
รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
ปริญญาโท สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ) 

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ(Deep Technology and Intelligent Systems) 
 

วิชา ปีที่เข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2563   
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติศึกษา  1/63 อาจารย์คณะภาษา 
คส 7601 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 2560)(เรียนร่วมภาคพิเศษ) 1/62 อ.สุเทพ 
คส 7402 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (หลักสูตร 2560) 1/62 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 
วิชาเลือกนอกหลักสูตร 1-2 วิชา 1/62, 2/61  
คส.9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุ่ม 1) (หลักสูตร 2560) 2/61 อ.ในสาขา com 
   
ภาค 2/2563   
ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติศึกษา 2/63 อาจารย์คณะภาษา 
คส 4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุและโครงสร้างข้อมูล 2/63 อ.ปราโมทย์  ก่ัวเจริญ 
คส 4004 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
            และระบบสารสนเทศ 

2/63 
 

อ.นิธินันท ์

คส 4005 พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 2/63 อ.ปราโมทย ์กัว่เจริญ/อ.สุเทพ/อ.นิธินันท์ 
คส 4006 การจัดการข้อมลูโครงสร้างและระบบฐานข้อมลู 2/63 อ.สุเทพ 
ภส.4002 การพฒันาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 1/63 อาจารย์คณะภาษา 
คส 9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุ่ม 1) 1/62 อ.ในสาขา com 
   
ภาค 3/2563   
ภส 4002 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  
 

       2/63  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
ปริญญาโท สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) 

สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีขั้นสูงและระบบอัจฉริยะ(Deep Technology and Intelligent Systems) 
 
 

วิชา ปีท่ีเข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 
ภาค 1/2563   
คส.4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและโครงสร้างข้อมูล  (หลักสูตร 2563)  
            เรียนภาคฤดูร้อน/2562 

CSDT 1 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 

คส 4004 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาการข้อมูล (หลักสูตร 2563) CSDT 1/com41 อ.นิธินันท ์
คส 4005 พื้นฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ      CSDT 1 อ.นิธินันท์/อ.ปราโมทย์/อ.สุเทพ 
คส 4006 การจัดการข้อมูลโครงสร้างและระบบฐานข้อมูล      CSDT 1 อ.สุเทพ 
คส 7601 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 2560) Com 39/40/41 อ.สุเทพ 
คส 7402 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (2560) Com40/com41 อ.ปราโมทย์ ก่ัวเจริญ 
คส 7108 การวิเคราะห์ข้อมลูใหญ ่(หลักสูตร 2560) (เรียนร่วม BADS 7202) Com 40 อ.วรพล 
คส 7608 การสร้างเครื่องเรียนรู้ (หลักสตูร 2560) (เรียนร่วม BADS 6005)       Com 39 อ.เอกรัฐ 
คส 8001 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ       Com 39/40 อ.ปราโมทย์  ก่ัวเจริญ 
วิชาเลือกนอกสาขา 1 วิชา Com 38/Com 39  
คส.9000 การค้นคว้าอิสระ(กลุ่ม 1) (2560) Com38 อ.ในสาขา 
   
ภาค 2/2563   
คส 4003 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุและโครงสร้างข้อมูล CSDT 2 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 
คส 4005 พ้ืนฐานของคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ CSDT 2 อ.ปราโมทย ์ก./อ.สุเทพ/อ.นิธินันท ์
คส 4006 การจัดการข้อมลูโครงสร้างและระบบฐานข้อมลู CSDT 2 อ.สุเทพ 
คส 6102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขัน้สูง (หลักสูตร 2563) CSDT 1/ 

Com 41/ISM24 
อ.ปราโมทย์  กั่วเจริญ 

คส 6101 ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง CSDT 1 อ.ปราโมทย์  ก่ัวเจริญ 
คส 7603 ปัญญาประดิษฐ์ (หลักสตูรปี 2563) CSDT 1/Com 40/41 อ.ภัทราวด ี
คส 7602 ระบบปฏิบัติการ (หลักสูตรปี 2563) Com 41 อ.สุเทพ 
คส 7404 การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีคล่องตัว (หลักสูตรปี 2563) Com40/ISM23/24 อ.นิธินันท ์
คส.9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุ่ม 1)  Com 39 อ.ปราโมทย ์
คส.9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุ่ม 2)   
ภาค 3/2563   
คส 4007 ภาษาอังกฤษส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ CSDT 1 อ.คณะภาษา 
คส 4004 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับวิทยาการข้อมูใล CSDT 2 อ.นิธินันท ์
   
 
 
                              
 



รายวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศึกษา 2563 

ปริญญาเอก สาขาวชิาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร์/สาขาวชิาเอกระบบสารสนเทศ 
 

วิชา ปีท่ีเข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2563   
   
ไม่มีนักศึกษาปริญญาเอกในภาคการศึกษานี้   
 
 

  

ภาค 2/2563   
ภส.6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับ 
            บัณฑิตศึกษา 

1/63 อาจารย์คณะภาษา 

คส 9900 วิชาวิทยานิพนธ์ (6 หน่วยกิตแรก) กลุ่ม 36 หน่วยกิต 
คส 9000 การค้นคว้าอิสระ (Independent Study) 

    นศ.เก่า 
    2/63 

อ.ในสาขา 
อ.โอม 

คส.9900 วิชาวิทยานิพนธ์ (6 หน่วยกิตแรก) กลุ่ม 48 หน่วยกิต   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
ปริญญาโท หลกัสูตรวทิยาการคอมพวิเตอร์และระบบสารสนเทศ 

