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สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

1.1 รหัสและชื่อหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  
รหัสหลักสูตร: 25480101109454 
(ภาษาไทย):  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวชิาวธิีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล  
(ภาษาอังกฤษ):  Master of Science Program in Research Methodology and Data Analytics 

1.2 ชื่อหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  
รหัสหลักสูตร: 25480101109487 
(ภาษาไทย):  หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล 
(ภาษาอังกฤษ):  Doctor of Philosophy Program in Research Methodology and Data Analytics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

2.1 ชื่อปริญญาระดับมหาบัณฑิต  
ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล) 
ชื่อย่อ (ไทย): วท.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Master of Science (Research Methodology and Data Analytics)  
ชื่อย่อ (อังกฤษ): M.Sc. (Research Methodology and Data Analytics) 

2.2 ชื่อปริญญาระดับดุษฎีบัณฑิต  
ชื่อเต็ม (ไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล) 
ชื่อย่อ (ไทย): ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล)  
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Philosophy (Research Methodology and Data Analytics)  
ชื่อย่อ (อังกฤษ): Ph.D. (Research Methodology and Data Analytics) 
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3. วิชาเอก         ไม่มี 

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

4.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
แผน ก 1   36 หน่วยกิต 
แผน ก 2   36 หน่วยกิต 

4.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 1.1   48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2   72 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 

5.1.1 รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี 

5.1.2 ภาษาท่ีใช้  
ภาษาอังกฤษ 

5.1.3 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ  

5.1.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
ไม่มี 

5.1.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

5.2 รูปแบบของหลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

5.2.1 รูปแบบ  
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แผน 1.1 หลักสูตร 3 ปี  แผน 1.2  หลักสูตร 5 ปี 

5.2.2 ภาษาท่ีใช้  
ภาษาอังกฤษ 

5.2.3 การรับเข้าศึกษา  
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ  

5.2.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
ไม่มี 



 3 

5.2.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 กำหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1/2564 

6.2 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย  
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  หลักสูตรเปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 

หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต  ปรับปรุงมาจากหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวทิยาการวิจัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 หลักสูตรเปิดสอนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2548 

6.3 ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากคณะกรรมการนโยบายวิชาการมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที ่22 
(3/2564)  เมื่อวันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 

6.4 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 420(3/2564)  เมื่อวันที่ 15 เดือนพฤษภาคม      
พ.ศ. 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ระดับปริญญาโท ในปีการศึกษา 2565 และระดับปริญญาเอกในปีการศึกษา 
2566 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 อาจารย์หรือนักวิชาการ  

8.2 นักวิจัยในส่วนราชการและเอกชน 

8.3 นักสถิติ 

8.4 นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูล 

8.5 นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

8.6 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

8.7 วิชาชีพอ่ืนที่ใกล้เคียง 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
ที่ 

เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่ง
ทางวิชาการ 

ชื่อ-สกุล 
ระดับ

การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ 

ปีที่สำเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขาวิชา ชื่อสถาบัน 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นางสาวอภิรดี แซ่ลิ่ม ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

2552 
2540 
2536 
2557 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 
ส.บ. 

วิธีวิทยาการวิจยั 
ระบาดวทิยา 
วาริชศาสตร์ 
สาธารณสุขศาสตร ์

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นางฤสา แม็คแนล ปริญญาเอก 
 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2547 
 
2542 
 
2539 

Ph.D. 
 
M.Sc.  
 
วท.บ. 

Statistics 
 
Applied Statistics 
 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

Macquarie University, 
Australia 
Macquarie University, 
Australia 
ม.สงขลานครินทร ์

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายอัตชัย เอ้ืออนันตสนัต ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
 
ปริญญาตร ี

2555 
2543 
 
2538 

ปร.ด. 
M. Eng. Sc. 
 
วศ.บ. 

วิธีวิทยาการวิจยั 
Electrical Engineering 
 
วิศวกรรมไฟฟ้า 

ม.สงขลานครินทร ์
University   of New 
South Wales, Australia 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวอารนิดา มะอาล ี ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2560 
2548 
2544 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิธีวิทยาการวิจยั 
วิธีวิทยาการวิจยั 
คณิตศาสตร ์

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.ทักษิณ 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวมายือนิง อิสอ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2559 
2553 
2550 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิธีวิทยาการวิจยั 
วิธีวิทยาการวิจยั 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  ในสถานที่ตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี   

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนา  มุ่งให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้
ความสำคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม เน้นการวิจัยเพื่อพัฒนาต่อยอดและสร้าง
องค์ความรู้ พัฒนาให้เป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับโครงสร้างที่
ใช้การวิจัยเป็นพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิจัยให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพในการพัฒนาประเทศ   แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 
ที่เน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสูง มีความเชี่ยวชาญ สามารถปรับตัวสำหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต 
ตลอดจนแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เน้นวิจัย  นอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีการใช้โมเดล
ประเทศไทย 4.0 เพ่ือปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจากแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนไปด้วย
นวัตกรรม เปลี่ยนจากขับเคลื่อนประเทศด้วยอุตสากรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม  เทคโนโลยีในปัจจุบันได้เปลี่ยนโลกไปสู่ยุคดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น วิถีชิวิต เศรษฐกิจ การสื่อสารสังคม 
ล้วนก้าวเข้าสู่ยุคออนไลน์ที่สร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงถึงกัน  ทำให้เกิดข้อมูลในปริมาณมหาศาล  ดังนั้น จึงมี
ความจำเป็นต้องมีการพัฒนาและผลิตบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสร์ และการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเองทางวิทยาการสมัยใหม่ที่เน้นการพัฒนาและ
ประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีวิจัย  วธิีการทางสถิติขั้นสูงในการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูล
ขนาดใหญเ่พ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ พร้อมทั้งการเพ่ิมมูลค่าของข้อมูลอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ การเพ่ิมกำลังคนที่มีคุณภาพทำงานบนพื้นฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการ
ประยุกต์สร้างสรรค์งานที่มีประโยชน์ในสังคมพหุวัฒนธรรม  ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
โดยรวมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในปัจจุบัน  อุตสาหกรรมอนาคตที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาประเทศ 
ประกอบด้วย 5 อุตสาหกรรม (New S-curve)  คือ 1) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) 2) อุตสาหกรรมการบิน
และโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics) 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and 
Biochemicals) 5) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital) และ 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) 
ทั้งนี้ การเติบโตและพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว ต้องอาศัยกระบวนการวิจัย  โดยเฉพาะด้านที่ใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูลที่นำไปสู่การเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูล  ดังนั้นจึงต้องการกำลังคนที่มีความรู้
ความสามารถในการสร้างงานวิจัย การจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูล   
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11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคของสังคม

ออนไลน์ที่เป็นการสื่อสารแบบไร้พรมแดน การเปิดเสรีทางการค้า การเคลื่อนย้ายแรงงาน ทำให้เกิดการแข่งขันท้ัง
ในและนอกประเทศ  การวางแผนหลักสูตรนี้ได้คำนึงถึงแนวทางการพัฒนาระเบียบวิธีการประยุกต์ใช้สถิติและ
วิทยาการข้อมูล  พร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว มุ่งสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ แข่งขันกันด้วยปัญญาและความรู้ความสามารถ มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและ
วัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงจะช่วยชี้นำและขับเคลื่อนให้การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นไป
ในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมกีารพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในด้านการการวิจัย  การใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ 
และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการมีคุณธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้สามารถแข่งขันกับประชาคม
โลก และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติฯ  หลักสูตรอยู่ในพ้ืนที่
สังคมพหุพัฒนธรรม การพัฒนาบุคลากรในพ้ืนที่นี้ ให้มีศักยภาพในด้านการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการ
ใช้ข้อมูลในพ้ืนที่ที่มีอยู่จะช่วยให้ทราบสภาพสถานการณ์ในพ้ืนที่  เช่น การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  การแพร่ระบาด
ของโรคระบาดอุบัติใหม่  การเคลื่อนย้ายแรงงานชายแดน และภัยจากความไม่สงบในพ้ืนที่  นอกจากนี้ ยัง
สามารถนำสารสนเทศที่ได้มาใช้ในการตัดสินใจ หรือวางนโยบายแก้ไขปัญหาได้ตรงตามความเป็นจริง และตรง
ตามความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตร/กระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลการเรียนรู้ 
จากผลกระทบของสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเป็นไปในเชิงรุกท่ีมีศักยภาพและ

สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี  มีกระบวนการสนับสนุนในการเข้าถึงข้อมูล  โดยสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นแหล่งข้อมูล เพ่ือส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ มี
โอกาสเข้าเรียนในหลักสูตรนี้ โดยพัฒนาโจทย์วิจัยและตีพิมพ์ผลการวิจัยร่วมกับเจ้าของข้อมูล พัฒนาศักยภาพ
ทางการวิจัยแก่บุคลากรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับ
ลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีสมรรถนะในระดับสากล  สามารถเข้าสู่ตลาดงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  และปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นผู้นำทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน นอกจากนี้หลักสูตรมีการจัด
การศึกษาตามผลการเรียนรู้ (Outcome-based education) ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
หลักสูตร  ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประกอบด้วย 6 ภาคส่วน คือ 1) ผู้เรียน 2) ศิษย์เก่า 3) ผู้ใช้บัณฑิต 4) อาจารย์ 
5) สถาบัน และ 6) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) หลักสูตรมีการสำรวจความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และนำผลการสำรวจความต้องการมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตาม
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ความต้องการของทุกภาคส่วน รายละเอียดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลอยู่ใน
ภาคผนวก ค-1 

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
จากแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2561 – 2565 อันประกอบด้วย การสร้าง

ความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรมโดยมีการวิจัยเป็นฐาน  การสร้างบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการและ
วิชาชีพในระดับสากลที่มีความซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ และทักษะในศตวรรษท่ี 21 และการพัฒนา
ใหม้หาวิทยาลัยเป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อันจะ
นำไปสู่ความสำเร็จของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระยะยาว 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน คือ 1) สร้างกลไกการทํางานเชิงรุก 2) สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการ 3) สร้าง
ความเป็นนานาชาติและ 4) พัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการ  โดยหลักสูตรมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ มีศักยภาพสูง มีทักษะการแก้ปัญหา มีสมรรถนะในการเข้าสู่ตลาดงานสากล บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม 
สำนึกสาธารณะ ภูมิใจกับความเป็นไทย รับผิดชอบต่อส่วนรวม  และมีความเป็นเลิศทางวิชาการตาม
มาตรฐานสากล  โดยการอาศัยการวิจัยเป็นฐานพัฒนาต่อยอดเป็นความรู้ใหม่ ดังนั้น หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพให้กับนักวิจัยและนักวิชาการ จึงสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 ไม่มี 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน  
 ไม่มี 

13.3 การบริหารจัดการ  
13.3.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทำหน้าที่บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามปรัชญาและ วัตถุประสงค์

ของหลักสูตร และตามที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา หรือคณะ 
13.3.2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทำหน้าที่บริหารจัดการเก่ียวกับ หลักสูตร การจัดการเรียนการ

สอน การพัฒนาและประเมินหลักสูตร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสำคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

1.1.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล  มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มี

ความรู้และทักษะด้านการวิจัย สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติขั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับข้อมูล  และการค้นหาความรู้ใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่  เป็นนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรจัดการเรียนโดยให้
ผู ้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง   มี
คุณธรรม จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องหลังจากจบการศึกษาแล้ว 

1.1.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มี

ความรู้และทักษะด้านการวิจัย สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติขั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับข้อมูล  และการค้นหาความรู้ใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่   เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จาก
กระบวนการวิจัย และพร้อมในการเป็นผู้นำการวิจัยขององค์กร หลักสูตรจัดการเรียนโดยให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและค้นคว้าด้วยตนเอง   มีคุณธรรม จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องหลังจากจบการศึกษา
แล้ว 

1.2 ความสำคัญ 
วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นกระบวนการหรือวิธีการในการแสวงหาคำอธิบายหรือคำตอบใน

สิ่งที่สนใจด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนั้น วิธีวิทยาการวิจัยและการ
วิเคราะห์ข้อมูล จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในทุกศาสตร์  รวมทั้งเป็นกระบวนการที่สร้าง
นักวิจัยที่มีคุณภาพให้กับสังคม ส่งเสริมให้สังคมนั้น ๆ เป็นสังคมที่อยู่บนฐานความรู้  และนวัตกรรม  เป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่ Thailand 
4.0 ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางเป็นประเทศที่มีรายได้สูง ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยงานวจิัย 
และนวัตกรรม  และเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยมีกรอบ
แนวคิดในการปฎิรูปประเทศ โดยให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ที่อยู่บนพื้นฐานของหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และนำพาประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย คือ ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนำองค์ความรู้ด้านการวิจัยและด้านวิทยาการข้อมูลมา
บูรณาการเข้าด้วยกัน เพ่ือช่วยในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วยด้านสุขภาพ  การศึกษา  สังคม  เศรษฐกิจ  
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และสิ่งแวดล้อม  เช่น การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและความต้องการในการซื้อสินค้า  การวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาสุขภาพ
ของประชาชน  การวิเคราะห์แนวโน้มและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ      เป็นต้น  
อย่างไรก็ตาม  การพัฒนานักวิจัยในประเทศไทย ส่วนใหญ่เน้นให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนการวิจัยตาม
ศาสตร์สาขาของตนเอง ซึ่งเป็นความรู้ในเชิงลึก  แต่ความรู้ในเชิงกว้างยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กันไป  นั่นก็
คือ กระบวนการบูรณาการความรู้หลากหลายศาสตร์สาขาเข้าด้วยกัน  โดยอาศัยความรู้ทางด้านสถิติ  คณิตศาสตร์ 
และวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำสถิติขั้นสูงมาเป็นเครื่องมือในการค้นหาคำตอบของการวิจัย
เหล่านั้น  ทั้งนี้  โลกในปัจจุบัน เป็นยุคศตวรรษท่ี 21 ที่มคีวามเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน  
เป็นยุคสมัยของระบบดิจิทัล  จึงเป็นยุคที่นำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งสารสนเทศที่อุดมปัญญาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม   โดยมี
เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย  เพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมหาศาล  เกิดเป็นข้อมูล
ขนาดใหญ่ (big data) โดยข้อมูลเหล่านี้มีหลากหลายรูปแบบ   และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและรวดเร็ว   
ศาสตร์ทุกสาขามีความเกี่ยวข้องกับข้อมูลทั้งสิ้น  ดังนั้น วิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) ซึ่งเป็นสหวิทยาการที่
เกี่ยวกับการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค้นหาความรู้จากข้อมูล จึงมีความสำคัญที่จะต้องก้าวให้ทันต่อแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  อันนำไปสู่การปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ท่ามกลางสังคมแห่งการ
เรียนรู้ และระบบเศรษฐกิจที่อิงจากฐานความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการค้นคว้าวิจัยอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก้าวกระโดด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูล 
โดยเฉพาะฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในระดับประเทศ  โดยผ่านกระบวนการประมวลผลด้วยวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม   
เพื่อให้เป็นสารสนเทศที่เข้าใจง่ายซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ เช่น ใช้
ประกอบการตัดสินใจในการวางนโยบาย หรือมาตรการต่าง ๆ ที่ถูกต้องและตรงกับความเป็นจริงและความต้องการ
ของประชาชน ทั้งในระดับบุคคล องค์กร สังคม ประเทศ และระหว่างประเทศ  

