หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

หมวดที่ 1
ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
Bachelor of Science Program in Data Science

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการขอมูล)
ชื่อยอ (ไทย) วท.บ. (วิทยาการขอมูล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) Bachelor of Science (Data Science)
ชื่อยอ (อังกฤษ) B.S. (Data Science)
3. วิชาเอกของหลักสูตร
วิทยาการขอมูล
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนไมนอยกวา 133 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาตางประเทศที่มีความสามารถในการใชภาษาไทย
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5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร
6.1 หลักสูตรใหม พ.ศ. 2559
6.2 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุ มครั้งที่ 4/2559 วันที่ 8
เดือนกันยายน พ.ศ.2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
ของสภาวิชาการ
6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 วันที่ 23
เดือนกันยายน พ.ศ.2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ
6.4 สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบ
ในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ
6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 9/2559 วันที่ 22 เดือน ตุลาคม
พ.ศ. 2559 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย
6.6 สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 10/2559 วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไดอนุมัติ
หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในป
การศึกษา 2561
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
หลังสําเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพตางๆ ไดดังนี้
8.1 นักวิทยาการขอมูล/วิศวกรขอมูล
8.2 นักวิเคราะหขอมูล/นักวิจัยขอมูล
8.3 นักวิเคราะหและออกแบบระบบขอมูล
8.4 นักบริหารจัดการระบบขอมูล
8.5 นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
8.6 นักวิชาการคอมพิวเตอร
8.7 ผูประกอบการ/ อาชีพอิสระ
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 133 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไมเกิน 8 ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็ม
เวลา
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 133 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะดาน และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยสอดคลองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558 ดังนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
133 หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาภาษา
บังคับ
9 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร บังคับ
6 หนวยกิต
ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา
3 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
97 หนวยกิต
(1) กลุมวิชาแกน
18 หนวยกิต
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
60 หนวยกิต
(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
12 หนวยกิต
(4) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
7 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต

รหัสวิชา
1500133
1500134

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาภาษา ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

30 หนวยกิต
9 หนวยกิต
9 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

1500135

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
English at Work

3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
1500141
1500142
1500143
1500144
1500145
1500146
1500147
1500148
1500149

ชื่อวิชา

น(ท-ป-ค)

ภาษาจีนเพือ่ การสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญีป่ ุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญีป่ ุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลยเบื้องตน
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องตน
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao
ภาษาพมาเบื้องตน
Basic Burmese
สนทนาภาษาพมา
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
2000115
2000116

ชื่อวิชา
มนุษยกับสิง่ แวดลอม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
2500114
2500115

ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวติ
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
2500116
2500117
2500118
2500119

ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ไมนอยกวา
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126

ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
Information and Communication Technology

6 หนวยกิต
6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
4000127
4000128
4000129
4000130
4000131

ชื่อวิชา
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Science and Technology Development in the Changing World
การสรางเสริมสุขภาวะ
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
Mathematics in Daily Life

ขอกําหนดเฉพาะ เลือกเรียนรายวิชาเลือกใน 4 กลุมวิชาไมนอยกวา

รหัสวิชา
7161101
7161102
7162101

ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาแกน จํานวน
ชื่อวิชา
แคลคูลัส 1
Calculus 1
สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล
Statistics for Data Science
คณิตศาสตรวิยุต
Discrete Mathematics
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 หนวยกิต
97 หนวยกิต
18 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

รหัสวิชา
7162102
7163101
7163102

รหัสวิชา
7163201

รหัสวิชา
7162301
7163301

รหัสวิชา
7161401
7161402
7163401
7163402
7163403

ชื่อวิชา
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
Numerical Analysis
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการขอมูล 1
English for Data Science 1
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการขอมูล 2
English for Data Science 2

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ จํานวน
กลุมวิชาคอมพิวเตอร
- กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและกฎหมายสําหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร
Ethics and Legal Aspect in Computer Profession
- กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
ชื่อวิชา
การวิจัยเบื้องตนดานวิทยาการขอมูล
Introduction to Research in Data Science
โครงงานดานวิทยาการขอมูล
Data Science Project
- กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
ชื่อวิชา
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิทยาการขอมูล 1
Computer Programming for Data Science 1
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิทยาการขอมูล 2
Computer Programming for Data Science 2
การจินตทัศนขอมูล
Data Visualization
การเรียนรูของเครื่อง
Machine Learning
การทําเหมืองขอมูล
Data Mining

60 หนวยกิต
39 หนวยกิต
3 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
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3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

6 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
15 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

- กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
รหัสวิชา
7162501
7162502
7162503
7163501

รหัสวิชา
7161601

ชื่อวิชา
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
Data Structure and Algorithm
เครือขายคอมพิวเตอรและการประมวลผลกลุมเมฆ
Computer Networking and Cloud Computing
ระบบฐานขอมูล
Database System
ขอมูลขนาดใหญ
Big Data
- กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
ชื่อวิชา
สถาปตยกรรมและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
Computer Architecture and Operating System
กลุมวิชาการคํานวณ

รหัสวิชา
7162701
7163701
7163702
7163703

ชื่อวิชา
แคลคูลัส 2
Calculus 2
การหาคาที่เหมาะสมที่สุด
Optimizations
การจําลองขอมูลและสรางตัวแบบ
Data Simulation and Modelling
การวิเคราะหการถดถอยและการพยากรณ
Regression Analysis and Forecasting
กลุมวิชาดานธุรกิจ

รหัสวิชา
3561101
3563203

ชื่อวิชา
องคการและการจัดการ
Organization and Management
การเปนผูประกอบการ
Entrepreneurships

12 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(2-2-5)

12 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

9 หนวยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
3591102

รหัสวิชา
7164302
7164303
7164304
7164305
7164306
7164401
7164403
7164404
7164501
7164502

รหัสวิชา
7164901

ชื่อวิชา
เศรษฐศาสตรเบื้องตน
Introduction to Economics

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Business Intelligence
ชีวสารสนเทศศาสตร
3(2-2-5)
Bioinformatics
การทําเหมืองเว็บ
3(2-2-5)
Web Mining
การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing
แนวโนมและประเด็นปจจุบันดานวิทยาการขอมูล
3(2-2-5)
Trends and Current Issues in Data Science
การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
3(2-2-5)
Big Data Analytics
การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ
3(2-2-5)
Evolutionary Computation
โครงขายประสาทเทียม
3(2-2-5)
Artificial Neural Network
การประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
Image Processing
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
Internet of Things
(4) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ จํานวน
เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ตอไปนี้
แบบฝกประสบการณวิชาชีพ
ชื่อวิชา
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาการขอมูล
Pre-practicum in Data Science
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7 หนวยกิต