สาขาวชิาเอกวทิยาการข้อมูล (ภาคปกต)ิ 
 

วชิา ปีทีเ่ข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 
ภาค 1/2563   
คส 8001 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (2560)  
               (เรียนร่วมภาคพิเศษ)  

2/61 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 

คส 9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุ่ม 2)  (หลักสูตร 2560) 2/61 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ/ 
อ.สุรพงค์/อ.วรพล 

   
ภาค 2/2563   
   
   
   
ยา้ยวชิาเอกวทิยาการขอ้มูลไปหลกัสูตร BADS   
   
   
   
   
ภาค 3/2563   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
รายวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศึกษา 2563 

ปริญญาโท สาขาวชิาเอกการจัดการระบบสารสนเทศ (ภาคปกติ) 
 

วชิา ปีทีเ่ข้าของ 

นักศึกษา 

อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2563   

ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติศึกษา 1/63 อาจารย์คณะภาษา 

   

   

ภาค 2/2563   

วิชาเลือก 2 วิชา 1/62  

คส 8001 สัมมนาทางวทิยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 1/62 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 

คส 9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุ่ม 2)   1/62 อ.นิธินันท ์

   

   

ภาค 3/2563  

 

 

   

   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
ปริญญาโท สาขาการจัดการระบบสารสนเทศ (ภาคพเิศษ) 

 

วชิา นักศึกษา/รุ่น อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2563   
คส 7101 ความฉลาดทางธุรกิจและตัวแบบการตัดสินใจ Ism 23/Ism 24 อ.นิธินันท ์
คส 7201 การพัฒนาระบบสารสนเทศและการประยุกต ์ Ism 23/Ism 24 อ.วราภรณ์/อ.นิธินันท ์
คส 7401 การบริหารความมั่นคงของสารสนเทศ Ism 23/Ism 24 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 
คส 9000 การค้นคว้าอิสระ นศ.เก่า  

 
ภาค 2/2563   
คส 6102 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขัน้สูง (หลักสูตร 2563) ISM23/ISM 24/ 

com 41/csdt1 
อ.ปราโมทย์ ก่ัวเจริญ 

คส 7404 การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีคล่องตัว (หลักสูตร 2563) ISM23/ISM24/com 40 อ.นิธินันท ์
คส 7203 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ระบบสารสนเทศ ISM23/24 อ.นิธินันท ์ 
คส 7202 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ISM23/24 อ.นิธินันท ์
คส 9000 การค้นคว้าอิสระ (หลักสูตรปี 2560) (กลุ่ม 2) ISM 24  
   
ภาค 3/2563 
 
 
 

 
 

 

   
 



รายวชิาทีเ่ปิดสอน  ปีการศึกษา 2563 
ปริญญาโท สาขาวชิาเอกสถิติ (ภาคปกต)ิ 

 

วชิา ปีทีเ่ข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 
ภาค 1/2563   
สป 7104 แผนแบบการทดลอง 1/62 อ.อานนท ์
สป 7105 การวเิคราะห์การถดถอย/สป 7202 ระเบียบวิธีทางสถิติประยกุต ์ 1/62 อ.ปรีชา 
สป 7106 การวเิคราะห์ตวัแปรพหุ 1/62 อ.เดือนเพญ็ 
สป 7107 การวเิคราะห์สถิติแบบไม่ใชพารามิเตอร์เชิงประยกุต ์ 1/62 อ.พาชิตชนตั 
   
ภาค 2/2563   
สป 7108 การใหค้  าปรึกษาและน าเสนอทางสถิติ   1/62 อ.ปรีชา/อ.พาชิตชนตั 
วชิาเลือกเสรี 1 วชิา 1/62  
สป 9000 การคน้ควา้อิสระ (STAT/ACT) 1/62 อ.ปรีชา 
   
   
ภาค 3/2563   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายวิชาที่เปิดสอน  ปีการศึกษา 2563 
ปริญญาเอก สาขาวชิาสถติิประยุกต์ 

 
วชิา ปีทีเ่ข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2563 
ภส.6000 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษระดบัสูงฯ 
ภส.4003 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแบบบูรณาการขั้นสูง 
สป.9900 วิทยานิพนธ์ (ทุกสาขาในหลกัสูตร) 
สาขาวชิาเอกวเิคราะห์ธุรกจิและการวจัิย 

 
          
          
          
     
 

คณะภาษา 
 
 
 
 
 
 

   
   
ภาค 2/2563   
ภส.6000 การอ่านและการเขียนภาษาองักฤษระดบัสูงฯ 
ภส.4003 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษแบบบูรณาการขั้นสูง 
 
 

 
 

คณะภาษา 

สาขาวชิาเอกสถิติ/สาขาวชิาเอกการวจัิยด าเนินงาน/ 
การวเิคราะห์ธุรกจิและการวิจัย 

  

สป.9900 วทิยานิพนธ์(ทุกสาขาวชิาเอกในหลกัสูตร) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
ปริญญาโท สาขาวชิาเอกเทคโนโลยกีารตัดสินใจและการจัดการ (ภาคปกต)ิ 

 

วชิา ปีทีเ่ข้าของ
นักศึกษา 

อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2563   
   
   
   
ไม่มีนกัศึกษาในภาคน้ี   
   
   
ภาค 2/2563   
   
ไม่มีนกัศึกษาในภาคน้ี   
   
   
ภาค 3/2563 
 

  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
ปริญญาโท หลกัสูตรสถิตปิระยุกต์ 

สาขาวชิาเอกวทิยาการประกนัภัยและการบริหารความเส่ียง (ภาคปกติ) 
 