การนำความรู้ด้านสถิติ และเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการค้นหาองค์ความรู ้ใหม่ ๆ จาก
ฐานข้อมูลที่มีอยู่  จะมีประโยชน์ต่อการนำผลการค้นพบไปใช้ในการบริหารจัดการ  การแก้ปัญหา  และการวาง
นโยบายต่าง ๆ  ในองค์กรหรือหน่วยงาน  สำหรับในประเทศไทย หน่วยงานต่าง ๆ มีการจัดเก็บข้อมูลหลากหลาย
รูปแบบ  และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ แต่ขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ   
และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ยังมีอยู่น้อย  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชนยังขาดโอกาส
เพิ่มพูนความรู้ในด้านการนำความรู้ เหล่านี้มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล รวมทั้งนักวิชาการด้านสถิติและนักวิจัยใน
ประเทศยังมีน้อย และไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศให้รุดหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฯ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงได้พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและเอก สาขาวิชาวิธีวิทยา 
การวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิจัยและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
การปฏิบัติจริงโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และบูรณาการศาสตร์ทางสถิติและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
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ประยุกต์ใช้กับข้อมูลได้อย่างเหมาะสม  มุ่งเน้นการเรียนรู้วิธีการทางสถิติและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ได้งานวิจัย
ที่มีคุณภาพดี มีวิธีการนำเสนอที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและน่าสนใจ อาทิเช่น การนำเทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคนิค
การนำเสนอมาใช้ อนึ่งการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาโทและเอก  สามารถส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยระหว่าง
มหาวิทยาลัย กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ  และภูมิภาค  ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล สามารถพัฒนาแนวคิด
ในการตั้งโจทย์วิจัยร่วมกัน และเสริมสร้างโอกาสประสบการณ์ ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่  หลักสูตรปริญญาโทและเอก 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเสริมความรู้ด้านวิธีการทางสถิติขั้นสูง
ร่วมกับการทำวิจัยเข้าด้วยกัน บัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้ จึงตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ   
เนื่องจากมีการผสมผสานศาสตร์ระหว่างหลายสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์การเกษตรและประมง สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ รวมทั้งชีวสถิติและระบาด
วิทยา การศึกษาและสังคมศาสตร์ ธุรกิจและการตลาด รวมทั้งวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 

1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบกระบวนการวิจัย โดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูลที่นำไปใช้แก้ปัญหาในองค์กร 

2) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการข้อมูลกับศาสตร์อ่ืน ๆ และสามารถ
เลือกเครื่องมือและวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูล 

3) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการประมวลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ 
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยการนำเสนอผลงานและการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

4) เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
1.3.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

1) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการออกแบบกระบวนการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูล  และสามารถเป็นผู้ริเริ่มในทำวิจัยที่ใช้แก้ปัญหาในองค์กร  

2) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในบูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลกับ
ศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับการนำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาในองค์กร และสามารถ
เลือกเครื่องมือและวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูลอย่างมืออาชีพ 

3) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการประมวลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที่มีประโยชน์ 
สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยการนำเสนอผลงานและการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ  และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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4) เพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เป็นผู้ชี้นำความถูกต้อง และสื่อความคิดท่ีดีงามให้กับสังคม 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และบริการ
วิชาการ  

- สนับสนุนบุคลากรให้เข้าร่วมประชุม
อบรม สัมมนา และเผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 
- มีการประเมินผลงานอาจารย์ผู้สอน

และพัฒนาอาจารย์ใหม่ 

- เอกสารการเข้าร่วมประชุม 
- ผลการประเมินจากผู้เรียน 
- จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน

วารสารวิชาการ 
- เอกสารการสอน 

- ส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง ที่เป็นในลักษณะ
ของ Active Learning  

- เพ่ิมทักษะและประสบการณ์การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางให้กับคณาจารย์ 
- กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง

และการประเมินผลที่เน้นพัฒนาการ
ของผู้เรียนในแผนการการจัดทำ
รายละเอียดของรายวิชา 
- จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

ทุกรายวิชา 

- ผลการประเมินการเรียนการ
สอนรายวิชาโดยนักศึกษา  
- การเข้าร่วมสัมมนา/การประชุม

วิชาการ ในระดับนานาชาติ 
และนักศึกษาในการนำเสนอ
ผลงานวิชาการ โครงร่าง
งานวิจัย ความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์และการสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์เป็น
ภาษาอังกฤษ และเขียน
วิทยานิพนธ์ด้วยภาษาอังกฤษ 
- จำนวนผลงานตีพิมพ์จาก

งานวิจัยของนักศึกษา 
- ประเมินผลการจัดการเรียนรู้

เพ่ือให้บรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

- กำหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

- รายงานผลการดำเนินการของ
รายวิชา (มคอ. 5) 

- จัดหาทรัพยากรการเรียนการ
สอนที่จำเป็น 

- กำหนดแผนความต้องการและ
งบประมาณเพ่ือจัดหาทรัพยากรที่
จำเป็นในการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตร 

- รายการทรัพยากรที่จำเป็น 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
- พัฒนาการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

กับสาขาหรือสถาบันอ่ืน 
- กำหนดแผนกิจกรรม/โครงการความ

ร่วมมือกับสถาบันเป้าหมาย 
- จำนวนโครงการ/อาจารย์และ

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย และเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
บุคลากรในสาขาต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องจากหน่วยงานภายนอก
ทั้งในและต่างประเทศ 

- สนับสนุนบุคลากรให้เผยแพร่ผลงาน
วิชาการ 
- เชิญผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่มี

ประสบการณ์ให้คำแนะนำการเป็นที่
ปรึกษา 

- จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 
- จำนวนอาจารย์ที่ปรึกษาชาว

ต่างประเทศ/ต่างสถาบัน 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และขอ้กำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชัน้
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
ไม่มี 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 

2. การดำเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรยีนการสอน  
วัน – เวลาราชการปกติ ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
   ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนพฤศจิกายน – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

2.2.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
2.2.1.1  หลักสูตรแผน ก 1 

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  
3.00 หรือ 

2) เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาขั ้นปริญญาตรีและมีคะแนนเฉลี ่ยสะสมต่ำกว่า  3.00 และมี
ประสบการณ์ในการทำวิจัยและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3) คุณสมบัตินอกเหนือจาก ข้อ 1) และ ข้อ 2) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
2.2.1.2 หลักสูตรแผน ก 2 

1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
2) คุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1) ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

และมีคุณสมบัติอื ่นๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2.2.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
2.2.2.1 แบบ 1.1 

1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
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เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื ่นที่
เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์การวิจัย หรือ มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ทั้งนี้โดยผ่าน
การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) คุณสมบัติอื่นๆ  
ก. มีผลสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
ข. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563 
2.2.2.2 แบบ 1.2 

1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 

โดยมีคะแนนเฉลี ่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือ มีผลงานวิจัยที ่มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็น
วิทยานิพนธ์ในหลักสูตรระดับปริญญาเอกได้ หรือ มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ทั้งนี้โดย
ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) คุณสมบัติอื่นๆ  
ก. มีผลสอบภาษาอังกฤษตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่องเกณฑ์ความรู้ภาษาอังกฤษ

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก 
ข. ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2563 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 หลักสูตรนี้เน้นการประยุกต์ความรู้ด้านสถิติ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อการทำวิจัย  จึงรับ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามาจากหลากหลายสาขา  นักศึกษาที่รับเข้ามีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ
ทางด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศค่อนข้างแตกต่างกัน  

2.3.2 ทักษะและความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อความก้าวหน้าในการเรียนของ
นักศึกษาเนื่องจากในการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  โดยใช้ตำรา เอกสาร ข้อสอบ การสัมมนา
เป็นภาษาอังกฤษ  และการเขียนวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษ   

2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
2.4.1 ในกรณีของความรู้พ้ืนฐานทางด้านสถิติและเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เพียงพอ  คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรพิจารณาให้นักศึกษาปริญญาโทเข้าเรียนบางรายวิชาของระดับปริญญาตรีโดยไม่นับหน่วย
กิต  และให้นักศึกษาปริญญาเอกเข้าเรียนบางรายวิชาในระดับปริญญาตรี/โทโดยไม่นับหน่วยกิต 
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2.4.2 สนับสนุนให้นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากโปรแกรม Tell me more หรือจัดกิจกรรม
เสริมทักษะภาษาอังกฤษ เช่น English camp, afternoon tea เป็นต้น   

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

2.5.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
แผนการ
ศึกษา 

ชั้นปี 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

แผน ก 1 

1 1 1 1 1 1 
2 - 1 1 1 1 

รวม 1 2 2 2 2 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 1 1 1 1 

แผน ก 2 

1 10 10 10 10 10 
2 - 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 
จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา - 10 10 10 10 

2.5.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
 

แผนการ
ศึกษา 

ชั้นปีที่ 
จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

แบบ 1.1 

1 5 5 5 5 5 
2 - 5  5 5 5 
3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
จำนวนที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา - - 5 5 5 

แบบ 1.2 1 1 1 1 1 1 
 2 - 1 1 1 1 
 3 - - 1 1 1 
 4 - - - 1 1 
 5 - - - - 1 
 รวม 1 2 3 4 5 
 จำนวนที่คาดว่าสำเร็จการศึกษา - - - - 1 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
  2.6.1.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ค่าบำรุงการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 28,000 
บาท/คน/ปี 

616,000 1,232,000 1,232,000 1,232,000 1,232,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 
รวมรายรับ 616,000 1,232,000 1,232,000 1,232,000 1,232,000 

   
2.6.1.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

 
 

2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าบำรุงการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียน (เหมาจ่าย) 
28,000 บาท/คน/ภาค 

336,000 672,000 1,008,000 1,064,000 1,120,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - - - - - 

รวมรายรับ 336,000 672,000 1,008,000 1,064,000 1,120,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
  2.6.2.1 หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 

หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
ก. งบดำเนินการ  
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 3,252,000 3,336,000 3,420,000 3,528,000 3,654,000 
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ไม่รวม 3) 300,000 350,000 350,000 400,000 400,000 
3. ทุนการศึกษา 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 3,752,000 3,886,000 3,970,000 4,128,000 4,254,000 
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หมวด เงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ข. งบลงทุน  00,000 

ค่าครุภัณฑ์ - 300,000 - 300,000 - 

รวม (ข) - 300,000 - 300,000 - 

รวม (ก) + (ข) 3,752,000 4,186,000 3,970,000 4,428,000 4,254,000 

จำนวนนักศึกษา 11 21 21 21 21 

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี 375,200  209,300  198,500    221,400  212,700  

2.6.2.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 
 ก. งบดำเนินการ 
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,200,000 4,200,000 4,350,000 4,350,000 4,500,000 
2. ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (ไม่รวม 3) 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 
3. ทุนการศึกษา - - - - - 
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย - - - - - 

รวม (ก) 4,350,000 4,350,000 4,500,000 4,500,000 4,650,000 

 ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ - - 300,000 - 300,000 

รวม (ข) - - 300,000 - 300,000 

รวม (ก) + (ข) 4,350,000 4,350,000 4,800,000 4,800,000 4,950,000 

จำนวนนักศึกษา 6 12 18 18 18 

ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี 870,000 435,000 320,000 320,000 330,000 
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2.7 ระบบการศึกษา  
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน (Work Integrated Learning: WIL) 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือทำจริง  การผสมผสานการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน  ในรูปแบบของการศึกษาวิจัย  โดยจัดให้มีรายวิชาที่
สอดแทรก WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร รายละเอียดดังภาคผนวก ค-2 

2) กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของรายวิชาใน
หลักสูตร รายละเอียดดังภาคผนวก ค-3 

3) กำหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการการเรียนการสอน คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาใน
หลักสูตร 

 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

หลักสูตรมหาบัณฑิต   
- แผน ก 1 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
- แผน ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต   
- แบบ 1.1 48 หน่วยกิต 
- แบบ 1.2 72 หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
 ระดับมหาบัณฑิต 

หลักสูตรนี้ เป็นแบบแผน ก ซึ่งเน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ 2 แบบดังนี้ 
 แบบ ก 1 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นงานวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวแต่อาจให้

เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิต 
แบบ ก 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นงานวิจัยโดยมีการเรียนรายวิชาร่วมกับการทำวิทยานิพนธ์ 

โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 

หมวดวิชา แผน ก 1 แผน ก 2 
หมวดวิชาบังคับ - 15  
หมวดวิชาเลือก - 3  
วิทยานิพนธ์ 36  18  
รวมตลอดหลักสูตร 36  36 

ระดับดุษฎีบัณฑิต 

  หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1.1 
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นงานวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวไม่น้อยกว่า 48 

หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแต่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจเสนอให้
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิต 

  หลักสูตรปริญญาเอกแบบ 1.2 
เป็นแผนการศึกษาที่เน้นงานวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์เพียงอย่างเดียวไม่น้อยกว่า 72 

หน่วยกิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแต่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อาจเสนอให้
เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอ่ืน ๆ เพิ่มเติมได้โดยไม่นับหน่วยกิต 

หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 1.2 
วิทยานิพนธ์  48  72 
สัมมนา*    2   2 
หน่วยกิตรวมไม่ต่ำกว่า 48 72 

 (* เป็นวิชาบังคับแต่ไม่นับหน่วยกติ) 
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3.1.3 รายวิชา / ชุดวิชา (Module) 
3.1.3.1 หลักสูตรมหาบัณฑิต  
แผน ก 1 

วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

747-581 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

36(0-108-0) 

หมายเหตุ:นักศึกษาแผน ก 1 จะต้องลงทะเบียนวิชาต่อไปนี้และได้ผลการเรียน S โดยไม่นับหน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

747-541 สโมสรวารสาร* 
Journal Club 

1(0-2-1) 

747-571 สัมมนา* 
Seminar 

1(0-2-1) 

* ไม่นับหน่วยกิต 

แผน ก 2 
ก. หมวดวิชาบังคับจำนวน 15 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

747-543 ชุดวิชาวิธวีิทยาการวิจัย 
Module: Research Methodology 

6((4)-4-10) 

747-544 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล 
Module: Data Analytics 

6((4)-4-10) 

747-541 สโมสรวารสาร 
Journal Club 

1(0-2-1) 

747-542 การเขียนงานทางวิชาการ 
Academic Writing 

1(0-2-1) 

747-571 สัมมนา 
Seminar 

1(0-2-1) 
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ข. หมวดวิชาเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

747-511 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
Qualitative Research 

3((2)-2-5) 

747-512 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับนักวิจัย 3((2)-2-5) 
 Digital Tools for Researchers  

747-513 การตัดสินใจจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 3((2)-2-5) 
 Data-driven Decision Making  

747-521 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ 
Applications of Multivariate Analysis 

3((2)-2-5) 

747-522 เทคนิคการพยากรณ์ 
Forecasting Techniques 

3((2)-2-5) 

747-523 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
Big Data Analytics 

3((2)-2-5) 

747-524 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง 
Unstructured Data Analytics 

3((2)-2-5) 

747-531 สารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูล 
Geo-informatics and Data Analytics 

3((2)-2-5) 

 
ค. วิทยานิพนธ์ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

747-582 วิทยานิพนธ์ 
Thesis 

18(0-54-0) 
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3.1.3.2 หลักสูตรดษุฎีบัณฑิต 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา หน่วยกิต 

747-681 วิทยานิพนธ์ 48(0-144-0) 
 Thesis  

747-682 วิทยานิพนธ์ 72(0-216-0) 
 Thesis  

747-671 สัมมนา 1 1(0-2-1) 
 Seminar I  

747-672 สัมมนา 2 1(0-2-1) 
 Seminar II  

3.1.3.3  ความหมายของรหัสวิชา 
 รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 6 หลัก 
(ก) 3 หลักแรก คือ รหัสกลุ่มวิชาในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์แบ่งเป็น  

747 เป็นกลุ่มวิชาสถิติ 
(ข) 3 หลักหลังเป็นรหัสที่ใช้ภายในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมี

ความหมายดังนี้ 
เลขหลักท่ี 4 แสดงถึงระดับปริญญา ซึ่งหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ตั้งต้นจาก
หมายเลข 5 เป็นต้นไป ในกรณีนี้หมายเลข 5 หมายถึงรายวิชาที่ใช้ในระดับปริญญาโท 
เลขหลักท่ี 5 คือ กลุ่มวิชา 

1 เป็นรายวิชาทางด้านวิจัย 
2 เป็นรายวิชาทางด้านสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
3 เป็นรายวิชาทางด้านการจัดการข้อมูลและวิทยาการข้อมูล 
4 เป็นรายวิชาทางด้านการบูรณาการสหสาขา 
5 เป็นรายวิชาทางด้านคณิตศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ 
6 เป็นรายวิชาทางด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
7 เป็นรายวิชาสัมมนา 
8 เป็นรายวิชาวิทยานิพนธ์ 

เลขหลักท่ี 6 คือ ลำดับวิชา 
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3.1.3.4  ความหมายของจำนวนหน่วยกิต 
 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู้ภาคทฤษฎี ให้ระบกุารเขียนหน่วยกิต  เช่น 3(2-3-4) ซึ่งมีความหมาย

ดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จำนวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 (2) หมายถึง จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
  ตัวเลขที่ 3 (3) หมายถึง จำนวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (4) หมายถึง จำนวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
 - รายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการที่ใช้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (Aactive learning) 

เช่น 3((3)-0-6) มีความหมายดังต่อไปนี้ 
  ตัวเลขที่ 1 (3) หมายถึง จำนวนหน่วยกิตรวม 
  ตัวเลขที่ 2 ((3)) หมายถึง จำนวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
    active learning 
  ตัวเลขที่ 3 (0) หมายถึง จำนวนชั่วโมงปฏบิัติการต่อสปัดาห์ 
  ตัวเลขที่ 4 (6) หมายถึง จำนวนชั่วโมงศึกษาดว้ยตนเองต่อสัปดาห์ 
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
3.1.4.1 ระดับมหาบัณฑิต 

(ก) แผน ก 1 
ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
747-581 วิทยานิพนธ์                  9 หนว่ยกิต 

747-541 สโมสรวารสาร*                  1 หนว่ยกิต 

747-581 วิทยานิพนธ์                   9 หน่วยกิต 

747-571 สัมมนา*                   1 หน่วยกิต 

 
ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
747-581 วิทยานิพนธ์                  9 หนว่ยกิต 747-581 วิทยานิพนธ์                   9 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร                          36 หน่วยกิต 
*ไม่นับหน่วยกิต 
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(ข) แผน ก 2 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

747-543 ชุดวิชาวิธีวิทยาการวิจัย         6 หน่วยกิต 

747-544 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล      6 หน่วยกติ 

 

 

 

รวม        12 หน่วยกิต 

747-541 สโมสรวารสาร                    1 หน่วยกิต 

747-542 การเขียนงานทางวิชาการ        1 หนว่ยกิต 

747-571 สัมมนา           1 หน่วยกิต 

747-582 วิทยานิพนธ์           2 หน่วยกิต 

วิชาเลือก            3 หน่วยกิต 

รวม        8 หนว่ยกิต 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
747-582 วิทยานิพนธ์           8 หน่วยกิต 

   รวม          8 หน่วยกิต 

747-582 วิทยานิพนธ์            8 หน่วยกิต 

รวม 8 หน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร                          36  หน่วยกิต 

3.1.4.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 

(ก) แบบ 1.1 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
747-681 วิทยานิพนธ์                     8 หน่วยกิต 747-681 วิทยานิพนธ์            8 หน่วยกิต 

                           รวม          8 หน่วยกิต 747-671 สัมมนา 1*                     1 หน่วยกิต 

                                     รวม          8 หนว่ยกิต 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
747-681 วิทยานิพนธ์                     8 หน่วยกิต 747-681 วิทยานิพนธ์            8 หน่วยกิต 

                           รวม          8 หน่วยกิต 747-672 สัมมนา 2*                     1 หน่วยกิต 

                                     รวม          8 หนว่ยกิต 
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ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
747-681 วิทยานิพนธ์                     8 หน่วยกิต 747-681 วิทยานิพนธ์            8 หน่วยกิต 

                           รวม          8 หน่วยกิต                                     รวม          8 หนว่ยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร                        48  หน่วยกิต 

(ข) แบบ 1.2 

ปีท่ี 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
747-682 วิทยานิพนธ์                     7 หน่วยกิต 747-682 วิทยานิพนธ์            7 หน่วยกิต 

                           รวม          7 หน่วยกิต 747-671 สัมมนา 1*                     1 หน่วยกิต 

                                     รวม          7 หนว่ยกิต 

 

ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
747-682 วิทยานิพนธ์                    7 หน่วยกิต 747-682 วิทยานิพนธ์            7 หน่วยกิต 

                           รวม         7 หน่วยกิต 747-672 สัมมนา 2*                     1 หน่วยกิต 

                                     รวม          7 หนว่ยกิต 

 

ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
747-682 วิทยานิพนธ์                     7 หน่วยกิต 747-682 วิทยานิพนธ์           7 หน่วยกิต 

                           รวม          7 หน่วยกิต                                     รวม          7 หนว่ยกิต 
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ปีท่ี 4 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
747-682 วิทยานิพนธ์                     7 หน่วยกิต 747-682 วิทยานิพนธ์           7 หน่วยกิต 

                           รวม          7 หน่วยกิต                                     รวม          7 หนว่ยกิต 

 

ปีท่ี 5 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
747-682 วิทยานิพนธ์                     8 หน่วยกิต 747-682 วิทยานิพนธ์           8 หน่วยกิต 

                           รวม          8 หน่วยกิต                                     รวม          8 หนว่ยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร                        72  หน่วยกิต 
      *เป็นรายวชิาบังคับแต่ไม่นับหน่วยกิต 

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
3.1.5.1 ระดับมหาบัณฑิต 

747-511 การวิจัยเชิงคุณภาพ       3((2)-2-5) 
Qualitative Research 
แนวคิดและความเป็นมาของการวิจัยเชิงคุณภาพ  ประเภทของการวิจัยเชิงคุณภาพ  ลักษณะข้อมูล

เชิงคุณภาพ  การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  ความตรงภายในและความตรง
ภายนอกของการวิจัยเชิงคุณภาพ  การฝึกปฎิบัติจริงตั้งแต่กระบวนการออกแบบ  เก็บข้อมูล  วิเคราะห์  และเขียน
รายงาน 

Principle and background of qualitative research; type of qualitative research; 
characteristics of qualitative data; data collection and analysis; internal and external validity of 
qualitative research; practice with designing, data collection; data analysis and report writing 

747-512 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับนักวิจัย      3((2)-2-5) 
Digital Tools for Researchers 
การใช้โซเซียลมีเดียในการสร้างเครือข่ายวิจัย  การออกแบบและเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม

ออนไลน์  การใช้โปรแกรมในการจัดการเอกสารอ้างอิง  การแก้ไขรูปภาพ  การเขียนและจัดการข้อความ  การแสดง
ภาพเชิงทัศน์  การจัดการเอกสาร 
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Using social media for creating research network; designing and creating online 
questionnaire; using program for reference management, image editing, writing and managing text; 
visualizing data; document organization 
747-513 การตัดสินใจจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล     3((2)-2-5) 

Data-driven Decision Making 
การระบุวัตถุประสงค์การวิจัย  การสร้างเครื่องมือสำรวจ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การสร้างภาพเชิง

ทัศน์  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ตัวแบบทางสถิติข้ันสูง  การแชร์ข้อมูลที่ได้แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
Identifying research objectives, creating survey tools, collecting and preparing data, 

visualizing data, data analytics with advance statistical models, sharing information to stakeholders 

747-521 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ     3((2)-2-5) 
Application of Multivariate Analysis 
การแจกแจงของตัวแปรพหุ  การประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์

องค์ประกอบหลัก  การวิเคราะห์ตัวประกอบ การวิเคราะห์การจำแนกกลุ่ม การวิเคราะห์รวมกลุ่ม การวิเคราะห์
สหสัมพันธ์คาโนนิคอล การวิเคราะห์การถดถอยของตัวแปรพหุ  การเขียนโปรแกรมทางสถิติด้วย R  กรณีศึกษา 

Multivariate distributions; parameter estimation; hypothesis testing; principal 
component analysis; factor analysis; discriminant analysis; cluster analysis; canonical correlation 
analysis; multivariate regression analysis; statistical programming with R; case study 

747-522 เทคนิคการพยากรณ์       3((2)-2-5) 
Forecasting Techniques 
ข้อมูลอนุกรมเวลาตัวแบบและการวิเคราะห์อนุกรมเวลาเทคนิคการพยากรณ์วิธีต่าง ๆ  เช่น  วิธีแยก

ส่วนประกอบ  วิธีปรับให้เรียบและวิธีของบ็อกซ์-เจนกินส์  ตัวแบบอารีมา ตัวแบบโฮลท์  การวิเคราะห์พีเรียโดแกรม  
การวิเคราะห์การถดถอยอนุกรมเวลา  ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์  การวินิจฉัยตัวแบบ  การเขียนโปรแกรม
ทางสถิติด้วย R  กรณีศึกษา 

Time series data; time series models and analysis; forecasting techniques e. g. 
decomposition; smoothing and Box-Jenkins methods; ARIMA model, Holth model; Periodogram; time 
series regression analysis; forecasting error; model diagnostic; statistical programming with R; case 
study 
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747-523 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่      3((2)-2-5) 

Big Data Analytics  

ข้อมูลขนาดใหญ่ แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ การดึงข้อมูล การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล  การ
วิเคราะห์ด้วยการเรียนรู้ด้วยเครื่อง การแสดงข้อมูลเชิงทัศน์และการนําเสนอ  การอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
กรณีศึกษา 

Big data; source of big data; data extraction; data manipulation; traditional statistical 
model; machine learning; data visualization and presentation; interpretation of data analytics results; 
case study 

747-524 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง     3((2)-2-5) 
Unstructured Data Analytics 

