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(ภาษาไทย)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก 
    (หลักสูตรนานาชาติ) 
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 (International Program) 

ช่ือปริญญา 
(ภาษาไทย)  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการข้อมูลและการวเิคราะห์เชิงลึก)    
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(ภาษาอังกฤษ)             B.Sc. (Data Science and Analytics) 

 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลังส าเร็จการศึกษา 

1. นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientist) 
2. นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst) 
3. สถาปนิกด้านข้อมูล (Data Architect) 
4. นักวิเคราะห์ธุรกิจ (Business Analyst) 
5. นักวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) 
6. ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Specialist) 
7. นักวิเคราะห์ด้านธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Analyst) 
8. นักพัฒนาด้านธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence 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) 
15. ประกอบธุรกิจส่วนตัวทางด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  
16. ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
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โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสตูร 

จ านวนหน่วยกิต 

☒ จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  135  หน่วยกิต 

☒ แบบศึกษาเต็มเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน  8   ปีการศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  7 ภาคการศึกษา 

 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน ................. ปีการศึกษา 
โครงสร้างหลักสูตร  

☒ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์    3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์    3 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์  6 หน่วยกิต 
กลุ่มวิชาภาษา     24 หน่วยกิต 

☒ หมวดวิชาเฉพาะ     93 หน่วยกิต 

☒ วิชาแกน                                  36 หน่วยกิต 

☒ วิชาเอก                              35 หน่วยกิต 
 วิชาโท        หน่วยกิต 

  ฝึกปฏิบัติ 
- เลือกเรยีนสหกจิศึกษา 7 หน่วยกิต 
- เลือกท าโครงงานและฝึกงาน 4 หน่วยกิต  

  กลุ่มวชิาเลือกสาขา 
- เลือกเรยีนสหกจิศึกษา เลือกเรียน    15 หน่วยกิต 
- เลือกท าโครงงานและฝึกงาน เลือกเรียน 18 หน่วยกิต 

☒ หมวดวิชาเลือกเสรี          ไม่น้อยกว่า  6     หน่วยกิต 
 

รายวิชา  
         1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 36     หน่วยกิต  

1.1) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จ านวน       3   หน่วยกิต 
          โดยให้เลือกเรยีนจากรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 
 HUE-101 อารยธรรมญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก 

Japanese and East Asian Civilization 
3(3-0-6) 

HUE-102 การพัฒนาบุคลิกภาพ 
Personality Development 

3(3-0-6) 

HUE-103 
 

จริยศาสตร์ธรุกิจ 
Professional Ethics 

3(3-0-6) 

HUE-104 
 

ศิลปกรรมปริทรรศน ์
Introduction to Classical Artwork 

3(3-0-6) 
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HUE-105 
 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ไทย-ญี่ปุ่น 
Thai-Japanese Local Wisdom 

3(3-0-6) 

HUE-106 
 

อารยธรรมโลก 
World Civilization 

3(3-0-6) 

 
1.2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จ านวน   3     หน่วยกิต 

        โดยให้เลือกเรยีนจากรายวิชาดังตอ่ไปนี้ 
SOE-101 จิตวิทยาทั่วไป 

General Psychology 
3(3-0-6) 

SOE-102 วัฒนธรรมองค์กรญีปุ่่น 
Japanese Corporate Culture 

3(3-0-6) 

SOE-103 การศึกษาข้ามวัฒนธรรม 
Cross-Cultural Studies 

3(3-0-6) 

SOE-104 การเมืองและการปกครองไทย 
Politics and Government of Thailand 

3(3-0-6) 

SOE-105 การสร้างและพัฒนาธุรกจิใหม่สูค่วามส าเร็จ 
Elements of Success Startup  

3(3-0-6) 

SOE-106 หลักการลงทุน 
Introduction to Prudent Investment 
 

3(3-0-6) 

1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ จ านวน     6   หน่วยกิต 
MSE-112 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

Science and Technology 
3(3-0-6) 

MSE-202 สถิติและความน่าจะเป็น 
Statistics and Probability 

3(3-0-6) 

1.4) กลุ่มวิชาภาษา   จ านวน  24  หน่วยกิต 
JPE-101 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 

Communicative Japanese 1 
3(3-0-6) 

JPE-102 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2 
Communicative Japanese 2 

3(3-0-6) 

JPE-201 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 
Communicative Japanese 3 

3(3-0-6) 

JPE-202 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 4 
Communicative Japanese 4 

3(3-0-6) 

ENE-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Listening and Speaking for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

ENE-102 การอ่านเชิงวิเคราะห ์
Critical Reading 

3(3-0-6) 
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ENE-201 การน าเสนอโครงงานมืออาชีพ 
Professional Project Based Presentation 

3(3-0-6) 

ENE-202 การเขียนเชิงธุรกิจ 
Business Writing 

3(3-0-6) 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 93       หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน                36       หน่วยกิต 
DSA-101 คณิตศาสตร์ธุรกิจ    

Business Mathematics 
3(3-0-6) 

DSA-102 คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง    
Discrete  Mathematics 

3(3-0-6) 

DSA-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ
Object-Oriented Programming 

3(3-0-6) 

DSA-104 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming Laboratory 

1(0-3-2) 

DSA-105 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 
Introduction to Data Science 

3(3-0-6) 

DSA-106 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงธุรกิจ 
Introduction to Business Data Analytics 

3(3-0-6) 

DSA-107 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structure and Algorithm 

3(3-0-6) 

DSA-201 การคัดกรองและแปลงข้อมูล  
Data Wrangling   

3(3-0-6) 

DSA-202 การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของธุรกิจ 
Business  Strategic and  Performance  Management 

3(3-0-6) 

DSA-208 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์
Web Design and Development 

3(3-0-6) 

DSA-209 ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์
Web Design and Development Laboratory 

1(0-3-2) 

DSA-307 ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1 
Computer Network and Communication System 1 

3(3-0-6) 

DSA-308 ปฏิบัติการระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1 
Computer Network and Communication System Laboratory 1 

1(0-3-2) 

DSA-309 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information System Analysis and Design 

3(3-0-6) 
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2.2) กลุ่มวิชาบังคับสาขา     35 หน่วยกิต 
DSA-203 โมเดลการตัดสินใจเชิงธุรกิจ 

Business Decision Models 
3(3-0-6) 

DSA-204 การวิเคราะห์ข้อมลูธุรกรรมอิเลคทรอนิกส ์
Data Analytic for E-Commerce 

3(3-0-6) 

DSA-205 แนวคิดเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการข้อมูล 
A Practical Approach to Data Science 

3(3-0-6) 

DSA-206 การเขียนโปรแกรมส าหรับการวเิคราะห์ข้อมลู 
Programming for Data Analysis   

3(3-0-6) 

DSA-207 ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
Programming for Data Analysis Laboratory 

1(0-3-2) 

DSA-301 เหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ 
Business Data Mining 

3(3-0-6) 

DSA-302 ข้อมูลเนื้อหาการตลาดบนสังคมออนไลน ์     
Content Marketing on Social Media  

3(3-0-6) 

DSA-303 พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
Introduction to Quantitative Methods   

3(3-0-6) 

DSA-304 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่ 
Big Data Analytics   

3(3-0-6) 

DSA-305 ระบบฐานข้อมลู 
Database Systems 

3(3-0-6) 

DSA-306 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล 1(0-3-2) 
 Database Systems Laboratory  

DSA-401 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงธุรกิจ 
Business Database Systems Development 

3(3-0-6) 

DSA-410 การวิเคราะห์ข้อมลูและการท าโมเดล 
Data Analysis and Modelling 

3(3-0-6) 

 
 2.3) กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  22  หน่วยกิต 
  2.3.1) ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกเรียนสหกจิศึกษา  7   หน่วยกิต 

DSA-491 เตรียมสหกจิศึกษา  
Pre-Cooperative Education 

1(1-0-2) 

DSA-492 สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 
 

6(0-40-10) 

                2.3.2) ส าหรับนักศึกษาท่ีเลือกท าโครงงานและฝึกงาน   4  หน่วยกิต 
DSA-493 ฝึกงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  

Practice on Data Science and Analytics 
1(0-40-10) 
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DSA-494 โครงงานวิทยาการข้อมลูและการวิเคราะหเ์ชิงลึก  1 
Data Science and Analytics Project 1 

1(0-3-2) 

DSA-495 โครงงานวิทยาการข้อมลูและการวิเคราะหเ์ชิงลึก  2 
Data Science and Analytics Project 2 

2(0-6-3) 

 
2.4) กลุ่มวิชาเลือกสาขา     
  ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกเรียนสหกิจศึกษา              เลือกเรียน  15  หน่วยกิต 

   ส าหรับนักศึกษาทีเ่ลือกท าโครงงานและฝึกงาน    เลือกเรยีน 18  หน่วยกิต 
                   โดยให้เลือกเรยีนจากรายวิชาดังต่อไปนี ้
 
 2.4.1) กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะสาขา 
DSA-416 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและการวเิคราะห์เชิงลึก 1 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Data Science and Analytics 1)  
DSA-417 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและการวเิคราะห์เชิงลึก 2 3(3-0-6) 
 (Special Topic in Data Science and Analytics 2)  
DSA-420 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3(3-0-6) 

 
(Customer Relationship Management) 

 DSA-421 การวางแผนทรัพยากรในองค์กร 3(3-0-6) 

 
(Enterprise Resources Planning) 

 DSA-422 การจัดการโซ่อุปทาน 3(3-0-6) 

 
(Supply Chain Management) 

 DSA-423 การวางแผนทรัพยากรทางการผลติ 3(3-0-6) 

 
(Manufacturing Resources Planning) 

 DSA-424 การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 
(Business Process Management) 

 DSA-425 การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

 
(Information Technology Audit and Controls) 

 DSA-426 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีมัยใหมท่างเทคโนโลยสีารสนเทศ 3(3-0-6) 

 
(Information Technology Innovation and New Technology) 

 DSA-427 การให้ค าปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 

 
(Information Technology Consultancy) 

 DSA-428 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ 3(3-0-6) 

 
(Business Application Programming) 

 DSA-429 การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ                                                                              3(3-0-6) 
 (Business Continuity Management)  
DSA-430 ระบบธุรกิจอัจฉริยะ                                                                              3(3-0-6) 
 (Business Intelligence)  
DSA-431 ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ                                             3(3-0-6) 
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 (Information Technology Entrepreneur)  
DSA-432 เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส 3(3-0-6) 
 (Web Services Technology)  
DSA-433 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ   3(3-0-6) 
 (Management Information Systems)  
DSA-434 การจ าลองแบบโดยคอมพิวเตอรส์ าหรับธุรกิจ 3(3-0-6) 
 (Computer Simulation in Business)  
DSA-435 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร ์ 3(3-0-6) 
 (Geographic Information Systems)  
DSA-436 ความมั่นคงของระบบเครือข่าย 3(3-0-6) 
 (Network System Security)    
DSA-437 การจัดการองค์ความรู ้ 3(3-0-6) 
 (Knowledge Management)  
DSA-438 การค้นคืนสารสนเทศ                                                                            3(3-0-6) 
 (Information Retrieval)  
DSA-439 ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร ์ 3(3-0-6) 
 (Computer Security System)  
DSA-440 การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ  3(3-0-6) 
 (Information Security Management)  
DSA-441 การประมวลผลคลาวด ์ 3(3-0-6) 
 (Cloud Computing)  
DSA-442 การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ ์ 3(3-0-6) 
 (Event-Driven Programming)  
DSA-443 วิธีการวิจัย 3(3-0-6) 
 (Research Methodology)  
DSA-444  การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(3-0-6) 
 (Mobile Device Application Development)  
DSA-445 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นประยุกต ์ 3(3-0-6) 
 (Applied Web Design and Development)  
DSA-446 การใช้งาน APIs ของเครือข่ายสังคมออนไลน ์ 3(3-0-6) 
 (Social Network APIs Implementation)  
DSA-447 การเรยีนรู้ของเครื่อง 3(3-0-6) 
 (Machine Learning)  
DSA-448 การแสดงข้อมลูด้วยภาพ 3(3-0-6) 
 (Data Visualization)  
   

                                         2.4.2) กลุ่มวิชาเลือกกจิกรรมเสริมหลักสูตร 
DSA-496 กิจกรรมเสริมหลักสตูรด้านโมเดลและการวเิคราะห์ข้อมลู 1 1(1-0-10) 
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Extra Curriculum Activity in Data Modelling and Analysis 1 
DSA-497 กิจกรรมเสริมหลักสตูรด้านโมเดลและการวเิคราะห์ข้อมลู 2 

Extra Curriculum Activity in Data Modelling and Analysis 2 
3(3-0-10) 

    
 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตร หรือกลุ่มวิชาภาษา

ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยให้นับหน่วยกิตรวมอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกสาขา ดังนี้ 
 

                                         2.4.3) กลุ่มวิชาเลอืกภาษา 
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้จ านวนไม่เกิน 3 หน่วยกิต จากรายวชิาดังต่อไปนี ้

THE-101  ภาษาไทยสื่อสารส าหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา 1 3(3-0-6) 
 Communicative Thai for Non-Native 1  

JPE-301 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 5 
Communicative Japanese 5 

3(3-0-6) 

ENE-403 หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
Selected Topics in the English Language 

3(3-0-6) 

   
3) หมวดวิชาเลือกเสรี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า     6     หน่วยกิต 
           ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ท่ีเปิดสอนในสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ท้ังนี้ให้อยู่ภายใต้เง่ือนไขวิชาที่ต้องศึกษามาก่อนด้วย  

