard, 
dashboard, tools for implementing BI in an organization; BI applications in information 
system platforms; BI applications used in current businesses. 
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06026116 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ   3(2-2-5) 
 BUSINESS  DATA  ANALYTICS  

วิชาบังคับก่อน  :  06026103  ความน่าจะเป็นและสถิติ 
PREREQUISITE :   06026103  PROBABILITY AND STATISTICS 
แนะน าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและการตัดสินใจ การรวบรวมข้อมูล การส ารวจข้อมูล และการสรุป

ข้อมูล การประมาณค่าแนวโน้มและความเบี่ยงเบนของข้อมูล การอนุมานเชิงสถิติ การวิเคราะห์เชิงถดถอย การพยากรณ ์
และอนุกรมเวลา การหาค่าที่เหมาะสมที่สุด การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลชั้นสูง โปรแกรมทาง
สถิต ิ

Introduction to business data analytics and decision making; gathering data, 
exploring data, and summarizing data; estimation of data tendency and variance; statistical 
inference; regression analysis; forecasting and time series; optimization; simulation modeling; 
advanced data analysis; statistical programming. 
 

06026117 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล  3(3-0-6) 
 FUNDAMENTALS  OF  DATA  SCIENCE  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
วิทยาการข้อมูลกับแรงจูงใจเชิงธุรกิจ การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติและการเรียนรู้

ของเครื่องจักร การสร้างภาพเพ่ือสื่อข่าวสาร การท าเหมืองข้อมูล การสกัดข่าวสารและความรู้จากข้อมูล การค้นคืน
ข่าวสารและอัลกอริทึมการสืบค้น การประมวลผลข้อความและเสียง การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 

Data science motivation for business; data manipulation; data analysis with 
statistics and machine learning; information visualization; data mining; extraction of 
information and knowledge from data; information retrieval and search engine algorithm; 
text and speech processing; big data storage and analytics. 
 

06026118 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 INFORMATION TECHNOLOGY PROJECT MANAGEMENT  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี  
PREREQUISITE :   NONE 
ธรรมชาติและวงจรชีวิตของโครงการ  การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ เทคนิคการเลือกโครงการ 

องค์ความรู้ส าหรับการบริหารโครงการ การจัดทีมงาน การจัดการขอบเขตของโครงการ การประมาณการโครงการ การ
จัดการตารางเวลา การจัดการคุณภาพ  การจัดการความเสี่ยง การควบคุมโครงการ และประเมินผลโครงการ 
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Nature and life cycle of information technology (IT) projects; project feasibility; 
project selection techniques; project management body of knowledge; team management; 
project scope management; project estimation; project scheduling; quality management; 
change management; project controlling; project evaluation. 
 

06026119 ความม่ันคงของระบบสารสนเทศและกฎหมายไอที 3(3-0-6) 
 INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY AND IT LAWS  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ ภัยคุกคาม ช่องโหว่ การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง นโยบาย

รักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การจัดการความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ การเข้ารหัสและถอดรหัสเพ่ือ
ความปลอดภัยของข้อมูล การพิสูจน์ตัวตน การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ กฎหมายและปัญหาจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความเป็นส่วนตัวและความลับ 
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

Information system security; threats, vulnerabilities, risk assessment and 
analysis; information system security policies; information system security management; 
cryptography; authentication; access control; network security; IT laws and ethical problems 
associated with Information Technology; privacy and confidentiality;  computer crime. 
 

06026120 การสร้างคลังข้อมูล  3(2-2-5) 
 DATA  WAREHOUSING  

วิชาบังคับก่อน  :  06026106  แนวคิดระบบฐานข้อมูล 
PREREQUISITE :   06026106  DATABASE  SYSTEM  CONCEPTS 
สถาปัตยกรรมของคลังข้อมูล การสร้างแบบจ าลองข้อมูลเชิงมิติ เช่น แบบจ าลองข้อมูลแบบสตาร์ และ

แบบจ าลองข้อมูลแบบสโนเฟค การสกัดข้อมูล การแปลงข้อมูลและการน าข้อมูลเข้าระบบคลังข้อมูล เมตดาต้า การ
บ ารุงรักษาคลังข้อมูล การประมวลผลการวิเคราะห์ทางออนไลน์ (โอแลป) แดชบอร์ด 

Data warehouse (DW) architecture; dimensional modelling, e.g., star schema 
and snowflake schema; data extraction; transformation and loading (ETL); metadata; DW 
maintenance; online analytical processing (OLAP); dashboard. 
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06026121 การท าเหมืองข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 3(2-2-5) 
 DATA  MINING  AND  BIG  DATA  ANALYTICS  

วิชาบังคับก่อน  :  06026115  อัจฉริยะทางธุรกิจเบื้องต้น 
PREREQUISITE :   06026115  INTRODUCTION  TO  BUSINESS  INTELLIGENCE 
กระบวนการท าเหมืองข้อมูล  การแบ่งกลุ่มข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การค้นหากฎความสัมพันธ์ของ

ข้อมูล เครื่องมือต่าง  ๆในการท าคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  สถาปัตยกรรมการ
ประมวลผลข้อมูลแบบฮาร์ดูปและแมบรีดิ้ว การติดตั้งแมบรีดิ้ว การเขียนโปรแกรมแมบรีดิ้ว ระบบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับ
ฮาร์ดูป เช่น โปรแกรมมาเอ้าท์ โปรแกรมพิก และโปรแกรมไฮฟ 

Data mining process; database segmentation; classification; association rule discovery; 
data warehousing and data mining tools; big data analytics lifecycle; Hadoop and MapReduce 
architecture; Hadoop Ecosystems, e.g., Mahout Program, Pig Program and Hive Program. 
 
06026122 

 
วิทยาการข้อมูลส าหรับธุรกิจ 

 
3(3-0-6) 

 DATA  SCIENCE  FOR  BUSINESS  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
หลักปฏิบัติเบื้องต้นของวิทยาการข้อมูล การสร้างโมเดลการท านาย การแบ่งส่วนแบบมีผู้สอน ฟังก์ชันดิสคริ

มิแนนต์ การวิเคราะห์การปฏิบัติงานของโมเดล การคิดเชิงวิเคราะห์ส าหรับการตัดสินใจ การแสดงภาพการปฏิบัติงานของ
โมเดล การท านายโดยใช้การรวมหลายหลักฐาน การท าเหมืองและแทนข้อความอักษร ความคล้ายคลึงและเพื่อนบ้านที่ใกล้
ที่สุด การจัดกลุ่มและท าเหมืองข้อมูลแบบไม่มีผู้สอน เทคนิคและงานต่าง ๆ ในวิทยาการข้อมูล กลยุทธ์เชิงธุรกิจและวิทยาการ
ข้อมูล 

Introduction to the practice of data science; predictive modeling; supervised 
segmentation; discriminant functions; model performance analytics; decision analytic 
thinking; model performance visualization; prediction via evidence combination; text 
representation and mining; similarity and nearest neighbors; unsupervised data mining and 
clustering; data science tasks and techniques; data science and business strategy. 
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06026123 สัมมนาทางด้านทักษะการสื่อสารในวิชาชีพ 1(1-0-2) 
 SEMINAR ON PROFESSIONAL COMMUNICATION SKILLS  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
ทักษะต่างๆ ส าหรับการสมัครงานและการประกอบอาชีพ เทคนิคการเขียนจดหมายสมัครงาน เทคนิค

การสอบสัมภาษณ์งาน  การพัฒนาบุคลิกภาพและการแต่งกาย ทักษะในการน าเสนองานทางธุรกิจ  ทักษะในการพูดและ
การสื่อสาร มารยาทในการเข้าสังคม การบริหารอารมณ์ 

Skills for applying to a job and working; resume and application letter writing; 
job interview techniques; wardrobe and personality development; business presentation 
skills; voice communication skills; social etiquette; EQ. 
 