คุณลักษณะของข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง การจัดการข้อมูลที ่หลากหลายและไม่เป็นระเบียบ 
(ข้อความ รูป เสียง และวิดีโอ) การรวบรวมข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง การจัดการและการแปลงข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง
ให้เป็นข้อมูลแบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ความถี่และการเกิดเหตุการณ์ร่วม การนำเสนอข้อมูลที่มีหลายมิติ/การลด
มิติของข้อมูล วิธีการจำแนกข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงทำนาย กรณีศึกษา 

Characteristics of unstructured data; managing heterogeneous mess of data ( text, 
images, audio, and video) ;  unstructured data collections; unstructured data manipulation and 
transformation to be structured data; frequency and co- occurrence analysis; visualizing high-
dimensional data/ dimensionality reduction; classification methods; clustering; predictive data 
analysis; case study 

747-531 สารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูล    3((2)-2-5) 
Geoinformatics and Data Analytics 
ระบบพิกัดและภาพฉาย แหล่งข้อมูลภูมิศาสตร์ เทคนิคฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เทคนิคข้อมูลเชิง

พ้ืนที่ทางภูมิศาสตร์ เทคนิคกราฟเชิงภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา 
Coordinate systems and projections; geo- data sources; geographic database 

techniques; geospatial techniques; geographical techniques; analysis the data from geoinformatics; 
case study 
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747-541 สโมสรวารสาร        1(0-2-1) 

  Journal Club 
โครงสร้าง รูปแบบ และเนื้อหาในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์แล้ว  อภิปรายและนำเสนอผลจากการ

ทบทวน วิจารณ์ และประเมินบทความวิจัยที่สนใจรายบุคคลและกลุ่ม 
Structure; format and content of research article; reviewing; critiquing and evaluating 

the interested published research articles by individual and group discussion and presentation  

747-542 การเขียนงานทางวิชาการ       1(0-2-1) 
Academic Writing 
หลักการสำคัญในการเขียนงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ  กระบวนการและกลยุทธ์ในการเขียนงาน

วิชาการ  การวางแผน  การจัดรูปแบบการเขียน การคัดลอกผลงาน  การเขียนเอกสารอ้างอิง   

Principal of effective academic writing; process and strategies of academic writing; 
planning; writing format; plagiarism; reference format 

747-571 สัมมนา          1(0-2-1) 
Seminar 
การพัฒนาหัวข้อวิจัยและการตั้งคำถามวิจัย  การออกแบบการวิจัย  การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย  

การเก็บรวมรวมข้อมูล  การเตรียมและจัดการข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม  การนำเสนอ
ผลการศึกษาและการอภิปรายผล   การเขียนรายงานการวิจัย  การเขียนบทความทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ 

Research topic and research question development; research design; research tool 
development; data collection; data manipulation and preparation; data analysis with appropriate 
statistical methods; presentation and discussion; report writing; manuscript writing for publication 

747-581 วิทยานิพนธ์ (แผน ก 1)       36 (0-108-0) 

Thesis 
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเชิงบูรณาการเกี ่ยวกับการนำสถิติ  และเทคโนโลยีสารสนเทศไป

ประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูลในศาสตร์ต่าง ๆ  และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ  ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Research study in the area of applied statistics and information technology to add 
value to the data in related fields and to build student’ s morality and ethics under supervision of 
the advisor 
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747-582 วิทยานิพนธ์ (แผน ก 2)       18(0-54-0) 
Thesis 
การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเชิงบูรณาการเกี ่ยวกับการนำสถิติ   และเทคโนโลยีสารสนเทศไป

ประยุกต์ใช้เพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูลในศาสตร์ต่าง ๆ  และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ  ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
  Research study in the area of applied statistics and information technology to add 
value to the data in related area and to create student’s morality and ethics under supervision of 
the advisor 

747-543 ชุดวิชาวิธวีิทยาการวิจัย        6((4)-4-10) 
    Module: Research Methodology 

การออกแบบงานวิจัย การคำนวณขนาดตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมูล การเตรียมและ
การจัดการข้อมูล การสำรวจข้อมูล การสร้างภาพทัศน์ข้อมูล เทคนิคการวิเคราะห์ การแปลผล การนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล  กรณีศึกษา 

Research design; sample size calculation; research tool construction for data 
collection; data preparation and manipulation; data exploration; data visualization; data analysis 
techniques; interpretation and presentation of analysis results; case study 

747-544 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล       6((4)-4-10) 
Module: Data Analytics 
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การสร้างตัวแบบ การคัดเลือกตัวแบบ การวินิจฉัยตัวแบบ เทคนิคกราฟ

สำหรับตัวแบบ การอธิบายผลจากการสร้างตัวแบบ  การประยุกต์ใช้ตัวแบบ การเรียนรู้ด้วยเครื่อง  การเรียนรู้แบบมีที่
ปรึกษา และการเรียนรู้แบบไม่มีที่ปรึกษา กรณีศึกษา 

Preliminary data analysis, modeling; model selection; model diagnostics; graphical 
model techniques; model interpretation and model application; machine learning; supervised and 
unsupervised learning;case study 

3.1.5.1 ระดับดุษฎีบัณฑิต 
747-681 วิทยานิพนธ์                    48(0-144-0) 
 Thesis 

การศึกษาค้นคว้าและวิจัย  โดยประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ ระเบียบวิธีวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ
ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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Conducting a research by application of statistical methods, research design and 
information technology in different fields in order to formulate new knowledge under the 
supervision of thesis advisors 

747-682 วิทยานิพนธ์                    72(0-216-0) 
 Thesis 

การศึกษาค้นคว้าและวิจัย  โดยประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติ ระเบียบวิธีวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับ
ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแลและแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

Conducting a research by application of statistical methods, research design and 
information technology in different fields in order to formulate new knowledge under the 
supervision of thesis advisor 

747-671  สัมมนา 1         1(0-2-1) 
 Seminar I 

การค้นคว้า และนำเสนอหัวข้อเรื่องที่ทันสมัยทางด้านวิธีวิทยาการวิจัย และสถิติที่มีการประยุกต์ใช้กับ 
ข้อมูลในสาขาที่สนใจ หรือสาขาวิชาที่เกี ่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนำเสนอ
อภิปรายร่วมกับทีมคณาจารย์ 

Literatures survey and presentation of current topics in research methodology; statistical 
methods and its applications based on individual interest with approval of advisors; attendance and 
participation in group 

747-672  สัมมนา 2         1(0-2-1) 
Seminar II 
การพัฒนาหัวข้อวิจัยครอบคลุมภาคปฏิบัติภาคสนาม การเขียนโครงร่างวิจัย การออกแบบงานวิจัย การ

เลือกใช้วิธีการทางสถิติ การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผลและการนำเสนอผลงานวิจัย การบริหาร
การวิจัย 

Developing research topic of interest covering research proposal; research design; 
research tool; data collection; statistical analysis; field work; research report and presentation; 
research administration 



32 

3.2 ชื่อ สกุล ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 

ที่ 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 
ตำแทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่สำเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

1 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นางสาวอภิรดี แซ่ลิ่ม ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

2552 
2540 
2536 
2557 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 
ส.บ. 

วิธีวิทยาการวิจยั 
ระบาดวทิยา 
วาริชศาสตร ์
สาธารณสุขศาสตร ์

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สุโขทัยธรรมาธิราช 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 119 

2 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นางฤสา แม็คแนล ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2547 

2542 

2539 

Ph.D. 

M.Sc.

วท.บ. 

Statistics 

Applied Statistics 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์

Macquarie University, 
Australia 
Macquarie University, 
Australia 
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 125 

3 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายอัตชัย เอ้ืออนันตสนัต ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2555 
2543 

2538 

ปร.ด. 
M.Eng.Sc.

วศ.บ. 

วิธีวิทยาการวิจยั 
Electrical 
Engineering 

วิศวกรรมไฟฟ้า 

ม.สงขลานครินทร ์
University   of New 
South Wales, Australia 
สถาบนัเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุร ี

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 128 

4 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวอารนิดา มะอาล ี ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2560 
2548 
2544 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิธีวิทยาการวิจยั 
วิธีวิทยาการวิจยั 
คณิตศาสตร ์

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.ทักษิณ 

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 131 

5 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางนูริน  ดือเร๊ะ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 

2558 
2552 

ปร.ด. 
วท.ม. 

วิธีวิทยาการวิจยั 
วิธีวิทยาการวิจยั 

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข-1 
หน้า 134 
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ที่ 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 
ตำแทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่สำเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

ปริญญาตร ี 2549 วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต ์ ม.สงขลานครินทร ์
6 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวมายือนิง อิสอ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2559 
2553 
2550 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

วิธีวิทยาการวิจยั 
วิธีวิทยาการวิจยั 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์
ม.สงขลานครินทร ์

ดูภาคผนวก ข-1 
หน้า 137 

7 x-xxxx-xxxxx-xx-x ศ. Mr. Don McNeil ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2510 

2507 

2504 

Ph.D. 

M.Sc.

B.Sc.

Statistics 

Statistics 

Mathematics 

Australian National 
University, Australia 
University of 
Tasmania, Australia 
University of 
Tasmania, Australia 

ภาคผนวก ข-1 
หน้า 139 

8 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นางสาวรัตติกานต์  แซ่ลิ่ม ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2547 
2544 
2539 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี
ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี
ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข-1 
หน้า 140 

9 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายสล้าง มุสิกสุวรรณ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2556 

2545 

2540 

Ph.D. 

M.Sc.

วท.บ. 

Computer Science 

Software 
Engineering 
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

University of 
Nottingham, UK 
University of Bradford, 
UK 
ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข-1 
หน้า 142 

10 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นายอารียุทธ  สมาแอ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2549 
2540 
2538 

ปร.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

ม.มหิดล 
ม.เชียงใหม่ 
ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข-1 
หน้า 144 
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ที่ 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 
ตำแทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่สำเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

11 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นายอาทติย์ อินทรสิทธิ ์ ปริญญาเอก 
ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2553 
2548 
2545 

วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คณิตศาสตร์ประยุกต ์
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี
ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี
ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข-1 
หน้า 146 

12 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นายอนิรุทธ ผลอ่อน ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2553 

2548 
2546 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Pure Mathematics 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

Oregon State 
University, USA .
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ม.สงขลานครินทร์ 

ภาคผนวก ข-1 
หน้า 148 

13 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นายสมพร  ช่วยอารีย ์ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2552 

2543 
2540 

Dr.rer.nat. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Applied 
Mathematics  
วิทยาการคณนา
คณิตศาสตร์ประยุกต ์

University of 
Heidelberg, Germany 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข-1 
หน้า 150 

14 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวทดัดาว ปาน
สมบัต ิ

ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2554 

2546 

2544 

Ph.D. 

M.S.

B.S. 

Computer Science 

Computer Science 

Computer Science 

North Carolina State 
University, USA. 
Washington University 
in St. Louis, USA. 
Washington University 
in St. Louis, USA .

ภาคผนวก ข-1 
หน้า 152 

15 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นางสาวภาขวัญ ริยาพนัธ ์ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2556 

2551 

2548 
2546 

Ph.D. 

M.Sc.

วท.ม. 
วท.บ. 

Applied 
Mathematics 
Applied 
Mathematics 
คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

University of Leeds,UK 

Heriot-Watt University, 
UK 
ม.เกษตรศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข-1 
หน้า 154 
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ที่ 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 
ตำแทาง 

วิชาการ 
ชื่อ-สกุล 

ระดับ
การศึกษา 

วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ ภาระงานสอน 
และผลงานทาง 

วิชาการ 
ปีที่สำเร็จ 
การศึกษา 

ชื่อ 
หลักสูตร 

สาขา 
วิชา 

ชื่อสถาบัน 

16 x-xxxx-xxxxx-xx-x ผศ. นางสาวอารนีา  ฮะซานี ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 
ปริญญาตร ี

2558 
2552 
2549 

Ph.D. 

วท.ม. 
วท.บ. 

Applied 
Mathematics 
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร ์

University of Leeds, 
UK 
ม.เชียงใหม่ 
ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข-1 
หน้า 156 

17 x-xxxx-xxxxx-xx-x รศ. นายซุกรี หะยีสาแม ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2546 

2539 

2536 

Ph.D. 

M.Sc.

วท.บ. 

Biological Science 

Fishery Technology 

เทคโนโลยีการประมง 

National University of 
Singapore, Singapore 
Universiti Pertanian 
Malaysia, Malaysia 
ม.สงขลานครินทร ์

ภาคผนวก ข-1 
หน้า 158 

18 x-xxxx-xxxxx-xx-x อาจารย ์ นายธรรมสนิธ์ อิงวิยะ ปริญญาเอก 

ปริญญาโท 

ปริญญาตร ี

2560 

2556 

2553 

Ph.D. 

M.H.S.

พ.บ. 