 
แสดงแผนการศึกษา 

แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาเลือกเรียนสหกิจศึกษา 
ปีที ่1 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENE-101 
การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Listening and Speaking for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

JPE-101 
ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 
Communicative Japanese 1 

3(3-0-6) 

DSA -101 
คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
Business Mathematics 

3(3-0-6) 

DSA -103 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming 

3(3-0-6) 

DSA -104 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming Laboratory 

1(0-3-2) 

DSA-105 
พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 
Introduction to Data Science 

3(3-0-6) 

DSA-106 
พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงธุรกิจ 
Introduction to Business Data Analytics 

3(3-0-6) 

 รวม 19(18-3-38) 
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ปีที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENE-102 
การอ่านเชิงวิเคราะห ์
Critical Reading 

3(3-0-6) 

JPE-102 
ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2 
Communicative Japanese 2 

3(3-0-6) 

DSA-302 
ข้อมูลเนื้อหาการตลาดบนสังคมออนไลน ์
Content Marketing on Social Media 

3(3-0-6) 

DSA-208 
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด ์
Web Design and Development 

3(3-0-6) 

DSA-209 
ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ 
Web Design and Development Laboratory 

1(0-3-2) 

MSE-112 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
Science and Technology 

3(3-0-6) 

DSA -107 
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structure and Algorithm 

3(3-0-6) 

  รวม 19(18-3-38) 

 
ปีที ่2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENE-201 
การน าเสนอโครงงานมืออาชีพ 
Professional Project Based Presentation 

3(3-0-6) 

JPE-201 
ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 
Communicative Japanese 3 

3(3-0-6) 

DSA -102 
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 
Discrete Mathematics 

3(3-0-6) 

DSA-301 
เหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ 
Business Data Mining 

3(3-0-6) 

DSA 410 
การวิเคราะห์ข้อมลูและการท าโมเดล 
Data Analysis and Modelling 

3(3-0-6) 

DSA-305 
ระบบฐานข้อมลู 
Database Systems 

3(3-0-6) 

DSA-306 
ปฎิบัติการระบบฐานข้อมูล 
Database Systems Laboratory 

1(0-3-2) 

  รวม 19(18-3-38) 
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ปีที ่2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

JPE-202 
ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 4 
Communicative Japanese 4 

3(3-0-6) 

DSA-401 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงธุรกิจ 
Business Database Systems Development 

3(3-0-6) 

DSA-203 
โมเดลการตัดสินใจเชิงธุรกิจ 
Business Decision Models 

3(3-0-6) 

DSA-307 
ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1 
Computer Network and Communication System 1 

3(3-0-6) 

DSA-308 
ปฏิบัติการระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1 
Computer Network and Communication System 
Laboratory 1 

1(0-3-2) 

DSA-309 
การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 
Information System Analysis and Design 

3(3-0-6) 

MSE-202 
สถิติและความน่าจะเป็น 
Statistics and Probability 

3(3-0-6) 

  รวม 19(18-3-38) 

 
ปีที ่3 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENE-202 
การเขียนเชิงธุรกิจ 
Business Writing 

3(3-0-6) 

DSA-201 
การคัดกรองและแปลงข้อมูล  
Data Wrangling   

3(3-0-6) 

DSA-202 
การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของธุรกิจ 
Business Strategic and Performance Management 

3(3-0-6) 

DSA-303 
พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
Introduction to Quantitative Methods 

3(3-0-6) 

xxx-xxx 
วิชาเลือกสาขา (1) 
Major Elective Subject (1) 

3(3-0-6) 

xxx-xxx 
มนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ (1) 
Humanity or Social Science Subject (1) 

3(3-0-6) 

 รวม 18(18-0-36) 
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ปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

DSA-304 
การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่
Big Data Analytics  

3(3-0-6) 

DSA-205 
แนวคิดเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการข้อมูล 
A Practical Approach to Data Science 

3(3-0-6) 

DSA-206 
การเขียนโปรแกรมส าหรับการวเิคราะห์ข้อมลู  
Programming for Data Analysis   

3(3-0-6) 

DSA-207 
ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
Programming for Data Analysis Laboratory 

1(0-3-2) 

DSA-204 
การวิเคราะห์ข้อมลูธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ 
Data Analytic for E-Commerce 

3(3-0-6) 

xxx-xxx 
วิชาเลือกสาขา (2) 
Major Elective Subject (2) 

3(3-0-6) 

xxx-xxx 
วิชาเลือกสาขา (3) 
Major Elective Subject (3) 

3(3-0-6) 

DSA-491 
เตรียมสหกจิศึกษา 
Pre-Cooperative Education 

1(1-0-2) 

  รวม 20(19-3-40) 

 
ปีที ่4 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

DSA-492 
สหกิจศึกษา 
Co-operative Education 

6(0-40-10) 

  รวม 6(0-40-10) 

 
ปีที ่4 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

xxx-xxx 
มนุษยศาสตร์ หรือ สังคมศาสตร์ (1) 
Humanity or Social Science Subject (1) 

3(3-0-6) 

xxx-xxx 
วิชาเลือกสาขา (4) 
Major Elective Subject (4) 

3(3-0-6) 

xxx-xxx 
วิชาเลือกสาขา (5) 
Major Elective Subject (5) 

3(3-0-6) 

xxx-xxx 
วิชาเลือกเสรี (1) 
Free Elective Subject (1) 

3(3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือกเสรี (2) 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

Free Elective Subject (2) 
  รวม 15(15-0-30) 

 
แผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาเลือกโครงงานและการฝึกงาน 

ปีที ่1 ภาคเรียนที่ 1  

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENE-101 
การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
Listening and Speaking for Specific Purpose 

3(3-0-6) 

JPE-101 
ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 
Communicative Japanese 1 

3(3-0-6) 

DSA -101 
คณิตศาสตร์ธุรกิจ 
Business Mathematics 

3(3-0-6) 

DSA -103 
การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming 

3(3-0-6) 

DSA -104 
ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
Object-Oriented Programming Laboratory 

1(0-3-2) 

DSA-105 
พื้นฐานวิทยาการข้อมูล 
Introduction to Data Science 

3(3-0-6) 

DSA-106 
พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงธุรกิจ 
Introduction to Business Data Analytics 

3(3-0-6) 

  รวม 19(18-3-38) 

 
ปีที ่1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENE-102 
การอ่านเชิงวิเคราะห ์
Critical Reading 

3(3-0-6) 

JPE-102 
ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2 
Communicative Japanese 2 

3(3-0-6) 

DSA-302 
ข้อมูลเนื้อหาการตลาดบนสังคมออนไลน ์
Content Marketing on Social Media 

3(3-0-6) 

DSA-208 
การออกแบบและพัฒนาเว็บไซด ์
Web Design and Development 

3(3-0-6) 

DSA-209 
ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์ 
Web Design and Development Laboratory 

1(0-3-2) 

MSE-112 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
Science and Technology 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

DSA -107 
โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 
Data Structure and Algorithm 

3(3-0-6) 

  รวม 19(18-3-38) 

 
ปีที ่2 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENE-201 
การน าเสนอโครงงานมืออาชีพ 
Professional Project Based Presentation 

3(3-0-6) 

JPE-201 
ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 
Communicative Japanese 3 

3(3-0-6) 

DSA -102 
คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง 
Discrete Mathematics 

3(3-0-6) 

DSA-301 
เหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ 
Business Data Mining 

3(3-0-6) 

DSA 410 
การวิเคราะห์ข้อมลูและการท าโมเดล 
Data Analysis and Modelling 

3(3-0-6) 

DSA-305 
ระบบฐานข้อมลู 
Database Systems 

3(3-0-6) 

DSA-306 
ปฎิบัติการระบบฐานข้อมูล 
Database Systems Laboratory 

1(0-3-2) 

  รวม 19(18-3-38) 

 
ปีที ่2 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

JPE-202 
ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 4 
Communicative Japanese 4 

3(3-0-6) 

DSA-401 
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงธุรกิจ 
Business Database Systems Development 

3(3-0-6) 

DSA-203 
โมเดลการตัดสินใจเชิงธุรกิจ 
Business Decision Models 

3(3-0-6) 

DSA-307 
ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1 
Computer Network and Communication System 1 

3(3-0-6) 

DSA-308 
ปฏิบัติการระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1 
Computer Network and Communication System 
Laboratory 1 

1(0-3-2) 

DSA-309 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

Information System Analysis and Design 

MSE-202 
สถิติและความน่าจะเป็น 
Statistics and Probability 

3(3-0-6) 

  รวม 19(18-3-38) 

 
ปีที ่3 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

ENE-202 
การเขียนเชิงธุรกิจ 
Business Writing 

3(3-0-6) 

DSA-201 
การคัดกรองและแปลงข้อมูล  
Data Wrangling   

3(3-0-6) 

DSA-202 
การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของธุรกิจ 
Business Strategic and Performance Management 

3(3-0-6) 

DSA-303 
พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
Introduction to Quantitative Methods 

3(3-0-6) 

xxx-xxx 
วิชาเลือกสาขา (1) 
Major Elective Subject (1) 

3(3-0-6) 

xxx-xxx 
มนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ (1) 
Humanity or Social Science Subject (1) 

3(3-0-6) 

  รวม 18(18-0-36) 

 
ปีที ่3 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

DSA-304 
การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่
Big Data Analytics  

3(3-0-6) 

DSA-205 
แนวคิดเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการข้อมูล 
A Practical Approach to Data Science 

3(3-0-6) 

DSA-206 
การเขียนโปรแกรมส าหรับการวเิคราะห์ข้อมลู  
Programming for Data Analysis   

3(3-0-6) 

DSA-207 
ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
Programming for Data Analysis Laboratory 

1(0-3-2) 

DSA-204 
การวิเคราะห์ข้อมลูธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์ 
Data Analytic for E-Commerce 

3(3-0-6) 

xxx-xxx 
วิชาเลือกสาขา (2) 
Major Elective Subject (2) 

3(3-0-6) 

xxx-xxx วิชาเลือกสาขา (3) 3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

Major Elective Subject (3) 
  รวม 19(18-3-38) 

 
ปีที ่3 ภาคฤดูร้อน 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

DSA-493 
ฝึกงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก 
Practice on Data Science and Analytics 

1(0-40-10) 

  รวม 1(0-40-10) 

 
ปีที ่4 ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

DSA-494 
โครงงานวิทยาการข้อมลูและการวิเคราะหเ์ชิงลึก 1 
Data Science and Analytics Project 1 

1(0-3-2) 

xxx-xxx 
วิชาเลือกสาขา (4) 
Major Elective Subject (4) 

3(3-0-6) 

xxx-xxx 
วิชาเลือกสาขา (5) 
Major Elective Subject (5) 

3(3-0-6) 

xxx-xxx 
วิชาเลือกสาขา (6) 
Major Elective Subject (6) 

3(3-0-6) 

  รวม 10(9-3-20) 
 

 ปีที ่4 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

DSA-495 
โครงงานวิทยาการข้อมลูและการวิเคราะหเ์ชิงลึก 2 
Data Science and Analytics Project 2 

2(0-6-3) 

xxx-xxx 
มนุษยศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ (2) 
Humanity or Social Science Subject (2) 

3(3-0-6) 

xxx-xxx 
วิชาเลือกเสรี (1) 
Free Elective Subject (1) 

3(3-0-6) 

xxx-xxx 
วิชาเลือกเสรี (2)  
Free Elective Subject (2) 

3(3-0-6) 

  รวม 11(9-6-21) 
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ค าอธิบายรายวิชา 
DSA-101   คณิตศาสตร์ธุรกิจ                                                                                   3(3-0-6) 

(Business Mathematics) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน             :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่          :  ไม่มี 
  คณิตศาสตร์ที่มีความจ าเป็นต่อการค านวณทางด้านธุรกิจ เช่น การแก้สมการและอสมการ ฟังก์ช่ันและกราฟ ระบบ
สมการเชิงเส้นและเมตริกซ์ ฯลฯ รวมถึงการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เพื่อการค านวณทางธุรกิจเบื้องต้น เช่น ต้นทุน ภาษี ดอกเบี้ย 
ฯลฯ หลักเกณฑ์ทางตรรกศาสตร์ที่ใช้ในการพิสจูน์ วิธีการพิสูจน์แบบต่างๆ ตัวบ่งปริมาณ การอ้างเหตุผลและอุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 
โครงสร้างของระบบจ านวนจริง ทฤษฎีบททวินามและทฤษฎีบทอเนกนาม การเลื่อนแกน การหมุนแกน และการร่างกราฟของภาค
ตัดกรวย การเขียนกราฟ ฟังก์ชันเพิ่ม ฟังก์ชันลด การแยกเศษส่วนออกเป็นเศษส่วนย่อย ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น 

Concepts of real number system, methods of solving equations and inequalities using algebra, 
functions and graphs, matrices and system of linear equations, problem solving using numerical methods, 
applied mathematics for cost, price, wage, tax, interest, and time value of money, mathematics for business, 
applications for mathematical problems. 
 
DSA-102  คณิตศาสตร์ไม่ต่อเนื่อง          3(3-0-6) 
  (Discrete Mathematics) 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

คณิตศาสตร์ภาคธุรกิจที่เน้นถึงการน าทฤษฎีต่างๆ มาปรับใช้ส าหรับการค านวณหาค่าต่างๆ ฟังก์ช่ันกับสมการ ระบบ
สมการเชิงเส้น เมตริกซ์ รวมถึงก าหนดการเชิงเส้น เพื่อตอบโจทย์ปัญหาในเรื่องต้นทุน ผลก าไร การจัดสรรทรัพยากร และการหา
ช่วงค าตอบท่ีดีที่สุด คณิตศาสตร์การเงิน และเซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในวงจรดิจิทัลพื้นฐาน วิธีการพิสูจน์ เซต 
ฟังก์ชัน ความสัมพันธ์ พีชคณิตบูลีน พื้นฐานการนับ และ กราฟ โดยเน้นการประยุกต์ใช้ในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Business mathematics that focuses on function and equation, a system of linear equations, matrices 
and linear programming in order to solve the problem of cost, profit and resources management. Finance 
mathematics. Introduction to Set and Logic. Proof, function, relations, boolean algebra, counting principle and 
graph applied to the area of computer science. 
 