น(ชั่วโมง)
2(0-90)

รหัสวิชา
7164902

ชื่อวิชา
การฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาการขอมูล
Professional Internship in Data Science

น(ชั่วโมง)
5(0-450)

แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
7164903

ชื่อวิชา
การเตรียมสหกิจศึกษาดานวิทยาการขอมูล
Pre-cooperative Education in Data Science
สหกิจศึกษาดานวิทยาการขอมูล
Cooperative Education in Data Science

7164904

น(ชั่วโมง)
1(45)
6(540)

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิ ชาใด ๆ ในหลักสูต รของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซ้ํากั บ
รายวิชา ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ
สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้
ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

เลขตัวที่ 1 - 3 บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 4
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6, 7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้
150 หมายถึง กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
200 หมายถึง กลุมวิชาสังคมศาสตร
250 หมายถึง กลุมวิชามนุษยศาสตร
400 หมายถึง กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
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ความหมายของเลขรหัสวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นป

หมวดวิชาและหมูวิชา
เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7

บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา
บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา

หมายเหตุ
เลขตัวที่ 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชา ดังนี้
1 หมายถึง กลุมวิชาแกน
2 หมายถึง กลุมวิชาองคการและระบบสารสนเทศ
3 หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
4 หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
5 หมายถึง กลุมวิชาโครงสรางพื้นฐานของระบบ
6 หมายถึง กลุมวิชาฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
7 หมายถึง กลุมวิชาการคํานวณเชิงตัวเลข
9 หมายถึง กลุมพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน หมายความวา นักศึกษาที่จะลงทะเบียนวิชาที่ตองเรียนมากอน จะตองผาน
การเรียนในรายวิชาที่ระบุไวกอนเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะผานการ
เรียนและการประเมินผลรายวิชาที่ตองเรียนมากอน โดยไดระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D, PD หรือ P
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3.1.4 แผนการศึกษา : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการขอมูล
ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1500133
2000114
4000126
7162101
3561101
7161401
7161601

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
สังคมไทยในบริบทโลก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณิตศาสตรวิยุต
องคการและการจัดการ

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ หรับวิทยาการขอมูล 1 3(2-2-5)
สถาปตยกรรมและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3(2-2-5)
รวม
21 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดานแกน
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ

ปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
2000113
2500114
4000124
7161102
3591102
7161402

รหัสวิชา
1500134
2500115
XXXXXX
7161101
7162501
7162503

ชื่อวิชา
อาเซียนศึกษา
จริยธรรมและทักษะชีวิต
การคิดและการตัดสินใจ
สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล
เศรษฐศาสตรเบื้องตน

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํ หรับวิทยาการขอมูล 2 3(2-2-5)
รวม
18 หนวยกิต

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
รายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3(x-x-x)
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
ระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
รวม
18 หนวยกิต
21

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดานแกน
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดานแกน
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ

รหัสวิชา
1500135
3563203
7162701
7163401
7163402
7162502

ปที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
การเปนผูป ระกอบการ
3(3-0-6)
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
การจินตทัศนขอมูล
3(2-2-5)
การเรียนรูของเครื่อง
3(2-2-5)
เครือขายคอมพิวเตอรและการประมวลผลกลุมเมฆ 3(2-2-5)
รวม
18 หนวยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ

รหัสวิชา
7163101
7162102
7163403
7163501
7163701
7163702

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการขอมูล 1
3(3-0-6)
การวิเคราะหเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
การทําเหมืองขอมูล
3(2-2-5)
ขอมูลขนาดใหญ
3(2-2-5)
การหาคาที่เหมาะสมที่สุด
3(2-2-5)
การจําลองขอมูลและสรางตัวแบบ
3(2-2-5)
รวม
18 หนวยกิต

หมวดวิชา
เฉพาะดานแกน
เฉพาะดานแกน
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
7163102
7163201
7162301
7163703
XXXXXXX
XXXXXXX

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการขอมูล 2
จริยธรรมและกฎหมายสําหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร
การวิจัยเบื้องตนดานวิทยาการขอมูล
การวิเคราะหการถดถอยและการพยากรณ
รายวิชาเฉพาะดาน เลือก 1
รายวิชาเฉพาะดาน เลือก 2
รวม
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(x-x-x)
3(x-x-x)
18 หนวยกิต

หมวดวิชา
เฉพาะดานแกน
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานบังคับ
เฉพาะดานเลือก
เฉพาะดานเลือก

รหัสวิชา
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX
7163301

7164901
7164903

รหัสวิชา

7164902
7164904

สรุป

ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
รายวิชาเฉพาะดาน เลือก 3
3(x-x-x)
เฉพาะดานเลือก
รายวิชาเฉพาะดาน เลือก 4
3(x-x-x)
เฉพาะดานเลือก
รายวิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
เลือกเสรี
รายวิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
เลือกเสรี
โครงงานดานวิทยาการขอมูล
3(2-2-5)
เฉพาะดานบังคับ
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่ง
แบบฝกประสบการณวิชาชีพ
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาการขอมูล 2(90)
แบบสหกิจศึกษา
การเตรียมสหกิจศึกษาดานวิทยาการขอมูล
1(45)
รวม
16 หรือ 17 หนวยกิต
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
หมวดวิชา
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ เลือกเรียนแบบใดแบบหนึ่ง
แบบฝกประสบการณวิชาชีพ
การฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาการขอมูล 5(450)
แบบสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษาดานวิทยาการขอมูล
6(540)
รวม
5 หรือ 6 หนวยกิต

จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา
(1) กลุมวิชาแกน
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก ไมนอยกวา
(4) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
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133
30
97
18
60
12
7
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

รหัสวิชา
1500133

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาไทย การใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น และการเขี ย นภาษาอั ง กฤษในชี วิ ต ประจํ า วั น การฟ ง
เพื่อจับใจความสําคัญและตอบคําถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอานจับใจความสําคัญและ
สรุปความ การเขียนประโยคและอนุเฉท
Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for main
ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas, reading for main
ideas and details and writing sentences and paragraphs

1500135

ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน การแนะนําตนเอง
และองคกร การสัมภาษณ การพูดโตตอบทางโทรศัพท การนําเสนองาน การอานเอกสาร การเขียนจดหมาย
สมัครงาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหวางหนวยงาน การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส
Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and organization
introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job application form
writing, interoffice memo writing and e-mail communicating
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รายวิชาเลือก
1500136
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทักษะการใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน การทักทายและการลา การแนะนํา
ตนเอง และผูอื่น การกลาวคําขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อสินคา
Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell, introducing
oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink ordering and shopping
1500137

การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทํางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทั ก ษะการฟ ง และพู ด ภาษาจี น ในการทํ า งาน การขอข อ มู ล การสนทนาทางโทรศั พ ท
การนัดหมาย การสัมภาษณ การรับฝากขอความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติยอ
Chinese listening and speaking at work, asking for information, telephoning,
making appointments, interviewing, leaving messages and job application form and resume
writing

1500138

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อั กษรและระบบเสี ย งในภาษาญี่ ปุน คํ าศัพ ทแ ละอั กษรคั น จิพื้ น ฐาน โครงสร างประโยค
ขั้นพื้นฐาน คําทักทายในชีวิตประจําวันและการสื่อสารดวยภาษาญี่ปุนเบื้องตน
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters, basic
sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication

1500139

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาญี่ปุนและการใชภาษาญี่ปุนในการสื่อสาร

ในชีวิตประจําวัน
Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in daily
life communication
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1500140

ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็อกเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเนนเสียงและพยางค รูปประโยค
พื้น ฐาน การทั กทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจําวัน การพูดเกี่ย วกับ ตัว เอง เพื่อน ครอบครัว กิจ กรรม
ในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels, stress and
syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes and accessories

1500141

สนทนาภาษาตากาล็อก
3(3-0-6)
Conversation in Tagalog
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องตน
Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก
และกิ จ กรรมในชี วิ ตประจํ า วั น การรั บ ประทานอาหารนอกบาน การท องเที่ย ว การเดิน ทาง การซื้อของ
การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาตากาล็อกในสถานการณตาง ๆ
วัฒนธรรมในประเทศฟลิปปนสและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language in different situations and
contexts, Filipino cultures and communication strategies
1500142
ภาษามาเลยเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Malay
ภาษามาเลย เบื้องตน ตัว อักษร พยัญชนะและสระ การเนน เสีย งและพยางค รูป ประโยค
พื้น ฐาน การทั กทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจําวัน การพูดเกี่ย วกับ ตัว เอง เพื่อน ครอบครัว กิจ กรรม
ในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, stress and
syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself,
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes and accessories

26

1500143

สนทนาภาษามาเลย
3(3-0-6)
Conversation in Malay
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500142 ภาษามาเลยเบื้องตน
Pre-requisite: 1500142 Basic Malay
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก
และกิ จ กรรมในชี วิ ตประจํ า วั น การรั บ ประทานอาหารนอกบาน การทองเที่ย ว การเดิน ทาง การซื้อของ
การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษามาเลยในสถานการณตาง ๆ
วัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in different situations and
contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication strategies

1500144

ภาษาลาวเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Lao
ภาษาลาวเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น
การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones, basic
sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, family, daily
activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal numbers, clothes
and accessories

1500145

สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500144 ภาษาลาวเบื้องตน
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิ จ กรรมในชี วิ ตประจํ า วั น การรั บ ประทานอาหารนอกบาน การท องเที่ย ว การเดิน ทาง การซื้อของ
การสนทนาของนั กท องเที่ ย ว กี ฬา การแลกเปลี่ย นความคิดเห็น การใชภ าษาลาวในสถานการณตาง ๆ
วัฒนธรรมลาวและ กลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
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transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in different situations and
contexts, Lao cultures and communication strategies
1500146

ภาษาพมาเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Burmese
ภาษาพมาเบื้องตน ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต รูปประโยคพื้นฐาน การทักทาย
และการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรมในชี วิ ต ประจํ า วั น
การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and tones,
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, family,
daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal numbers,
clothes and accessories
1500147

สนทนาภาษาพมา
3(3-0-6)
Conversation in Burmese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500146 ภาษาพมาเบื้องตน
Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิ จ กรรมในชี วิ ตประจํ า วั น การรั บ ประทานอาหารนอกบาน การท องเที่ย ว การเดิน ทาง การซื้อของ
การสนทนาของนั กท องเที่ ย ว กี ฬา การแลกเปลี่ย นความคิดเห็น การใชภาษาพมาในสถานการณตาง ๆ
วัฒนธรรมพมาและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language in different situations and
contexts, Burmese cultures and communication strategies

1500148

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(3-0-6)
Basic Vietnamese
ภาษาเวี ย ดนามเบื้ อ งต น ตั ว อั ก ษร พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต รู ป ประโยคพื้ น ฐาน
การทั ก ทายและการสนทนาในชี วิ ต ประจํ า วั น การพู ด เกี่ ย วกั บ ตั ว เอง เพื่ อ น ครอบครั ว กิ จ กรรม
ในชีวิตประจําวัน การบอกเวลา คําศัพทในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผาและอุปกรณตางๆ
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels and
tones, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends,
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family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal
numbers, clothes and accessories
1500149

สนทนาภาษาเวียดนาม
3(3-0-6)
Conversation in Vietnamese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน 1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน
Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese
ทักษะการฟงเพื่อความเขาใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรก
และกิ จ กรรมในชี วิ ตประจํ า วั น การรั บ ประทานอาหารนอกบาน การท องเที่ย ว การเดิน ทาง การซื้อของ
การสนทนาของนักทองเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใชภาษาเวียดนามในสถานการณตาง ๆ
วัฒนธรรมเวียดนามและกลยุทธการสื่อสาร
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,
transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese language in different situations and
contexts, Vietnamese cultures and communication strategies
(2) กลุมวิชาสังคมศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000112
การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
Thai Government and Politics
ความรูพื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การวิเคราะห การแสดงทัศนะตอการเมืองและ
การปกครองของไทย เหตุการณทางประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต
สมัยสุโขทัยจนถึงปจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน
Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and expressing idea
on Thai government and politics, crucial events of Thai history, changing of Thai government
and politics from Sukhothai era to present in relation to economic, social, cultural and
influence of globalization

2000113

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตัว ของกลุ มประเทศตามแนวคิดภูมิภ าคนิย ม พัฒ นาการของสมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตหรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคงอาเซียน ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสั งคมและวั ฒนธรรมอาเซียน ขอมูลพื้นฐานและบทบาทของประเทศสมาชิ ก
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อาเซียน ประวัติศาสตรประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองคกรคูเจรจาอาเซียน และความเปน
พลเมืองอาเซียน
Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of Association
of South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security Community (APSC),
ASEAN Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), fundamental
information and roles of ASEAN countries members, ASEAN historical background, ASEAN
dialogue partnership and ASEAN citizenship
2000114

สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
Thai Society in Global Context
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธระหวางไทยกับ
สังคมโลกในชวงเวลาตางๆ ตั้งแตกอนสมัยใหมจนถึงปจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับสากล การปรับตัว
และความรวมมือของไทยในประชาคมโลก
Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation between Thai
and other countries in different periods from pre-modernism to post-modernism, roles of
Thailand in international context, adaptation and cooperation of Thailand and global
community

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000115
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม ระบบนิ เ วศ ความหลากหลายทางชี ว ภาพและ
ความมั่น คงทางอาหาร ภั ย ธรรมชาติและวิกฤตการณทางสิ่งแวดลอม โดยกระบวนการพัฒนามนุษยเพื่อ
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาทองถิ่นอยางยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food security,
natural disaster, environmental crisis, human development process for resources and
environmental management for sustainable locality development
2000116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กฎหมายที่ ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น หลั ก สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพขั้ น พื้ น ฐาน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแพง
30

และพาณิชย กฎหมายอาญา การดําเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกตและบูรณาการการใชกฎหมาย
ในชีวิตประจําวัน
Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and freedom
based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to civil and
commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and integration of laws
used in daily life
(3) กลุมวิชามนุษยศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิด เกี่ย วกับ ชี วิตและจริย ธรรม ป ญหาทางจริย ธรรมในสั งคมปจ จุ บัน หลั กจริย ธรรม
เพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ
Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society, ethical
principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the philosophy of
sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness and public
consciousness
2500115

จิตอาสาพัฒนาทองถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด อุดมการณ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน ทองถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สรางงานจิตอาสาเพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน ทองถิ่น
กรณีศึกษาบทบาท หนาที่ของบุคคล กลุม องคกร หนวยงานที่ทํางานดานจิตอาสา การบําเพ็ญประโยชน หรือ
เปนอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of public
consciousness for individual, communal, and local development, roles of individual and nonbenefit organizations, case studies and voluntary processes devoting to community
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รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500116
สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ความหมายและคุณคาของสุนทรียภาพดานทัศนศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลปและการแสดง
การเสริมสรางการรับรูและความซาบซึ้งทางดานสุนทรียภาพ
Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical drama,
performance art, aesthetic perceptions and appreciation
2500117

จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความสําคัญของจิตวิทยาตอการดําเนินชีวิต องคประกอบและปจจัยของพฤติกรรมมนุษย
ธรรมชาติ พั ฒ นาการของมนุ ษ ย การรู จั ก ตนเองและผู อื่ น การปรั บ ตั ว ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การพั ฒ นาตน
มนุษยสัมพันธ และการทํางานเปนทีม การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
Importance of psychology for life, components and factors of human behaviors,
nature of human development, understanding self and others, effective adjustment, self–
development, human relations, teamwork and application of psychology for happiness in life

2500118

สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสําคัญของสารสนเทศและการรูสารสนเทศ แหลงสารสนเทศและการให
บริการ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธและทักษะการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน
(OPAC) และการสืบคนฐานขอมูลออนไลน การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอางอิงและบรรณานุกรม
กฎหมายและจริยธรรมในการใชสารสนเทศ
Definitions and importance of information technology and information literacy,
information resources and services, classification of information resources, strategies and skills
in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching, academic report writing,
reference citation and laws and ethics for information use

2500119

ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวั ติ ค วามเป น มาของอาณาจั ก รทวารวดี ลั ก ษณะทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง
การปกครอง ความเจริญรุงเรืองของศิลปวัฒนธรรม รองรอยของทวารวดีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศไทย
ตลอดจนความสําคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีตอจังหวัดนครปฐม
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History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics and
government, art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in different regions
of Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom province
(4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุ ษย การพัฒนาลักษณะการคิด และกระบวนการคิ ด
ความคิดสรางสรรค การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร ตรรกศาสตรและการใชเหตุผล
การวิเคราะหขอมูลขาวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกตใชในการแกปญหาในชีวิตประจําวัน
Principles and process of human thinking, development of cognitive attributes
and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge and
methodology, logic, data analysis, decision making process and application of the knowledge
in daily life
4000125

วิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุดมุงหมายของวิทยาศาสตรการกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชนของ
การออกกํ าลั งกาย การออกกํา ลังกายด วยกิจ กรรมทางกาย การเลนกีฬา มารยาทของการเปน ผูเลนและ
ผูดูกีฬาที่ดี การสรางเสริมสมรรถภาพทางกายและการสรางเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่เกิด
จากการออกกําลังกาย
Definitions and objectives of sport science, principles, categories and
advantages of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players and
watchers, physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising injuries

4000126

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองคประกอบของระบบคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรับการสืบคนขอมูล โปรแกรมประยุกตดานการประมวลผลคํา
ด านตารางคํ า นวณ ด า นการนํ า เสนอ ด า นการสื่อ สารผานเครื อขา ย ระบบความปลอดภัย ของเครือ ขา ย
คอมพิวเตอร กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับการใชงานคอมพิวเตอร รวมถึงสุขภาวะของการใช
คอมพิวเตอร
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Definitions and components of the computer system and information and
communication technology; use of information and communication technology for data
retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation, network
communication, network security system, computer ethics and cyber laws, and computer
ergonomics
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่ มี ต อ การเปลี่ ย นแปลงของโลกในป จ จุ บั น
ดานการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติ ดานพลังงาน ภาวะโลกรอน ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และภัยธรรมชาติ ดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
Effects of science and technology on global changes, development of
community and country, energy and global warming, natural resources, environment, disaster,
agriculture, and agricultural industry
4000128

การสรางเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
Well-being Promotion
ความสําคัญของสุขภาพ ดานรางกายและอารมณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยสวนบุคคล
และสิ่งแวดลอมในชุมชน โรคและวิธีการปองกันโรค การสรางเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะสวนบุคคล และทักษะ
การเชื่ อมโยงระหว างตนเองและผู อื่น ให ดํา รงชีวิตอยูอยางเปน สุข หลักการสงเสริมสุขภาพแบบองคร วม
หลักการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณคาของการออกกําลังกาย สมรรถภาพทางกายและ
การตรวจสอบสุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
Importance of physical and emotional health, food, medicines and herbs,
personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality development,
personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health promotion, health fitness,
awareness and appreciation of benefits of exercise, physical fitness, health checkup and health
insurance system in Thailand

4000129

นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความสํ า คั ญ และประโยชน ข องกิ จ กรรมนั น ทนาการ กิ จ กรรมนั น ทนาการ
ในชีวิตประจําวัน ผูน ํานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสําหรับตนเองและครอบครัว
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Definitions, importance and advantages of recreation activities, recreation
activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities for oneself and
family
4000130

ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
3(3-0-6)
Health Insurance System in Thailand
ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและตางประเทศ
การเขาถึงสิทธิประโยชน การบริ หารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบหลักประกันสุขภาพ
แหงชาติ
Philosophy, concepts, principles and health insurance system, development of
health insurance system of Thailand and other countries, fund management and citizen rights
under the National Health Insurance System

4000131

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตรพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สัดสวน รอยละ การคํานวณอัตรากาวหนาที่ใชใน
การชําระคาไฟฟาและน้ําประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผอนชําระ และคณิตศาสตรประกันภัย
Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of
progressive rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment systems
and actuarial science
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
(1) กลุมวิชาแกน
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7161101
แคลคูลัส 1
3(3-0-6)
Calculus 1
ลิ มิ ต และความต อ เนื่ อ ง อนุ พั น ธ การหาอนุ พั น ธ ข องฟ ง ก ชั น พี ช คณิ ต ฟ ง ก ชั น อดิ ศั ย
การประยุกตอนุพันธ และอินทิกรัล
Limits and continuity, derivatives, differentiation of algebraic functions,
transcendental functions, applications of derivatives and integrals
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7161102

สถิติสําหรับวิทยาการขอมูล
3(2-2-5)
Statistics for Data Science
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงแบบสุม
ที่ สํ า คั ญ การประมาณค า ช ว งแห ง ความเชื่ อ มั่ น การทดสอบสมมติ ฐ าน การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวน
การถดถอย สหสัมพันธ การทดสอบไคสแควร และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
Basic concepts of probability, probability distributions, important sampling
distributions, estimation, confidence intervals, hypothesis testing, analysis of variance,
regression, correlation, chi – square tests and using programming package for research

7162101

คณิตศาสตรวิยุต
3(3-0-6)
Discrete Mathematics
เซต ลํ าดั บ ฟ งก ชั น ตรรกศาสตร การเติบ โตของฟงกชัน วิธีการพิสูจ นและอุป นัย วิธีทาง
คณิตศาสตร นิยามและขั้นตอนวิธีแบบเรียกซ้ํา วิธีการนับ ความสัมพันธแบบปรากฏซ้ํา และความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับทฤษฎีกราฟ
Set, sequence, function, logic, growth of function, proof techniques and
mathematical inductions, recursive definitions and algorithms, count methods, recursive
relation and introduction to graph theory

7162102

การวิเคราะหเชิงตัวเลข
3(3-0-6)
Numerical Analysis
การวิเคราะหคาผิดพลาด ผลตางจํากัด การประมาณคาในชวง วิธีกําลังสองนอยที่สุด การหา
อนุพันธเชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลขโดยสูตรนิวตัน-โคตัส ผลรวมอนุกรม และผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการพีชคณิตและสมการเชิงอนุพันธ
Error analysis, finite difference, interpolation, methods of least square,
numerical differentiation, numerical integration by using Newton-Cotes formula, series
summability, and numerical solution of algebraic equations and differential equations

7163101

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการขอมูล 1
3 (3-0-6)
English for Data Science 1
ทักษะเบื้องตนเกี่ยวกับการฟง พูด อาน และเขียน สําหรับนักวิทยาการขอมูล
Basic skills in listening, reading, speaking, and writing for data scientist
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7163102

ภาษาอังกฤษสําหรับวิทยาการขอมูล 2
3 (3-0-6)
English for Data Science 2
ทักษะการฟง พูด อาน และเขียน เพื่อการนําเสนอขอมูลและการเขียนรายงานดานวิทยาการ
ขอมูล และการสืบคนขอมูลภาษาอังกฤษจากฐานขอมูลตาง ๆ
Skills in listening, reading, speaking, and writing for presentations and report
writing in data science; and retrieving data in English from various databases
(2) กลุมวิชาเฉพาะดานบังคับ
กลุมวิชาคอมพิวเตอร

- กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7163201
จริยธรรมและกฎหมายสําหรับวิชาชีพคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Ethics and Legal Aspects in Computer Professions
บริบททางสังคมของคอมพิวเตอร จริยธรรมและความรับผิดชอบทางคอมพิวเตอร กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร นโยบายดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ กฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับกิจการโทรคมนาคม การกระทําความผิดทางคอมพิวเตอร ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส การคุมครอง
ขอมูลสวนบุคคลและความเปนสวนตัว ทรัพยสินทางปญญา และกฎหมายเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
Computer in social context, ethics and accountabilities in computer, regulations
relating to computer professions, country’s information and communication technology
policies, telecommunication regulations, computer fraud and abuse, electronic business, data
protection and privacy, intellectual property and copyright laws
- กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7162301
การวิจัยเบื้องตนดานวิทยาการขอมูล
3(2-2-5)
Introduction to Research in Data Science
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยดานวิทยาการขอมูล ปญหาการวิจัย วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
สมมติฐานการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุมตัวอยาง เครื่องมือวิจัย การ
วิเคราะหขอมูล และการเขียนรายงานการวิจัย
Basic knowledge of data science research, research problems, related
literatures, hypotheses, research variables, research design, population and sample, research
tools, data analysis, and writing research reports
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7163301

โครงงานดานวิทยาการขอมูล
3(2-2-5)
Data Science Project
บูรณาการความรูเพื่อจัดทําโครงงานทางดานวิทยาการขอมูลในการแกปญหาอยางเปนระบบ
โดยการศึ กษาป ญ หาและความต อ งการของสถานประกอบการ จั ด ทํ า ระบบ หรื อ ตั ว แบบการวิ เ คราะห
เชิงทํานาย โดยมีสถานประกอบการและอาจารยที่ปรึกษาโครงงานควบคุมดูแล
Integrated knowledge to solve problems in data science projects by studying
problems and requirements in corporation, implementing systems or predictive analytic
models under supervision of corporation and advisor

- กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7161401
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิทยาการขอมูล 1
3(2-2-5)
Computer Programming for Data Science 1
หลั ก การเขี ย นโปรแกรมเชิ ง โครงสร า ง การวิ เ คราะห ป ญ หา การเขี ย นผั ง งาน รู ป แบบ
ไวยากรณ ข องภาษาคอมพิ ว เตอร ฟ ง ก ชั น การรั บ เข า/ส ง ออกข อ มู ล ชนิ ด ข อ มู ล ตั ว ดํ า เนิ น การ เงื่ อ นไข
การวนซ้ํา โปรแกรมยอย ฟงกชัน และการจัดการแฟมขอมูลเบื้องตน
Principles of structural programming, problem analysis, flowchart drawing,
syntax of computer language, input/output functions, data types, operators, conditions, loops,
procedures, functions, and introduction to file management
7161402