Environmental 

Health and  

Engineering

Environmental 
Health Science 

-        

Johns Hopkins 
Bloomberg School of 
Public Health, USA. 
Johns Hopkins 
Bloomberg School of 
Public Health, USA. 
ม.สงขลานครินทร์ 

ภาคผนวก ข-1 
หน้า 161 
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3.2.2 อาจารย์ประจำ 
  ไม่มี 

3.2.3 อาจารยพิเศษท่ีเป็นอาจารย์ผู้สอน 
  ไม่มี 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
ไม่มี 

5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำวิทยานิพนธ์ 
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) โดยการบูรณาการศาสตร์ทางสถิติ วิจัย 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ นำมาประยุกต์ใช้กับข้อมูลในสาขาท่ีสนใจ  มีการสัมมนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย สอบ
โครงร่างวิทยานิพนธ์ การประเมินความก้าวหน้า  การเผยแพร่ผลงานในการประชุมวิชาการและ/หรือการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ  การนำส่งรายงานวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามรูปแบบและ
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนดอย่างเคร่งครัด  และการสอบวิทยานิพนธ์ 

5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การสร้างงานวิจัยทีป่ระกอบไปด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดย

เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเพ่ือพัฒนาโลกาภิวัตน์ ด้วยการสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการป้องกันเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ (adverse events) รวมไปถึง ภัยจากโรคต่าง ๆ ภัยตามธรรมชาติ การ
ละเลยของภาครัฐ ความยากจน การว่างงาน ความไม่ยุติธรรม การรังแก ความรุนแรง เหตุการณ์ร้าย มลภาวะ และการ
ทำลายสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นกระบวนวิธีทางวิทยาศาสตร์สำหรับการออกแบบงานวิจัย  การวิเคราะห์ข้อมูล และการ
รายงานผลการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายทั้งหมดนี้นำไปสู่การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล โดยเน้นการใช้ฟรีซอฟต์แวร์ นั่นคือ นักศึกษาจะมีองค์ความรู ้ที่ทันสมัย  และมีความรู้
ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (สถิติและคอมพิวเตอร์) เป็นอย่างดี 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

5.2.1  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
1) สามารถวางแผน ออกแบบการวิจัย กำหนดกรอบแนวคิด และวิธีดำเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธไ์ด้

อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย  โดยดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม 
2) สามารถการจัดการข้อมูลจากหลายสาขาให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์และนำเสนอ

ผล 
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลอย่างต่อเนื ่องและคัดเลือกความรู ้จาก

แหล่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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4) สามารถสื ่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และง่ายต่อการเข้าใจกับกลุ ่มเป้าหมาย ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ด้วยปากเปล่าและการเขียน 

5.2.2  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
1) สามารถวางแผน ออกแบบการวิจัย กำหนดกรอบแนวคิด และวิธีดำเนินการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธไ์ด้

อย่างสร้างสรรค์และทันสมัย  โดยดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม 
2) สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการจัดการข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อม

สำหรับการวิเคราะห์และนำเสนอผล 
3) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลอย่างต่อเนื ่องและคัดเลือกความรู ้จาก

แหล่งข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4) สามารถสื ่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และง่ายต่อการเข้าใจกับกลุ ่มเป้าหมาย ใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ด้วยปากเปล่าและการเขียน 
5) สามารถสังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของทุกปีการศึกษา 

5.4 จำนวนหน่วยกิต 

5.4.1  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
แผน ก 1 วิทยานิพนธ์ 36 หน่วยกิต 
แผน ก 2 วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต 

5.4.2  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ 48 หน่วย 
แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ 72 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษากำหนดขอบเขตงานวิจัยสำหรับนักศึกษา 
5.5.2 นักศึกษาเลือกหัวข้อวิจัยหรือเสนอหัวข้อวิจัยตามความถนัดและสนใจ  
5.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษากำหนดตารางเวลาการให้คำปรึกษาและติดตามนักศึกษาอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
5.5.4 นักศึกษาทบทวนเอกสารที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิจัย 
5.5.5 นักศึกษารวบรวมข้อมูล พร้อมจดัการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นกรณีข้อมูลทุติยภูมิหรือเตรียมเก็บ

ข้อมูลกรณีข้อมูลปฐมภูมิ 
5.5.6 กำหนดช่วงเวลาในการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา โดยไม่ควรเกินภาคการศึกษาท่ี 1 ปี

การศึกษาท่ี 2 
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5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1  หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
1) ประเมินความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา  โดยนักศึกษานำเสนอความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์ต่อคณาจารย์ที่ปรึกษา  
2) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ มีกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน  
3) เผยแพร่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ในลักษณะของการประชุมวิชาการแบบบทความฉบับเต็ม หรือ

การตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  หรือนานาชาติ จำนวนอย่างน้อย 1 รายการ 
4) แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วยอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วม อาจารย์ประจำ

หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน 
5) นำส่งวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

5.6.2  หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
1) ประเมินความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา  โดยนักศึกษานำเสนอความก้าวหน้า

วิทยานิพนธ์ต่อคณาจารย์ที่ปรึกษา  
2) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ มีกรรมการสอบไม่น้อยกว่า 3 คน  
2) เผยแพร่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ในลักษณะของการประชุมวิชาการ อย่างน้อย 1 ครั้ง และการ

ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการท่ีเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างน้อย 2 รายการ 
3) แต่งตั้งกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและร่วม อาจารย์ประจำ

หลักสูตร และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย (ไม่น้อยกว่า 1 คน) รวมไม่น้อยกว่า 5 คน   
4) นำส่งวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

1.1 ระดับมหาบัณฑิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ระดับ 
หลักสูตร 
(PLOs) 

ออกแบบกระบวนการวิจัย
และการวิเคราะห์ข้อมูลจริง
จากหลากหลายศาสตร์ เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูล โดย
สามารถนำไปพัฒนาองค์กร
หรือตอบโจทย์ปัญหาของ
องค์กรได้ 

-  จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ  Active learning เน้นให้
นักศึกษาวิเคราะห์ และวิพากษ์ 

-  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการนำข้อมูลจริงจาก
หลากหลายศาสตร์ให้นักศึกษาฝึกตั้งโจทย์คำถาม และ
ออกแบบกระบวนการวิจัยเพ่ือค้นหาคำตอบจากข้อมูลชุดนั้นๆ 

-  ส่งเสริมให้นักศึกษา ศึกษาหาความรู้ด้วนตนเองเกี่ยวกับเนื้อหา
พ้ืนฐานทีเ่กี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์  

-  จัดบรรยายพิเศษ โดยเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  
-  สนับสนุนการเข้าร่วม หรือเป็นผู้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่

เกี่ยวข้อง 

PLO1 
PLO2 
PLO4 
PLO5 
PLO6 
PLO7 

เลือกเครื่องมือและวิธีการ
ทางสถิติท่ีเหมาะสมในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

-  การนำข้อมูลตัวอย่างจากหลากหลายศาสตร์ให้นักศึกษาฝึก
ปฏิบ้ติโดยการเลือกใช้วิธีการจัดการข้อมูล และวิธีการทางสถิติ
ที่เหมาะสมกับข้อมูล 

-  จัดบรรยายพิเศษ โดยเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ที่เก่ียวข้องกับ
วิทยาการข้อมูลใหม่ ๆ 

PLO3 
PLO4 
PLO5 
PLO6 
PLO7 
 

1.1 ระดับดุษฎีบัณฑิต 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ระดับ 
หลักสูตร 
(PLOs) 

ริเริ่มในการวิเคราะห์ความ
ต้องการและปัญหาที่

-  การมอบหมายให้ศึกษา ค้นคว้าโจทย์วิจัยที่สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน  ผ่านการนำเสนอในรายวิชาสัมมนา 

PLO3 
PLO5 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ระดับ 
หลักสูตร 
(PLOs) 

เหมาะสมกับการเป็นผู้นำ
การวิจัยในองค์กร 

-  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นการนำข้อมูลจริงจาก
หลากหลายศาสตร์ให้นักศึกษาฝึกตั้งโจทย์คำถาม และ
ออกแบบกระบวนการวิจัยเพ่ือค้นหาคำตอบจากข้อมูลชุดนั้นๆ 

-  ส่งเสริมให้นักศึกษา ศึกษาหาความรู้ด้วนตนเองเกี่ยวกับเนื้อหา
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์  

-  จัดบรรยายพิเศษ โดยเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  
-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ

กระบวนการออกแบบการวิจัย 
-  สนับสนุนการเข้าร่วม หรือเป็นผู้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่

เกี่ยวข้อง 

PLO6 
PLO7 
PLO8 

เป็นผู้นำทางความคิดในการ
ออกแบบกระบวนการวิจัย
และการวิเคราะห์ข้อมูลจริง
จากหลากหลายศาสตร์ เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูลและ
สร้างองค์ความรู้ใหม่  โดย
สามารถนำไปพัฒนาองค์กร
หรือตอบโจทย์ปัญหาของ
องค์กรได้ 

-  การมอบหมายให้ค้นคว้ากระบวนการออกแบบการวิจัยที่
เหมาะสมกับข้อมูลในบริบทต่าง ๆ ผ่านการนำเสนอในรายวิชา
สัมมนา 

-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการออกแบบการวิจัย 

-  จัดบรรยายพิเศษ โดยเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาการข้อมูลใหม่ ๆ 

-  ส่งเสริมให้นักศึกษา ศึกษา ค้นคว้า เรียนรู้จากคอร์สออนไลน์ 
-  ส่งเสริมให้นักศึกษาทำงานวิจัยในลักษณะของการสร้าง

เครือข่ายร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

PLO1 
PLO2 
PLO3 
PLO5 
PLO6 
PLO7 
PLO8 

เลือกเครื่องมือและวิธีการ
ทางสถิติท่ีเหมาะสมในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน 

-  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในการแลกเปลี่ยนความรู้การใช้
เครื่องมือสำหรับการจัดการข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 

-  จัดบรรยายพิเศษ โดยเชิญวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ที่เกี่ยวข้องกับ
วิทยาการข้อมูลใหม่ ๆ 

PLO4 
PLO5 
PLO6 
PLO7 
PLO8 

 



 41 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียนตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

2.1 ระดับมหาบัณฑิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะ
ทั่วไป 

(Generic 
Skill) 

ทักษะ
เฉพาะ 

(Specifi
c Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 

2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค ์

(Co-
creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง
(Active 
citizen) 

PLO 1 ออกแบบกระบวนการวิจัยโดยใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูลที่

นำไปใช้แก้ปัญหาในองค์กร 

 ✓ ✓ ✓  

PLO 2 บูรณาการองค์ความรู้ด้านการ

จัดการข้อมูลกับศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือเพ่ิม

มูลค่าของข้อมูลนำไปใช้แก้ปัญหาใน

องค์กร 

 ✓ ✓ ✓  

PLO 3 เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการทาง

สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูล 

 ✓ ✓ ✓  

PLO 4 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่รับฟัง 
ยอมรับความคิดเห็น และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้ 

✓    ✓ 

PLO 5 สื่อสารและนำเสนอผลงานวิชาการ
ได้อย่างถูกต้อง และตรงประเด็นทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

✓    ✓ 

PLO 6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้เพ่ือการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

✓    ✓ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะ
ทั่วไป 

(Generic 
Skill) 

ทักษะ
เฉพาะ 

(Specifi
c Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 

2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค ์

(Co-
creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง
(Active 
citizen) 

PLO 7 แสดงออกถึงการปฏิบัติตนตาม

จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎระเบียบ

ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

✓    ✓ 

 

2.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะ
ทั่วไป 

(Generic 
Skill) 

ทักษะ
เฉพาะ 

(Specific 
Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 

2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์ 

(Co-
creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง
(Active 
citizen) 

PLO 1 ออกแบบกระบวนการวิจัยโดยใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูลที่

นำไปใช้แก้ปัญหาในองค์กร 

 ✓ ✓ ✓  

PLO 2 บูรณาการองค์ความรู้ด้านการ

จัดการข้อมูลกับศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือสร้าง

องค์ความรู้ใหม่สำหรับการนำข้อมูลไปใช้

แก้ปัญหาในองค์กร 

 ✓ ✓ ✓  

PLO3 สามารถเป็นผู้ริเริ่มในทำวิจัยและ

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหา

งานวิจัยในองก์กร 

 ✓ ✓ ✓  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 

ทักษะ
ทั่วไป 

(Generic 
Skill) 

ทักษะ
เฉพาะ 

(Specific 
Skill) 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 

2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วม
สร้างสรรค์ 

(Co-
creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง
(Active 
citizen) 

PLO 4 เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการทาง

สถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูล 

 ✓ ✓ ✓  

PLO 5 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่รับฟัง 
ยอมรับความคิดเห็น และทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตามได้ 

✓    ✓ 

PLO 6 สื่อสารและนำเสนอผลงานวิชาการ
ได้อย่างถูกต้อง และตรงประเด็นทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

✓    ✓ 

PLO 7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้เพ่ือการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

✓    ✓ 

PLO 8 แสดงออกถึงการปฏิบัติตนตาม
จริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

✓    ✓ 

3. ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

3.1 ระดับมหาบัณฑิต 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน 
  1.2 ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข 
  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงานและสังคม 
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 2. ความรู้ 
  2.1 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2.2 มีความเข้าใจในวิธีพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ใน 
   สาขาวิชา ทั้งวิชาการและวิชาชีพ 

 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.2 พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาทางวิชาการและวิชาชีพ 
  3.3 สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพื่อสังเคราะห์ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ 
  3.4 สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการสำคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาการและวิชาชีพได้ด้วยตนเอง 
  4.2 สามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้ง 
   และปัญหาต่าง ๆ 
  4.4 แสดงออกทักษะการเป็นผู้นำได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
   ในการทำงานของกลุ่ม 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนำมาใช้ในการศึกษา 
   ค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ 
  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
   รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 

3.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 
 1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ เชิงโดยคำนึงถึง 
   ความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ 
  1.2 ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อทบทวนและแก้ไข 
  1.3 แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงานและ 
   สังคมที่กว้างขวางขึ้น 
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 2. ความรู้ 
  2.1 มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ เพื่อนำมาพัฒนา 
   นวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  
  2.2 รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับของสาขาวิชาเพื่อแก้ไขประเด็นปัญหาสำคัญที่จะเกิดขึ้น 
  2.3 มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาการและวิชาชีพทั้งในระดับชาติและ 
   นานาชาติ 

 3. ทักษะทางปัญญา 
  3.1 ใช้ความรู้ทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์และพัฒนา 
   แนวทางการแก้ปัญหาด้วยวิธีการใหม่ ๆ  
  3.2 สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ที่สร้างสรรค์ โดยบูรณาการแนวความคิดต่าง ๆ 
   ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 
  3.3 สามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยที่สำคัญในเร่ืองที่ซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ 