วชิา ปีทีเ่ข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 
ภาค 1/2563   
ภส.4001 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษส าหรับบณัฑิตศึกษา 1/63  
สป.4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยกุต ์(หลกัสูตร 2559) 1/63 อ.วรรณฤดี 
สป.7203 คณิตศาสตร์การเงิน (หลกัสูตร 2559) 1/63 อ.วรรณฤดี 
สป.7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยกุต ์(หลกัสูตร 2559) 1/63 อ.พาชิตชนตั 
สป.7201 หลกัการประกนัภยั (หลกัสูตร 2559)  1/62, 1/63 อ.ปรีชา 
สป.7202 ระเบียบวิธีทางสถิติประยกุต ์(เรียนร่วม สป 7105 การวิเคราะห์การถดถอย) 1/62 อ.ปรีชา 
สป 7222 การบริหารการลงทุน (เรียนร่วมภาคพิเศษ) 1/62 อ.สุธาวลัย ์
สป 7207 ทฤษฎีความน่าเช่ือถือและการแจกแจงความสูญเสีย 1/62 อ.ปรีชา 
สป 7220 การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ (เรียนร่วมภาคพิเศษ) 1/62 อ.สุธาวลัย ์
สป.9000 การคน้ควา้อิสระ (กลุ่ม 1) (หลกัสูตร 2559) นศ.เก่า  
   
ภาค 2/2563   
ภส.4002 การพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษแบบบูรณาการ 1/63 อ.คณะภาษา 
สป 6001 การวเิคราะห์เชิงสถิติ 1/63 อ.พาชิตชนตั 
สป 6002 เทคโนโลยสีารสนเทศทางสถิติ 1/63 อ.ปรีชา 
สป.7206 ทฤษฎีความเส่ียงและแบบจ าลองคณิตศาสตร์ประกนัภยั (เรียนร่วมภาคพิเศษ) 1/62, 1/63 อ.อิสริยะ 
สป 7205 คณิตศาสตร์ประกนัภยัเบ้ืองตน้  1/62, 1/63 อ.ปรีชา 
สป.9000 การคน้ควา้อิสระ (กลุ่ม 1)  1/62 อ.ปรีชา 
   
ภาค 3/2563 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศึกษา 2563 

ปริญญาโท สาขาวทิยาการประกนัภัยและการบริหารความเส่ียง (ภาคพเิศษ) 
 

วชิา นักศึกษาปี อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2563   
สป 7203 คณิตศาสตร์การเงิน ACT  23 อ.วรรณฤดี 
สป 7101 ทฤษฎีความน่าจะเป็นและการประยกุต ์(หลกัสูตร 2559) ACT  23 อ.พาชิตชนตั 
สป 7201 หลกัการประกนัภยั ACT  23 อ.ปรีชา/อ.พิเศษภายนอก 
สป 6001 การวเิคราะห์เชิงสถิติ ACT 23 อ.พาชิตชนตั 
สป 7222 การบริหารการลงทุน ACT  22 อ.สุธาวลัย ์
สป 7220 การบริหารความเส่ียงดา้นปฏิบติัการ ACT  22 อ.ปรีชา 
สป.9000 การคน้ควา้อิสระ (กลุ่ม 2) (2559) ACT 22 อ.ในสาขา ACT 

ภาค 2/2563   
สป 7206 ทฤษฎีความเส่ียงและแบบจ าลองคณิตศาสตร์ประกนัภยั (2559) ACT 23  อ.อิสริยะ 
สป 7202  ระเบียบวธีิทางสถิติประยกุต ์ ACT 23 อ.อานนท ์
สป 7205 คณิตศาสตร์ประกนัภยัเบ้ืองตน้ (2559) ACT 23 อ.ปรีชา 
สป.6002 เทคโนโลยสีารสนเทศทางสถิติ ACT 23/24 อ.ปรีชา 
สป.4001 คณิตศาสตร์ส าหรับสถิติประยกุต์ (หลกัสูตร 2559) ACT 24 อ.วรรณฤดี 
สป.4003 ภาษาองักฤษส าหรับสถิติประยกุต ์ ACT 24 อ.คณะภาษา 
สป 6001 การวเิคราะห์เชิงสถิติ 
 

ACT 24 อ.พาชิตชนตั 

ภาค 3/2563 
สป 6001 การวเิคราะห์เชิงสถิติ 

 
ACT 24 

 
 

สป 7207 การแจกแจงความสูญเสียและทฤษฎีความน่าเช่ือถือ ACT 23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
ปริญญาโท หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  (ภาคปกต)ิ 
 

วิชา ปีท่ีเข้า
ของ

นักศึกษา 

อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2563   

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติ 1/63 คณะภาษาฯ 

จล 4001 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการจดัการโลจสิติกส์ 1/63 อ.จักรินทร ์

จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมลูและตัวแบบการตดัสินใจ 1/63 อ.กาญจ์นภา 

จล 5003 พ้ืนฐานทางการจัดการส าหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ 1/63, 2/62 อ.ศิวิกา/อ.จุฑาพรรธ ์

จล 5004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 2/62 อ.อัครนันท ์

จล 6001 การจัดการสินค้าคงคลัง 2/62 อ.กาญจ์นภา 

จล 9000 การค้นคว้าอิสระ 2/61  

ภาค 2/2563   

ภส 4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา 2/63 อาจารย์คณะภาษาฯ 

ภส 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 1/63 อาจารย์คณะภาษาฯ 

จล 4001 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการจัดการโลจิสติกส์ (2563) 2/63 อ.จักรินทร ์

จล 5001 การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวแบบการตัดสินใจ (2563)/วธวข  
            7207 การหาค่าเหมาะสุดและการวิเคราะห์เชิงก าหนด 

2/63 อ.ศิวิกา(24)/อ.กาญจ์นภา(21) 

จล 5002 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (2563) 
จล 6002 สมาร์ทโลจิสติกส์ (หลักสูตรปี 2563) 