06026124 การแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ   3(2-2-5) 
 DATA  VISUALIZATION  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
หลักการการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ  การออกแบบการแสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ เครื่องมือที่ใช้ การ

แสดงข้อมูลด้วยแผนภาพ การได้มาซึ่งข้อมูล การจัดระเบียบข้อมูล การเลือกแผนภูมิต่าง  ๆที่เหมาะสม เช่น ฮีทโตรแกรม 
แผนภูมิการกระจาย แผนภูมิเส้น แผนภูมิแท่ง แผนภูมิวงกลม แผนภูมิต้นไม้ แผนภูมิแบบเครือข่าย กราฟสตรีม 
แผนภูมิตัวชี้วัดผลงาน แผนที่ แผนภูมิแบบปฏิสัมพันธ์ การอธิบายแผนภูมิ 

Principles of data visualization; data visualization design; data visualization 
tools; data acquisition; data organization; choosing the appropriate chart type, e.g., 
histogram, scatter plot, line chart, bar chart, pie chart, tree diagram, network chart, stream 
graph, KPI Chart, map, interaction chart; chart description. 
 

06026125 การเรียนรู้ของเครื่องจักร                     3(2-2-5) 
 MACHINE  LEARNING  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
ความรู้พ้ืนฐานของการเรียนรู้ของเครื่องจักร การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การถดถอยเชิงเส้น วิธีก าลังสอง

น้อยที่สุด การถดถอยโลจิสติก โครงข่ายประสาทเทียม อัลกอริทึมเพ่ือนบ้านที่ใกล้ที่สุด ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน การ
เรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจัดกลุ่มแบบเคมีน อัลกอริทึมการหาค่าความคาดหวังสูงสุด การลดมิติข้อมูล การวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก การตรวจสอบไขว้ การประเมินผลของการท านาย การประยุกต์ใช้ของการเรียนรู้ของเครื่องจักร 
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Basic of machine learning; supervised learning; linear regression; least squares; 
logistic regression; neural network; k-nearest neighbour; support vector machine; 
unsupervised learning; k-mean clustering; expectation-maximization algorithm; 
dimensionality reduction; principal component analysis; cross-validation; evaluating 
estimator performance; machine learning applications. 
 

06026126 การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของธุรกิจ 3(3-0-6) 
 BUSINESS STRATEGIC AND  PERFORMANCE   MANAGEMENT  

วิชาบังคับก่อน  :  06026116  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
PREREQUISITE :   06026116  BUSINESS  DATA  ANALYTICS 
แนะน าการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ การก าหนดสมรรถนะของธุรกิจและการเลือกหลักการวัด

สมรรถนะ  กระบวนการบริหารสมรรถนะของธุรกิจ การวางแผนสมรรถนะ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การประเมิน
สมรรถนะ และการพิจารณาทบทวนสมรรถนะ การแนะน าระบบการบริหารสมรรถนะของธุรกิจ และแนวทางปฏิบัติที่ดี
ของการบริหารสมรรถนะของธุรกิจ 

Strategic planning; defining business performance and choosing a measurement 
approach; performance management process; performance planning, performance 
execution, performance assessment, performance review; introduction of performance 
management system; performance management best practices. 
 

06026127 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1 3(0-9-0) 
 PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 1  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ใน

รูปแบบโครงการ ที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและ
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถน าเสนอหัวข้อ และผลการทดลองเบื้องต้นที่ได้จากการแก้ปัญหาเชิงปฏิบัติการ 
หรือจากการวิเคราะห์เชิงวิชาการ 

Study or research of interesting current topics in data science and business 
analytics undertaking a work project based by applying the theoretical aspects of the 
information technology  under the supervision of a faculty member; be able to present a 
project proposal and preliminary result from practical solving or academic analysis. 
 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  
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06026128 โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 3(0-9-0) 
 PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS ANALYTICS 2  

วิชาบังคับก่อน  :  06026127  โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1 
PREREQUISITE :   06026127  PROJECT IN DATA SCIENCE AND BUSINESS 

ANALYTICS 1 
ศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยในหัวข้อปัจจุบันที่น่าสนใจทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ใน

รูปแบบโครงการ ที่สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายใต้การดูแลและ
แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา สามารถน าเสนอผลการทดลองที่สมบูรณ์ในหัวข้อที่ได้เสนอและศึกษาต่อเนื่องมาจากวิชา
โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1 

Study or research of interesting current topics in data science and business 
analytics undertaking a work project based by applying the theoretical aspects of the 
information technology  under the supervision of a faculty member;  be able to present a 
complete result of the proposed topic as continued from the project in data science and 
business analytics 1. 
 

06026129 ฝึกวิชาชีพทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 3(0-18-0) 
 DATA SCIENCE AN BUSINESS ANALYTICS PROFESSIONAL 

PRACTICES 
 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
จัดให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจในหน่วยงาน

รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน ภายใต้การควบคุมดูแลของนักคอมพิวเตอร์วิชาชีพและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยน า
ความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้กับสถานการณ์จริง จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพ่ืออภิปราย
ปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ระหว่างภาคฤดูร้อนไม่
น้อยกว่า 7 สัปดาห์ 

Cooperative education is a collaborated education program between 
educational institutes and enterprises that allows students to apply their knowledge in the 
classroom with practical work experience. The student’s project work must be approved by 
the faculty and the enterprises. After completion, students need to present their works to 
the examination committee. 
 

 



มคอ. 2 
 

 

วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  

182 
 

06026130 สหกิจศึกษาทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 6(0-36-0) 
 COOPERATIVE  EDUCATION  IN  DATA  SCIENCE  AND BUSINESS  

ANALYTICS 
 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
วิชาสหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ที่

ยินยอมให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงที่หน่วยงานนั้นๆ โดยโครงการ
ของนักศึกษาที่ท าระหว่างปฎิบัติงานจะต้องเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน ระหว่างคณะฯ และหน่วยงานที่ไป
ปฏิบัติงาน โดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้วนักศึกษาจ าเป็นที่จะต้องน าเสนอผลงานของโครงการต่อคณะกรรมการสอบ 

Cooperative education is a collaborated education program between 
educational institutes and enterprises that allows students to apply their knowledge in the 
classroom with practical work experience. The student’s project work must be approved by 
the faculty and the enterprises. After completion, students need to present their works to 
the examination committee. 
 