DSA-103  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ          3(3-0-6) 
  (Object-Oriented Programming)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่: ไม่มี 
  แนวคิดพื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ศึกษาแนวคิดและเทคนิคของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ  นิยามและ
คุณสมบัติของภาษาเชิงวัตถุ  การสร้างแบบจ าลองซอฟต์แวร์เชิงวัตถุด้วย JAVA หรือ UML  ไวยากรณ์ของภาษาเชิงวัตถุ ได้แก่ 
ประเภทของข้อมูล โอเปอเรเตอร์ และนิพจน์  หลักการของออบเจ็กต์  คลาส เอนแคปซูเลชัน อินเฮอร์ริแทนซ์ และโพลีมอร์ฟิซึม  
การจัดการสิ่งผิดปกติ  ไลบราลีมาตรฐานของภาษาคอมพิวเตอร์  การใช้ค าสั่งต่างๆในไลบราลี  การออกแบบเชิงวัตถุเบื้องต้น   

Object-oriented programming, definition and characteristic of object-oriented programming, JAVA or 
UML for object-oriented software modeling, object-oriented programming language syntax i.e. data types, 
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operators and expressions, object-oriented principle including class, encapsulation, inheritance and 
polymorphism, exception, standard libraries of programming languages, library functions, basic of object-
oriented design. 
 
DSA-104  ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      1(0-3-2) 
   (Object-Oriented Programming Laboratory)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู ่: ไม่มี 

ฝึกทักษะที่จ าเป็นในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุท่ีดี  การใช้เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ด้วย JAVA หรือ UML  
การทดสอบโปรแกรม การวิเคราะห์ปัญหา  การอธิบายโครงสร้างของโปรแกรมเชิงวัตถุด้วย JAVA หรือ UML   

Practice on necessary skills for good object-oriented programming, object-oriented programming tools 
with JAVA or UML, program testing, problem analysis, declaration of object-oriented program structure with 
JAVA or UML 

 
DSA-105  พื้นฐานวิทยาการข้อมูล       3(3-0-6)  
   (Introduction to Data Science)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

เรียนรู้พื้นฐานด้าน วิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) เพื่อเข้าใจการน าข้อมูลที่มีอยู่อย่างมหาศาลมาวิเคราะห์เพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจ ทั้งด้านการตลาด การตัดสินใจ การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การ
ขับเคลื่อนทิศทางของผลิตภัณฑ์ในอนาคต เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิคการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์
ข้อมูล หัวข้อการเรียนเน้นความรู้ในเชิงกว้างและการประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา 

Study the basics of data science. Understand the data collection and analysis to increase the 
potential in business competitiveness including marketing, decision making, product improvement, directions 
and trends. Study the tools and techniques based on the fundamentals of data science. The focus of the 
topic will be on breadth of knowledge and the applications to problem solving. 

 
DSA-106  พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ      3(3-0-6)  
   (Introduction to Business Data Analytics)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

เรียนรู้พื้นฐาน  เทคโนโลยีส าหรับการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บ วิเคราะห์ เรียนรู้ เข้า ใจ Busuiness Analytics   3 
แบบคือ Descriptive Analytics, Predictive Analytics, Prescriptive Analytics และการเข้ าถึ งข้ อมูล  รวมถึ งการดู ใน
หลากหลายมุมมอง (Multidimensional Model) ของธุรกิจ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานในองค์กรท าการตัดสินใจทางธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น 
เรียนรู้ Business Data Analytics Application ที่รวบรวมการท างานของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ และสร้างแบบสอบถาม 
รวมทั้งสร้างรายงานเพื่อการวิเคราะห์ และน าผลลัพธ์ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนธุรกิจ    
  Study basic technologies for data collection, data storage, and data analysis. Understand three types 
of business analytic: descriptive analytics, predictive analytics and prescriptive analytics. Data access and 
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views of multidimensional model of business to assist an organization to make better business decisions. 
Discuss the applications for business data analytics including decision support systems, questionnaire and 
report generation, and using the result to guide the business planning. 
 
DSA-107   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม                                                               3(3-0-6) 
        (Data Structure and Algorithm) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน             :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่          :  ไม่มี 
  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างและการด าเนินการกับข้อมูล ได้แก่ สายอักขระ แถวล าดับ ระเบียน ตัวช้ี รายการโยง 
กองซ้อน คิว การเรียกซ้ า ต้นไม้ กราฟ การเรียงล าดับ และการค้นหา การออกแบบและวิเคราะห์อัลกอริธึมโดยใช้โครงสร้างข้อมูล
ชนิดต่าง ๆ 

Data structure and algorithms for efficient programming, study of data structure, strings, arrays, 
records, indexes, lists, stacks, queues, recursion, trees, graphs, algorithms, data search, data sorting, algorithm 
design and analysis using various data types. 
 
 DSA-201   การคัดกรองและแปลงข้อมูล       3(3-0-6) 
    (Data Wrangling) 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน             :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่          :  ไม่มี 

ศึกษาการจัดหาข้อมูล การตรวจช าระข้อมูล การน าเสนอ การท าให้เป็นอัตโนมัติ   การติดตั้งเครื่องมือและภาษา ชนิด
ข้อมูลพื้นฐาน ตัวแปร  ข้อมูลแบบ list และ dictionaries  การอ่านไฟล์ในรูปแบบที่ต่างกันเช่น CSV, JSON และ XML  การ
จัดหาและการเก็บชุดข้อมูล การจัดรูปแบบข้อมูล การหาค่าผิดปกติและข้อมูลที่เสีย  การหาค่าซ้ า การจับคู่แบบ regular 
expression  การส ารวจและการวิเคราะห์ข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบอัตโนมัต ิ
 Learn the process of data acquisition, cleaning, presentation, and automation. Installation and setup, 
basic data types, variables, lists and dictionaries, read files of different formats such as CSV, JSON and XML.  
Acquiring and storing datasets, data cleanup including formatting data, finding outliers and bad data, finding 
duplicates, regular expression matching, data exploration and analysis, web scraping, automating data 
collection and analysis. 
 
DSA-202  การบริหารเชิงกลยุทธ์และสมรรถนะของธุรกิจ     3(3-0-6) 
   (Business  Strategic and  Performance  Management)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-105 พื้นฐานวิทยาการข้อมูล หรือ  
                                    DSA-106 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมลูเชิงธุรกิจ                                                                                              
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี 

เรียนรู้ฟังช่ันของระบบสารสนเทศ กลยุทธ์การใชัข้อมูล ผลกระทบของระบบสารสนเทศต่อโครงสร้างองค์กรและ
กระบวนการ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อจุดแข็งและกลยุทธ์ของบริษัท การวางแผนระบบสารสนเทศ รวมถึงโครงสร้าง
และงบประมาณ การบริหารจัดการความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล มาประเมินผลการลงทุนและการด าเนินงานของธุรกิจ การ
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หาทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ 
แนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน   กลยุทธ์ระบบสารสนเทศ วิธีการวางแผนและปัญหาที่พบ 

Study essential features of information technology systems. Strategy of data utilization. Impact of 
information technology systems to organization structure and processes as well as the impact to strength and 
strategy of companies. Information systems planning including budgeting. Management of knowledge derived 
from data analysis to assess investment and business operations. IT resource allocation, IT risk management 
and IT strategy. 

 
DSA-203  โมเดลการตัดสินใจเชิงธุรกิจ       3(3-0-6) 

(Business Decision Models) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

หลักการเทคนิค และโปรแกรมประยุกต์สนับสนุนการตัดสินใจเพื่อองค์กรธุรกิจและอุตสาหกรรม รวมถึงหัวข้อเกี่ยวกับ
คลังข้อมูล การตัดสินใจแบบต้นไม้การโปรแกรมเชิงเส้น และวิธีการเขียนโปรแกรมด้วยวิธีทางคณิตศาสตร์อื่น ๆ เช่น การจัด
แถวคอย การวิเคราะห์อนุกรมเวลา การคาดการณ์หรือการพยากรณ์ รูปแบบสินค้าคงคลังและแบบจ าลองเหตุการณ์ไม่ต่อเนื่อง 
การสร้างและแก้ปัญหาโดยใช้สเปรดชีสหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ท่ีมีความเหมาะสม 

Principles, techniques and applications of computer based decision support models for business and 
industry. Topics include: decision trees; linear programming and optimization; other mathematical 
programming methods; waiting lines and queues; time series analysis and forecasting; inventory modeling and 
discrete-event simulation. Models will be built and case studies will be solved using spreadsheets or other 
computer applications as appropriate.   
 
DSA-204  การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมอิเลคทรอนิกส์     3(3-0-6) 

(Data Analytic for E-Commerce) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

 แนะน าหลักการและเทคนิคของการวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับ e-Commerce การส ารวจตัวช้ีวัดต่างๆและเครื่องมือ
วิเคราะห์ ติดตามการเข้าถึง website  รวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคออนไลน์, ข้อมูลการสั่งซื้อ, ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลของ
ผู้บริโภค เป็นต้น ส าหรับการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์และแนวโน้ม เพื่อการตัดสินใจการวางแผนและกลยุทธ์และการตลาดออนไลน์ 
เป็นต้น 

The course aims to introduce principles and techniques of data analysis for e-Commerce. Explore 
various indicators and analytical tools for website tracking; including online consumer behavior, order data, 
product data, and consumer data for predictive and forecast analytics to decision making, planning and 
strategy, and online marketing etc. 
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DSA-205  แนวคิดเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาการข้อมูล     3(3-0-6) 
(A Practical Approach to Data Science)    

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-105 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

ศึกษาวิทยาการข้อมูลเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ทางธุรกิจ วงจรชีวิตของโครงการวิทยาการข้อมูล การน าเข้าข้อมูล
หลายรูปแบบ การส ารวจตรวจสอบและการจัดการข้อมูล วิธีการจ าลอง การเลือกและการประเมินแบบจ าลอง แบบจ าลองตัวแปร
เดียว แบบจ าลองหลายตัวแปร ต้นไม้การตัดสินใจ nearest neighbor และ Naive Bayes  การถดถอยเชิงเส้น และ logistic  วิธี
แบบ unsupervised  การเตรียมเอกสารและการน าไปใช้งาน 

Introduction to data science and its application to the business, the life cycle of a typical data 
science project.  Loading data from various formats, exploring and managing data. Modeling methods, 
choosing and evaluating models. Single-variable models, basic multiple-variable models such as decision 
trees, nearest neighbor, and Naive Bayes. Linear and logistic regression. Unsupervised methods, 
documentation and deployment. 
 
DSA-206  การเขียนโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล     3(3-0-6) 

(Programming for Data Analysis)    
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-103 และ DSA-107 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

ศึกษาภาษาสคริปต์ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ตัวอย่างเช่น การใช้งาน R และ RStudio เบื้องต้น  ฟังก์ช่ัน
เบื้องต้น  ชนิดข้อมูลสเกลาร์ เวกเตอร์ แถวล าดับ แมตริกซ์  การด าเนินการเวกเตอร์ การท าดรรชนีเวกเตอร์  การกรอง  ลิสต์และ
การด าเนินการลิสต์ เฟรมข้อมูล แฟคเตอร์และตาราง โครงสร้างทางโปรแกรมภาษา R  ฟังก์ช่ันทางคณิตศาสตร์และสถิติ 
โปรแกรมมิ่งเชิงวัตถุ อินพุทและเอาท์พุท  การแก้จุดบกพร่อง แพคเก็จทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 

Learn a scripting language for statistical data manipulation and analysis, Introduction to R and 
RStudio, How to run R, introduction to functions, data types such as scalars, vectors, arrays, and matrices, 
Vector operations, vector indexing, filtering, List and its operations, data frame, factors and tables, R 
programming structures such as control statements, arithmetic and boolean operators, functions, and 
recursion, Math and statistical functions, Object-oriented programming,  Input / Output, Graphics package, 
Debugging, Fundamental packages for statistics and data analysis. 
 
DSA-207  ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล    1(0-3-2) 

(Programming for Data Analysis Laboratory)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-103 และ DSA-107 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  
  ศึกษาการเขียนโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวอย่างเช่น การท างานของโปรแกรม Python โดยใช้
ข้อความเชิงโต้ตอบ บรรทัดค าสั่งและ IDE รูปแบบข้อมูลและการด าเนินการ  ข้อมูลเชิงตัวเลข  รูปแบบข้อมูลแบบพลวัต ลิสต์และ 
dictionary,  tuple และแฟ้มข้อมูล  expression และค าสั่งทางโปรแกรม  ฟังก์ช่ัน โมดูลและแพคเก็จ  คลาสและโปรแกรมมิง่เชิง
วัตถุ แพคเก็จส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงผลด้วยกราฟเช่น NumPy, pandas และ matplotlib 
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Introduction to programming for data analysis, for example, running Python with interactive prompt, 
command line and IDE, types and operations. Numerics, dynamic typing, list and dictionaries, tuples and files, 
expression and statements, functions, modules and packages, classes and OOP, essential packages for data 
analysis such as NumPy, pandas and matplotlib. 
 