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับวิทยาการขอมูล 2
3(2-2-5)
Computer Programming for Data Science 2
การเขียนโปรแกรมเพื่อจัดการขอมูลและหนว ยความจํา เวคเตอร เมตริกซ การวิเคราะห
ขอมูลทางสถิติเบื้องตน การเปลี่ยนรูปขอมูล การจัดการกับแฟมขอมูล และการนําเสนอขอมูล
Programming for management of data and memory, vector, matrix; analysis of
basic statistical data; data transformation; file management; and data presentation

7163401

การจินตทัศนขอมูล
3(2-2-5)
Data Visualization
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการจินตทัศนขอมูล การสื่อสารดวยขอมูล หลักการออกแบบกราฟก
การรับรูของมนุษย ทฤษฎีสี และเทคนิคในการนําเสนอขอมูล และการนําเสนอและการสื่อสารขอมูลดว ย
เครื่องมือการจินตทัศน
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Fundamentals of data visualization, data communicating, graphic design
principles, human perceptions, color theory and data presentation techniques; and data
presentation and communication using visualization tools
7163402

การเรียนรูของเครื่อง
3(2-2-5)
Machine Learning
แนวคิดและเทคนิคการเรียนรูของเครื่อง ขั้นตอนวิธีการเรียนรูของเครื่องทั้งแบบมีผูสอนและ
ไมมีผูสอน การจําแนกประเภทขอมูล การพยากรณ การจัดกลุมขอมูล และการทดสอบประสิทธิภาพของ
แบบจําลอง
Concepts and techniques of machine learning, supervised and unsupervised
learning algorithms, data classification, prediction, data clustering and performance evaluation
of models

7163403

การทําเหมืองขอมูล
3(2-2-5)
Data Mining
แนวคิดการทําเหมืองขอมูล คลังขอมูล ขอมูลและการเตรียมขอมูล การวัดความคลายและ
ความตาง สถิติพื้นฐานในการทําเหมืองขอมูล การคนพบความรูจากฐานขอมูล หลักการและขั้นตอนวิธีในการ
จําแนกประเภทขอมูล กฎความเชื่อมโยง การประเมินประสิทธิภาพของตัวจําแนกประเภท วิธีการรวมกลุม
ปญหาหลายกลุม การจัดกลุมขอมูล และการประยุกต
Concepts of data mining, data warehouse, data and data preprocessing,
similarity and dissimilarity measuring, basic statistics in data mining, knowledge discovery from
database, classification concepts and algorithms, association rules, evaluating classifier
performance, ensemble methods, multiclass problems, clustering and applications

- กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7162501
โครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Data Structure and Algorithms
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางขอมูลและขั้นตอนวิธี การวิเคราะหประสิทธิภาพขั้นตอนวิธี
แถวลําดับ รายการโยง กองซอน แถวคอย การเวียนเกิด ตนไม กราฟ การเรียงลําดับ และการคนหาขอมูล
Introduction to data structure and algorithms, algorithm analysis, array, linked
list, stack, queue, recursive, tree, graph, sorting and searching
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7162502

เครือขายคอมพิวเตอรและการประมวลผลกลุมเมฆ
3(2-2-5)
Computer Networking and Cloud Computing
ประเภทของการสื่อสารขอมูล อุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร สถาปตยกรรมของ
เครือขายคอมพิวเตอร มาตรฐานโอเอสไอ การออกแบบระบบเครือขายคอมพิวเตอร โครงสรางพื้นฐานของการ
ประมวลผลแบบกลุมเมฆ และการประยุกตใช
Types of communication, computer networking equipment, computer network
architecture, OSI standard, computer network design, infrastructure of cloud computing and
applications

7162503

ระบบฐานขอมูล
3(2-2-5)
Database System
ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ ระบบข อ มู ล ระบบการจั ด การฐานข อ มู ล ทฤษฎี เ ชิ ง สั ม พั น ธ
การออกแบบฐานขอมูล แบบจําลองขอมูล การทําขอมูลใหอยูในรูปแบบบรรทัดฐาน ภาษาสอบถามขอมูล
และขอมูลกึ่งโครงสราง
Introduction to data system, database management system, relational theory,
database design, data models, normalization, structured query language and semi-structured
data

7163501

ขอมูลขนาดใหญ
3(2-2-5)
Big Data
บทบาทของขอมูลขนาดใหญในโลกธุรกิจ การใชเครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวม
ประมวลผล วิเคราะห และจินตทัศนชุดขอมูลขนาดใหญที่มีความซับซอน ตัวอยางและกรณีศึกษาการใชขอมูล
ขนาดใหญในธุรกิจ
Roles of big data in business, tools and techniques in complex and big data
collecting, processing, analyzing and visualizing; examples and case studies of big data in
business

- กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7161601
สถาปตยกรรมและระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร
3(2-2-5)
Computer Architecture and Operating System
ระบบคอมพิวเตอรและระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซส การจัดลําดับงาน โครงสรางของ
หนวยประมวลผลกลาง สถาปตยกรรมการประมวลผลแบบขนาน การจัดการหนวยความจําภายนอกและ
ภายใน หนว ยความจํ าเสมือน สถาปตยกรรมชุ ดคําสั่ง การประมวลผลเชิงเวคเตอร สเกลารและไปปไลน
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การจัดการฮารดแวรและซอฟตแวร การปองกันและการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร ปฏิบัติการ
ติดตั้งและใชงานระบบปฏิบัติการ
Computer systems and operating systems, process management, job
scheduling, structure of central processing unit, parallel processing architecture, internal and
external memory management, virtual memory, instruction set architecture, processing vector,
scalar and pipeline, management of hardware and software, computer system security and
protection, operating system installation and use
กลุมวิชาการคํานวณ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7162701
แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
ปริพันธไมจํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธจํากัดเขตและการประยุกต ปริพันธไมตรงแบบ
ลําดับและอนุกรมอนันต และการลูเขา
Indefinite integrals, techniques of integration, definite integrals and
applications, improper integrals, sequences and infinite series, and convergence
7163701