06026131 สหกิจศึกษาต่างประเทศทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 6(0-36-0) 
 OVERSEA COOPERATIVE  EDUCATION  IN  DATA  SCIENCE  AND 

BUSINESS  ANALYTICS 
 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
วิชาสหกิจศึกษา เป็นโปรแกรมความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต่างๆ ใน

ต่างประเทศที่ยินยอมให้นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้เรียนในห้องเรียน ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงานจริงที่หน่วยงาน
นั้นๆ โดยโครงการของนักศึกษาที่ท าระหว่างปฎิบัติงานจะต้องเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้ร่วมกัน ระหว่างคณะฯ และ
หน่วยงานที่ไปปฏิบัติงาน โดยเมื่อปฏิบัติงานครบแล้วนักศึกษาจ าเป็นที่จะต้องน าเสนอผลงานของโครงการต่อ
คณะกรรมการสอบ 

Cooperative education is a collaborated education program between 
educational institutes and enterprises that allows students to apply their knowledge in the 
classroom with practical work experience. The student’s project work must be approved by 
the faculty and the enterprises. After completion, students need to present their works to 
the examination committee. 
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กลุ่มวิชาเลือก 

06026132 การจัดการการปฏิบัติการ  3(3-0-6) 
 OPERATIONS  MANAGEMENT  

วิชาบังคับก่อน  :  90401013  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ  
PREREQUISITE :   90401013  GENERAL BUSINESS 
ภาพรวมของการจัดการการปฏิบัติการ  โปรแกรมเชิงเส้น  โปรแกรมเชิงจ านวนเต็ม  การเลือกท าเลที่ตั้ง  

การวางแผนผังสถานที่ประกอบการ  การจัดการสินค้าคงคลัง  การควบคุมคุณภาพ  การจัดการโครงการ  การพยากรณ ์
Overview of operations management; linear programming; integer programming; 

location planning; facility layout; inventory management; quality management; project 
management; forecasting. 
 

06026133 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ  3(3-0-6) 
 DECISION  SUPPORT  SYSTEMS  

วิชาบังคับก่อน  :  06026108  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
PREREQUISITE :   06026108  MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS  
แนะน าระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจ คุณสมบัติและองค์ประกอบของระบบ

สนับสนุนการตัดสินใจ การจ าลองและการวิเคราะห์ ปัญญาธุรกิจ การวิเคราะห์เชิงธุรกิจ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
แบบกลุ่ม ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบอัจฉริยะ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การบูรณาการ
และทิศทางของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 

Introduction to decision support systems; decision making process; 
characteristics and components of decision support systems; modeling and analysis; 
business intelligence; business analytics; group decision support systems; artificial 
intelligence and expert systems; intelligent systems; decision support system development; 
integration and trend of decision support systems. 
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วท.บ (วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ) สาขาวิชาวิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ  คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ  สจล.  
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06026134 ปัญญาประดิษฐ์  3(3-0-6) 
 ARTIFICIAL  INTELLIGENCE  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
นิยามของปัญญาประดิษฐ์ ตรรกศาสตร์เชิงประพจน์ พรีดิเคตลอจิกล าดับที่หนึ่ง การแก้ปัญหาส าหรับ

เกมและการค้นหา การใช้เหตุผลแบบคลุมเครือ การประมวลผลภาษา ระบบผู้เชี่ยวชาญ การเรียนรู้ของเครื่องจักร การท า
เหมืองขอ้มูล โครงข่ายประสาทเทียม   

Definition of artificial intelligence; propositional logic; first order predicate logic; 
problem solving for game and search; uncertainty reasoning; language processing; expert 
system; machine learning; data mining; neural network. 

 

06026135 การประมวลผลภาษาธรรมชาติเบื้องต้น  3(3-0-6) 
 INTRODUCTION  TO  NATURAL  LANGUAGE  PROCESSING       

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
โมดูลการประมวลผลภาษา นิพจน์ปกติและออโตมาต้า ค าและเครื่องจักรจ ากัดสถานะ เอ็นแกรมและ

การก ากับชนิดค า โมเดลมาคอฟและเอนโทรปีสูงสุด การแจกแจงไวยากรณ ์การแจกแจงเชิงสถิติ คุณลักษณะและการยูนิ
ฟายด์ การแทนความหมาย อรรถศาสตร์เชิงค านวณ การศึกษาความหมายของค า บทสนทนาเชิงค านวณ การประยุกต์ใช้
งานการประมวลผลภาษา 

Language processing modules; regular expressions and automata; words and 
finite state machine; n-grams and part-of-speech tagging; hidden markov and maximum 
entropy models; syntactic parsing; statistical parsing; features and unification; the 
representation of meaning; computational semantics; lexical semantics; computational 
discourse; application of language processing. 
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06026136 ระบบอัจฉริยะ 3(3-0-6) 
 INTELLIGENT   SYSTEMS  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
ภาพรวมของปัญญาประดิษฐ์ ระบบเอเจนท์อัจฉริยะ ระบบผู้เชี่ยวชาญ ระบบคลุมเครือ โครงข่าย

ประสาทเทียม การค านวณแบบวิวัฒน์ ระบบอัจฉริยะแบบผสม ตัวอย่างของระบบอัจฉริยะ 
Overview of artificial intelligence; intelligent agent systems; expert systems; 

fuzzy systems; artificial neural networks; evolutionary computation; hybrid intelligent 
systems; examples of intelligent systems. 

 
06026137 เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล                                                                                  3(3-0-6) 

 STORAGE  TECHNOLOGY  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
ประเภทของอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เช่น แฟลชดิสก ์และหน่วยขับจานบันทึก องค์ประกอบของหน่วยขับ

จานบันทึก ประสิทธิภาพของหน่วยขับจานบันทึก อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลแบบเชื่อมต่อโดยตรง อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
แบบเครือข่าย การปกป้องข้อมูลแบบเรด การส ารองและส าเนาข้อมูล แผนบริหารความต่อเนื่อง การรักษาความมั่นคง
และการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานของระบบการเก็บข้อมูล 

Types of data and storage, e.g., flash drives and disk drive; disk drive 
components; disk drive performance; direct-attached storage; storage networking 
technologies; network-attached storage; RAID data protection; backup and replication data; 
business continuity plan; securing and managing storage infrastructure. 
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06026138 การค้นคืนสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 INFORMATION  RETRIEVAL  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ สถาปัตยกรรมของระบบค้นคืนสารสนเทศ เครื่องมือและ

การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ แบบจ าลองการจัดล าดับแบบพ้ืนฐาน ของการค้นคืนสารสนเทศ ค าศัพท์และ
รายการของการจัดต าแหน่ง การสร้างดัชนีค้นหา การถ่วงค่าน้ าหนักของค า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างระบบค้นคืน
สารสนเทศกับผู้ใช้ การค้นคืนสารสนเทศซึ่งเน้นความหลากหลายของข้อมูล และการประเมินผล การตอบสนองที่
เกี่ยวข้องความต้องการสารสนเทศ แบบจ าลองการจัดล าดับขั้นสูง ของการค้นคืนสารสนเทศ การจัดกลุ่มและการจ าแนก
ข้อความ การกรองข้อมูลสารสนเทศ การแนะน าและกรองข้อมูลสารสนเทศแบบความร่วมมือ การรวบรวมข้อมูลบนเว็บ 
การวิเคราะห์ข้อมูลบนเว็บ และการสืบค้นข้อมูลบนเว็บ 

Introduction to Information Retrieval (IR); architecture of IR systems; IR 
evaluation and tools; basic IR ranking models; term vocabulary and postings list; search 
index construction; term weighting; interactive IR; diversity IR and evaluation; relevance 
feedback; advanced IR ranking models; text clustering and categorization; information 
filtering; collaborative recommendations/filtering; web crawling; web analysis and web 
retrieval. 
  

06026139 การประมวลผลภาพ  3(3-0-6) 
 IMAGE  PROCESSING  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
องค์ประกอบของระบบประมวลผลภาพ การสร้างภาพและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลภาพ เทคนิคพ้ืนฐาน

ส าหรับการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลภาพ การรับภาพ การแปลงภาพ การปรับปรุงภาพโดยใช้หลักการของเอ็น
ฮานสเม้นท์และรีสทอเรชัน การบีบอัดข้อมูลภาพ การวิเคราะห์ภาพ เช่น การตัดแยกวัตถุ การวัดคุณสมบัติของวัตถุใน
ภาพ การวิเคราะห์ฟูเรีย 

Image processing components, image formation and representation, basic 
techniques for analysis and manipulation of pictorial data, image transformation, image 
enhancement and restoration; image compression; image analysis such as segmentation, property 
measurement, Fourier analysis. 
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06026140 การจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์  3(3-0-6) 
 COMPUTER  SIMULATION  AND  MODELING  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
หลักการสร้างแบบจ าลองเลียนแบบและแบบจ าลองเชิงวิเคราะห์ รวมไปถึงทฤษฎีที่เกี่ยวเนื่องกันอย่าง

การจ าลองแบบเชิงสถิติ และเชิงล าดับการสุ่ม พ้ืนฐานทฤษฎีคิว กระบวนการสุ่ม กระบวนการเกิดดับ และกระบวนการ
มาร์คอฟ การประยุกต์ในหลากหลายวัตถุประสงค์ ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์และท านายผลในการออกแบบระบบ หรือ
ในการวางแผนกลยุทธทางธุรกิจและการจัดการ 

Simulation and analytical modeling principles and including their associated 
theories: statistic and stochastic modeling, queuing theory fundamental, random process, birth-
death process, and Markov process; application in variety purposes, for example, analysis and 
prediction in system design, in business and management strategic planning. 
 

06026141 เทคโนโลยีเสียงและภาพดิจิทัล 3(3-0-6) 
 DIGITAL  SOUND  AND  IMAGING  TECHNOLOGY  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
การแทนข้อมูลภาพและเสียง  เทคนิคการประมวลผลเสียงและภาพดิจิตอล  เทคนิคการเรียนรู้ของเครื่อง

ส าหรับเสียงและภาพดิจิตอล  
Representations of digital sound and image; digital sound and image processing 

techniques; machine learning techniques for digital sound and image. 
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06026142 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6) 
 SOFTWARE  ENGINEERING  

วิชาบังคับก่อน  :  06026112 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ  

PREREQUISITE :   06026112 BUSINESS INFORMATION SYSTEM 
ANALYSIS AND DESIGN 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กลุ่มซอฟต์แวร์และแนวโน้มความเปลี่ยนแปลง กรอบงาน
ของกระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบอไจล์ แม่แบบส าหรับการ ออกแบบ วิธีปฏิบัติ
ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สภาพแวดล้อมการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้เวอร์ชั่นคอนโทรล แบบจ าลองวุฒิภาวะและ
ความสามารถเชิงบูรณาการ (ซีเอ็มเอ็มไอ) วิศวกรรมความต้องการ วิศวกรรมการวิเคราะห์และออกแบบ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับการทดสอบซอฟต์แวร์ กระบวนการยูนิฟาย์ การประเมินกระบวนการ และแบบจ าลองกระบวนการเชิงบัญญัติ
และเชิงวิวัฒน์ 

Introduction to software engineering; software categories and evolution; 
software engineering process framework; agile software development methodology; design 
pattern; software engineering practice; software development environment using version 
control; capability maturity model integration (CMMI); requirement engineering; analysis and 
design engineering; introduction to software testing; unified process; process evaluation; and 
prescriptive and evolutionary process models. 
 

06026143 วิศวกรรมความต้องการ 3(3-0-6) 
 REQUIREMENT  ENGINEERING  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
เทคนิคการจัดการความต้องการ การวิเคราะห์ปัญหา การเข้าถึงและเก็บเกี่ยวความต้องการจาก ผู้ที่มี

ส่วนได้ส่วนเสีย การจัดท าเอกสารโดยใช้ยูสเคสโมเดล การจัดล าดับชั้นของเอกสาร การก าหนดระดับของ ความต้องการ 
การนิยามระบบ การจัดการขอบเขตและความคาดหวัง การกลั่นกรองความชัดเจนของระบบ คุณลักษณะของความ
ต้องการ การติดตามย้อนรอยความต้องการ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงความต้องการ การน าความต้องการมา
ขับเคลื่อนการออกแบบ การทดสอบ การจัดท าเอกสารส าหรับผู้ใช้งาน 

Requirements management technique; problem analysis; stakeholder needs; 
document  requirements with use-case model; document hierarchy and standard for define 
requirements level; system definition; scope managing; requirement attributes and 
traceability; change management; using requirements to drive ongoing design, test, and user 
documentation. 
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06026144 อินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง 3(3-0-6) 
 INTERNET   OF  THINGS  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
แนะน าไมโครคอนโทรลเลอร์ พอร์ตอินพุต เอาท์พุต  พอร์ตอนุกรม และการสื่อสารแบบอนุกรม การ

แปลงจากสัญญาณอนาลอกเป็นสัญญาณดิจิทัล การแปลงจากสัญญาณดิจิทัลเป็นสัญญาณอนาลอก การสื่อสารผ่าน
อีเทอร์เน็ต เซนเซอร์ แนะน าอินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง (IoT) ระบบปฎิบัติการของอินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง 
ไอพีแอดเดรสเวอร์ชั่นหก ไอพีแอดเดรสเวอร์ชั่นหกบนเครือข่ายไร้สายส่วนบุคคลแบบก าลังงานต่ า โปรโตคอลของ
อินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง โปรโตคอล MQTT  โปรโตคอล CoAP  การจ าลองแบบอินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่ง 
การสื่อสารระหว่างอินเทอร์เน็ตส าหรับทุกสรรพสิ่งกับโครงข่ายแบบกลุ่มเมฆ 

Introduction to microcontroller, Input/output port, serial port and serial 
communication;  analog to dgital convertor (ADC); digital to analog convertor (DAC); Ethernet 
communication; sensor; introduction to internet of things; IoT Operation System; IPV6; 
6LowPAN; IoT protocol; MQTT protocol; CoAP protocol; IoT simulation, IoT and cloud 
communication. 
 