 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความสามารถระดับสูงในการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4.2 สามารถวางแผน วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตัวเอง 
  4.3 มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่เพื่อการจัดการข้อโต้แย้งและ 
   ปัญหาต่าง ๆ 
  4.4 แสดงออกถึงความโดดเด่นในการเป็นผู้นำในทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนำมาใช้ในการศึกษา 
   ค้นคว้าปัญหาที่สำคัญและซับซ้อน 
  5.2 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ 
   และวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป 
  5.3 สามารถนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสิ่งพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  
   รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการวิจัย 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ระดับมหาบัณฑิต 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลย ี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO 1 ออกแบบกระบวนการวจิัยโดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลที่นำไปใช้
แก้ปัญหาในองค์กร 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

   
 

  
 

  
 

PLO 2 บูรณาการองค์ความรู้ดา้นการจัดการข้อมูล
กับศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าของข้อมูลนำไปใช้
แก้ปัญหาในองค์กร 

   
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

PLO 3 เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการทางสถิติที่
เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับข้อมูล 

   
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

PLO 4 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่รับฟัง ยอมรับ
ความคิดเห็น และทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้นำและผู้ตามได ้

   
 

 
 

     
 

  
 

  
 

  
 

 

PLO 5 สื่อสารและนำเสนอผลงานวชิาการได้อย่าง
ถูกต้อง และตรงประเด็นทัง้ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ

 
 

   
 

    
 

    
 

  
 

 
 

 
 



 47 

 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลย ี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO 6 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล หรือแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

 
 

   
 

     
 

 
 

 
 

  
 

 
 

  

PLO 7 แสดงออกถึงการปฏิบัติตนตามจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และกฎระเบียบขอ้บังคับที่เก่ียวข้อง
กับการวิจัย 
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ระดับดุษฎีบัณฑิต 

  

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลย ี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO 1 ออกแบบกระบวนการวจิัยโดยใช้ระเบียบ
วิธีวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูลที่นำไปใช้
แก้ปัญหาในองค์กร 

   
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

   
 

  

PLO 2 บูรณาการองค์ความรู้ดา้นการจัดการข้อมูล
กับศาสตร์อ่ืน ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับ
การนำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาในองค์กร 

   
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

   
 

  
 

PLO 3 สามารถเป็นผู้ริเร่ิมในการทำวิจัยและการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแก้ปัญหางานวิจัยในองก์กร 

 
 

  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 
 

PLO 4 เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการทางสถิติที่
เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับข้อมูล 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

    
 

 
 

  

PLO 5 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่รับฟัง ยอมรับ
ความคิดเห็น และทำงานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้นำและผู้ตามได ้
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร และ 

การใช้เทคโนโลย ี
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

PLO 6 สื่อสารและนำเสนอผลงานวชิาการได้อย่าง
ถูกต้อง และตรงประเด็นทัง้ในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิ

   
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

PLO 7 ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล หรือแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

   
 

   
 

 
 

 
 

 
 

  
 

   
 

  

PLO 8 แสดงออกถึงการปฏิบัติตนตามจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และกฎระเบียบขอ้บังคับที่เก่ียวข้อง
กับการวิจัย 
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4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการ
ประเมินผล 

4.1 ระดับมหาบัณฑิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 
กลยุทธ์วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัด และการ

ประเมินผล 
PLO 1 ออกแบบกระบวนการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูลที่นำไปใช้แก้ปัญหาในองค์กร 
 1. บรรยายและปฏิบัติพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 

2. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึก

ระบุปัญหาที่สนใจและหาวิธี

แก้ปัญหาด้วยใช้หลักการทางสถิติ 

3. มอบหมายให้อ่านบทความวิจัย

นำเสนอ และอภิปรายในชั้นเรียน 

4. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าใน

รายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 

5. ฝึกให้นักศึกษาสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและ

ปฎิบัติการวิเคราะห์และการ

แก้ปัญหาผ่านกระบวนการทำวิจัย

ด้วยตนเอง 

1. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน   
2. ประเมินจากผลงาน จากการ
ปฎิบัติงาน  การนำเสนองาน และ
การอภิปรายงานของนักศึกษา 
3. ประเมินจากการทำสัมมนาและ
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
4. ประเมินผลจากการรายงาน
ความก้าวหน้าของการทำวิจัย 
5. ประเมินจากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 
 

PLO 2 บูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลกับศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของข้อมูลนำไปใช้แก้ปัญหา
ในองค์กร 
 1. บรรยายและปฏิบัติพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
2. ให้นักศึกษานำเสนอในชั้นเรียน 
และอภิปรายในชั้นเรียน 
3. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าใน
รายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 

1. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน   
2. ประเมินจากผลงาน จากการ
ปฎิบัติงาน  การนำเสนองาน และ
การอภิปรายงานของนักศึกษา 
3. ประเมินจากการทำสัมมนาและ
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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4. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึก
ระบุปัญหาที่สนใจและหาวิธี
แก้ปัญหาด้วยใช้หลักการทางสถิติ 
5. ฝึกให้นักศึกษาสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและ

ปฎิบัติการวิเคราะห์และการ

แก้ปัญหาผ่านกระบวนการทำวิจัย

ด้วยตนเอง 

4. ประเมินผลจากการรายงาน
ความก้าวหน้าของการทำวิจัย 
5. ประเมินจากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 
 

PLO 3 เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูล 
 1. บรรยายและปฏิบัติพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
2. ให้นักศึกษาได้ฝึกเลือกวิธีการ
และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากตัวอย่างข้อมูลจริง 
3. ให้นักศึกษานำเสนอ และ
อภิปรายในชั้นเรียน 
5. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า

เพ่ิมเติมในหัวข้อที่มอบหมาย 

1. ประเมินจากการสอบ 
2. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน   
3. ประเมินจากผลงาน จากการ
ปฎิบัติงาน  การนำเสนองาน และ
การอภิปรายงานของนักศึกษา 
4. ประเมินจากการทำสัมมนาและ
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
5. ประเมินจากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 

PLO 4 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
ได้ 
 1. จัดกิจกรรมการทำงานกลุ่มและ

นำเสนอสอดแทรกในรายวิชา โดย
มอบหมายงานที่มีการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
2. จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ทำงานร่วมกัน  

1. ประเมินจากการทำงาน
รายบุคคล งานกลุ่ม การเขียน และ
การนำเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมายโดยผู้เรียนและผู้สอน 
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2. สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาขณะทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
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3. มอบหมายให้นักศึกษาทำงาน
กลุ่ม จากการค้นคว้างานวิจัยจาก
วารสารทางวิชาการ พร้อม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปล
ความหมายข้อมูลการวิจัย 

PLO 5 สื่อสารและนำเสนอผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้อง และตรงประเด็นทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 1. สอนในรายวิขาสโมสรวารสาร  

และการเขียนงานทางวิชาการ 
2. ให้นักศึกษานำเสนองานในชั้น
เรียนทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม 
3. ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. ประเมินจากการทำงาน
รายบุคคล งานกลุ่ม การเขียน และ
การนำเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมายโดยผู้เรียนและผู้สอน 
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2. ประเมินจากความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์ 
3. ประเมินจากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 

PLO 6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 1. สอนโดยสอดแทรกในรายวิชา 

โดยเน้นให้นักศึกษาฝึกค้นหาและ

คัดเลือกข้อมูลด้วยตัวเอง โดยมี

อาจารย์ผู้สอนให้คำแนะนำ 

2. ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ 
3. กระตุ้นให้ผู้เรียนติดตาม
ความก้าวหน้าของงานวิชาการที่
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

1. ประเมินจากความสำเร็จของ
ชิ้นงานที่มอบหมาย 
2. สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาขณะทำ
กิจกรรม และความสม่ำเสมอของ
การเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน 
3. ประเมินความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์ 
4. ประเมินจากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 

PLO 7 แสดงออกถึงการปฏิบัติตนตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 1. สอนโดยการสอดแทรกใน

รายวิชาเรียน โดยเน้นในรายวขิา
1. ประเมินผลจากงานที่ได้รับ

มอบหมาย  การนำเสนอ  และ

เขียนรายงานในวิชาสโมสรวารสาร  
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สโมสรวารสาร  และการเขียนงาน
ทางวิชาการ 
2. สอนวิธีการทบทวน และ

สังเคราะหว์รรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของตนเอง 

3. ส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรม
จริยธรรมในการวิจัย และการใช้
โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ 
 

และการเขียนงานทางวิชาการ โดย

อาจารย์ผู้สอน 

2. ประเมินจากการสำเนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
3. ประเมินผลจากการเขียนนิพนธ์
ต้นฉบับ และวิทยานิพนธ์โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 

 

4.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs)  

กลยุทธ์วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัด และการ
ประเมินผล 

PLO 1 ออกแบบกระบวนการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูลที่นำไปใช้แก้ปัญหาในองค์กร 
 1. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึก

ระบุปัญหาที่สนใจและหาวิธี

แก้ปัญหาด้วยใช้หลักการทางสถิติ 

2. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเอง พร้อมนำเสนอ และ

อภิปรายในรายวิชาสัมมนา 

3. ฝึกให้นักศึกษาสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและ

ปฎิบัติการวิเคราะห์และการ

แก้ปัญหาผ่านกระบวนการทำวิจัย

ด้วยตนเอง 

 

 

1. ประเมินจากผลงาน จากการ
ปฎิบัติงาน  การนำเสนองาน และ
การอภิปรายงานของนักศึกษา 
2. ประเมินจากการทำสัมมนาและ
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3. ประเมินผลจากการรายงาน
ความก้าวหน้าของการทำวิจัย 
4. ประเมินจากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs)  

กลยุทธ์วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัด และการ
ประเมินผล 

PLO 2 บูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลกับศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับการนำ
ข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาในองค์กร 
 1. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าใน

รายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์ 
2. ให้นักศึกษานำเสนอ อภิปรายผล
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ฝึก
ระบุปัญหาที่สนใจและหาวิธี
แก้ปัญหาด้วยใช้หลักการทางสถิติ 
4. ฝึกให้นักศึกษาสามารถ

ประยุกต์ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและ

ปฎิบัติการวิเคราะห์และการ

แก้ปัญหาผ่านกระบวนการทำวิจัย

ด้วยตนเอง 

1. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน   
2. ประเมินจากผลงาน จากการ
ปฎิบัติงาน  การนำเสนองาน และ
การอภิปรายงานของนักศึกษา 
3. ประเมินจากการทำสัมมนาและ
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
4. ประเมินผลจากการรายงาน
ความก้าวหน้าของการทำวิจัย 
5. ประเมินจากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 
 

PLO 3 สามารถเป็นผู้ริเริ่มในการทำวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการแก้ปัญหางานวิจัยในองก์กร 
 1. มอบโจทย์ที่อยู่ในความสนใจใน

สถานการณ์ปัจจุบันให้นักศึกษาฝึก
ออกแบบกระบวนการวิจัย และ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาใน
รายวิชาสัมมนา  
2. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า  
ออกแบบกระบวนการวิจัย และ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือแก้ปัญหาใน
รายวิชาวิทยานิพนธ์ 

1. ประเมินจากผลงาน จากการ
ปฎิบัติงาน  การนำเสนองาน และ
การอภิปรายงานของนักศึกษา 
2. ประเมินจากการทำสัมมนาและ
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
3. ประเมินผลจากการรายงาน
ความก้าวหน้าของการทำวิจัย 
4. ประเมินจากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 

PLO 4 เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูล  
 1. ให้นักศึกษาได้ฝึกเลือกวิธีการ

และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล
จากตัวอย่างข้อมูลจริง 

1. ประเมินจากการร่วมกิจกรรมใน
ชั้นเรียน   
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs)  

กลยุทธ์วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัด และการ
ประเมินผล 

2. ให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า  และ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. ให้นักศึกษานำเสนอ และ
อภิปรายในชั้นเรียน 
 

2. ประเมินจากผลงาน จากการ
ปฎิบัติงาน  การนำเสนองาน และ
การอภิปรายงานของนักศึกษา 
3. ประเมินจากการทำสัมมนาและ
เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
4. ประเมินจากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 

PLO 5 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้ตาม
ได้ 
 1. จัดกิจกรรมการทำงานกลุ่มและ

นำเสนอสอดแทรกในรายวิชา โดย
มอบหมายงานที่มีการทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือส่งเสริมการเป็น
ผู้นำและผู้ตามท่ีดี 
2. จัดให้นักศึกษาฝึกทักษะการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
ทำงานร่วมกัน  
3. มอบหมายให้นักศึกษาทำงาน
กลุ่ม จากการค้นคว้างานวิจัยจาก
วารสารทางวิชาการ พร้อม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแปล
ความหมายข้อมูลการวิจัย 

1. ประเมินจากการทำงาน
รายบุคคล งานกลุ่ม การเขียน และ
การนำเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมายโดยผู้เรียนและผู้สอน 
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
2. สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาขณะทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

PLO 6 สื่อสารและนำเสนอผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้อง และตรงประเด็นทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 1. ให้นักศึกษานำเสนองานในชั้น

เรียนทั้งรายบุคคล และรายกลุ่ม 
2. ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. ประเมินจากการทำงาน
รายบุคคล งานกลุ่ม การเขียน และ
การนำเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมายโดยผู้เรียนและผู้สอน 
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 
(PLOs)  

กลยุทธ์วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการวัด และการ
ประเมินผล 
2. ประเมินจากความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์ 
3. ประเมินจากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 

PLO 7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 1. ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม

วิชาการ/วิชาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ 
2. กระตุ้นให้ผู้เรียนติดตาม
ความก้าวหน้าของงานวิชาการที่
ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 

1. ประเมินจากความสำเร็จของ
ชิ้นงานที่มอบหมาย 
2. สังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาขณะทำ
กิจกรรม และความสม่ำเสมอของ
การเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน 
3. ประเมินความก้าวหน้าของ
วิทยานิพนธ์ 
4. ประเมินจากการสอบป้องกัน
วิทยานิพนธ์ 