การหาคาที่เหมาะสมที่สุด
3(2-2-5)
Optimizations
ทฤษฎีการหาคาที่เหมาะสมที่สุดดั้งเดิม วิธีการหาคาที่เหมาะสมที่สุดหนึ่งมิติ รวมทั้งเทคนิค
ตัวคูณลากรองจและการคนหา การประยุกตใชกับการสรางกราฟ การหาคาที่เหมาะสมที่สุดแบบไมมีเงื่อนไข
วิธีการสตีพเพสเดสเซนท วิธีการของนิวตั น และ ควอนไซนิวตั น การหาคาที่เหมาะสมที่สุดแบบมีเงื่อนไข
การสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร วิธีการโปรแกรมเชิงเรขาคณิตเบื้องตน การโปรแกรมไมเชิงเสน การหา
คาที่เหมาะสมที่สุดแบบมอนติคารโล ขั้นตอนวิธีการคนหาแบบสุม และการหาคําตอบของปญหาการหาคา
ที่เหมาะสมที่สุดดวยคอมพิวเตอร
Classical optimization theory, one-dimensional optimization methods including
Lagrange multiplier and search techniques, application to curve fitting, unconstrained
optimization, method of steepest descent, Newton's and Quasi-Newton methods, constrained
optimization, formulation of mathematical models, elementary geometric programming,
nonlinear programming, Monte Carlo optimization, random search algorithm and computer
solutions of optimization problems
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7163702

การจําลองขอมูลและสรางตัวแบบ
3(2-2-5)
Data Simulation and Modelling
ระบบและตัวแบบ การจําลองแบบเหตุการณไมตอเนื่อง การสรางตัวแบบจําลอง การสราง
เลขคลายสุม การทดสอบเลขคลายสุม และการวิเคราะหผลการจําลองแบบ
Systems and models, simulation of discrete events, modelling simulation,
pseudo random number generation, pseudo random number testing and analysis of
simulation output

7163703

การวิเคราะหการถดถอยและการพยากรณ
3(3-0-6)
Regression Analysis and Forecasting
ตั ว แบบการถดถอยเชิ ง เส น อย า งง า ย สหสั มพั น ธ วิ ธี กํ า ลั งสองน อ ยที่ สุ ด การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของตัวแบบ การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ตัวแบบการถดถอยแบบไมเชิงเสน และตัวแปรหุน
Simple linear regression models, correlation, least squares method, model
adequacy checking, multiple regression analysis, nonlinear regression models and dummy
variable

กลุมวิชาดานธุรกิจ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
3561101
องคการและการจัดการ
3(3-0-6)
Organization and Management
แนวคิ ด ทฤษฎี ท างด า นการจั ด การ ความหมายและประเภทขององค ก าร หน า ที่ ข อง
การจั ด การตั้ ง แต ก ารวางแผนการจั ด โครงสร า งองค ก าร การจั ด บุ ค คลเข า ทํ า งาน การอํ า นวยการและ
การควบคุม การนําทฤษฎีทางดานการจัดการมาประยุกตใชใหเขากับการทํางานในองคการ
Concepts of management theory, meaning and types of organization, function
of management including organization structure, staffing, directing and control, apply the
management theory for working in the organization
3563203

การเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
Entrepreneurships
หลักทฤษฎีและปฏิบัติของการจัดการธุรกิจ คุณสมบัติของผูประกอบการที่ดี แนวทางการ
จัดตั้งธุรกิจ การจัดรูปแบบองคกร การบริหารบุคลากร การผลิต การตลาด การบริหารเงินทุน ผลกระทบของ
ธุรกิจตอสังคม สิ่งแวดลอม การเสริมสรางความคิดสรางสรรค จรรยาบรรณของนักธุรกิจ
Theory and implementation of business management, successful entrepreneur
characteristics, means to establish a business, organizing, personnel management, production,
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marketing, financial management, impact of business on society and environment, creative
thinking enhancing, and business ethics
3591102

เศรษฐศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Economics
แนวคิด ความสําคัญของเศรษฐศาสตร ระบบเศรษฐกิจ อุปสงค อุปทาน ทฤษฎี พฤติกรรม
ของผู บริ โ ภค ทฤษฎี การผลิต ตลาด รายไดป ระชาชาติ การเงิน การธนาคาร การคลังและการคาระหวาง
ประเทศ
Concepts and importance of economics, supply, demand, theory of consumer
behavior, production theory, marketing, GDP, finance and banking, and international business

(3) กลุมวิชาเฉพาะดานเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
7164302
ธุรกิจอัจฉริยะ
3(2-2-5)
Business Intelligence
หลั ก การและความต อ งการสํ า หรั บ ระบบธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะ วิ ธี ก ารระบบธุ ร กิ จ อั จ ฉริ ย ะ
การจั ด การประสิ ท ธิ ภ าพองค ก รธุ ร กิ จ การจั ด การกิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ รายงานขั้ น สู ง การจั ด การข อ มู ล
ในสิ่งแวดลอมระบบธุรกิจอัจฉริยะ การจินตทัศนและการวิเคราะหเชิงสถิติ การบริหารผลการปฏิบัติงานดวย
แผนภาพวิเคราะหขอมูลหรือตัวเลข และคลังขอมูลขนาดใหญ
Principles and requirements of Business Intelligence (BI), BI methodology,
enterprise performance management, managing business activities, advanced reporting, data
management in BI environment, data visualization and statistical analysis, business
performance management using dashboards and enterprise data warehouse
7164303

ชีวสารสนเทศศาสตร
3(2-2-5)
Bioinformatics
จี โ นมิ กส การรวบรวม การวิ เ คราะห และการแปลความหมายขอ มูล ทางชีว วิท ยา การ
วิเคราะหลําดับนิวคลีโอไทด การวิเคราะหแบบแผนการแสดงออกของยีนโดยวิธีไมโครอะเรย การวิเคราะห
ลําดับของกรดอะมิโน การหาโครงสรางและการวิเคราะหแบบแผนโปรตีน
Genomics; collection, analysis and interpretation of biological data; analysis of
DNA sequence, analysis of gene expression profiles using microarray, analysis of amino acid
sequence, structural characterization and protein profiles analysis
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7164304

การทําเหมืองเว็บ
3(2-2-5)
Web Mining
หลักการเบื้องตนการทําเหมืองเว็บ สถาปตยกรรมของเว็บ สถาปตยกรรมของโปรแกรมคนหา
การทําเหมืองโครงสรางเว็บและการวิเคราะหเชื่อมโยง เทคนิคครอวลิง การคนหาและการทําดรรชนี การทํา
เหมืองเว็บคอนเทนต การวิเคราะหแฟมลงบันทึกเขาออกบนเซิรฟเวอร และการประยุกตใช
Basic principles of web mining, web architecture, searching program
architecture, web structure mining and link analysis, crawling technique, indexing and
searching, web mining content, server logs analysis, and applications

7164305

การตลาดดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Marketing
หลักการเบื้องตนของการตลาด เครื่องมือการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการวิเคราะหการตลาด
เว็บ การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือคนหา การใชงานเว็บและความนาเชื่อถือ การตลาดบนเครือขายสังคม
และแนวโนมของการตลาดดิจิทัล
Basic principles of marketing, digital marketing tools, web marketing analytic
tools, Search Engine Optimization (SEO), web usability and trust, social network marketing and
trends