06026145 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง 3(3-0-6) 
 ADVANCED  DATABASE  SYSTEMS  

วิชาบังคับก่อน  :  06026106  แนวคิดระบบฐานข้อมูล 
PREREQUISITE :   06026106  DATABASE  SYSTEM  CONCEPTS 
การจัดการรายการเปลี่ยนแปลง การกู้คืนโดยใช้เทคนิคลงบันทึกและการใช้แชโดว์เพจจิ้ง การจัดการ

บัฟเฟอร์ เทคนิคการควบคุมภาวะพร้อมกันแบบต่าง  ๆการกู้คืนจากความขัดข้องของรายการ เปลี่ยนแปลง การแก้ปัญหา
ภาวะติดตาย  การประมวลผลข้อค าถาม การปรับข้อค าถามให้เหมาะที่สุด ฐานข้อมูลแบบกระจาย ฐานข้อมูลเชิงอ็อบ
เจกต์ หรือหัวข้ออ่ืนที่ผู้สอนเลือกตามความเหมาะสมกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

Transaction management; crash recovery using various log-based techniques 
and shadow paging; buffer management; various concurrency control techniques; transaction 
failure recovery; deadlock handling; query processing; query optimization; distributed 
database; object-oriented databases; topics selected by instructors based on current 
technology. 
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06026146 การดูแลและบ ารุงรักษาระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 DATABASE  SYSTEM  MAINTENANCE  AND  ADMINISTRATION  

วิชาบังคับก่อน  :  06026106  แนวคิดระบบฐานข้อมูล 
PREREQUISITE :   06026106  DATABASE  SYSTEM  CONCEPTS 
การสร้างวิวและล าดับ ตัวด าเนินการของเซ็ต  การสร้างพีแอล/เอสคิวแอล การจัดการกับสิ่ง ผิดปรกติ 

กระบวนงานและฟังก์ชัน การจัดการกับโปรแกรมย่อย แพ็คเก็จ การจัดการกับอ็อบเจกต์ขนาดใหญ่ ทริกเกอร์ 
สถาปัตยกรรมตัวบริการฐานข้อมูล  การจัดการฐานข้อมูล ที่เครื่องรับบริการ การสร้างฐานข้อมูล พจนานุกรมข้อมูลและ
วิวแสดงการปฏิบัติการแบบพลวัต แฟ้มควบคุม แฟ้มรายการท าซ้ า การบ ารุงรักษาเทเบิลสเปซและแฟ้มข้อมูล โครงสร้าง
หน่วยเก็บ ข้อมูลท ากลับ การบ ารุงรักษาตาราง การบ ารุงรักษาดรรชนี บูรณภาพของข้อมูล การจัดการผู้ใช้งาน สิทธิ์การ
ใช้งานและบทบาท การน าข้อมูลเข้าฐานข้อมูล การส ารองและการกู้ฐานข้อมูล โปรแกรมอรรถประโยชน์ส าหรับการ
น าเข้า และส่งออกข้อมูล 

Creating views and sequence; set operators; creating PL/SQL; handling 
exceptions; procedures and functions; managing subprograms; packages; manipulating large 
objects; triggers; database server architecture; client database management; creating 
databases; data dictionary and dynamic performance views; control files; redo log files; 
maintaining tablespaces and data files; storage structures; undo data; maintaining tables; 
maintaining indexes; managing users; privileges and roles; loading data into a database; 
database backup and recovery; import and export utility. 

 
06026147 แบบจ าลองธุรกิจและการตลาด                                                                      3(3-0-6) 

 BUSINESS  MODEL  AND  MARKETING  
วิชาบังคับก่อน  :  90401013  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ  
PREREQUISITE :   90401013  GENERAL BUSINESS 
เครื่องมือในการคิดและสร้างแบบจ าลองธุรกิจ คุณค่าสินค้า/บริการ กลุ่มลูกค้าและความสัมพันธ์กับ

ลูกค้า การแบ่งส่วนตลาด ตลาดเป้าหมาย รูปแบบและวิธีการสร้างรายได้ นวัตกรรมในการสร้างแบบจ าลองธุรกิจ 
กรณีศึกษาของแบบจ าลองธุรกิจต่างๆ นวัตกรรมของกลยุทธ์ทางการตลาด แบบจ าลองการวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน 
กลยุทธ์การแข่งขัน 

Business model canvas; value propositions, customer segments and customer 
relationships, market segmentation, target market, revenue model and revenue stream; 
innovation in business model; case studies of several business models; innovative marketing 
strategies; five forces model; competitive strategies. 
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06026148 การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์   3(3-0-6) 
 SUPPLY  CHAIN  MANAGEMENT  AND  LOGISTICS  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
ความจ าเป็นในด้านการบูรณาการของโซ่อุปทานและในด้านการบริหารจัดการความซับซ้อนในส่วนต่อ

ประสานของระบบ หลักการของการวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การพัฒนาและการประเมินของการบริหารโซ่
อุปทาน กิจกรรมของการบริหารโซ่อุปทานที่น ามาซึ่งการบูรณาการของความสัมพันธ์ด้านการไหลเวียนของข้อมูลและ
วัตถุดิบระหว่างองค์กรในโซ่อุปทาน รวมทั้งโซ่อุปทานทั่วโลก บทบาทของผู้ค้า กระบวนการภายในของโซ่อุปทาน และ
การจัดจ าหน่าย 

The need for supply chain integration and the challenges of managing complex 
interfaces; the systems approach to the planning, analysis, design, development, and 
evaluation of SCM; activities that lead to integration of information and material flows across 
multiple organizations in the supply chain including global supply chains,  roles of suppliers, 
internal process, and distribution channels. 
 