PLO 8 แสดงออกถึงการปฏิบัติตนตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการวิจัย 
 

 

1. สอนโดยการสอดแทรกใน
รายวิชาเรียน โดยเน้นในรายวขิา
สโมสรวารสาร  และการเขียนงาน
ทางวิชาการ 
2. สอนวิธีการทบทวน และ

สังเคราะหว์รรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของตนเอง 

3. ส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรม
จริยธรรมในการวิจัย และการใช้
โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอก
ผลงานทางวิชาการ 

1. ประเมินผลจากงานที่ได้รับ

มอบหมาย  การนำเสนอ  และ

เขียนรายงานในวิชาสโมสรวารสาร  

และการเขียนงานทางวิชาการ โดย

อาจารย์ผู้สอน 

2. ประเมินจากการสำเนอโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ 
3. ประเมินผลจากการเขียนนิพนธ์
ต้นฉบับ และวิทยานิพนธ์โดย
อาจารย์ที่ปรึกษา 
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5. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา
(Curriculum Mapping) 

5.1 ระดับมหาบัณฑิต 

 ⚫ ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา จำนวนหน่วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 
รายวิชาทางด้านวิจัย        
747-511 การวิจัยเชิงคุณภาพ   ⚫  ⚫ ⚫    

747-512 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับนักวิจัย ⚫  ⚫ ⚫    

747-513 การตัดสินใจจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมลู ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    

รายวิชาทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล        
747-521 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรพห ุ  ⚫ ⚫     

747-522 เทคนิคการพยากรณ ์  ⚫ ⚫     

747-523 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่  ⚫ ⚫     

747-524 การวิเคราะห์ข้อมลูแบบไมมโีครงสร้าง  ⚫ ⚫     

รายวิชาการจัดการและวิทยาการข้อมูล        
747-531 สารสนเทศภูมิศาสตร์และการวเิคราะห์ข้อมลู  ⚫ ⚫     

รายวิชาบูรณาการสหสาขา        
747-541 สโมสรวารสาร    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

747-542 การเขียนงานทางวิชาการ      ⚫ ⚫ ⚫ 

747-543 ชุดวิชาวิธีวิทยาการวิจัย ⚫ ⚫ ⚫     

747-544 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล ⚫ ⚫ ⚫     

รายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ ์        
747-571 สัมมนา ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

747-581 วิทยานิพนธ์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

747-582 วิทยานิพนธ์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 
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5.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 

 ⚫ ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

 

รายวิชา จำนวนหน่วยกิต PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 
รายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ ์         
747-671 สัมมนา 1    ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

747-672 สัมมนา 2 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

747-681 วิทยานิพนธ์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

747-682 วิทยานิพนธ์ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

6. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา 

6.1 ระดับมหาบัณฑิต 
ปีที ่ รายละเอียด PLO Bloom taxonomy 
1 1. อธิบายระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยได ้

2. อธิบายทฤษฎีทางสถิตไิด ้
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ และสร้างตัวแบบ

ในการทำนายทางสถิตไิด้ 
4. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรูจ้ากบทความวิจัย 
5. ค้นหาและสรา้งโจทย์วิจัยทีท่ันสมัย หรือโจทย์วิจัย

ที่น่าสนใจ 
6. ออกแบบ วางแผนและดำเนินการโครงการวิจัย

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได ้
7. เขียนโครงร่างวิจัยเปน็ภาษาอังกฤษ 

PLO1 
PLO3 
PLO3 

 
PLO6 
PLO6 

 
PLO1, PLO2, 

PLO3 
ทุก PLO 

Remember, Understand 
Remember, Understand 
Apply, Analyze 
 
Apply, Analyze, Evaluate 
Analyze, Evaluate 
 
Apply, Analyze, Evaluate 
 
Apply, Analyze, Evaluate 

2 1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ความซับซ้อน และข้อมูล
ขนาดใหญ่ได ้

2. ใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น หรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ  
3. ประยุกต์ความรู้ด้านการวิจัย การจัดการและการ

วิเคราะห์ข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์วิจัยที่
กำหนดได ้

4. เขียนบทความทางวชิาการเพื่อการเผยแพร่ที่เป็น
ภาษาอังกฤษได ้

5. เขียนวิทยานพินธ์เปน็ภาษาอังกฤษได้ 

PLO3 
 

PLO6 
PLO1, PLO2, , 

PLO3 
 

PLO5, PLO6, 
PLO7 

ทุก PLO 

Apply, Analyze, Evaluate 
 
Apply, Analyze, Evaluate 
Apply, Analyze, Evaluate 
 
 
Apply, Analyze, Evaluate 
 
Apply, Analyze, Evaluate 
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ปีที ่ รายละเอียด PLO Bloom taxonomy 
6. นำเสนอผลงานทางวชิาการในการประชุมวชิาการ

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
7. มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำวิจัย และไม่คัดลอก

ผลงานของผู้อ่ืน 

PLO4, PLO5 
 

PLO7 

Apply, Analyze, Evaluate 
 
Understand, Analyze 

 

6.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 

แบบ 1.1 
ปีที ่ รายละเอียด PLO Bloom taxonomy 
1 1. อธิบายระเบียบวิธีวิทยาการวิจัยได ้

2. อธิบายในทฤษฎีทางสถิติได ้
3. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ และสร้างตัวแบบ

ในการทำนายทางสถิตไิด้ 
4. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรูจ้ากบทความวิจัย 
5. ค้นหาและสรา้งโจทย์วิจัยทีท่ันสมัย หรือโจทย์วิจัย

ที่น่าสนใจ 
6. ออกแบบ วางแผนและดำเนินการโครงการวิจัย

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได ้
7. บูรณาการความรู้ดา้นวิธวีิทยาการวิจัย  การ

จัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเข้าด้วยกนั 
โดยการนำมาใช้ในการเขียนโครงร่างวิจัย 

8. เขียนโครงร่างวิจัยเปน็ภาษาอังกฤษ 

PLO1 
PLO4 
PLO4 

 
PLO7, PLO8 

PLO7 
 

PLO1 
 

PLO1, PLO2, 
PLO4, PLO7 

 
ทุก PLO 

Remember, Understand 
Remember, Understand 
Apply, Analyze 
 
Analyze, Evaluate 
Analyze, Evaluate 
 
Apply, Analyze, Evaluate 
 
Apply, Analyze, Evaluate 
 
 
Apply, Analyze, Evaluate 

2 1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ความซับซ้อน และข้อมูล
ขนาดใหญ่ได ้

2. ใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น หรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ  
3. แก้ไขปัญหาทางวิชาการได้ดว้ยตนเอง และ

ประเมินและพฒันาศักยภาพตนเองได้ 
4. บูรณาการความรู้ดา้นการวิจยั การจัดการและการ

วิเคราะห์ข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์วิจัยที่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ได ้

5. เลือกใช้วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม 
และแปลผลได้ถูกต้อง 

PLO4 
 

PLO7 
PLO3 

 
PLO1, PLO2, 

PLO4 
 

PLO4, PLO6 
 

Apply, Analyze, Evaluate, 
Create 
Apply, Analyze, Evaluate 
Apply, Evaluate 
Apply, Analyze, Evaluate 
Apply, Analyze, Evaluate, 
Create 
 
Apply, Analyze, Evaluate 
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ปีที ่ รายละเอียด PLO Bloom taxonomy 
6. เขียนบทความทางวชิาการเพื่อการเผยแพร่ที่เป็น

ภาษาอังกฤษได ้
ทุก PLO Apply, Analyze, Evaluate 

 
3 1. เขียนวิทยานพินธ์เปน็ภาษาอังกฤษได้ 

2. เลือกใช้เทคโนโลยไีด้อย่างมปีระสิทธิภาพ และ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

3. นำเสนอผลงานทางวชิาการในการประชุมวชิาการ
ในระดับนานาชาต ิ

4. มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำวิจัย และไม่คัดลอก
ผลงานของผู้อ่ืน 

ทุก PLO 
PLO6, PLO7 

 
PLO5, PLO6, 

PLO8 
PLO8 

Apply, Analyze, Evaluate 
Apply, Analyze, Evaluate 
 
Apply, Analyze, Evaluate 
 
Apply, Analyze, Evaluate 

 

แบบ 1.2 
ปีที ่ รายละเอียด PLO Bloom taxonomy 
1 1. อธิบายระเบียบวิธิวิทยาการวิจัยได้ 

2. อธิบายหลักการทางสถิติ และเลอืกใช้วิธีการ
นำเสนอข้อมูลและวิธีการวิเคราะห์ด้วยสถิติให้
เหมาะสมกับข้อมูล 

3. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมทางสถิติได้ 
4. สรุปผลการวิเคราะห์ และเขียนรายงานได้ 

PLO1 
PLO4 

 
 

PLO4 
PLO6 

Remember, Understand 
Remember, Understand 
 
 
Remember, Understand 
Remember, Understand 

2 1. ค้นหาและสรา้งโจทย์วิจัยทีส่นใจได้ 
2. สืบค้นบทความวิชาการที่เก่ียวข้องกับโจทย์ที่

สนใจ และสังเคราะห์วิธีดำเนินการวิจัยได ้
3. ออกแบบ วางแผนและดำเนินการโครงการวิจัย

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได ้
4. บูรณาการความรู้ดา้นวิธวีิทยาการวิจัย  การ

จัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเข้า
ด้วยกัน โดยการนำมาใช้ในการเขียนโครงร่างวิจัย 

5. เขียนโครงร่างวิจัยเปน็ภาษาอังกฤษ 

PLO7 
PLO7 

 
PLO1 

 
PLO2, PLO4, 

PLO6 
 

ทุก PLO 

Apply, Analyze, Evaluate 
 

3 1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติิ และสร้างตัวแบบ
ในการทำนายทางสถิตไิด้ 

2. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรูจ้ากบทความวิจัย 

PLO4 
 

PLO7, PLO8 
PLO7 

Remember, Understand 
Remember, Understand 
Apply, Analyze 
Apply, Analyze, Evaluate 
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ปีที ่ รายละเอียด PLO Bloom taxonomy 
3. บูรณาการความรู้ดา้นวิธวีิทยาการวิจัย  การ

จัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเข้าด้วยกนั 
เพื่อเขียนบทความวิจัย 

4. เขียนบทความทางวชิาการเพื่อการเผยแพร่ที่เป็น
ภาษาอังกฤษได ้

PLO1, PLO2, 
PLO4 

 
ทุก PLO 

Analyze, Evaluate 
Apply, Analyze, Evaluate 
 
Apply, Analyze, Evaluate 
 

4 1. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ความซับซ้อน และข้อมูล
ขนาดใหญ่ได ้

2. ใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น หรือค้นหาความรู้ใหม่ๆ  
3. แก้ไขปัญหาทางวิชาการได้ดว้ยตนเอง และ

ประเมินและพฒันาศักยภาพตนเองได้ 
4. บูรณาการความรู้ดา้นการวิจยั การจัดการและการ

วิเคราะห์ข้อมูลเข้าด้วยกัน เพื่อตอบโจทย์วิจัยที่
สร้างองค์ความรู้ใหม่ได ้

5. เลือกใช้วิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เหมาะสม 
และแปลผลได้ถูกต้อง 

6. เขียนบทความทางวชิาการเพื่อการเผยแพร่ที่เป็น
ภาษาอังกฤษได ้

PLO1 
 

PLO4 
 

PLO7 
PLO3 

 
PLO1, PLO2, 

PLO4 
 

PLO4, PLO6 
 

ทุก PLO 

Apply, Analyze, Evaluate, 
Create 
Apply, Analyze, Evaluate 
 
Apply, Evaluate 
Apply, Analyze, Evaluate 
 
Apply, Analyze, Evaluate, 
Create 
 
Apply, Analyze, Evaluate 
 
Apply, Analyze, Evaluate 

5 1. เขียนวิทยานพินธ์เปน็ภาษาอังกฤษได้ 
2. เลือกใช้เทคโนโลยไีด้อย่างมปีระสิทธิภาพ และ

สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
3. นำเสนอผลงานทางวชิาการในการประชุมวชิาการ

ในระดับนานาชาต ิ
4. มีคุณธรรม จริยธรรมในการทำวิจัย และไม่คัดลอก

ผลงานของผู้อ่ืน 

ทุก PLO 
PLO6, PLO7 

 
PLO5, PLO6, 

PLO8 
PLO8 

Apply, Analyze, Evaluate 
Apply, Analyze, Evaluate 
 
Apply, Analyze, Evaluate 
 
Apply, Analyze, Evaluate 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้น

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 ระดับมหาบัณฑิต 

2.1.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
(1) นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา 
(2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานหลักสูตร 
(3) นักศึกษาเผยแพร่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ ในลักษณะของการประชุมทางวิชาการ 

หรือการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

(4) การสอบวิทยานิพนธ์โดยมีคณะกรรมการสอบเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

2.1.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
(1) ประเมินการได ้งานทำของบัณฑิต ในด้านของระยะเวลาในการหางานทำ ความรู้  

ความสามารถ และความม่ันใจในการประกอบการงานอาชีพ 
(2) ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(3) ประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
(4) ประเมินจากผลงาน รางวัล กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และความก้าวหน้าในอาชีพ

ของบัณฑิต 

2.2 ระดับดุษฎีบัณฑิต 

2.2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาระหว่างการศึกษา 
(1) นักศึกษาต้องเผยแพร่ผลงานจากการทำวิทยานิพนธ์ ในลักษณะของการประชุมทางวิชาการ

อย่างน้อย 1 เรื่อง และตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
อย่างน้อย 2 เรื่อง  

(2) การสอบวิทยานิพนธ์โดยมีคณะกรรมการสอบเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรและผู้ทรงคุณวฒุิ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

(3) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
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(4) การทวนสอบในระด ับหล ักส ูตรสามารถทำได ้โดยม ีระบบประก ันค ุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล

2.2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ทำโดยการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและ

