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ทสวด 341 วิทยาการข้อมูลพื้นฐาน 3 (2 – 2 – 5) 
ITDS  341 Fundamentals of Data Science 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   : ทสวด 251 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

พ้ืนฐำนวิธีกำรทำงวิทยำกำรข้อมูลส ำหรับกำรท ำงำนกับข้อมูลหลำกหลำยโดเมนทั้งด้ำนธุรกิจ 
สังคมศำสตร์และวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ กำรบูรณำกำรในหลักกำรและเทคนิคที่ข้ำมหลำยสำขำของวิทยำกำร
ข้อมูล รวมถึงฐำนข้อมูล คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล สถิติ กำรแสดงแผนภำพข้อมูล กำรค ำนวณประสิทธิภำพสูง 
กำรประมวลผลแบบคลำวด์ ระบบธุรกิจอัจฉริยะ ควำมมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและควำมเป็นส่วนตัวของ
ข้อมูล 

Fundamentals of data science methodologies for working with data in a variety of 
business, social sciences, and medical sciences domains; the integration of concepts and 
techniques across core disciplines of the data science, including databases, data warehousing, 
data mining, statistics, data visualization, high performance computing, cloud computing, 
business intelligence, data security and data privacy 

 

ทสวด 342  คณิตศาสตร์และสถิตสิ าหรับวิทยาการข้อมูล 3 (3 – 0 – 6) 
ITDS  342 Advanced Mathematics and Statistics for Data Science   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   : ทสวด 124 และทสวด 125 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

ทบทวนแคลคูลัส กำรดิฟเฟอเรนชิเอต, กำรอินทิเกรต พีชคณิตเชิงเส้น พีชคณิตเมตริกซ์ เวกเตอร์และ
เมตริกซ์ เรขำคณิตของเมตริกซ์และอนุพันธ์ กำรแปลงแบบเชิงเส้นและอนุพันธ์บำงส่วน สถิติเชิงบรรยำย ข้อมูล
และกำรน ำเสนอข้อมูล กำรวัดต ำแหน่งและควำมแปรปรวน ทฤษฎีควำมน่ำจะเป็น กำรกระจำยตัวของควำม
น่ำจะเป็น กำรกระจำยตัวเชิงสุ่มเลือก ควำมส ำคัญเชิงสถิติ กำรทดสอบของสมมติฐำน กำรวิเครำะห์ควำม
แปรปรวน กำรถดถอยแบบเชิงเส้นและควำมสัมพันธ์ อัลกอริทึมส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรจ ำแนกและ
กำรจัดกลุ่ม 

https://www.ict.mahidol.ac.th/en/wp-content/uploads/2021/01/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%89%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf


 A review of calculus; differentiation; integration; linear algebra; matrix algebra; vectors and 
matrices; geometry of matrices and derivatives: linear transformations and partial derivatives; 
descriptive statistics: data and data presentation, measures of location and variability; probability 
theory; probability distributions; sampling distributions; statistical significance; tests of hypothesis; 
analysis of variance; linear regression and correlation; algorithms for the data analysis: classification 
and clustering 

 

ทสวด 343  วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 3 (2 – 2 – 5) 
ITDS  343 Business Data Analytics   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   : ทสวด 341 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

กำรแยกแยะข้อมูลจำกชุดข้อมูลขนำดใหญ่ กำรวิเครำะห์และกำรแก้ปัญหำด้วยกำรสร้ำงแบบจ ำลอง กำร
เลียนแบบสถำนกำรณ์ และกำรหำสภำวะท่ีสมดุล กำรระบุและเลือกใช้ขั้นตอนวิธีที่เหมำะสมในกำรแก้โจทย์ทำง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อำทิ กำรโฆษณำแบบเฉพำะกลุ่ม กำรระบุกำรฉ้อโกง กำรท ำนำยสินเชื่อและกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
สินค้ำคงคลัง กำรน ำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ใช้กำรแสดงแผนภำพข้อมูลและวิธีกำรเล่ำเรื่องรำว เพ่ือตอบสมมติฐำนและ
ค ำถำมทำงธุรกิจในหลำกหลำยแขนง ควำมแตกต่ำงระหว่ำงกำรแสดงแผนภำพเชิงส ำรวจและเชิงอธิบำย ประเภทของ
แผนภำพที่หลำกหลำยส ำหรับแสดงภำพข้อมูลขนำดใหญ่  กำรสร้ำงแผนภูมิแดชบอร์ดด้วยเครื่องมือทำงธุรกิจ
อัจฉริยะ เช่น Tableau หรือ Power BI กำรสื่อสำรข้อมูลเชิงลึกที่ปรับให้เข้ำกับกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนกำรเล่ำเรื่องรำวที่
น่ำสนใจ เพ่ือไปสู่กำรน ำไปปฏิบัติหรือได้รับผลลัพธ์ทำงธุรกิจ 