06026149 วิศวกรรมและการจัดการความรู้ 3(3-0-6) 
 KNOWLEDGE  ENGINEERING  AND  MANAGEMENT  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
ล าดับชั้นของข้อมูล ข่าวสารและความรู้ การแทนความรู้ เช่น ตรรกศาสตร์พรีดิเคต ตรรกศาสตร์

คลุมเครือ โครงข่ายเชิงความหมาย เฟรมและวัตถุ ออนโทโลยีและเว็บเชิงความหมาย ระบบผู้เชี่ยวชาญ กฎลูกโซ่ไป
ข้างหน้าและย้อนกลับ การแก้ไขข้อขัดแย้งและการรวมกฎ การใช้เหตุผลเชิงกรณี การใช้เหตุผลเชิงเงื่อนไข โครงข่าย
ประสาทเทียม การเรียนรู้ของเครื่องจักร เทคนิคการเรียนรู้เชิงสถิติ หัวข้อวิจัยด้านวิศวกรรมข้อมูลและวิศวกรรมความรู้ 

Hierarchy of data, information, and knowledge; knowledge representation, e.g., 
predicate logic, fuzzy logic, semantic network, frames and objects, ontologies and semantic 
web; expert systems; forward and backward chaining rules; unification and conflict 
resolution; case-based reasoning; constraint-based reasoning; artificial neural network; 
machine learning; statistical learning techniques; research topics in data and knowledge 
engineering. 
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06026150 การบริหารระบบลูกค้าสัมพันธ ์ 3(3-0-6) 
 CUSTOMER  RELATIONSHIP  MANAGEMENT  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
การระบ ุการหามาได้ การเก็บรักษาและการขยายของฐานลูกค้า  ซึ่งมุ่งเน้นการเพ่ิมผลก าไรในระยะยาว

ของลูกค้าในองค์กร การบริหารลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยการน าอรรถประโยชน์ของระบบ
สารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ 

Identification (targeting); acquisition; retention, and development (expansion); 
aiming to increase the long-term profitability of the firm’s customers; effective and efficient 
management of customers with utilization of information technology. 
 

06026151 การตรวจสอบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 INFORMATION  TECHNOLOGY  AUDIT  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
ภาพรวมของการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ วิธีการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กระบวนการ

ตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผนการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เครื่องมือและเทคนิคในการตรวจสอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มาตราฐานต่าง  ๆที่ใช้ในการตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรณีศึกษาต่าง  ๆ

Overview of IT audit; IT audit methodology; IT audit process; IT audit plan; IT 
audit tools and techniques; IT audit standards; case studies. 

 
06026152 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 

 INNOVATION  AND  CHANGE  MANAGEMENT  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
สภาพแวดล้อมองค์กร การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์และโอกาส การ

เปลี่ยนแปลงองค์กร  นวัตกรรมกระบวนการ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ คุณภาพและสมรรถนะที่เป็นเลิศ  กระบวนการจัดการ
การเปลี่ยนแปลง การพัฒาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงระดับองค์กรและระดับบุคคล 

Organization environment; responding to change; creativity and opportunity; 
organizational change; process innovation; product innovation; quality and performance 
excellence; change management process; development for change in organizational level 
and individual. 
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06026153 วิทยาการและการจัดการบริการ 3(3-0-6) 
 SERVICE SCIENCE AND MANAGEMENT  

วิชาบังคับก่อน  :  06026108  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
PREREQUISITE :   06026108  MANAGEMENT  INFORMATION  SYSTEMS 
นิยามการบริการและวิทยาการบริการ  ระบบบริการ หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับวิทยาการบริการ 

นวัตกรรมการบริการ การออกแบบบริการ การจ าลองกระบวนการธุกริจและบริการ เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมการ
บริการ การจัดการบริการ 

Service and service science definition; service system; service science principles 
and concepts; service innovation; service design; business process and service modeling; 
technologies and service-oriented architectures (SOA); service management. 

 
 

06026154 การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  (3-0-6) 
 E-COMMERCE  MANAGEMENT  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
หลักการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โครงสร้างพ้ืนฐาน การประยุกต์ใช้ และส่วนสนับสนุนพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์; ระบบช าระเงินอิเล็กทรอนิกส์และระบบรักษาความปลอดภัย การโฆษณา รูปแบบการท าธุรกิจสร้าง และ
การบริหารจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

Principles of e-commerce; infrastructure, applications and supporting services of 
e-commerce; electronic payment system and security system; e-commerce advertising; 
business model and e-commerce management 
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06026155 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
 ECONOMICS  OF  INFORMATION  TECHNOLOGY  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
หลักการเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยี ตลาดเทคโนโลยีสารสนเทศ การประเมินการลงทุนทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบของการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม การจ้างงาน การเจริญเติบโตของธุรกิจ ผลิต
ภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา การปรับตัวเข้าสู่สังคมสารสนเทศ 
                    Fundamental economic principles; economic theories and concepts relating to 
innovation process and technical change; information technology market; evaluation of 
information technology investment; implications of information technology on economic and 
industrial development; employment; business growth; productivity; technology transfer; research 
and development; social transformation of information age. 

 

06026156 เทคโนโลยีสุขภาพสนเทศศาสตร์เบื้องต้น 3(2-2-5) 
 INTRODUCTION TO HEALTH ANALYTICS  

วิชาบังคับก่อน  :  06026108  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
PREREQUISITE :   06026108  MANAGEMENT  INFORMATION  SYSTEMS 
เมื่อธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพหันมาใช้ ระบบสารสนเทศกันมากขึ้น Data ที่เกิดจากระบบนี้มี

หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเราสามารถใช้ในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค และช่วยให้การวินิจฉัยดีมากขึ้น  วิชานี้ ผู้เรียนจะ
ได้รับความรู้ว่าคุณค่าของข้อมูลที่สามารถใช้ในท า อัจฉริยะทางด้านคลินิค และ บทบาทของมันที่มีต่อระบบการดูแล 
สุขภาพที่ใช้ข้อมูลในการเรียนรู้และตัดสินใจ  

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านการรักษาสุขภาพ ชนิดของข้อมูลในธุรกิจการดูแลรักษา
สุขภาพ ข้อมูลที่มีโครงสร้าง ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง การสร้างฐานข้อมูลที่พร้อมกับการใช้งานในการวิเคราะห์ การจัด
กลุ่มของตัวอย่าง การจัดข้อมูลในรูปแบบของ Time Series การสร้าง dashboard ในการติดตามตัวชี้วัดทางด้านคลีนิค 
การจัดกลุ่มผู้ป่วยโดยใช้เทคนิคต่างๆ การเลือกตัวแปรในงานท านายทางด้านคลีนิค การสร้างแบบทดสอบในการท านาย
ทางด้านคลีนิค 

Introduction to Health data; types of health data; structures data; unstructured 
data; health data mining; cohort selection; sampling techniques; features selection in 
healthcare; time series; dashboard creation and monitoring; health data modelling; 
clustering; health predictive analytics 
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06026157 การเข้าถึงและจัดการข้อมูลทางด้านคลินิก 3(2-2-5) 
 CLINICAL DATA ACQUISITION AND MANAGEMENT  

วิชาบังคับก่อน  :  06026108  ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 
PREREQUISITE :   06026108  MANAGEMENT  INFORMATION  SYSTEMS 
ข้อมูล EMR และHER คืออะไร อะไรคือ HIE? ชนิดของข้อมูลในด้านการดูแลรักษาพยาบาล การ

ออกแบบและสร้างฐานข้อมูลในระบบ HIS ข้อมูลภาพเอ็กซเรย์ ข้อมูลลักษณะ wave form การดึงข้อมูลมาใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  แหล่งที่มา  การเตรียมระบบในการน าเข้าข้อมูล การค้นหาข้อมูล และการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัย 
การเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้ระบบในการน าเข้าข้อมูลโดยใช้เทคนิคต่างๆ การเลือกตัวแปรในงานท านายทางด้าน
คลีนิค การสร้างแบบทดสอบในการท านายทางด้านคลีนิค 

What is EMR and EMR?; What is HIE?; type of clinical data; structure and 
unstructured data; imaging and wave form; clinical data retrieval; source of data; system 
design and preparation in clinical setting; the methods for selecting, preparing, querying and 
transforming healthcare data; human aspect of the system. 
 