DSA-208  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์        3(3-0-6) 
    (Web Design and Development)   
รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่มี  
  เรียนรู้กระบวนการสร้าง การออกแบบ และการพัฒนาเว็บไซต์ อาทิเช่น ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์ การออกแบบ
กราฟิกในเว็บ ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบบนเว็บ การสร้างหน้าเว็บเพจ การสร้างแบบฟอรม์กรอกข้อมูล โครงสร้างภาษา HTML 
การสร้างการโต้ตอบบนเว็บด้วยภาษา JavaScript การเขียนโปรแกรมเว็บเบื้องต้น การติดต่อฐานมลูบนเว็บ การทดสอบการ
แสดงผลบนเว็บบราวเซอร์ การจดทะเบียนโดเมนเนม การเช่าพื้นที่เซิร์ฟเวอร์ ตลอดจนการเผยแพร่เวบ็ไซต์ เพื่อข้ึนใช้งานจริงบน
อินเทอร์เน็ต 
 This course will cover the fundamental process  of  websites development  such as how to interface 
with web database, procedure to create form and design web composition to create attractive web pages. 
Coding  with basic programming language such as HTML and more advance interactive web-based JavaScript 
will be discussed . Subjects includes  web presentation, domain name registration, web hosting and web 
publishing . 
 
DSA-209  ปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์       1(0-3-2) 
     (Web Design and Development Laboratory)  
รายวิชาบังคับก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่มี 
  ฝึกปฏิบัติ DSA-208 ด้วยการใช้เครื่องมือในการเขียน ดีบัก แก้ไข และทดสอบโปรแกรม ฝึกวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการ
พัฒนาเว็บไซต์ที่ดี   
 Practice of DSA-208 with tools to write, edit, debug and test programs. Troubleshooting problems in 
order to develop a high quality website. 
 
DSA-301   เหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ       3(3-0-6) 

(Business Data Mining)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-106 พื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
  หลักการพื้นฐานการท าเหมืองข้อมูล การใช้เครื่องเรียนรู้และสถิติส าหรับการท าเหมืองข้อมูลส าหรับธุรกิจ การแสดง
ความรู้จากการท าเหมืองข้อมูล ขั้นตอนวิธีต่าง ๆ ที่ใช้ส าหรับการท าเหมืองข้อมูล การตรวจสอบ การเรียนรู้จากข้อมูล การตัดสินใจ
แบบต้นไม้ การแยกข้อมูลด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล การเลือกแอตทริบิวต์ของข้อมูล การท าเหมืองข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต การเขียน
โปรแกรมเพื่อการท าเหมืองข้อมูล และการประยุกต์การท าเหมืองข้อมูลส าหรับธุรกิจ  
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Basic theory of data mining; tools for learning and statistics for data mining for business; knowledge 
representation from data mining; algorithms for data mining; learning evaluation with training data; decision 
trees; patterns classification; clustering; attribute selection; Web data mining; computer programming for data 
mining; application of data mining for business.   
 
DSA-302  ข้อมูลเนื้อหาการตลาดบนสังคมออนไลน์     3(3-0-6) 

(Content Marketing on Social Media)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

แนะน าพื้นฐานของการสร้างเนื้อหาและการจัดการ social media, แนะน า platform ที่นิยมมากที่สุด Facebook, 
Twitter, YouTube, LinkedIn และ Pinterest เป็นต้น รวมถึงการสร้าง social media content ที่มีประสิทธิภาพ, การบริหาร
จัดการ content, นโยบายของ social media  รวมทั้งเรียนรู้ platform ที่เหมาะที่สุดส าหรับธุรกิจ และตัวช้ีวัดการวัดความส าเรจ็ 
social media marketing 

This course aims to introduce the basics of content creation and management for social media, 
introducing the most popular platforms including Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, and Pinterest etc. 
Topics will include creating effective and engaging social media content, content management, and social 
media policy. Learn which platforms are the best fits for business and metrics for measuring social media 
marketing success. 
 
DSA-303  พื้นฐานการวิเคราะห์เชิงปริมาณ      3(3-0-6) 

(Introduction to Quantitative Methods)     
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

เรียนรู้ ท าความเข้าใจในแนวคิดทฤษฎีหลักการ การใช้เทคนิคเชิงปริมาณมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและสร้าง
แบบจ าลองเพื่อตัดสินใจแก้ปัญหาทางธุรกิจ ศึกษากระบวนการตัดสินใจและประโยชน์ของการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เชิง
ปริมาณ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ ได้แก่ ความน่าจะเป็น แผนภูมิเพื่อการตัดสินใจ (Decision Tree) ตัวแบบเชิงสินค้าคงคลัง 
(Inventory Model) การโปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming)  ตัวแบบมาร์คอฟ (Markov Model) ทฤษฎีเกม (Game 
Theory) แถวรอคอย (Queuing) และการจ าลองเหตุการณ์ (Simulation)  

Study and discuss concepts and theories of quantitative methods. Apply quantitative techniques and 
build a model for business decision making. Study the process and advantages of mathematical quantitative 
techniques such as probability, decision trees, inventory model, game theory, queuing and simulation. 
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DSA-304  การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่       3(3-0-6)   
(Big Data Analytics)        

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
  หลักการ และ เทคนิคในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจ การใช้โปรแกรมประยุกต์
และเครื่องมือเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล , การน าหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูลไปสร้าง Visualization ในเชิงธุรกิจ  ใน
รูปแบบต่างๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ เป็นต้น 

Principles and techniques for big data analysis. Topics include application and tool for data analytic, 
principles to data analytic and visualization for business such as graph and chart. 
 
DSA-305   ระบบฐานข้อมูล          3(3-0-6) 
     (Database Systems) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-103  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ    
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  DSA-306 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมลู  
            ศึกษาสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล และโมเดลข้อมูลประเภทต่างๆ  ศึกษาหน้าที่ของระบบจัดการฐานข้อมูล แนวคิด
เกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษาในการค้นคืนข้อมูล การควบคุมการท างานของโพรเซสหลายๆโพรเซสที่ท างาน
พร้อมกันในระบบจัดการฐานข้อมูล เทคนิคการกู้กลับข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูล 
 Students will study database design and the use of databases in applications, with a short 
introduction to the internal relational database engines. It includes extensive coverage of the relational 
model, relational algebra, and SQL. Additional key database topics from the development perspective are 
also covered, including indexes, views, transactions, and integrity constraints. Database backup, recovery and 
security. 
 
DSA-306  ปฏิบัติการระบบฐานข้อมูล        1(0-3-2)  
   (Database Systems Laboratory)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : DSA-104  ปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ      
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    : DSA-305 ระบบฐานข้อมลู   
            ฝึกทักษะในการเขียนค าสั่งภาษาสอบถามเชิงโครงสร้าง เช่น ภาษาเอสคิวแอล การฝึกเขียนภาษากระบวนงานท่ีจัดการ 
กับฐานข้อมูล เช่น พีแอล/เอสคิวแอล เป็นต้น การฝึกเขียนค าสั่งแบบสตอร์ โพรซีเยอร์และทริกเกอร์ การฝึกใช้เครื่องมือในการ 
ออกแบบฐานข้อมูล การฝึกการใช้เครื่องมือสนับสนุนการสร้างระบบฐานข้อมูล การฝึกการจดัการกับความปลอดภัยของระบบ 
ฐานข้อมูล การฝึกการกู้กลับข้อมลู 
 Students will practice designing database and apply them in applications. This course will briefly 
 introduce internal relational database engines. It includes extensive coverage of the relational model,  
relational algebra, and SQL. The course also features database design and relational design principles based  
on dependencies and normal forms. There will be a programming project which explores database design 
and management by utilizing appropriate features of SQL. 
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DSA-307  ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1      3(3-0-6) 
  (Computer Networks and Communication Systems 1)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    : DSA-308  ปฏิบัติการระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1                                            
 ศึกษาพ้ืนฐานการส่งข้อมูลและสถาปัตยกรรมเครือข่ายตามแบบจ าลองของโอเอสไอ และTCP/IP  รวมทั้งโพรโตคอลใน 
การติดต่อสื่อสาร การหาเส้นทาง  ประเภทของสื่อสัญญาณ  การเช่ือมต่อระหว่างเครือข่าย ในท้องถิ่น เขตเมือง และเครือข่าย 
ทางไกล  หลักท างานของอุปกรณ์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในองค์กร เช่น ฮับ สวิตช์ และเราเตอร์  ไฟร์วอลล์  IDS IPS 
      This course will focus on data communications, network architectures, communication protocols,  
data link control, medium access control based on OSI and TCP/IP Model. Local area networks, Metropolitan 
area networks and Wide area network , routing protocols and related technologies will be discussed. This 
course also gives a broad overview of computer network equipment such as  hub, routers and security 
devices functionality and practical implementation. 
 
DSA-308  ปฏิบัติการระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1     1(0-3-2) 
  (Computer Networks and Communication Systems Laboratory 1)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    : DSA-307  ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1 
  ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิชา DSA-307 ด้วยอุปกรณ์จริง และซอฟต์แวร์จ าลองเสมือนจริง 
 This course will support students with various useful lab scenarioes. Participants will install and 
configure enterprise–level network equipment and learn how to operate and maintenance them using both 
real devices and simulation software. 
 
DSA-309   การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ       3(3-0-6) 
    (Information System Analysis and Design)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    : ไม่มี   
 ศึกษาขั้นตอนเบื้องต้นของการวิเคราะห์ระบบเครื่องมือในการวิเคราะห์ระบบ แบบจ าลองระบบ วิธีจ าลองระบบ เทคนิค 
การจ าลองระบบ กระบวนการและภาษาในการจ าลอง การออกแบบกระบวนงาน ผังระบบงาน กระบวนการพัฒนาระบบและ 
ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุเป็นต้น 
 This course will cover basic of system analysis, related  tools, system modeling  process; techniques 
to build the model and programming languages used in simulating the systems. This course will present 
methods used to develop software and concepts of objected oriented programming. 
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DSA-401  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเชิงธุรกิจ      3(3-0-6) 
(Business Database Systems Development)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

 ศึกษาแนวคิดพื้นฐานและทักษะในการสร้างแบบจ าลองข้อมูล เพื่อให้มีแนวคิดพ้ืนฐานและทักษะในการสร้างแบบจ าลอง
ข้อมูล  และการออกแบบการสร้างและจัดการช้ันข้อมูลเพื่อสนับสนุนการใช้งานทางธุรกิจ เรียนรู้การสร้างแบบจ าลองข้อมูลด้วย 
Structured Query Language (SQL)    

To provide the prospective business or information systems professional with fundamental concepts 
and skills in data modeling (conceptual, logical and physical), as well as in designing, building and managing 
the data layer to support business applications. In addition to data modeling, some proficiency with 
Structured Query Language (SQL) will be obtained.   
 
DSA-410  การวิเคราะห์ข้อมูลและการท าโมเดล      3(3-0-6) 

(Data Analysis and Modelling)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
  มาตรฐานและเทคนิคในการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ พัฒนาการด้านแบบจ าลองการพยากรณ์ข้อมูลทางธุรกิจเพื่อช่วยใน
การตัดสินใจของผู้บริหาร ปัญหาเชิงวิเคราะห์ในธุรกิจสมัยใหม่ กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลจากหลากหลายแหล่งข้อมูล 
เพื่อใช้ในการก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธขององค์กร ในสภาพแวดล้อมที่มีความเปลี่ยนแปลง เครื่องมือต่างๆ ท่ีใช้วิเคราะห์ใน
งานธุรกิจ และธุรกิจอัจฉริยะเบื้องต้น เครื่องมือการรายงานและน าเสนอข้อมูลทางธุรกิจ 

Standards and techniques for business data management. Develop models and predictions to 
support decision of management. Data analysis for strategy management in modern business. Tools for 
business analysis and introduction to business intelligence. Report generation and presentation. 
 
DSA-416  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก 1    3(3-0-6) 
             (Special Topic in Data Science and Analytics 1) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : ไม่มี 
รายวิชาทีต่้องเรียนควบคู่    : ไม่มี  

ปัญหาพิเศษหรือหัวข้อเทคโนโลยีที่ทันสมยัด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
และได้รับความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร/คณบดี 

Particular up-to-date technology problems or topic under approval by lecturer and dean of faculty. 
 
DSA-417  หัวข้อพิเศษทางวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก 2    3(3-0-6) 
             (Special Topic in Data Science and Analytics 2) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี      

ปัญหาพิเศษหรือหัวข้อเทคโนโลยีที่ทันสมยัด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก ตามความเห็นของอาจารย์ผู้สอน
และได้รับความเห็นชอบจากประธานหลักสูตร/คณบดี 
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Particular up-to-date technology problems or topic under approval by lecturer and dean of faculty. 
 
DSA-420  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์       3(3-0-6) 

(Customer Relationship Management : CRM)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี

 ศึกษาและท าความเข้าใจแนวคิดด้านการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการบริหารลูกค้าสมัพันธ์ การ
บริหารข้อมลูการขายและการบริการลูกค้า การคัดเลือกกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ การบรหิารและการใช้ข้อมูลลูกค้าร่วมกัน   
เครื่องมือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า     ข้อตกลงว่าด้วยระดับการให้บริการ การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ในระบบอินเทอร์เนต็  
การศึกษาความพึงพอใจของลูกคา้   การทบทวนกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสมัพันธ์  และฝึกปฏิบัติการตามเนื้อหา 

Concept of customer relationship management, success factors of customer relationship 
management, management of sales data and customer service, selection of CRM strategies, management and 
sharing of customer data, tools for collecting customer data, service level agreement, Internet-based CRM, 
customer satisfaction studies, revision of CRM strategies, related computer laboratory. 