Extracting information from large data sets; analyzing and solving problems by modeling, 
simulation and optimization; identifying and utilizing appropriate algorithmic techniques to solve 
relevant business problems such as targeted advertising campaigns, the fraud identification, the loan 
prediction, and the inventory optimization; the insight information presentation using the data 
visualization and data storytelling methodologies to answer hypotheses and business questions in 
various domains; differences between exploratory and explanatory data visualization and various 
types of charts to visualize large scale data; creating dashboards using business intelligence tools such 
as Tableau or Power BI; communicating the insight information tailoring to a target audience, with a 
compelling narrative to finally translated into actions or business outcomes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทสวด 344  วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล 3 (2 – 2 – 5) 
ITDS  344 Data Engineering and Infrastructure   
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   : ทสวด 341 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

พ้ืนฐำนของโครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงข้อมูลขนำดใหญ่ส ำหรับกำรวิเครำะห์ข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง กำรออกแบบ 
กำรพัฒนำ กำรทดสอบ และกำรบ ำรุงรักษำสถำปัตยกรรมทำงข้อมูลขนำดใหญ่ ระบบคลัสเตอร์ฐำนข้อมูลแบบ
กระจำย และระบบประมวลผลข้อมูลขนำดใหญ่ กำรใช้เทคโนโลยีด้ำนข้อมูลขนำดใหญ่ อำทิ Mapreduce และ 
Apache Spark เพ่ือจัดกำรโจทย์ของข้อมูลขนำดใหญ่ 

Fundamentals of the big data infrastructure for continuous data analytics; design, 
development, testing, and maintenance of big data architectures; distributed the database 
clustering system, and the large-scale data processing system; using big data technologies such as 
Mapreduce and Apache Spark to address big data problems 

 

ทสวด 345  ระบบธุรกิจอัจฉริยะ 3 (2 – 2 – 5) 
ITDS  345 Business Intelligence 
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   : ทสวด 341 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 

หลักกำร องค์ประกอบ และสถำปัตยกรรมของระบบช่วยกำรตัดสินใจและระบบธุรกิจอัจฉริยะ ทฤษฎีกำร
ตัดสินใจ แบบจ ำลองกำรตัดสินใจ กำรบริหำรฐำนข้อมูลส ำหรับระบบช่วยตัดสินใจและระบบธุรกิจอัจฉริยะ กำร
พัฒนำแบบจ ำลองเชิงคุณภำพและเชิงปริมำณ คลังข้อมูลและกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ กำรออกแบบและวิเครำะห์
ระบบธุรกิจอัจฉริยะ เครื่องมือทำงซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนำระบบธุรกิจอัจฉริยะ กรณีศึกษำและกำรประยุกต์ระบบ
ช่วยตัดสินใจในเชิงธุรกิจ กำรบูรณำกำรข้อมูลจำกแหล่งข้อมูลที่หลำกหลำย กำรออกแบบตัวชี้วัดด้ำนสมรรถภำพ 
กำรสกัดข้อมูล กำรปรับเปลี่ยนข้อมูล กำรแสดงแผนภำพข้อมูล และกำรออกแบบแดชบอร์ด 
 Concepts, components and architecture of the decision support and business intelligent 
systems; decision theories; decision models; the database administration for the decision support 
and business intelligent systems; the qualitative and quantitative model implementation; data 
warehouses and the knowledge management; the design and analysis of the business intelligent 
systems; software tools used to develop business intelligent systems; cases studies and business 
applications of the decision support systems; data integration from various sources; key 
performance indicator design; data extraction; data transformation; data visualization and 
dashboard design 

 
 
 
 
 
 
 
 



ทสวด 346 วิทยาการข้อมูลเชิงปฏิบัติ 3 (0 – 6 – 3) 
ITDS  346 Practical Data Science  
รำยวิชำที่ต้องเรียนมำก่อน   : ทสวด 341 
รำยวิชำที่ต้องเรียนควบคู่กัน : ไม่มี 
 โครงงำนด้ำนวิทยำกำรข้อมูลที่อิงโจทย์จริงจำกภำคอุตสำหกรรม โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกอำจำรย์
ที่ปรึกษำโครงงำน กำรเขียนรำยงำนของโครงงำน กำรน ำเสนอโครงงำนด้ำนวิทยำกำรข้อมูล 
 Data science projects based on actual industrial problems, which requires approval from 
advisors; writing project reports; presenting data science projects 

  