1/63, 2/63 

2/62, 1/63 

อ.สราวุธ 

อ.อัครนันท ์

จล 6003 การจัดการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินค้า (2563) 2/62, 1/63 อ.สราวุธ 

จล 6004 การหาค่าเหมาะที่สุดของโซ่อุปทาน (หลักสูตรปี 2563) 2/62, 1/63 อ.ศิวิกา 

จล 7203 การจัดการรายได้ 2/62 อ.กาญจ์นภา 

จล 7201 การจ าลองส าหรับโลจิสติกส์ 2/62 อ.อัครนันท ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Scheduled Course for Logistics Management (English Program) 
Semester 1 Academic year 2020 

 

Course Name Student Instructors 

Semester 1/2563   
   
   
ไม่มีนกัศึกษา LM (EP) ในภาคการศึกษาน้ี   
   
   
   

Semester 2/2563   
   
   
   
   

Semester 3/2563   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
ปริญญาโท สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์  (ภาคพเิศษ) 

 

วชิา ปีทีเ่ข้าของ
นักศึกษา 

อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2563   
จล.4002 ภาษาองักฤษส าหรับการจดัการโลจิสติกส์  (เรียนภาคฤดูร้อน/2562) LM 19 อ.อารีย ์
จล.5001 การวิเคราะห์ขอ้มลูและตวัแบบการตดัสินใจ  (หลกัสูตร 2563) LM 19 อ.กาญจน์ภา 
จล.4001 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตร 2563)  LM 19 อ.จกัรินทร์ 
จล.5003 พ้ืนฐานทางการจดัการส าหรับบุคลากรในสายงานโลจิสติกส์ (2563) LM 18 , LM19 อ.ศิวกิา/อ.จุฑาพรรธ์ 
จล.6001 การจดัการสินคา้คงคลงั(2558) LM 17/ LM 18 อ.กาญจน์ภา 
จล.6002 การจดัการคลงัสินคา้ (2558) LM 17/ LM 18 อ.อคัรนนัท ์
จล 7102 การบริหารความเส่ียงในโซ่อุปทาน LM16/LM17 อ.สราวธุ 
จล.9000 การคน้ควา้อิสระ (2558) LM 16 อ.ในสาขา 
   
ภาค 2/2563   
จล.4001 คณิตศาสตร์และสถิติส าหรับการจดัการโลจิสติกส์ (หลกัสูตรปี 2563) LM 20 อ.จกัรินทร์ 
จล.5001 การวเิคระห์ขอ้มูลและตวัแบบการตดัสินใจ (หลกัสูตรปี 2563) LM 20 อ.อคัรนนัท ์
จล.5002 การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลกัสูตรปี 2563) LM 19/LM 20 อ.สราวธุ 
จล.6003 การจดัการการขนส่งและเครือข่ายการกระจายสินคา้ (หลกัสูตรปี 2563) LM 18/ LM 19 อ.สราวธุ 
จล.6004 การหาค่าเหมาะท่ีสุดของโซ่อุปทาน (หลกัสูตรปี 2563) LM 18/ LM 19 อ.ศิวกิา 
จล.7401 การเจรจาต่อรองและการบริหารจดัการความขดัแยง้  LM 17 อ.จุฑาพรรธ์ 
จล 7103 การบริหารโครงการ  LM 18 อ.อคัรนนัท ์
จล.8001 สมัมนานานาชาติทางการจดัการโลจิสติกส์ LM 17/LM18 อ.ศิวกิา 
จล.9000 การคน้ควา้อิสระ LM 17 อ.ในสาขา 
   
ภาค 3/2563   
จล.5004 เทคโนโลยสีารสนเทศส าหรับโซ่อุปทานดิจิทลั (หลกัสูตรปี 2563) LM 19/LM 20 อ.อคัรนนัท ์
จล.4002 ภาษาองักฤษส าหรับการจดัการโลจิสติกส์ LM 20/LM21 อ.อารีย ์
วชิาเลือก 1 วชิา LM 19 ก าหนดอาจารยภ์ายหลงั 
วชิาเลือก 1 วชิา LM 18 ก าหนดอาจารยภ์ายหลงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
ปริญญาโท สาขาวิชาเอกบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ) 

วิชา นักศึกษา/รุ่น อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2563   

ภส 4001 การพัฒนาการอา่นภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติศึกษา  1/63  

บทส 5010 เทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กรและเทคโนโลยเีกดิใหม่ อีอารพ์ี ไอโอที  

                บล็อกเชนและฟนิเทค (ปรับปรุงยอ่ย 2562) 

1/62 1/63 อ.สุเทพ 

บทส 6020 เครือข่ายคอมพิวเตอรแ์ละความมั่นคงสารสนเทศ(เรยีนร่วมภาคพิเศษ) 1/62 1/63 อ.สุกัญญา 

บทส 7063 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาภาวะผู้น า (หลักสตูรปี 2560) 1/62, 2/61 1/63 อ.จุฑาพรรธ ์

บทส.9000 การค้นคว้าอิสระ (หลักสูตร2560)    2/61 อ.ในสาขา 

ภาค 2/2563   

บทส 4010 ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ (2560)  1/62, 1/63, 2/63 อ.ปราโมทย์ ลือนาม 

บทส 6030 การวางแผนยุทธศาสตร์และการจดัการโครงการเทคโนโลยฯี 1/62, 1/63, 2/63 อ.สุเทพ/อ.ปราโมทย์ ลือนาม 

บทส 6040 การบัญชีเพื่อการบริหาร (เรียนร่วมภาคพิเศษ) 1/62, 1/63, 2/63 อ.สมชาย 

บทส 6050 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ(เรียนร่วมภาคพิเศษ) 1/63 อ.นันทา 