06026158 สถาบันและตลาดด้านการเงิน 3(3-0-6) 
 FINANCIAL INSTITUTIONS AND MARKETS  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
สถาบันและกลุ่มการเงินภาครัฐและเอกชน การปฏิสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมสถาบันการเงินกับตลาด 

ภาพรวมของการบริการทางการเงินขององค์กรและวาณิชธนกิจ ฟังก์ชันการท างานของระบบสารสนเทศด้านการเงินใน
ธนาคารการเงินภาครัฐและเอกชน ปัจจัยที่มีผลต่อวงจรเศรษฐกิจและผลตอบแทนซึ่งถูกปรับความเสี่ยงของสถาบันด้าน
การเงิน มูลค่าเงินทบต้นและลดค่าตามเวลา การวัดอัตราผลตอบแทนและผลตอบแทนคิดเป็นตัวเงิน ความสมดุลของ
เงินทุนระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์และนักลงทุน การวัดและการประเมินมูลค่าตลาดทุน เงินสดและตราสารอนุพันธ์ 
บริการให้ค าปรึกษาการท าธุรกรรม 

Public and private financial sectors and institutions; interaction of financial 
institutional participants with markets; overview of corporate and investment banking 
financial services; functions of financial information systems in private and public sector 
banks; factors affecting economic cycles and risk adjusted returns of financial institutions; 
time value of money compounding and discounting; nominal and effective yield 
measurement; capital equilibrium between issuers and investors; capital market valuation 
and measurement; cash and derivative instruments; transaction advisory services. 
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06026159 วิทยาการข้อมูลภาคปฏิบัติ 3(2-2-5) 
 PRACTICAL DATA SCIENCE  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
เครื่องมือทั่วไปส าหรับการเขียนโปรแกรม การพัฒนา และการจัดการข้อมูล เช่น ค าสั่งและประโยชน์

ของยูนิกซ์ ภาษาการเขียนโปรแกรมไพทอน และการคิวรี (ดึงข้อมูล) จากฐานข้อมูลแบบพ้ืนฐาน เข้าใจการการแทนที่ที่
แตกต่างกันของข้อมูล ได้แก่ ออปเจ็ค (วัตถุ) ความสัมพันธ์ และสารสนเทศ การบันทึกและค้นคืนข้อมูลในหลากหลาก
รูปแบบทั่วไป การท าความสะอาดข้อมูลโดยใช้ค าสั่งเกรปและนิพจน์ปรกติ การปฏิสัมพันธ์กับฐานข้อมูลเพ่ือเตรียมจุด
จัดเก็บข้อมูลส าหรับสร้างแบบจ าลอง การหาสหสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของออปเจ็ค สร้างแผนภาพข้อมูลส าหรับ
การวิเคราะห์เชิงส ารวจและยืนยัน สร้างแบบจ าลองเพ่ือการท านายและจัดหมวดหมู่วัตถุตามข้อมูลน าเข้า การเปลี่ยน
ข้อมูลดิบเป็นฟีเจอร์ (คุณลักษณะเด่น) ส าหรับโมเดลการท านาย ประเมินประสิทธิภาพของโมเดลการท านาย การติดตั้ง
โมเดลและระบบข้อมูล 

Common tools for data access, processing, visualization and management such 
as Unix command line and utilities, Python programming language and basic database 
querying; understand-ing the different representations of data, i.e., objects, relationships and 
information; storing and re-trieving data in a variety of common formats; data cleansing using 
grep command and regular expres-sion; interaction with database to provide a storage point 
for building models; finding correlation be-tween attributes of objects; visualizing data for 
exploratory and confirmatory analysis; building models to make predictions and categorize 
objects given data; transforming raw data into features for predic-tive models; evaluating 
predictive models; deploying models and data systems. 
 

06026160 กฎหมายทางธุรกิจและภาษี 3(2-2-5) 
 BUSINESS  LAWS AND  TAXATION  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจและการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เช่น บุคคลและนิติบุคคล หลัก

กฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ าประกัน จ านอง จ าน า กฎหมายเกี่ยวกับตราสารทางการเงิน เช่น 
ตราสารทุน ตราสารหนี้ และตั๋วเงิน กฏหมายเกี่ยวกับภาษ ี

Laws of business organization and the operation of business activities e.g., 
individual and juristic person, trading, hire property, leasing, loan, guarantee, and mortgage; 
financial instruments e.g., equities, bonds, and bill of exchange; law of taxation. 
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06026161 การท าการตลาดดิจิทัล 3(2-2-5) 
 DIGITAL  MARKETING  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
การท าการตลาดและธุรกิจแบบร่วมสมัย การโฆษณาแบบออนไลน์และออฟไลน์ในโลกยุคดิจิทัล เช่น 

การโฆษณาทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ การแสดงผลลัพธ์ การสืบค้น วิดีโอ และโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น การจัดการสื่อ
และการโฆษณาทางดิจิทัล การรณรงค์สื่อสารทางการตลาดและการวางแผนการประเมิน การปฏิบัติทางการตลาดตาม
หลักจริยธรรม แนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (ตราสินค้า) 
หลักการออกแบบเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือส าหรับการตลาดดิจิทัล การคิดในการออกแบบ
การตลาด สื่อสังคมส าหรับจัดการแบรนด์และการโฆษณา 

Contemporary business and marketing; online and offline advertising in digital 
world, e.g., television, display, search, video, and mobile advertising, etc.; digital advertising 
and media management; marketing communications campaign and evaluation planning; 
ethical marketing practice; concepts of social responsibility and sustainability; brand strategy; 
design principles of web and mobile application for digital marketing; design thinking in 
marketing; social media for brand management and advertising. 

 
06026162 การวิเคราะห์ทางสถิติของตัวแปรพหุ 3(0-3-6) 

 MULTIVARIATE  STATISTICAL  ANALYSIS  
วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์องค์ประกอบ 

การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก การวิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์จัดกลุ่ม 
การวิเคราะห์เส้นทาง 

Multivariate analysis of variance; canonical correlation analysis; factor analysis; 
multiple linear regression analysis; logistic regression analysis; discriminant analysis; cluster 
analysis; path analysis. 
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06026163 หัวข้อพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1 3(3-0-6) 
 SPECIAL  TOPICS IN DATA  SCIENCE  AND BUSINESS  ANALYTICS  1   

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านวิทยาการ

ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจเป็นผู้คัดเลือก 
This course will cover recent advances and other topics of interest selected by 

the instructors in the field of data science and business analytics. 
 