 
DSA-421  การวางแผนทรัพยากรในองค์กร      3(3-0-6) 

(Enterprise Resources Planning : ERP)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี
 กระบวนการทางธุรกิจขององค์กร เช่น การรับออเดอร์ การสั่งซื้อ การผลิต การจัดส่ง บัญชี การวางแผนและการควบคมุ 
การรวมกระบวนการทางธุรกจิ ตัวอย่าง ERP Package ศึกษาวิธีใช้โมดูลต่าง ๆ แบบจ าลองกระบวนการขององค์กร การทดลองฝึก
ปฏิบัติโดยใช้ ERP Package แนวคิดการใช้ระบบเอ็นเตอร์ไพรส์ในองค์กร 
 Concept of enterprise system in organizations, business process in organizations e.g., receiving orders, 
order purchasing, production, order delivery, accounting, planning and controlling, business requirement 
analysis, business process integration, modules of ERP, organization modeling, ERP package laboratory, 
enterprise concept in organizations. 
 
DSA-422  การจัดการโซ่อุปทาน        3(3-0-6) 

  (Supply Chain Management) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่ม ี  
  ศึกษาและท าความเข้าใจแนวคิดของการจัดการห่วงโซ่อุปทาน การประสานความร่วมมือทางกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้จ าหน่ายวัตถุดิบ ผู้ผลิต ผู้ค้าส่ง และผู้ค้าปลีก ในการสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้
สินค้าที่เหมาะสม มีต้นทุนในกระบวนการผลิตและการจัดส่งสินค้าที่ต่ า สามารถจัดส่งสินค้าถึงลูกค้าปลายทาง (ผู้บริโภค) ได้อย่าง
รวดเร็ว การบริหารสินค้าคงเหลือ การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์ (การกระจายสินค้า) รายการจัดจ าหน่าย พันธมิตรทางกลยุทธ์
ในส่วนของคู่ค้า คุณค่าของข้อมูลในซัพพลายเชน ซัพพลายเชนระหว่างประเทศ ตลอดจนการควบคุม และฝึกปฏิบัติการตามเนื้อหา
โดยอาศัย ERP 
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 Supply chain management concept, partnerships collaboration including suppliers, manufacturers, 
wholesalers, and retailers to add value in manufacturing process to produce high quality outputs with low 
cost for manufacturing process and distribution, fast product delivery to customer, inventory management, 
logistics network design for product distribution, distribution list, strategic alliance partners, data value in 
supply chain, international supply chain, controlling, related computer laboratory. 
 
DSA-423  การวางแผนทรัพยากรทางการผลติ       3(3-0-6) 

  (Manufacturing Resources Planning) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไมม่ี   
  แนวคิดของการวางแผนทรัพยากรทางการผลติ การวางแผน การจัดหาวตัถุดิบ การวางแผนการใช้เครื่องจักร การ
วางแผนบุคลากรทางการผลิต แนะน าโปรแกรมและเครื่องมือในการวางแผน 
 A concept of manufacturing resources planning, raw materials supply, machine and equipment 
planning, operation and manufacturing staff planning, recommended planning programs and tools, related 
computer laboratory. 
 
DSA-424  การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ      3(3-0-6) 

(Business Process Management)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไมม่ี  
 ศึกษาแนวความคิดและวิธีการ จัดการกระบวนการทางธุรกิจ เข้าใจถึงกระบวนการในองค์กร การนิยามและการแบ่งชนิด 
การชี้กระบวนการหลัก การท าโมเดลกระบวนการ การจดัท าเอกสารอธิบายกระบวนการ การประเมินกระบวนการ การปรับปรุง
กระบวนการ การออกแบบกระบวนการใหม่ การจัดการกับการเปลี่ยนแปลง การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการการปรับปรุง
กระบวนการ กรณีศึกษาของการบริหารกระบวนการธรุกิจการสาธติโดยใช้ระบบ ERP  
 Concept and method of business process management, understanding of organizational process, 
definition and identification of core process, process modeling, documentation, process evaluation, process 
improvement, and reengineering, change management, information technology for process management and 
improvement, case studies of business process management, demonstration with ERP system. 
 
DSA-425  การตรวจสอบและควบคุมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-6) 

(IT Audit and Controls)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไมม่ี  

ศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจสอบและการควบคุมระบบสารสนเทศในองค์กร ความเสี่ยงของระบบสารสนเทศ แนว
ทางการตรวจสอบ มาตรฐานวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก การควบคุมข้อมูลและกระบวนการ การควบคุม
ทางกายภาพ การควบคุมเครือข่าย ระบบซอฟท์แวร์ ฐานข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ อินเตอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูล การเข้ารหัส การ
ให้สิทธิใช้ซอฟท์แวร์ไลเซนส์  ชนิดของการควบคุมและวิธีการของการตรวจสอบ ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนของการสร้างระบบควบคุม
อย่างมีกฏเกณฑ์ และการตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานของระบบสารสนเทศ 
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Information system audit and control in organizations, information system risks, audit approach, 
professional standards, internal and external audits, data and process control, physical control, network 
control, software system, database, application software via the Internet, data access, encoding, software 
license and authorization, control types and auditing techniques, rule-based control system implementation, 
auditing information system infrastructure. 
 
DSA-426  นวัตกรรมและเทคโนโลยสีมัยใหมท่างเทคโนโลยสีารสนเทศ    3(3-0-6) 

(IT Innovation and New Technology)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไมม่ี  

ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ท่ีมีผลตอ่สังคมและธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและโลกาภิวัฒน์  เทคโนโลยี
ที่ท าให้เกิดโลกอิเล็กโทรนิกส์ นวัตกรรมใหม่ของระบบสารสนเทศ เว็บเซอร์วิส เครื่องมือ Web 2.0  ข้อมูลองค์กร Virtual Team 
เศรษฐศาสตร์ของสินค้าและบริการดิจิตอล การค้นหาข้อมูล การบริหารองค์ความรู้ แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคต การ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ (New innovation) อาทิเช่น สังคมออนไลน์ (Online Communities) และการน าความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม
เหล่านี้มาใช้กับการรีเอนจิเนียริ่งทางการด าเนินการทางธุรกิจ 

Modern information technologies for social and business concerns, information technology and 
globalization, technologies leading to electronic world, innovation of information system, web services, Web 
2.0 tools, organizational data, virtual team, economics of digital goods and services, data search, knowledge 
management, future trends of information technology development, new innovation i.e., online communities, 
adoption of innovation in re-engineering for business operation. 
 
DSA-427   การให้ค าปรึกษาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6) 
  (Information Technology Consultancy) 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไมม่ี  

ศึกษาความหมายของการท างานอย่างท่ีปรึกษา การเตรียมพร้อมเพื่อให้เกิดกระบวนการในการคดิอย่างมีระบบและมีเหตุ
มีผล เพื่อให้สามารถพูดตอบโต้ รวมไปถึงการปฏิบัติเพื่อตอบสนองกระบวนการต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่มาปรึกษาด้วยเกิดความเชื่อมั่น ไม่
ว่าจะเป็นวิธีการล าดับเรื่องราว การจับประเด็นส าคัญ การเสนอแนะแนวทาง การสร้าเส้นทางของความคิดให้กับผู้ที่มาปรึกษา การ
สรุปความคิด และศิลปะในการน าเสนอความคิด มีการจัดการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับ
กระบวนการของการเป็นท่ีปรึกษาอย่างแท้จริง 

Study the meaning of IT consultancy, preparation for systematic thinking and logical thinking to give 
response in verbal communication and any manners with getting customer’s confidence, method for 
sequencing, identification of important issues, recommendation, concept mapping, and conclusion, art of 
presentation, workshop for experiencing in consulting process. 
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DSA-428  การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจ       3(3-0-6) 
(Business Application Programming)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน :  ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่ม ี 

ความรู้และทักษะเบื้องต้นที่จ าเป็นlส าหรบัการเขียนโปรแกรมเชิงธุรกิจ ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจและบทบาทส าคัญในเส้นทาง
ไหลของธุรกิจ คุณค่าและประโยชน์ของการโปรแกรมในงานด้านธุรกิจต่างๆ 

An introduction to basic concepts in computer programming with an emphasis on business 
applications. The course covers basic concepts of object-oriented programming, principles of program design, 
programming structures, data types and structures, program testing, and debugging.  
 
DSA-429   การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ                                                        3(3-0-6) 

    (Business Continuity Management) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

แนวคิดในการบริหารจดัการความต่อเนื่องทางธุรกิจ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หลักการและความสมัพันธ์ระหว่างความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ  การจัดการภาวะฉุกเฉิน และการจดัการความเสี่ยง กลยุทธการสื่อสารระดับบนและความสมัครสมานสามัคค ี
การจัดท า ปรับปรุง และทดสอบแผนป้องกันภาวะตดิขัดหรือภาวะวกิฤติ  

Learn concepts of Business Continuity Management in an organization, Business Continuity 
Management Life-cycle, main components of a Business Continuity Management, needs for risk assessment in 
Business Continuity Management, options for development of a Business Continuity Management strategy, 
prepare and develop plans for Business Continuity Management response, needs for exercising, maintenance 
and review of plans, needs for embedding Business Continuity Management awareness in the organization. 
 
DSA-430  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ                                                                        3(3-0-6) 
             (Business Intelligence) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-305 ระบบฐานข้อมลู และ DSA-306 ปฏิบัติการระบบฐานข้อมลู 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  

แนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจอัจฉริยะและระบบสนบัสนุนการตัดสินใจ หลกัการและองค์ประกอบของธุรกิจอจัฉริยะ การพัฒนา
คลังข้อมูล  การสร้างและใช้งาน Cube , การสร้างรายงาน และการสร้างส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน 
         The course aims to examine Business Intelligence (BI) together with Decision Support systems. 
Principles and components of business intelligence. Data warehourse development. Cube development, 
report generation and user interfaces. Technologies for gathering, storing, analyzing, sharing and providing 
access to data to help enterprise users make better managerial decisions.   
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DSA-431  ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ                                                 3(3-0-6) 
             (Information Technology Entrepreneur) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
  ความรู้เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจด้าน IT ศึกษาแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการ ลักษณะของผู้ประกอบการ ทักษะที่
จ าเป็นของผู้ประกอบการ การหาโอกาสของธุรกิจใหม่ ปัญหาและอุปสรรคของธุกิจใหม่ การเขียนแผนธุรกิจ การเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจ การบริหารความเสีย่ง รวมถึงการปรับตัวเพื่อรองรับภาวะการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
 Knowledge related information technology entrepreneur. Study the concepts of entrepreneurship. 
Characteristics and skills for entrepreneur. New opportunities exploration. Problems and barriers of new 
business. Business plan writing. Preparation for information technology entrepreneur. Business feasibility, risk 
management including adaptation to economic changes. 
 
DSA-432    เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส       3(3-0-6) 
             (Web Services Technology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี                                                                                  
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่     :  ไม่มี  
 ศึกษาถึงแนวคิดและเทคโนโลยีที่ส าคัญของ Service-Oriented Architecture (SOA) วิวัฒนาการของเทคโนโลยีพื้นฐาน 
ต่างๆ  แนวคิดของบริการใน SOA  บทบาทของผู้ขอบริการ  ผู้ให้บรกิาร และตัวแทนของผู้ให้บริการ  เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส   
เทคโนโลยีที่ส าคญัของเว็บเซอร์วสิและ SOA เช่น XML, SOAP, WSDL, UDDI  และ WS-BPEL เว็บเซอร์วิส และธุรกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์  กรณีศึกษาของเวบ็เซอร์วิส และฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีเว็บเซอร์วสิ 
 This course study Web services as  a building blocks for enterprise applications that use open data  
exchange standards and transport protocols to exchange data with calling clients. The architectures,  
frameworks, and tools required to develop and compose web services and clients, as well as integrate 
service-oriented  systems with legacy systems. The major focus of this course is about Service-Oriented 
Architecture (SOA) and related technologies such as XML, SOAP, WSDL, UDDI and WS-BPEL. 
 
DSA-433  ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ        3(3-0-6) 
                  (Management Information Systems)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
  แนวคิดและบทบาทระบบสารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์ในการบริหารจัดการในองค์กร ประเภทของสารสนเทศ การน า 
สารสนเทศแต่ละประเภทไปใช้งานและผลที่ได้รับทั้งระดับปฏิบัติการ ระดับการจัดการ และระดับกลยุทธ์ในองค์กร บทบาทของ 
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีต่อกระบวนการท างานในองค์กร การท ารีเอ็นจิเนียร์กระบวนการท างานในองค์กร การวางแผน  
การวิเคราะห์ การออกแบบ การด าเนินการ เพื่อพัฒนาและใช้ระบบสารสนเทศท่ีน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กร ระบบสารสนเทศ 
แบบต่างๆ และผลกระทบที่มีต่อบุคคลองค์กร และสังคม 
 Basic concepts and roles of information systems in organization management, types of information 
systems, applications of information systems in different levels of organizational uses; organizational 
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reengineering process, information systems planning, analysis, design, and operation for organization success, 
impacts of information systems to people, organizations, and socials. 
 