บทส 8801 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(พื้นฐานส าคัญของคลาวด์)  

1/63  2/63 อ.สุกัญญา 

บทส 9000 การค้นคว้าอิสระ 1/62  

ภาค 3/2563 

บทส 7005 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 

 
1/63, 2/63 

 

ภส 4002 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ 1/63  

 
 

 

 

 

 

 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 

ปริญญาโท สาขาวิชาเอกบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคพิเศษ) 

วิชา นักศึกษา/รุ่น อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2563   
บทส.4010 ระบบฐานข้อมลูและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกจิ (ปรับปรุงยอ่ย 2562) ITM17 อ.ปราโมทย์ ลอืนาม/อ.สุกัญญา 
บทส 5010 เทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กรและเทคโนโลยเีกดิใหม่ อีอารพ์ี ไอโอที  
                บล็อกเชนและฟนิเทค (ปรับปรุงยอ่ย 2562) 

ITM16/ITM17 อ.ปราโมทย์ ลอืนาม/อ.ภายนอก (24 ชม.)/
อ.รัฐกร (21 ชม.) 

บทส.5020 การเรียนรู้ของเครื่องและวิธีเชิงปริมาณในการวเิคราะห์ธรุกิจ  
              (หลักสูตรปี 2560) 

ITM16/ITM 17 อ.ปราโมทย ์ลือนาม 

บทส.6010  คลังข้อมูลและข้อมลูใหญ่ (2560) ITM 15 อ.ปราโมทย ์ลือนาม/อ.ภายนอก 

บทส.6020 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงสารสนเทศ (หลักสูตรปี 2560) ITM 16/ITM 17  อ.สุกัญญา 

บทส.6040 การบัญชีเพ่ือการบริหาร 
              (หลักสูตร 2560) 

ITM 15 อ.สมชาย  

บทส.6050 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์การ 
              (หลักสูตรปี 2560) 

ITM16/ITM 17 อ.นันทา  
 

บทส 8801 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
              (พื้นฐานส าคัญของคลาวด์) (Cloud Essentials) 

ITM 15 อ.สุกัญญา 

บทส.9000 การค้นคว้าอิสระ (หลกัสูตร 2560) ITM 14 อ.ในสาขา 
ภาค 2/2563   
บทส 4003 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการน าเสนอธุรกิจ (2560) ITM 17 อ.จุฑาพรรธ ์
บทส.6010  คลังข้อมูลและข้อมลูใหญ่ (2560) ITM 16/ITM 17 อ.ปราโมทย ์ลือนาม/อ.ภายนอก 
บทส 6030 การวางแผนยุทธศาสตร์ และการจัดการโครงการเทคโนโลย ี
               สารสนเทศ (หลักสูตร 2560) 

ITM 17/ITM18 อ.สุเทพ/อ.ปราโมทย์ ลือนาม 

บทส.6040 การบัญชีเพื่อการบริหาร (2560)  ITM 18 อ.สมชาย 
บทส.7063 การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาภาวะผู้น า (2560)  ITM 16/ITM 18 อ.จุฑาพรรธ ์
บทส 8801 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ  
              (พื้นฐานส าคัญของคลาวด์) (Cloud Essentials) 

ITM 16/ITM 17 อ.สุกัญญา 

บทส 6050 การจัดการทรัพยากรมนษุย์และพฤติกรรมองค์การ ITM 18 อ.นันทา 
บทส 7000 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศและวิธีการแบบแอจไจล์ ITM 15 อ.ปราโมทย์ ลือนาม 
บทส.9000 การค้นคว้าอิสระ (หลกัสูตร 2560) ITM 15 อ.ปราโมทย ์
ภาค 3/2563   
บทส.7005 การวิเคราะหเ์ชิงประยุกตแ์ละระเบียบวิธีการวิจัย (ปรับปรุงย่อย2562) ITM 16/ITM 17  อ.ธนชาตย์(0.7)/อ.ปราโมทย์ ล. (0.3) 
บทส.4010 ระบบฐานข้อมูลและการพัฒนาแอปพลิเคชันธุรกิจ (2560) 
บทส 4003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการน าเสนอทางธุรกิจ 

ITM 18/19 
ITM 18/19 

อ.สุกัญญา/อ.ปราโมทย์ ลือนาม 
อ.จุฑาพรรธ ์

 
 
 
 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
ปริญญาโท หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (ภาคปกติ)  

สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล/การวิเคราะห์ธุรกิจฯ/ปัญญาประดษิฐ์ฯ/ภาพนิทศัน์ข้อมูล/หว่งโซ่อปุทานฯ  

วิชา นักศึกษา/รุ่น อาจารย์ผู้บรรยาย 
   
ภาค 1/2563   
ภส.4002 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  ba,ds,aiml, 

dvmt 2/62 
คณะภาษา 

ภส.4001 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับบณัฑติศึกษา ba,ds,aiml, 
dvmt 1/63 

 

วธวข 4001 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และสถติิ (หลักสูตร 2563) ba,ds,aiml, 
    dvmt 1/63 

อ.จักรินทร์/อ.วรรณฤด ี

วธวข 4002 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนและการจดัการฐานข้อมลู ba,ds,aiml, 
 dvmt 1/63 

อ.สุกัญญา 

วธวข 6001 การวิเคราะห์ธรุกิจและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 
 

ba,ds,aiml, 
 dvmt 1/63 

อ.ธนชาตย์ 
 

วธวข 6002 การวิเคราะหส์ถิตสิมยัใหม่ประยุกต ์ ba,ds,aiml 
2/62 

อ.พาชิตชนัต/อ.รมดิา 

วธวข 6003 การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิบุกเบิกและการสรา้งภาพนิทัศนจ์ากข้อมูล ba,ds,aiml 
2/62 