7164306

แนวโนมและประเด็นปจจุบันดานวิทยาการขอมูล
Trends and Current Issues in Data Science
หัวขอที่นาสนใจในปจจุบัน และแนวโนมทางดานวิทยาการขอมูล
Interesting issues and trends in data science

7164401

3(2-2-5)

การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ
3(2-2-5)
Big Data Analytics
ทฤษฎีและวิธีการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญแบบมีโครงสราง กึ่งโครงสราง และไมมีโครงสราง
โดยใชคณิตศาสตร สถิติ การเรียนรูของเครื่อง และ กระบวนการสุม การเขียนโปรแกรมเพื่อวิเคราะหขอมูล
ขนาดใหญ แบบมีโครงสราง กึ่งโครงสราง และไมมีโครงสราง
Big data theories and techniques to analyze structured, semi-structured and
unstructured data by applying mathematics, statistics, machine learning and sampling
techniques; programming to analyze structured, semi-structured and unstructured big data
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7164403

การคํานวณเชิงวิวัฒนาการ
3(2-2-5)
Evolutionary Computation
หลักการเบื้องตนเกี่ยวกับทฤษฎีการวิวัฒนาการและกฎการคัดเลือกโดยธรรมชาติ การจําลอง
กระบวนการวิวัฒนาการดวยคอมพิวเตอร การสรางประชากร การประเมินคาความเหมาะ การคัดเลือก และ
การสืบพันธุ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม กําหนดการเชิงพันธุกรรม และการประยุกตใช
Basic principles of evolutionary theory and natural selection laws; computer
simulation of evolution process, population generation, fitness evaluation, selection and
reproduction; Genetic Algorithm (GA), Genetic Programming (GP), and applications

7164404

โครงขายประสาทเทียม
3(2-2-5)
Artificial Neural Network
สถาปตยกรรมโครงขายประสาทเทียม เพอรเซ็ปตรอนหลายชั้น โครงขายประสาทเทียมแบบ
ไปข างหนาและส งคายอนกลับ กระบวนการเรียนรูแบบมีผู สอน ขั้น ตอนการสงคาย อนกลับ ตรรกศาสตร
คลุมเครือ ความสัมพันธของโครงขายประสาทเทียม และการประยุกตใช
Neural Network architecture, multi-layer perceptron, forward and backward
Neural Network, supervised learning, backpropagation, fuzzy logic, relationship of Neural
Network and applications

7164501

การประมวลผลภาพ
3(2-2-5)
Image Processing
หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการประมวลผลภาพดิจิทัล ระบบการมองเห็นของมนุษย การแปลง
ภาพสูระดับสีเทา การปรับภาพในโดเมนพื้นที่ การหาขอบของวัตถุ การกรองขอมูลภาพ การประมวลผลภาพ
กับรูปรางและโครงสรางของภาพ การปรับปรุงคุณสมบัติของภาพ การแยกขอมูลภาพ และขั้นตอนวิธีสําหรับ
ประมวลผลรูปภาพ
Fundamentals of digital image processing, perception systems, grey-level
transformations, spatial domain, edge detection, image filtering, morphological image
processing, image enhancement, segmentation and algorithms for image processing

7164502

อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง
3(2-2-5)
Internet of Things
หลั กการพื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ กับ อิน เทอร เน็ ตของสรรพสิ่ ง เทคโนโลยีแ ละเครื่อ งมื อสํ าหรั บ
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง การใชอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่งเพื่อสนับสนุนโครงสรางธุรกิจสมัยใหม โมเดลธุรกิจ
สําหรับอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง และการประยุกตใช
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Fundamentals of Internet of Things (IoT), technologies and tools for IoT, use of
IoT for supporting modern business organizations, business models for IoT, and applications
(4) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ
แบบฝกประสบการณวิชาชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
7164901
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาการขอมูล
2(0-90)
Pre-practicum in Data Science
การเตรียมความพรอมดานพฤติกรรม บุคลิกภาพ ศิลปะการพูด จรรยาบรรณวิชาชีพดาน
คอมพิวเตอร เจคติที่ดีในการทํางานรวมกันเปนทีม วิธีการในการนําเสนอผลงาน และการเขียนรายงาน
Preparation of behavior, personality, oratory, computer professional ethics and
positive attitude for teamwork; presentation techniques and report writing
7164902

การฝกประสบการณวิชาชีพดานวิทยาการขอมูล
5(0-450)
Professional Internship in Data Science
การฝกประสบการณวิชาชีพแบบมีสวนรวมในสถานประกอบการของรัฐหรือเอกชน และการ
นําความรูไปประยุกตใช
Internship in government or private sectors, and application of knowledge

แบบสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
น(ชั่วโมง)
7164903
การเตรียมสหกิจศึกษาดานวิทยาการขอมูล
1(45)
Pre-cooperative Education in Data Science
อบรมเตรียมความพรอมกอนสหกิจศึกษา การหาสถานประกอบการ และการเตรียมการ
จัดทําโครงงานดานวิทยาการขอมูล
Preparation training for co-operative education, corporation searching and data
science project preparation
7164904

สหกิจศึกษาดานวิทยาการขอมูล
6(540)
Cooperative Education in Data Science
ปฏิบัติงานดานวิทยาการขอมูลในสถานประกอบการ การจัดทําโครงงาน รายงาน และการ
นําเสนอผลงาน โดยมีสถานประกอบการและอาจารยนิเทศกเปนผูควบคุมดูแล
Working in data science areas in corporation, preparation of project and report,
work presentation under supervision of corporation and advisor
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให เ ลื อกเรี ย นรายวิ ช าใด ๆ ในหลักสูต รของมหาวิทยาลั ย ราชภั ฏ นครปฐม โดยไม ซ้ํากั บ
รายวิชา ที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้
3.2 ชื่อ-นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

อาจารย ดร.สุพจน
เฮงพระพรหม

ตําแหนง
อาจารย

คุณวุฒิการศึกษา
วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา
2560

2561

2562

2563

2564

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

วท.ม.(วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร)

2

ผูชวยศาสตราจารย
ดร.สุวิมล มรรควิบูลยชัย

3

อาจารย ดร.ภรัณยา
ปาลวิสุทธิ์

อาจารย

4

อาจารย ดร.ไกรุง
เฮงพระพรหม

อาจารย

ผูชวย
ศาสตราจารย

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
Ph.D. (Computer Science)
Edith Cowan University,
Australia
วท.ม. (สถิติประยุกต)
สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร
วท.บ. (สถิติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
สถาบันราชภัฏนครปฐม
ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ
ค.บ. (คอมพิวเตอรศึกษา)
สถาบันราชภัฏสกลนคร
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