DSA-434  การจ าลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ส าหรับธุรกิจ                                  3(3-0-6) 
             (Computer Simulation in Business) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  MSE-202 สถิติและความน่าจะเป็น   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  
 ศึกษาเกี่ยวกับการจ าลองแบบโดยคอมพิวเตอร์ โครงสรา้งของระบบที่มีความซับซ้อน ซอฟต์แวร์พเิศษ ท่ีใช้ในการจ าลอง  
การสร้างแบบจ าลองและการทวนสอบรวมทั้งการจ าลองกราฟิก การออกแบบ การทดสอบและการออปติไมซ ์ตัวด าเนินการ เลขสุ่ม  
การวิเคราะหผ์ลลัพธ์ของแบบจ าลอง การใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อการเลือกแบบจ าลองที่เหมาะสม และการจ าลองระบบการผลติ  
 Using computer to simulate model, studies complex system structure  and special software in 
computer simulation and revision, optimization and testing, operating program. Studies concepts of numeric  
and random number and learn appropriate statistical technique selection for each solution. 
 
DSA-435  ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์                                                  3(3-0-6) 
             (Geographic Information Systems) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี    
 ศึกษาแนวคิดของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กระบวนการการใช้คอมพิวเตอร์  ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์และการออกแบบ การค านวณและการวิเคราะห์ข้อมลู ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน 
 Geographical information system, process of computer hardware and software usage, geographical  
information and design, information calculation and analysis with realistic samples. 
 
DSA-436  ความมั่นคงของระบบเครือข่าย       3(3-0-6) 
             (Network System Security)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-307  ระบบการสื่อสารและเครือข่าย 1    
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี    
 ศึกษาการก าหนดนโยบายความมัน่คง การโจมตรีะบบและการป้องกันภัยคุกคามแบบต่างๆเช่น ไวรัส โทรจัน ดีโอเอส  
หลักการท างานของเทคนิคการเขา้รหัสแบบสมมาตรและอสมมาตร การน าระบบการเข้ารหัสไปใช้ในการพิสูจนส์ิทธิรูปแบบตา่ง ๆ  
เช่นการลงนามระบบดจิิตอล หนังสือรับรองระบบดิจติอลระบบโครงสร้างพื้นฐานในการกระจายกญุแจสาธารณะ เทคนิคการ 
ออกแบบระบบไฟร์วอลลร์ะบบตรวจจับ/ป้องกันการบุกรุก และระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนกฎหมายและจริยธรรมในสังคมที่ใช้ 
ระบบคอมพิวเตอร์การวางแผนกู้ภยัเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการฝึกทักษะในการบริหารจัดการเครือข่ายในดา้นความมั่นคง ได้แก่ การ 
ติดตั้ง ออกแบบ และดูแลอุปกรณ ์
 This course will study Security policy subjects, threats and and methods to combat intrusions such as 
virus, trojan, and denial of service (DOS). Basics of symmetrical and asymmetrical encryption techniques 
authentications factors, digital signature, digital certifications, public key distribution will be discussed. Firewall 
designation techniques, threats detection/protection system and virtual private network (VPN), laws and 
ethics in computer-system-based society, recovery plans for emergency events will be covered. 
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DSA-437  การจัดการองค์ความรู้       3(3-0-6) 
             (Knowledge Management) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี   
 ศึกษาแนวคิดของการจัดการองค์ความรู้ การแบ่งประเภทขององค์ความรู้  การสร้างโมเดลความรู้ กระบวนการต่างๆ 
ของการจัดการองค์ความรู้ การสรา้งและการใช้ความรู้ การบรหิารจดัการต้นทุนดา้นความรู้ขององค์กรอย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ ท้ังวิธีปฏิบัติ กระบวนการและเทคโนโลยี การบริหารจดัการทรัพยส์ินทางปัญญา เครื่องมือและเทคนคิในการจัดการ
องค์ความรู ้
 Basic concept of knowledge management, types of knowledge, knowledge creation model, 
knowledge management process, knowledge creation and application, knowledge as an organizational asset 
and its effective management in operation, process, and technology, intellectual property management, 
knowledge management tools and techniques. 
 
DSA-438  การค้นคืนสารสนเทศ                                                                            3(3-0-6) 
             (Information Retrieval) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  
 หลักการและแนวคดิในการค้นคืนสารสนเทศ องค์ประกอบของการค้นคืนสารสนเทศ  ข้ันตอนการค้นคืนสารสนเทศ  กล
ยุทธ์และเทคนิคการค้นคืนสารสนเทศ การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ 
 Theories and concepts of information retrieval. Main components of information retrieval. Process 
and steps for information retrieval. Strategies and techniques of information retrieval and their evaluations.  
 
DSA-439  ระบบความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์                                                    3(3-0-6) 
          (Computer Security System) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี   
 การก าหนดนโยบายความมั่นคง การโจมตีระบบและการป้องกันแบบต่างๆ เช่น ไวรสั โทรจัน ดโีอเอส หลักการท างาน
ของเทคนิคการเข้ารหสัแบบสมมาตร และอสมมาตร การน าระบบการเข้ารหัสไปใช้ในการพิสูจนส์ิทธิรปูแบบต่าง ๆ เช่น การลง
นามระบบดิจิตลั หนังสือรับรองระบบดิจิตอล ระบบโครงสร้างพื้นฐานในการกระจายกุญแจสาธารณะ กฎหมายและจริยธรรมใน
สังคมที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ การวางแผนกู้ภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 Study the security policies and their implementation. Threat models, attacks that compromise 
security such as virus, Trojan and DOS, and techniques for achieving security. Principles of symmetric and 
asymmetric encryption. Authentication such as digital signature and digital certificate.  Topics include operating 
system (OS) security, language security, hardware security, and security in web applications. Laws and ethics in 
computer-system-based society, recovery plans for emergency events. 
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DSA-440   การจัดการความมั่นคงสารสนเทศ                     3(3-0-6) 
                (Information Security Management) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี   
 แนวคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารสนเทศองค์ประกอบส าคัญทีต่้องพิจารณาในความปลอดภัยของสารสนเทศ  
การประเมินถึงภัยคุกคาม ความเสีย่งท่ีส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของสารสนเทศ แนวทางในการป้องกันภัยคุกคาม  
การวิเคราะห์และบรหิารความเสี่ยง การพัฒนาระบบบรหิารจดัการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกฎหมายที่เกีย่วข้องกับความ 
ปลอดภัยของสารสนเทศและกรณศีึกษาในประเด็นความปลอดภัยของสารสนเทศในองค์กร 
 The course covers the principles of applied information security management and an in-depth 
understanding of security management in medium to large organisations. Governance and security policy, 
threat and vulnerability management, incident management, risk management, information leakage, crisis 
management and business continuity, legal and compliance, security awareness and security implementation 
considerations. 
 
DSA-441  การประมวลผลคลาวด์                                                                         3(3-0-6) 
             (Cloud Computing) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี  
 แนวคิดพื้นฐานของการประมวลผลคลาวด์  คุณลักษณะส าคญัของการประมวลผลคลาวด์  ประเภทของการประมวลผล 
คลาวด์  เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีใช้เวอร์ชวลไลเซช่ัน การจดัการคลาวดร์ปูแบบการให้บริการของคลาวด์ ความปลอดภัยในคลาวด์  
การใช้เครื่องมือและซอฟแวร์ที่เกีย่วกับคลาวด์  นโยบายต่างๆส าหรบัองค์กรในการน าการประมวลผลคลาวด์มาใช้   ตัวอย่าง 
กรณีศึกษาทีส่ าคัญในการประมวลผลคลาวด์  รวมทั้งสถานะของการพัฒนาคลาวด์ที่เกดิขึ้นในปัจจุบันและแนวโนม้ในอนาคต 
            The course presents basic concepts of cloud computing, from applications and administration to  
programming and infrastructure. Topics include essential characteristics and types of cloud computing, cloud 
systems, distributed storage systems, virtualization, security in the cloud, and multicore operating systems. 
Case studies for cloud computing, and trend in cloud development will be discussed. In addition, students 
will use tools and platforms developed by major players such as Google, Amazon, Microsoft, or VMWare.  
 
DSA-442  การเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์                                                          3(3-0-6) 
                (Event-Driven Programming) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-103 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
    DSA-208 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์   
    DSA-305 ระบบฐานข้อมูล 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี   
 เป็นการศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคช่ันท่ีเป็นการเขียนในลักษณะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุท่ีใช้การออกแบบโปรแกรม 
แบบแยกส่วนการท างาน การออกแบบโปรแกรมแบบโมดูล การตรวจหาข้อผิดพลาดที่เกดิขึ้น การพัฒนาโปรแกรมแบบขับเคลื่อน 
โดยเหตุการณ์ โดยใช้ภาษาโปรแกรมที่ท าให้สามารถมองเห็นภาพการท างานแบบเชิงเหตุการณไ์ด้ ความหมายของเหตุการณ์ ล าดับ 
ของเหตุการณ์ การจัดการเหตุการณ์ พร้อมทั้งการใช้งานเครื่องมือในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพ่ือติดต่อกับฐานข้อมูล เพื่อจัดการ 
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ข้อมูลในฐานข้อมูล การสรา้งส่วนประสานการตดิต่อกับผู้ใช้และรายงานเพื่อประยุกต์ใช้ส าหรับงานธุรกิจ 
 Study the application development using object-oriented design and patterns. Components or 
module design. Testing and debugging. The development of event-driven application by programming 
languages and tools that fully support events, sequences of events, event handling and database connection. 
Create user interface and reports for business application. 
 
DSA-443   วิธีการวิจัย                                           3(3-0-6) 
              (Research Methodology) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน   :  MSE-202 สถิติและความน่าจะเป็น 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี   
 ค้นคว้าในกระบวนการขั้นต้นของการวิจัยทางเทคโนโลยสีารสนเทศ การระบุปญัหา การศึกษางานวิจยัที่ 
เกี่ยวข้องทิศทางความเป็นไปของงานท่ีจะท าการวิจัย เทคนคิต่างๆ ทางสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การวิเคราะห์ 
ข้อมูล การน าเสนอข้อมูลผลการวจิัย 
 Learn the process of conducting an academic IT reseach, and put that knowledge into practice. 
Define problem statements. Literature reviews and directions of research. Apply a number of statistical 
techniques, draw conclusions from the results and determine what statistical technique would be suitable for 
a given dataset and/research problem. The  emphasis will be on interpreting results and communicating ideas 
to the public effectively. 
 
DSA-444       การพัฒนาโปรแกรมส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่                                3(3-0-6)                   
  (Mobile Device Application Development)            
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-103  การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ และ 
                                    DSA-104 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    : ไม่มี   
 แนวคิดสถาปัตยกรรมและเครื่องมอืของการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ อุปกรณ์เคลื่อนที่ การออกแบบส่วนติดต่อ 
กับผู้ใช้ของโปรแกรมประยุกตบ์นอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ความมั่นคง 
ปลอดภัยของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โพรโทคอลของโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ การท าให้เกิดผลของ 
ส่วนตดิต่อกับผู้ใช้ การท าให้เกิดผลของผู้รับและผู้ให้บริการการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยฐานข้อมลู 
 Architectural concept and tools for mobile device application development. User interface design for 
mobile devices. Information system, security, protocol, and database on the mobile device application 
development. 
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DSA-445  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ขั้นประยุกต์     3(3-0-6) 
  (Applied Web Design and Development) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-208  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี          
 ศึกษาขั้นตอนการออกแบบและพฒันาเว็บไซตด์้วยเทคนิคสมยัใหม ่เพื่อน าไปประยุกตส์ร้างเว็บตามหลักการของ 
Responsive Web Design และศึกษาวิธีการเขียนโปรแกรมเว็บข้ันประยุกตเ์พื่อการพัฒนาระบบทีม่ีการประมวลผลแบบโตต้อบ
ตามความต้องการของภาคธุรกิจ 
 Study the process of web site design and development using modern techniques and libraries. Apply 
the principles of Responsive Web Design. Study and implement an interative web application in order to 
serve business requirement. 
 
DSA-446  การใช้งาน APIs ของเครือข่ายสังคมออนไลน์     3(3-0-6) 
  (Social Network APIs Implementation) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-208 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
 การเข้าถึงข้อมูลและบริการตา่งๆของเครือข่ายสังคมออนไลน์ผา่นทาง APIs (Application Programming  
Interface) การออกแบบโปรแกรมประยุกต์ซึ่งเรยีกใช้งานข้อมูลและบริการต่างๆของเครือข่ายสังคมออนไลน์           
 Access to online social resource and service using API (Application Programming Interface). Design and 
develop the application using online social resources and services. 
 
DSA-447   การเรียนรู้ของเครื่อง       3(3-0-6)                        
                   (Machine Learning) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-301 เหมืองข้อมูลเชิงธุรกิจ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี 

ศึกษาขั้นตอนที่จ าเป็นส าหรับการสร้างโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง แนวคิดของการเรียนรู้ด้วยเครื่องและประเภทการ
เรียนรู้ supervised, unsupervised และ reinforcement learning  อัลกอริธึมส าหรับการจัดแบ่งประเภท เรียนรู้คลังโปรแกรม
ที่ใช้อย่างแพร่หลายของอัลกอริธึมส าหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่อง เช่น Scikit-learn  การเตรียมประมูลผลข้อมูลเพื่อสร้าง data set 
ที่มีคุณภาพ การบีบอัดเพื่อลดมิติของข้อมูล การประเมินผลโมเดลและการปรับแต่งพารามิเตอร์ 

Essential steps for creating a machine learning model. Concepts of machine learning and three types 
of learning: supervised learning, unsupervised learning, and reinforcement learning. Algorithms for 
classification. A popular library (API) that implements several machine learning algorithms such as Scikit-learn. 
Data preprocessing to build a good quality training data set. Compressing data for dimensionality reduction. 
Model evaluation and parameter tuning. 