06026164 หัวข้อพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 3(3-0-6) 
 SPECIAL  TOPICS IN DATA  SCIENCE  AND BUSINESS  ANALYTICS  2  

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
วิชานี้จะศึกษาถึงหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอนทางด้านวิทยาการ

ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจเป็นผู้คัดเลือก 
This course will cover recent advances and other topics of interest selected by 

the instructors in the field of data science and business analytics. 
 

06026165 ปฏิบัติการพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 1 3(2-2-5) 
 SPECIAL  WORKSHOP  IN  DATA  SCIENCE  AND BUSINESS  

ANALYTICS  1 
 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
ศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอน

ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจเป็นผู้คัดเลือก 
This course focuses on selected topics and practical workshop in data science 

and business analytics, which selected by a lecturer. 
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06026166 ปฏิบัติการพิเศษวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ 2 3(2-2-5) 
 SPECIAL  WORKSHOP  IN  DATA  SCIENCE  AND BUSINESS  

ANALYTICS  2 
 

วิชาบังคับก่อน  :  ไม่มี 
PREREQUISITE :   NONE 
ศึกษาและการฝึกภาคปฏิบัติในหัวข้อและความก้าวหน้าทางวิชาการที่น่าสนใจ โดยอาจารย์ผู้สอน

ทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจเป็นผู้คัดเลือก 
This course focuses on selected topics and practical workshop in data science 

and business analytics, which selected by a lecturer. 
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ภาคผนวก ฉ 
รายการทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
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ภาคผนวก ช 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ์ 

(สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ ระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร์ (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
 

การจัดโครงสร้างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ 

รหัสกลุ่ม      กลุ่มเนื้อหาสาระ 
    A        องค์การและ ระบบสารสนเทศ 
    B        เทคโนโลยเีพื่องานประยุกต ์
    C        เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร์ 
    D        โครงสร้างพื้นฐานของระบบ 
    E        ฮาร์ดแวร์และสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
 

พื้น
ฐา

นเ
ทค

โน
โล

ยีส
าร

สน
เท

ศ 

ปฏ
ิสัม

พัน
ธ์ร

ะห
วา่

งม
นุษ

ยแ์
ละ

คอ
มพ

ิวเ
ตอ

ร์ 

คว
าม

มั่น
คง

แล
ะก

าร
ปร

ะก
ันส

าร
สน

เท
ศ 

กา
รจ

ัดก
าร

สา
รส

นเ
ทศ

 

กา
รบ

ูรณ
าก

าร
กา

รเข
ยีน

โป
รแ

กร
มแ

ละ
เท

คโ
นโ

ลย
ี 

คณ
ิตศ

าส
ตร

แ์ล
ะส

ถิต
สิ า

หร
บัเ

ทค
โน

โล
ยีส

าร
สน

เท
ศ 

เค
รือ

ข่า
ย 

พื้น
ฐา

นก
าร

เข
ียน

โป
รแ

กร
ม 

แพ
ลต

ฟอ
ร์ม

เท
คโ

นโ
ลย

 ี

กา
รบ

 าร
งุร

ักษ
าแ

ละ
กา

รบ
รหิ

าร
ระ

บบ
 

สถ
าป

ัตย
กร

รม
แล

ะก
าร

บูร
ณ

าก
าร

ระ
บบ

 

ปร
ะเด

็นท
าง

สัง
คม

แล
ะว

ิชา
ชีพ

 

ระ
บบ

เว
บ็แ

ละ
เท

คโ
นโ

ลย
ี 

โครงสร้างหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายละเอียด 

จ านว
น

หน่ว
ยกิต 

จ านว
น

หน่วย
กิต 

กลุ่มเนื้อหาสาระ  
(หน่วยกิตขั้นต่ า) 

หลัก
สูตร 

มคอ
.1 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1
3 

หมวดวิชาเฉพาะ 90 84 องค์ความรู้ตามเนื้อหาสาระตาม มคอ.1 
วิชาแกน 12 9 วิชาแกน ตาม 

มคอ.1 มี:  
-คณิตศาสตร์และสถิติ
ส าหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
-พ้ืนฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3 1 1 3 2 3 2 4 2 2 2 2 1 
1 คณิตศาสตร์ส าหรับ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3  

     X        

2 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 3       X        

3 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3       X        

4 พื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3  
X             

วิชาเฉพาะด้านตาม มคอ.1  45 9 18 12 6 0              

ตามหลักสูตร 69  
1
5 

30 15 6 0              

1 
ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 
 

3  3         X         

2 แนวคิดระบบฐานข้อมูล 3  3             X X    

3 
ความมั่นคงของระบบ
สารสนเทศและกฎหมาย
ไอที  

3  3       X         X  

4 กระบวนการธรุกิจและ 3  3      X  X          



มคอ. 2 
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การวางแผนทรัพยากร
องค์กร 

5 บัญชีการเงิน 3  3                X  

6 
อัจฉริยะทางธุรกิจ
เบื้องต้น  

3   3    X    X      X   

7 
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิง
ธุรกิจ  

3   3        X X        

8 
การแสดงข้อมลูด้วย
แผนภาพ 

3   3     X            

9 การเรยีนรู้ของเครื่องจักร 3   3        X X        

10 การสร้างคลังข้อมูล  3   3       X       X   

11 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล   3   3       X       X   

12 
การท าเหมืองข้อมูลและ
การวิเคราะห์ข้อมลูขนาด
ใหญ่ 

3   3       X  X        

13 
การบริหารเชิงกลยุทธ์
และสมรรถะของธุรกิจ 

3   3       X        X  

14 วิทยาการข้อมูลส าหรับ
ธุรกิจ 

3           X         

15 
โครงงานวิทยาการข้อมลู
และการวเิคราะห์เชิง
ธุรกิจ 1  

3   3              X   

16 
โครงงานวิทยาการข้อมลู
และการวเิคราะห์เชิง
ธุรกิจ 2 

3   3              X   

17 
การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ 

3    3           X     
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18 
การบริหารโครงการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3    3       X         

19 การสร้างโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

3    3     X           

20 
สัมมนาทางดา้น
ทักษะการสื่อสารใน
วิชาชีพ 

1    1          X      

21 เทคโนโลยีเว็บ 3    3    X   X        X 

22 การสร้างโปรแกรม
ทางสถิติ 

1    1       X X  X      

23 ฐานข้อมูลแบบโน
เอสคิวแอล 

1    1       X   X      

24 
เครือข่าย
คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น 

3     3        X    X   

25 โครงสร้างข้อมูล
และอัลกอริทึม 

3     3         X      

ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) 

   

1 

สหกิจศึกษาทาง
วิทยาการข้อมูลและ
การวิเคราะห์เชิง
ธุรกิจ 

6 6-
9 

                  

2 

สหกิจศึกษา
ต่างประเทศทาง
วิทยาการข้อมูลและ
การวิเคราะห์เชิง
ธุรกิจ 

6 6-
9 

                  

3 

ฝึกวิชาชีพทาง
วิทยาการข้อมูลและ
การวิเคราะห์เชิง
ธุรกิจ 

3                    
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