อ.อานนท์/อ.ธนาสัย 

วธวข 6004 การจัดการข้อมลูใหญ่ ba,ds,aiml 
2/62 

อ.สุรพงค ์

วธวข 6005 การเรียนรู้ของเครื่องจักรประยุกต ์ ba,ds,aiml 
2/62 

อ.เอกรัฐ 

วธวข 6006 การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้ ba,ds,aiml, 
    dvmt 1/63 

อ.เดือนเพ็ญ(0.3)/อ.พาชิตชนัต
(0.3)/เรียนร่วมภาคพิเศษในบาง
หัวข้อ 

วธวข 7101 ปัญญาและการวิเคราะห์การตลาด (เรียนร่วมภาคพเิศษ) ba 2/61, 1/62 อ.อานนท์ 
วธวข 7104 ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ ba 2/61, 1/62 อ.เดือนเพ็ญ/อ.วรรณฤด ี
วธวข 7105 ปัญญาและการวิเคราะห์การจดัการลูกค้าสมัพันธ์ ba 2/61, 1/62 อ.ธนชาตย์ 
วธวข 7201 การวิเคราะหส์ื่อและเครือข่ายสังคม ds 2/61, 1/62 อ.วรพล 
วธวข 7202 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่   ds 2/61, 1/62 อ.วรพล 
วธวข 7204 การวิเคราะห์ขอ้ความและการประมวลภาษาธรรมชาต ิ  ds 2/61, 1/62 อ.โอม 
วธวข 7406 การค านวณแบบกระจายและกอ้นเมฆ ba ds 2/61 1/62 อ.ปราโมทย์  ก่ัวเจริญ 
วธวข 9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุม่ 1) ba  2/61  
วธวข 9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุม่ 2) ds  2/61  



 
ภาค 2/2563   
วธวข 6002 การวิเคราะหส์ถิตสิมยัใหม่ประยุกต ์ ba,ds,aiml, 

dvmt 1/63 
อ.พาชิตชนัต/อ.รมดิา 

วธวข 6003 การวิเคราะห์ข้อมลูเชงิบุกเบิกและการสรา้งภาพนิทัศนจ์ากข้อมูล ba,ds,aiml, 
dvmt 1/63 

อ.อานนท์/อ.ธนาสัย 

วธวข 6004 การจัดการข้อมลูใหญ่ ba,ds,aiml, 
dvmt 1/63 

อ.วรพล 

วธวข 6005 การเรียนรู้ของเครื่องจักรประยุกต ์ ba,ds,aiml, 
dvmt 1/63 

อ.เอกรัฐ 

วธวข 6007 การวิเคราะหเ์ชิงก าหนดและการหาค่าเหมาะสดุประยุกต์ 
 

ba,ds,aiml, 
dvmt 1/63 

อ.กาญจ์นภา 
 

วธวข 7102 ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน (เรยีนร่วมภาคพิเศษ) ba 1/62,2/62 
aiml 2/62 

อ.วรรณฤดี/อ.อานนท์ 

วธวข 7103 ปัญญาและการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ (เรยีนร่วมภาคพิเศษ) ba 1/62,2/62 
aiml 2/62 

อ.เดือนเพ็ญ/อ.อานนท์ 

วธวข 7203 การวิเคราะห์วดีีทัศนแ์ละรูป ds 1/62,2/62, 
aiml 2/62 

อ.ฐิติรัตน ์

วธวข 7205 การวิเคราะห์ข้อมลู ณ ขณะปจัจุบันและกระแสต่อเนือ่งของข้อมูล ds1/62 , 
2/62,aiml 2/62 

อ.เอกรัฐ 

วธวข 7601 ปัญญาประดิษฐ์ ba,ds,aiml 
2/62 ba,ds 

1/62  

อ.ภัทราวด ี

วธวข 7602 ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสงู (เรียนร่วมภาคพิเศษ) aiml 2/62 อ.สุรพงค ์
วธวข 7604 การเรียนรูเ้ชิงลึก ba,ds,aiml 

2/62 ba,ds 
1/62 

อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ/อ.ฐิตริัตน ์

วธวข 7605 การเรียนรูด้้วยเครื่องจักรขั้นสูง ba,ds,aiml 
2/62 ba,ds 

1/62 

อ.สุรพงค ์

วธวข 7207 การหาค่าเหมาะสุดและการวิเคราะห์เชิงก าหนด (เรียนร่วม จล 5001) 1/62,2/62 อ.ศิวิกา/อ.กาญจ์นภา 
วธวข 7406 การค านวณแบบกระจายและก้อนเมฆ ba ds 1/62 2/62 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 
วธวข 7409 การบริหารความมั่นคงของสารสนเทศและวิทยาการเข้ารหัส  ba ds 1/62 2/62 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ 
วธวข 9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุ่ม 1 DS) วธวข 9000 (กลุ่ม 2 BA&I) 1/62 อ.เอกรัฐ 
ภาค 3/2563   
วธวข 8713 การศึกษาเฉพาะเร่ืองทางการวิเคราะห์ธุรกิจฯ (หวัข้อก าหนดภายหลัง) 2562 2/62,1/63 อ.จุฑาพรรธ ์
บทส 7005 ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ (เรียนร่วมภาคพิเศษ) 2/60, 1/61  
ภส.4002 การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ ba,ds,aiml, 

dvmt 1/63 
คณะภาษา 

 
 



รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
ปริญญาโท หลักสูตรการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (ภาคพิเศษ) 