 
 
 
 
 



มคอ.2 

 -36- 

DSA-448  การแสดงข้อมลูด้วยภาพ               3(3-0-6) 
    (Data Visualization)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  DSA-410 การวิเคราะห์ข้อมูลและการท าโมเดล 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

การเล่าเรื่องด้วยข้อมูล การจัดการ รวบรวม และจัดรูปแบบข้อมูล การเลือกใช้เครื่องมือแสดงผลข้อมูลด้วยภาพ การ
แสดงภาพแบบรูปเทียบกับเวลา  การแสดงภาพข้อมูลเป็นสัดสว่น การแสดงภาพข้อมูลความสัมพันธ์ การพบเห็นความแตกต่างของ
ข้อมูล การแสดงภาพความสัมพันธ์โดยต าแหน่ง เครื่องมือแสดงภาพและกราฟ เช่น matplotlib และ ggplot2 

Story telling with Data, Handling data, gathering data, and formatting data, Choosing tools to visualize 
Data, Visualizing patterns over time, Visualizing proportions, Visualizing relations, Spotting the difference, 
Visualizing spatial relationships, Graphing and plotting tools such as matplotlib and ggplot2 packages 

 
DSA-491  เตรียมสหกิจศึกษา        1(1-0-2) 
   (Pre-Cooperative Education) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ตามที่สาขาวิชาเห็นชอบ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี  

หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการและขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสห
กิจศึกษา การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ทักษะวิชาชีพและจริยธรรมที่จ าเป็นก่อนออกไปปฏิบัติงานท่ีสถานประกอบการ 

Basics and concept of cooperative education, process and steps of cooperative education, 
regulations and orders for cooperative education, knowledge related preparation, professional skill, essential 
moral before going to cooperate at the working places 
 
DSA-492  สหกิจศึกษา        6(0-40-10) 
   (Co-operative Education) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : DSA-491 เตรียมสหกิจศึกษา 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี   
    การปฏิบัติงานและแก้ปัญหาให้กับสถานประกอบการเป็นเวลา  16 สัปดาห์ ในโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถาน
ประกอบการอื่นใด   ซึ่งเป็นไปตามความเห็นชอบของสาขาวิชา   เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ในสาขา พร้อมทั้งสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะวิชาชีพตามสาขาของนักศึกษา ช่วยพัฒนาความช านาญมีจริยธรรมและคุณธรรมหรือ
ลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้ท ารายงานการแก้ปัญหาให้แก่สถานประกอบการส่งสาขาวิชาพร้อมทั้งมี
การน าเสนอผลงาน 

Operate and solving problems in the working places during the 16 weeks in industrial factory or other 
working places under faculty approval, so as to students gain more experience in studying field and be 
capable of applying knowledge to actual operations, develop professional skills, moral and ethical or 
behavior and character that essential to work, students have to report the problem solvents for the working 
places to the faculty together with the presentation. 
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DSA-493    ฝึกงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก     1(0-40-10) 
            (Practice on Data Science and Analytics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี  

ฝึกงานด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก ในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม หรือองค์กรที่สถาบัน
เห็นชอบ โดยมีระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 320 ช่ัวโมงและต้องเสนอรายงานการฝึกงาน 

Internship in Data Science and Analytics field in the working places, industrial factory or organization 
with an approval from the university with a minimum of 320 working hours and presentation of internship. 
 
DSA-494   โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  1     1(0-3-2) 
    (Data Science and Analytics Project 1) 
รายวิชาทีต่้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี  

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  ก าหนดโดย
สาขาวิชา ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องน าเสนอต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

Project or interesting practical problems in any topics related to Data Science and Analytics assigned 
by the faculty, report the study and present to the committee of project assessment. 
 
DSA-495  โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  2     2(0-6-3) 
   (Data Science and Analytics Project 2) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : DSA-494  โครงงานวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   : ไม่มี  

โครงการหรือปัญหาที่น่าสนใจทางปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ของวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก  ก าหนดโดย
สาขาวิชา ต้องเขียนรายงานการศึกษาและต้องน าเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบโครงงาน 

Project or interesting practical problems in any topics related to Data Science and Analytics assigned 
by the faculty, report the study and present to the committee of project assessment. 
 
DSA-496  กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านโมเดลและการวิเคราะห์ข้อมูล 1                     1(1-0-10) 

(Extra Curriculum Activity in Data Modelling and Analysis 1)   
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
  การท าโครงงานหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านที่เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก หรือด้านวิชาการที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานหลักสูตร ทั้งในและต่างประเทศ โดยเวลาที่ใช้ด าเนินโครงงานหรือกิจกรรมนั้นต้องไม่
น้อยกว่า 15 ช่ังโมง 
 Project or activities regarding to Data Science and Analytics or other related subjects assigned by 
head of department. The project or activities can be performed in Thailand or other countries and not less 
than 15 hours. 
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DSA-497  กิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านโมเดลและการวิเคราะห์ข้อมูล 2       3(3-0-10) 
(Extra Curriculum Activity in Data Modelling and Analysis 2)   

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 
  การท าโครงงานหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรด้านที่เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงลึก หรือด้านวิชาการที่
เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานหลักสูตร ทั้งในและต่างประเทศ โดยเวลาที่ใช้ด าเนินโครงงานหรือกิจกรรมนั้นต้องไม่
น้อยกว่า 45 ช่ังโมง 
 Project or activities regarding to Data Science and Analytics or other related subjects assigned by 
head of department. The project or activities can be performed in Thailand or other countries and not less 
than 45 hours. 
 
ENE-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
              (Listening & Speaking for Specific Purposes) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ฝึกฝนเพื่อเพิม่พูนทักษะความสามารถทางการฟังและพูดภาษาอังกฤษเฉพาะทาง เรียนรูเ้ทคนิควิธีการฟังและพูด
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เรียนรูว้ิธีจับใจความและการสื่อสารโตต้อบที่ถูกต้องจากสื่อที่หลากหลายและจากเทคนิคการเรียนการ
สอนหลายรูปแบบ มีทั้งการฝึกปฏบิัติ และการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และมีการสอบวัดความสามารถของผูเ้รียนเป็นระยะเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

The course aims to practice in order to enhance the ability of English listening and speaking for 
specific purposes. Study English listening and speaking techniques. Learn how to communicate effectively 
using various types of media and teaching methods, practice and use self-study, as well as have continuous 
evaluations to improve the learners’ abilities to achieve the designation criteria. 
 
ENE-102  การอ่านเชิงวิเคราะห ์        3(3-0-6) 
             (Critical Reading) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENE-101 การฟังและพูดภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 วิเคราะหห์ลัก และเทคนิควิธีการอ่านภาษาอังกฤษท่ีถูกต้อง ฝึกฝนเพิ่มพูนขีดความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเชิง
ลึกท้ังในเชิงปริมาณและคณุภาพ ฝึกการอ่านจับใจความจากเอกสารหลายรูปแบบท่ีมีความง่ายและซบัซ้อนขึ้นเป็นล าดับ โดย
วิธีการเรียนรู้จากสื่อหลายชนิดประเภท และจากเทคนิควิธีการสอนรูปแบบต่างๆ โดยมีการฝึกปฏิบัติ และเรียนรูด้้วยตนเอง 
ตลอดจนมีการสอบวัดความสามารถเป็นระยะเพื่อพัฒนาความสามารถให้ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

This course aims to analyze the principles and techniques of reading English, practice in order to 
enhance the ability of both quantitative and qualitative English reading proficiency, practice reading to get the 
gist from different types of simple and complicated documents, practice and use self-study as well as have 
continuous evaluations to improve the learners’ abilities to achieve the designation criteria. 
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ENE-201  การน าเสนอโครงงานมืออาชีพ       3(3-0-6) 
              (Professional Project Based Presentation) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENE-102 การอ่านเชิงวิเคราะห ์ 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 พัฒนาทักษะการพูดเพื่อน าเสนอตอ่สาธารณชน ตลอดจนการน าเสนองานในหน้าท่ีต่อที่ประชุมในรูปแบบโครงงาน 
เรียนรูเ้ทคนิคและวิธีการ ฝึกฝนการถ่ายทอดความคิดให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ตลอดจนวิธีการแก้ปญัหาเฉพาะหน้าโดยเน้นการ
ฝึกปฏิบัตผิ่านสื่อท่ีหลากหลายทันสมัย และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตลอดระยะเวลาการเรียน และมีการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
จนถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้

This course aims to develop speaking skills to present assignments to the public, give a project 
presentation to a meeting, learn about methods and techniques of presentation, practice how to deliver an 
idea in a more comprehensive and interesting way as well as how to deal with the unexpected problems, 
continuous practice and evaluations occur regularly during the semester in order to develop the learners’ 
abilities to achieve the designation criteria. 
 
ENE-202  การเขียนเชิงธุรกิจ        3(3-0-6) 
             (Business Writing) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENE-201 การน าเสนอโครงงานมืออาชีพ   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ฝึกฝนเพื่อเพิม่พูนทักษะความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ เช่น รายงานการประชุม จดหมายโต้ตอบเชิง
ธุรกิจ หนังสือพิมพ์ธุรกิจ วารสารธุรกิจ เป็น โดยอาศัยเทคนิคการเรยีนรู้และประเมินผลที่หลากหลายรูปแบบ ท้ังในและนอก
ห้องเรียน มีการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีการสอบวดัระดับความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะและพัฒนาให้สูงข้ึน 

This course aims to develop business writing skills, such as minutes, business correspondence, 
business newspapers, business journals, etc, by using different testing and learning methods in and outside 
the classroom, self-study, and have continuous evaluations to improve the learners’ abilities to achieve the 
advanced level. 
 
ENE–403  หัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ      3(3-0-6) 
   (Selected Topics in the English Language) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ENE-202 การเขียนเชิงธุรกิจ    
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 วิเคราะห์อภิปรายและน าเสนอหัวข้อคัดสรรเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ 

This course aims to analysis, discussion, and presentation of selected topics concerning the English 
language. 
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HUE-101  อารยธรรมญี่ปุ่นและเอเชียตะวันออก                3(3-0-6) 
              (Japanese and East Asian Civilization) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ศึกษาประวัติความเป็นมา แนวคิด ความเช่ือ และเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมของญี่ปุ่น จีน และเกาหลี ในด้านต่างๆ เช่น 
วรรณกรรม ดนตรี ศิลปกรรม เปน็ต้น ตลอดจนอิทธิพลจากวัฒนธรรม และอารยธรรมของประเทศอืน่ๆ ที่มีต่ออารยธรรมประเทศ
เหล่านั้น 
 The course aims to study the development, values, beliefs, and identities of Japanese, Chinese, and 
Korean cultures in many aspects: literature, music, and arts; and influences from other cultures in those 
countries. 
 
HUE-102  การพัฒนาบุคลิกภาพ       3(3-0-6) 
              (Personality Development) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ศึกษาและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการด าเนินชีวิตทีด่ีงาม มีระเบียบ วินัย รู้กาลเทศะ ท้ังในโลกส่วนตัว ครอบครัว ชุมชน
และสังคม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมความเป็นไทยตามกระแสของสังคมโลก  
 The course aims to study proper personality development including concerning important which 
enables learners to lead their life appropriately accordingly circumstances and roles amidst everlasting 
cultural changes. 
 
HUE-103  จริยศาสตร์ธรุกิจ        3(3-0-6) 
             (Professional Ethics) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ทฤษฎีจริยศาสตร์ธุรกิจท่ีส าคัญส าหรับผู้บริหารและบคุคลทั่วไปในองค์กร เช่น จริยธรรมในองค์กรธุรกจิ จริยธรรม
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างธุรกจิภาครัฐ จริยธรรมธุรกจิข้ามชาติ พันธะทางจริยธรรมของภาคธุรกิจต่อสภาวะแวดล้อม เป็นต้น 
 The course provides major theories in business ethics and compliance for executives and personnel 
in organizations; ethics in business organizations; ethical relations between business and governmental 
sectors; ethics in multinational business landscape; ethical obligations of the business sector towards the 
environment. 
 
HUE-104  ศิลปกรรมปริทรรศน ์       3(3-0-6) 
              (Introduction to Classical Artwork) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ศึกษาขอบเขต ความหมาย ประวตัิศาสตร์ และวิวัฒนาการของงานศิลปกรรมโลก หลักการพื้นฐานของงานด้านทัศน์ศิลป์ 
นฤมิตศิลป์ ดุริยางค์ศลิป์ และนาฏศิลป ์
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 The course provides scope, meaning, history and development of the world’s fine and applied arts 
works; basic principles of visual arts, creative arts, music and dance. 
 
HUE-105  ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย-ญี่ปุ่น       3(3-0-6) 
              (Thai-Japanese Local Wisdom) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษาความเป็นมาทางสังคมและวฒันธรรมไทยและญี่ปุ่น เรียนรู้กระบวนการคิด ค่านยิม ภมูิปัญญาทางสังคมของไทย
และญี่ปุ่น ในหัวข้อท่ีหลากหลาย เช่น การจัดหาและการบริโภคทรัพยากร การด ารงชีวิตและอยู่ร่วมกบัธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

The course aims to study Thai and Japanese social development, norms and values of respective 
local wisdom via diverse topics such as resources procurement and consumption as well as harmony with 
surrounding environment. 
 
HUE-106  อารยธรรมโลก         3(3-0-6) 
              (World Civilization) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษาความเป็นมาและความเจริญของมนุษย์ตั้งแต่สมยัก่อนประวัตศิาสตร์ สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม่ จนถึง
ปัจจุบัน ปฏิสมัพันธ์ระหว่างสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กับปัญญา ความคิด และงานสร้างสรรคท์างศิลปะในแต่ละสมัย 
สุนทรียภาพของงานท่ีสะท้อนความเจรญิของมนุษย์ในแต่ละสมัย   
  The course provides the origin and progress of mankind from the Prehistoric, the Ancients, the Middle 
 Ages, the Modern to the present; interaction in each period among social, economic and political conditions,  
wisdom and creative arts; aesthetic aspect of work reflecting the progress of man in each period. 
 
JPE-101  ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1       3(3-0-6) 
             (Communicative Japanese 1) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษาตัวอักษรฮริะงะนะ คะตะคะนะ และคันจิประมาณ 30-50 ตัว เรียนรูร้ะบบเสียง โครงสร้างประโยค ค าศัพท์ต่างๆ 
ประมาณ 200 ค า และไวยากรณภ์าษาญี่ปุ่นข้ันต้น พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนฝึกการสนทนาภาษาญี่ปุ่นใน
ชีวิตประจ าวัน โดยอาศัยกระบวนการเรยีนรู้หลายรปูแบบท้ังในและนอกช้ันเรียน รวมทั้งมีการฝึกปฏบิัติ การใช้สื่อการเรียนการ
สอนอย่างหลากหลาย และสอดแทรกมารยาทพ้ืนฐานและธรรมเนียมปฏิบัติต่อชาวญี่ปุ่น มีการทดสอบความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนเตรยีมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (N5) 

The course aims to study Hiragana and Katakana, and Kanji about 30-50 words, learn sound system, 
structure, vocabulary about 200 words and basic Japanese grammar, develop listening, speaking, reading and 
writing skills, practice Japanese conversation in everyday life with various teaching methods in and outside 
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the classroom including learning appropriate etiquette and manners for Japanese people as well as having a 
proficiency test continuously and preparing for the Japanese Language Proficiency Test (N5). 
 
JPE-102   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2       3(3-0-6) 
             (Communicative Japanese 2) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : JPE-101 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 1 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้นในระดบัท่ีสูงขึ้น ค าศัพท์ต่างๆ ประมาณ 500 ค า พัฒนาทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนฝึกการสนทนาภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวันและในสถานท่ีท างาน เรยีนตวัอักษรคันจิเพิ่มเป็นประมาณ 
90 ตัว โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบท้ังในและนอกช้ันเรียน รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติ การใช้สื่อการเรยีนการสอนอย่าง
หลากหลาย และสอดแทรกมารยาทพ้ืนฐานและธรรมเนียมปฏิบตัิต่อชาวญี่ปุ่น มีการทดสอบความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน
เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุน่ (N5) 

This course aims to study Japanese sentences and grammar at upper elementary level, vocabulary 
about 500 words, develop listening, speaking, reading and writing skills, practice Japanese conversation in 
everyday life and in the workplace, study Kanji about 90 words with various teaching methods in and outside 
the classroom, including practice and the use of various teaching-learning instructional media, learn 
appropriate etiquette and manners for Japanese people as well as having a proficiency test continuously and 
preparing for the Japanese Language Proficiency Test (N5). 
 
JPE-201   ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3       3(3-0-6) 
             (Communicative Japanese 3) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : JPE-102 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 2  
รายวิชาทีต่้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้นในระดบัท่ีสูงขึ้น ค าศัพท์ต่างๆ ประมาณ 800 ค า พัฒนาทักษะการฟัง 
พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นให้อยู่ในระดับท่ีสามารถน าเสนอและเขียนเรื่องราวต่างๆ ได้ ฝึกการเขยีน
ตัวอักษรคันจิประมาณ 150 ตัว โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบทั้งในและนอกช้ันเรียน รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติ การใช้
สื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย และสอดแทรกมารยาทพ้ืนฐานและธรรมเนยีมปฏิบตัิต่อชาวญี่ปุน่ มีการทดสอบ
ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (N5) 

This course aims to study Japanese sentences and grammar at upper elementary level, vocabulary 
about 800 words, develop listening, speaking, reading and writing skills, practice Japanese conversation for 
giving presentations and story writing, study Kanji about 150 words with various teaching methods in and 
outside the classroom, including practice and the use of various teaching-learning instructional media, learn 
appropriate etiquette and manners for Japanese people as well as having a proficiency test continuously and 
preparing for the Japanese Language Proficiency Test (N5). 
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JPE-202  ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 4       3(3-0-6) 
             (Communicative Japanese 4) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : JPE-201 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3   
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นช้ันต้นในระดบัท่ีสูงขึ้น ค าศัพท์ต่างๆ ประมาณ 900 – 1,000 ค า พัฒนา
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ตลอดจนฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นใหอ้ยู่ในระดับที่สามารถน าเสนอและเขียนเรื่องราวท่ีซับซ้อนได้ 
ฝึกการเขียนตัวอักษรคันจิประมาณ 210 ตัว โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูห้ลายรูปแบบท้ังในและนอกช้ันเรียน รวมทั้งมีการฝึก
ปฏิบัติ การใช้สื่อการเรยีนการสอนอย่างหลากหลาย และสอดแทรกมารยาทพ้ืนฐานและธรรมเนยีมปฏิบัติต่อชาวญี่ปุ่น มีการ
ทดสอบความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดบัความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (N4) 

This course aims to study Japanese sentences and grammar at upper elementary level, vocabulary 
about 900-1000 words, develop listening, speaking, reading and writing skills, practice Japanese conversation 
for giving complicated presentations and writing, study Kanji about 210 words with various teaching methods 
in and outside the classroom, including practice and the use of various teaching-learning instructional media, 
learn appropriate etiquette and manners to Japanese people as well as having a proficiency test continuously 
and preparing for the Japanese Language Proficiency Test (N4). 
 
JPE-301  ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 5       3(3-0-6) 
             (Communicative Japanese 5) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : JPE-202 ภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 4    
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นในระดบัท่ีสูงขึ้น ค าศัพท์ตา่งๆ ประมาณ 1,000 – 1,200 ค า เน้นฝึกทักษะ
การฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการท างาน และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานที่รับผิดชอบได้ ฝึกการเขียน
ตัวอักษรคันจิประมาณ 270 ตัว โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้หลายรูปแบบทั้งในและนอกช้ันเรียน รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติ การใช้
สื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย มีการทดสอบความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเตรยีมความพร้อมเพื่อการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (N4) 

This course aims to study Japanese sentences and grammar at pre-intermediate level, vocabulary 
about 1000-1200 words, develop listening, speaking, reading and writing skills used in the workplace, study 
Kanji about 270 words with various teaching methods in and outside the classroom, including practice and 
the use of various teaching-learning instructional media as well as having a proficiency test continuously and 
preparing for the Japanese Language Proficiency Test (N4). 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ.2 

 -44- 

MSE-112  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี       3(3-0-6) 
(Science and Technology)  

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไมม่ี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่    :  ไม่มี 

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในฐานที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรยีนรูส้รรพศาสตร์ และใช้ในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ พัฒนาการของวิทยาศาสตร ์ตลอดจนพัฒนาการของเทคโนโลยีที่สอดคล้องตามแตล่ะสาขาวิชาของผู้เรียน คณุค่าและ
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง กฎหมายด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Scientific processes applied to learning and problem solving. Science advances and development of 
technology based on the student’s major. Benefits and effect of Science and technology to various aspects of 
the quality of life. Ethics and laws related to Information Technology. 

 
MSE-202  สถิติและความน่าจะเป็น       3(3-0-6) 
  (Statistics and Probability) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่   :  ไม่มี 

ความหมายและวิธีการทางสถิติ ลักษณะปัญหาทางสถิติ ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงของ
ตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่างพร้อมทั้งการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนและการวางแผนการทดลองเบื้องต้น 
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย 

Definitions and methodology of Statistics. Characteristics of statistical problems. Introduction to 
probability. Random variables and distributions. Sampling distribution and hypothesis testing. Analysis of 
variance and introduction to experimental design. Simple linear regression and correlation. 
 
SOE-101  จิตวิทยาทั่วไป         3(3-0-6) 

    (General Psychology)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษาหลักการ ความรู้พื้นฐานทางวิชาจิตวิทยาเกี่ยวกับพฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย์  การพัฒนาทางด้าน
บุคลิกภาพ สติปัญญา จิตใจ การรับรู้ แรงจูงใจ กระบวนการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของแต่ละช่วงวัย การพัฒนา
สุขภาพจิต การเข้าใจและการพัฒนาตนเอง 
 The course provides the overview of the fundamental psychological principles of the behaviors and 
nature of human, development in personalities, intelligences, minds, cognition, motivation, learning process 
as well as individual differences across various ages in mental health development, understanding and 
development in one own self. 
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SOE-102  วัฒนธรรมองค์กรญีปุ่่น       3(3-0-6) 
             (Japanese Corporate Culture)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ศึกษาประวัติความเป็นมาของการพัฒนาทางอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น การลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นในต่างประเทศและใน
ประเทศไทย ปรัชญาของการบรหิารงานของบรรษัทข้ามชาตญิี่ปุ่น วัฒนธรรมวสิาหกิจญี่ปุ่น วัฒนธรรมการผลิตของญี่ปุ่น ความ
แตกต่างของวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น เช่น แนวคิดในเรื่องของการบริหารคุณภาพ (TQM) การจดัการเกม็บะ (GenbaKanri) 5ส ไคเซ็น 
(Kaizen) และคิวซี (QC) การลดตน้ทุนในโซ่อุปทาน การบริหารทรพัยากรมนุษย์ ความรับผดิชอบต่อสังคมและชุมชน เป็นต้น 
 The course focuses on the history of industrialization in Japan, Japanese corporate investment 
overseas and in Thailand, management philosophy of Japanese multi-national companies. Japanese 
manufacturing culture, concept of TQM (Total Quality Management), genbakanri (shop-floor management), 5S, 
kaizen, QC, cost reduction in supply chain, Thai-Japanese cross culture in human resource management, 
corporate social and community responsibility. 
 
SOE-103  การศึกษาข้ามวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
             (Cross-cultural Studies) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ศึกษาความแตกตา่งและการกลมกลืนทางวัฒนธรรมและสังคม กระบวนการ และวิธีเรยีนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกันของกลุ่ม
บุคคลที่มีความแตกต่างกัน ตลอดจนการน าผลของการเรียนรูม้าใช้ในระดับบุคคล สังคม และประเทศ 

The course focuses on the study of the differentiation and assimilation of cultures and societies 
covering the processes of studying and methods in learning management to live with different ethnic groups 
of people including implementation of learning for individual, society, and nation. 
 
SOE-104  การเมืองและการปกครองไทย       3(3-0-6) 
              (Politics and Government of Thailand) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ศึกษาลักษณะส าคญัของการเมืองการปกครองไทย การจัดระเบยีบความสัมพันธ์ กระบวนการสร้างความชอบธรรม การ
มีค่านิยม และการมีพฤติกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอ านาจรัฐ อ านาจทางการเมืองและการแบง่สรรผลประโยชน์ พัฒนาการ
และการเปลีย่นแปลงทางการเมืองการปกครองของไทย และแนวโนม้ในอนาคต 
 The course provides the evolution of Thai political and government system characteristics; 
organizational relationship, legitimacy, social values and actions dealt with state power. The learning 
knowledge figures various issues in administrative centralization, political parties and parliamentary system 
including development and changing of the authoritarianism in Thai political system and its tendency. 
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SOE-105  การสร้างและพัฒนาธุรกจิใหม่สูค่วามส าเร็จ     3(3-0-6) 
             (Elements of Success Startup) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ศึกษาแนวคิดและหลักการที่เป็นปจัจัยต่อความส าเร็จในการเริ่มต้นเป็นเจ้าของธุรกิจใหม่ท่ียั่งยืนแบบครบวงจร ตั้งแต่การ
หาโอกาสทางธุรกิจ การเลือกใช้เทคโนโลยี กระบวนการสร้างคุณค่าของสินค้าและบริการ รวมถึงการรักษาธุรกิจใหม้ีความเติบโต
อย่างยั่งยืน 
 This course provides concepts and key success elements in developing and sustaining a new venture 
throughout the business lifecycle; opportunity searching and capturing, technology selection, value creation 
process, and sustainable growth.  
 
SOE-106  หลักการลงทุน        3(3-0-6) 
              (Introduction to Prudent Investment)  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี
 ความรู้พื้นฐานด้านการลงทุน การออกแบบด้านการลงทุน การประเมินระดบัความเสี่ยง ผลตอบแทน ส าหรับบคุคลทั่วไป
ที่มิใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านการลงทุน โดยครอบคลุมตลาดการเงิน การประเมินมลูค่าหลักทรัพยเ์บื้องต้น การประเมินการลงทุน
ทางเลือก เป็นต้น 

This course introduces fundamental principles in investment, investment design, risk and return 
analysis for non-professional investors including financial market, basic valuation methods and alternative 
investment.  
 
THE-101  ภาษาไทยสื่อสารส าหรับผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของภาษา 1     3(3-0-6) 
             (Communicative Thai for Non-Native 1) 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : ไม่ม ี
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ : ไม่ม ี

ฝึกการใช้ภาษาไทยท่ีจ าเป็นในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล เพื่อสื่อความหมายในสถานการณต์่างๆ รวมทั้งเรียนรู้
วัฒนธรรมและมารยาทไทยที่จ าเปน็ในการสื่อสาร 

This course is concerned with practice in the use of Thai both speaking and listening necessary for 
interpersonal communication; development of skills of oratory including the effects of stress and intonation 
on meaning, as well as appropriate Thai mannerism and culture. 