สาขาวิชาเอกวิทยาการข้อมูล/การวิเคราะห์ธุรกิจฯ/ปัญญาประดษิฐ์ฯ/ภาพนิทศัน์ข้อมูล/หว่งโซ่อปุทานฯ  

วิชา นักศึกษา/รุ่น อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2563   
วธวข 4001 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และสถติิ (2563) (กลุ่ม 1) เรียนภาค 3/2562 DS 7/AIML2 อ.วรรณฤดี/อ.จักรินทร ์
วธวข 4001 พ้ืนฐานคณิตศาสตร์และสถติิ (2563) (กลุ่ม 2) เรียนภาค 3/2562 BA&I 6/DVMT2/SCAA1 อ.วรรณฤดี/อ.จักรินทร ์
วธวข 4002 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนและการจัดการฐานข้อมูล(2562)(กลุ่ม1)3/2562 DS 7/AIML2 อ.สุกัญญา 
วธวข 4002 การเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนและการจัดการฐานข้อมูล(2562)(กลุ่ม2)3/2562 BA&I 6/DVMT2/SCAA1 อ.ฐิติรัตน ์
วธวข 6001 การวิเคราะห์ธรุกิจและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (2562) (กลุ่ม 1) DS 7/AIML2 อ.ธนชาตย์ 

วธวข 6001 การวิเคราะห์ธรุกิจและวิทยาการข้อมูลเบื้องต้น (2562) (กลุ่ม 2) BA&I 6/DVMT2/SCAA1 อ.ธนชาตย์ 

วธวข 6002 การวิเคราะห์สถิติสมัยใหม่ประยุกต์ กลุ่ม 1  (2562)  DS 6/BA&I 5 อ.พาชิตชนัต/อ.รมดิา (สอบ lab) 
วธวข 6002 การวิเคราะห์สถิติสมัยใหม่ประยุกต์ กลุ่ม 2  (2562)  DVMT1/BA&I5

/AIML1 
อ.พาชิตชนัต/อ.รมดิา (สอบ lab) 

วธวข 6003 การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงบุกเบิกและการสรา้งภาพนิทัศนจ์ากข้อมูล (กลุม่ 1) DS 6/ BA&I5 อ.อานนท์/อ.ธนาสัย 
วธวข 6003 การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงบุกเบิกและการสรา้งภาพนิทัศนจ์ากข้อมูล (กลุม่ 2) DVMT1/AIML1 อ.อานนท์/อ.ธนาสัย 
วธวข 6004 การจัดการข้อมูลใหญ่ (กลุ่ม 1)  DS7/AIML 2/DVMT2 อ.รัฐศิลป์ (อ.วรพล) 
วธวข 6004 การจัดการข้อมูลใหญ่ (กลุ่ม 2)  BA&I 6/DVMT1 

SCAA1/AIML 1 

อ.สุรพงค ์

วธวข 6004 การจดัการข้อมลูใหญ่ (กลุม่ 3)  DS 6/BA&I5 อ.สุรพงค ์
วธวข 6005 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรประยุกต์ (กลุ่ม 1) DS7/DVMT1/AIML1/

AIML2 

อ.เอกรัฐ 

วธวข 6005 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรประยุกต์ (กลุ่ม 2) BA&I 6/SCAA 1 อ.เอกรัฐ 
วธวข 6005 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรประยุกต์ (กลุ่ม 3) DS 6/BA&I5/ 

DVMT2 

อ.เอกรัฐ 

วธวข 6006 การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้ (กลุ่ม 1) DS 7/AIML 2 อ.เดือนเพ็ญ/อ.พาชิตชนัต/ 

อ.อานนท์ 

วธวข 6006 การออกแบบงานวิจัยและวิธีการหาความรู้ (กลุ่ม 2) BA&I 6/DVMT2/ 

SCAA1 
อ.เดือนเพ็ญ/อ.พาชิตชนัต/ 
อ.อานนท์ 

วธวข 7101 ปัญญาและการวิเคราะห์การตลาด BA&I4 อ.อานนท์ 
วธวข 7104 ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ BA&I4 อ.เดือนเพ็ญ/อ.วรรณฤด ี
วธวข 7105 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ ์ BA&I4 อ.ธนชาตย์ 
วธวข 7201 การวิเคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม DS 5 อ.วรพล 
วธวข 7202 การท าเหมืองข้อมูลใหญ่/ คส 7108 การวิเคราะห์ข้อมูลใหญ่ 
วธวข 7204 การวิเคราะห์ข้อความและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ 

 DS5/com 40 

DS5 
อ.วรพล 
อ.โอม 

วธวข 7203 การวิเคราะห์วีดีทัศน์และรูป        DS5 อ.ฐิติรัตน ์
วธวข 8711 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล 
                (Fin Tech and Blockchain) 
 

     BA&I 4 อ.รัฐกร 



 
ภาค 2/2563   
วธวข 6002 การวิเคราะห์สถิติสมัยใหม่ประยุกต์ กลุ่ม 1  (2563)  BA&I 6/DS7 อ.พาชิตชนัต/อ.รมดิา (สอบ lab) 
วธวข 6002 การวิเคราะห์สถิติสมัยใหม่ประยุกต์ กลุ่ม 2  (2563)  AIML2/DVMT2 

SCAA1 

อ.พาชิตชนัต/อ.รมดิา (สอบ lab) 

วธวข 6003 การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงบุกเบิกและการสรา้งภาพนิทัศนจ์ากข้อมูล (กลุม่ 1) DS 7/AIML 2 อ.อานนท์/อ.ธนาสัย 
วธวข 6003 การวเิคราะห์ข้อมลูเชิงบุกเบิกและการสรา้งภาพนิทัศนจ์ากข้อมูล (กลุม่ 2) BA&I 6/DVMT2/ 

SCAA1 
อ.อานนท์/อ.ธนาสัย 

วธวข 6007 การวเิคราะหเ์ชิงก าหนดและการหาค่าเหมาะสุดประยกุต์ (กลุ่ม 1) DS 7/ AIML 2 อ.กาญจ์นภา 

วธวข 6007 การวเิคราะหเ์ชิงก าหนดและการหาค่าเหมาะสุดประยกุต์ (กลุ่ม 2) BA&I6/DVMT2/ 

SCAA1 

อ.กาญจ์นภา 

วธวข 7102 ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน (กลุ่ม 1) (หลักสูตรปี 2562) BA&I4/BA&I5 อ.อานนท์/อ.วรรณฤด ี
วธวข 7102 ปัญญาและการวิเคราะห์การเงิน (กลุ่ม 2) (หลักสูตรปี 2563) BA&I6 อ.อานนท์/อ.วรรณฤด ี
วธวข 7103 ปัญญาและการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์ BA&I4 อ.เดือนเพ็ญ/อ.อานนท์ 
วิชาเลือกเสรีนอกสาขา 1 วิชา BA&I4/BA&I5  
วธวข 7104 ปัญญาและการวิเคราะห์ความเสี่ยงเชิงปริมาณ BA&I5 อ.วรรณฤดี/อ.เดือนเพ็ญ 
วธวข 7105 ปัญญาและการวิเคราะห์การจัดการลูกค้าสัมพันธ ์        BA&I5 อ.ธนชาตย์ 
วธวข 7201 การวเิคราะห์สื่อและเครือข่ายสังคม        DS6 อ.วรพล 
วธวข 7202 การท าเหมืองข้อมูลใหญ่      DS6/DS7 อ.วรพล 
วธวข 7204 การวิเคราะห์ข้อความและการประมวลผลภาษาธรรมชาติ  DS 6 อ.โอม 
วธวข 7205 การวิเคราะห์ข้อมูล ณ ขณะปัจจุบันและกระแสต่อเนื่องของข้อมูล DS5/DS6 อ.เอกรัฐ 
วิชาเลือกนอกสาขา 2 วิชา DS5  
วธวข 7601 ปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรปี 2563) AIML 2 อ.ภัทราวด ี
วธวข 7602 ปัญญาประดิษฐ์ข้ันสูง AIML 1 อ.สุรพงค ์
วธวข 7604 การเรียนรู้เชิงลึก AIML 1 อ.ปราโมทย์ กั่วเจริญ/อ.ฐิตริัตน ์
วธวข 7605 การเรียนรู้ด้วยเครื่องจักรขั้นสูง AIML 1 อ.สุรพงค ์
วธวข 7701 ภาพนิทัศน์ข้ันสูงและการวิเคราะห์ด้วยภาพ  DVMT1 อ.ธนาสัย 
วธวข 7702 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และแอนิเมช่ัน  (หลักสูตรปี 2562) DVMT1 อ.ธนาสัย 
วธวข 7203 การวิเคราะห์วีดีทัศน์และรูป (หลักสูตรปี 2563) DVMT1/DVMT2 อ.ฐิติรัตน์  
วธวข 8712 การศึกษาเฉพาะเรื่องฯ (การตลาดดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูล) 
Digital Marketing and Analytics 

DVMT1/AIML1 
(วิชาเลือกสรี) 

ก าหนดอาจารย์ผูส้อนภายหลัง 

วธวข 9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุ่ม 1) DS5  
วธวข 9000 การค้นคว้าอิสระ (กลุ่ม 2) 
 

BA&I4  



 
ภาคฤดูร้อน/2563   
วธวข 4003 ภาษาอังกฤษส าหรับการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการขอ้มูล (กลุ่ม 1) DS6/BA&I 5 ก าหนดอาจารย์ผูส้อนภายหลัง 
วธวข 4003 ภาษาอังกฤษส าหรับการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการขอ้มูล (กลุ่ม 2) AIML1/DVMT1/A

IML2/DVMT1 
ก าหนดอาจารย์ผูส้อนภายหลัง 

วธวข 4003 ภาษาอังกฤษส าหรับการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล (กลุ่ม 3) (2563) DS7/BA&I6/SCAA1 ก าหนดอาจารย์ผูส้อนภายหลัง 
วธวข 7806 การวิเคราะห์เชิงท านายในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (หลักสูตร 2563) SCAA1 อ.กาญจ์นภา 
วธวข 8713 การศึกษาเฉพาะเรื่องฯ (หัวข้อก าหนดภายหลัง) DS6/BA&I 5 อ.จุฑาพรรธ ์
วิชาเลือก 1 วิชา BA&I 5/BA&I6  
วิชาเลือก 1 วิชา       DS7  
วิชาเลือก 1 วิชา AIML1/AIML 2  
วิชาเลือก 1 วิชา  DVMT1/DVMT2 

 
 

 

 
 
 
 



  
รายวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศึกษา 2563 

ปริญญาเอก หลกัสูตรการวเิคราะห์ธุรกจิและวทิยาการข้อมูล 
 

วิชา ปีท่ีเข้าศึกษา อาจารย์ผู้บรรยาย 

ภาค 1/2563   
ภส.6000 การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงส าหรับ 
               บัณฑิตศึกษา 

1/63 อาจารย์คณะภาษา 
 

   
   
ไม่มีเปิดรายวิชา (นักศึกษาเรียนแผน 1.1)   
   
   
   
ภาค 2/2563   
ภส.4003 ภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง 1/63 อาจารย์คณะภาษา 
วธวข 9900 วิทยานิพนธ์ (6 crs) 1/61 อ.ปรีชา 
   
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 