การสัมภาษณ์ผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่องและนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แล้วนำผล
ที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร การเก็บข้อมูล
ดำเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) การได้งานทำของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของระยะเวลา
ในการหางานทำ ความเห็นของบัณฑิตต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบการงานอาชีพ

(2) การสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถามไปยังผู้ประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
บัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทำงานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในระยะเวลาต่าง ๆ

(3) การประเมินตำแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่

เรียน รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(5) ความเห็นจากผู ้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที ่มาประเมินหลักสูตรต่อปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องกับ

กระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
(6) ผลงานของบัณฑิตที่วัดเป็นรูปธรรมได้ เช่น จำนวนผลงานตีพิมพ์ จำนวนรางวัลทางสังคม

และวิชาชีพจำนวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติจำนวนกิจกรรมอาสาสมัคร
ในองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม ฯลฯ

3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 และ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1 ระดับมหาบัณฑิต 
แผน ก 1 สอบผ่านโครงร่างวิทยานิพนธ์ นำเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย

โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ เสนอผลงานวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์
ต่อที่ประชุมทางวิชาการระดับชาติและหรือระดับนานาชาติไม่น้อยกว่า  1 ครั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาทางวิชาการสำหรับการ
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เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (เพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามประกาศของ สกอ. 
ป พ.ศ. 2558  เกณฑการสําเร็จการศึกษา) อยางนอย 1 เรื่อง  และตองสอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตาง
ประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเปนไปตามเงื่อนไขของผูสําเร็จการศึกษาที่กําหนดไวในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง 
คุณสมบัติและเงื่อนไขของผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

แผน ก 2 ศึกษารายวิชาครบตามท่ีกําหนดในหลักสูตร ไดแตมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไมต่ํากวา 3.00  สอบผาน 

โครงรางวิทยานพินธ นําเสนอวทิยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขัน้สดุทาย โดยคณะกรรมการสอบ

วทิยานิพนธและตองเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือดําเนิน 

การใหผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการ ซึ่งคณะกรรมการประจําคณะ

ใหความเห็นชอบหรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม ( Proceedings)  และมีกระบวนการ  peer 

review  อยางนอย 1 เรื่อง  ตองสอบเทียบหรือสอบผานความรูภาษาตางประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเปนไปตาม

เงื่อนไขของผูสําเร็จการศึกษาที่กําหนดไวในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผูสําเร็จการ

ศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก

หลักสูตรระดับดุษฎีบณัฑิต 
3.2.1 นักศึกษาที่เข้าเรียนหลักสูตรแบบ 1.1 และ 2.1 ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาสัมมนา 1 และสัมมนา 2 

และต้องเสนอสัมมนาอยา่งนอ้ย 2 ครั้งตลอดหลักสูตร 
 3.2.2 นักศึกษาทุกคนจะต้องสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying examination) และสอบโครงรา่งวิทยานิพนธ์
ตามข ้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วา่ด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2563 

3.2.3 ระหวา่งการศึกษานักศึกษาจะตอ้งเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบอย่างน้อย 1 ครั้ง 

3.2.4 นักศึกษาตอ้งมีผลงานวิจัยที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ โดยกำหนดใหน้ักศึกษา  
ต้องมีผลงานตีพิมพ์  หรือได้รับการตอบรับให้ตีพิมพใ์นวารสารวิชาการซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ 
ให้ความเห็นชอบไมนอ้ยกว่า 2 เรื่อง 

3.2.5 ต้องสอบเทียบหรือสอบผา่นความรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณสมบัติอื่นและเป็นไปตามเงื่อนไขของผู้
สำเร็จการศึกษาที่กำหนดไว้ในประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สำเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก 

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา

หลักสูตรมีแนวทางในการรับเรื่องอุทธรณ์ของนักศึกษา โดยนักศึกษาดังนี้

4.1 หลักสูตรแจ้งขั้นตอนกระบวนการการอุทธรณ์ให้นักศึกษารับทราบในวันปฐมนิเทศนักศึกษาของหลักสูตร
รวมทั้งนักศึกษารับทราบจากการปฐมนิเทศจากบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย และจากคณะ   

4.2 การอุทธรณ์เรื่องทั่วไป เช่น ปัญหาการใช้งานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  สิ่งแวดล้อม นักศึกษาทำเรื่องแจ้ง
ผ่านสาขาวิชา เพื่อสาขาวิชาดำเนินการแก้ไขต่อไป  

4.3 กรณีอุทธรณ์ขอทบทวนเกรด นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากงานทะเบียนและการรับ
นักศึกษา และยื่นแบบฟอร์มผ่านคณะ  



65 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่

1.1 มีการปฐมนิเทศ แนะแนวเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผลแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจ
นโยบายของมหาวิทยาลัย/สถาบัน คณะ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.2 ส่งเสริมให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องมีการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆ การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

1.3 อบรมให้อาจารย์มีความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และ Plagiarism 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวจิัย

อย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทำวิจัยในสาขาวิชาสายตรงการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู
งานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2.1.2 สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการสอนทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้น
พ้ืนฐาน และขั้นสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้ 
2.1.2 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเพ่ือความเชี่ยวชาญ

ในสาขาวิชาชีพ 
2.1.3 สนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 
2.1.4 สนับสนุนให้อาจารย์จัดตั้ง หรือเข้าร่วมกลุ่มวิจัย 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐาน 
 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อมูล  มีกระบวนการกำกับมาตรฐานบัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยมีกระบวนการประเมินคุณภาพ ทุกปี
การศึกษา การดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย สามารถประเมินผลได้ดังนี้ 

เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
1. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

อาจารย์ประจำหลักสตูรจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศของ 
สกอ. ปี พ.ศ. 2558  

จํานวนอย่างน้อย 3 คน  
1. ระดับมหาบัณฑติ 
มีคุณวุฒิ ปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำปรญิญาโท
หรือเทียบเท่าที่มตีําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี ผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ ท่ีกําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
2. ระดับดุษฎีบัณฑิต 
มีคุณวุฒิปรญิญาเอก หรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ำปรญิญาโท
หรือเทียบเท่าที่มตีําแหน่งศาสตราจารย์ และมผีลงานทาง
วิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่
กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ 
ประจำหลักสตูร  
 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะต้องมีคณุสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศของ 
สกอ. ปี พ.ศ. 2558  

1. ระดับมหาบัณฑติ 
มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมผีลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตําแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
2. ระดับดุษฎีบัณฑิต 
มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือข้ันต่ำปรญิญาโท
หรือเทียบเท่าที่มตีําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงาน
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ การศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รบัการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

3. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอน  
 

อาจารยผ์ู้สอนจะต้องมีคุณสมบตัิ
ครบถ้วนตามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา ตาม
ประกาศของ สกอ. ปี พ.ศ. 2558  
 

1. ระดับมหาบัณฑติ 
ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคณุวุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมผีลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
2. ระดับดุษฎีบัณฑิต 
ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ ท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้น 
หรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน และมผีลงานทาง
วิชาการ ท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

4. คุณสมบตัิของอาจารย์
ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
 

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
จะต้องมีคณุสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศของ 
สกอ. ปี พ.ศ. 2558  

1. ระดับมหาบัณฑติ 
ต้องเป็น อาจารย์ประจําหลักสตูร มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรอืเทียบเท่าที่มี ตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑท์ี่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคล ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจยั 
2. ระดับดุษฎีบัณฑิต 
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ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือข้ันต่ำปริญญาโทหรอืเทียบเท่าที่มีตําแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่
ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑท์ี่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดาํรงตําแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจยั 

5. คุณสมบตัิของอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม
จะต้องมีคณุสมบัติครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศของ 
สกอ. ปี พ.ศ. 2558  

1. ระดับมหาบัณฑติ 
1) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่มที่เป็นอาจารย์ประจำ
ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
2) สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคณุวฒุิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง  
2. ระดับดุษฎีบัณฑิต 
ต้องมีคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก สาํหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวฒุภิายนอก ต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รบั
การตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ที่มช่ืีออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ี
ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ ์ไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  

6. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ ์ 
 

อาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์จะต้อง
มีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศของ 
สกอ. ปี พ.ศ. 2558  

1. ระดับมหาบัณฑติ 
ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสตูรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม โดยอาจารยผ์ูส้อบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบตัิ และผลงานทางวิชาการ
ดงันี ้
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 1) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
2) กรณีผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมผีลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารทีม่ีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 
ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง 
 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมม่คีุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ หรือการ
ค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจง้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับทราบ 
2. ระดับดุษฎีบัณฑิต 
ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสตูรและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ประธาน
กรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก โดยอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคณุวุฒิ คณุสมบัติ และผลงานทาง
วิชาการ  ดังนี ้
 1) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตาํแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอยา่งน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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 2) กรณีผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอก
หรือเทียบเท่าและมผีลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่
น้อยกว่า 5 เรื่อง 
 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไมม่คีุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการตามที่กําหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้อง
เป็นผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นและแจ้ง
คณะกรรมการการอดุมศึกษารบัทราบ 

7. การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานของผู้สำเรจ็
การศึกษา 

นักศึกษาท่ีสำเรจ็การศึกษาทุกคน
มีผลงานตีพิมพ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด 

1. ระดับมหาบัณฑติ 
นักศึกษาจะต้องเสนอผลงานทางวชิาการในการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับชาตหิรือนานาชาติที่
คณะกรรมการบรหิารหลักสตูรเหน็ชอบอย่างน้อย 1 ครั้ง 
หรือผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพมิพ์เผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการในสาขาวิธีวิทยาการวิจยัหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
2. ระดับดุษฎีบัณฑิต 
1) นักศึกษาจะต้องเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุม
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสตูรเห็นชอบอย่างน้อย 1 ครั้ง 
2) นักศึกษาต้องมีผลงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการในสาขาวิธีวิทยาการวิจัยหรือสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้นักศึกษาต้องมีผลงานตีพิมพ์หรือ
ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นท่ียอมรับ
ซึ่งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะให้ความเห็นชอบ
ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

8. ภาระงานอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน
ระดับบณัฑติศึกษา  
 

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด  

1. กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไมเ่กิน 5 คน ต่อภาคการศึกษา 
2. กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า และดำรงตำแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
หรือมีคณุวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรอง
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
ศาสตราจารย์ขึ้นไปและมผีลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธข์องนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทและเอกรวมไดไ้มเ่กิน 10 คนต่อภาคการศึกษา 
3. กรณีอาจารย์ประจำหลักสูตรมคีุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า และดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์และมีความ
จำเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวนที่กาหนดให้เสนอต่อ
สภาสถาบันพิจารณาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาค
การศึกษา หากมีความจำเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า 15 
คน ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็นรายกรณ ี

9. การปรับปรุงหลักสตูร
ตามรอบระยะเวลาที่
กำหนด 

ดำเนินการใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 

มีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กำหนด 

10.  มีการจัดการเรียน
การสอนที่มีความทันสมยั
และเน้นให้นักศึกษา
สามารถค้นคว้าหาความรู้
และสร้างงานวิจัยด้วย
ตนเอง 

1. มีอาจารย์ประจำหลักสตูร 
อาจารยผ์ู้สอน  อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผูส้อบ
วิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณสมบัตติาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
2. มีการวางแผน การติดตาม และ
การประเมินผลการจัดการเรยีน
การสอนทุกรายวิชา ทุกภาค
การศึกษา เพื่อให้มีคณุภาพและ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาและหลักสูตร 
3. มีการประเมินการสอนของ
อาจารย์โดยนักศึกษา เพื่อนำมา
ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย ์
4. ส่งเสรมิอาจารย์ประจำ
หลักสตูรให้เข้าร่วมการอบรม การ

1. จำนวนรายวิชาท่ีมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 
2. จำนวนอาจารย์ประจำหลักสตูร  ผลงานและตำแหน่งทาง
วิชาการและประสบการณ์ด้านการพัฒนา ฝึกอบรม 
3. จำนวนนักศึกษาที่ประเมินและผลการประเมินการเรยีน
การสอนรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอนโดยนักศึกษา 
4. จำนวนอาจารย์ที่ประเมินและแผนการประเมินการเรียน
การสอนรายวิชา 
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เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 
พัฒนาการเรียนการสอน การ
เสนอผลงานทางวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ 

11. หลักสูตรไดม้าตรฐาน
ตามระบบการประกัน
คุณภาพด้านการศึกษา 
งานวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ 
และวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตมีคณุสมบัติ
ตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร 

1. อาจารย์ผูส้อนรายวิชาที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ประสบการณ์จากการทำวิจยั 
2. กำหนดแผนและแนวทางการ
ทำวิทยานิพนธ ์

1. คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำ
หลักสตูรที่ได้มาตรฐาน สกอ. 
2. จำนวนการสอบผา่นโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ภายในเวลาที่หลักสูตรกำหนด 
3. การเสนอความกา้วหน้าของงานวิจัยของนักศึกษาทุกภาค
การศึกษา 
4. จำนวนการเสนอผลงานและการตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการของนักศึกษา ตามเงื่อนไขของทุนการศึกษาและ
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา พ.ศ. 2556 
5. จำนวนผลงานของนักศึกษาท่ีได้รับรางวลั 
6. จำนวนวิทยาศาสตรมหาบณัฑติที่สำเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่หลักสตูรกำหนด 
7. ผลการประเมินจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์

 

2. บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีที่ดำเนินการโดย

มหาวิทยาลัย เพ่ือนำข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการ
ดำเนินงานของหลักสูตร 

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัยของผู้สำเร็จการศึกษา 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามผลงานการตีพิมพ์ของผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งนี้ลักษณะและจำนวน

ผลงานดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ
อภิปรายเพื่อหาวิธีปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรต่อไป 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดวิธีการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย หาวิทยาลัยสงขลา
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นครินทร์  ในทุกปีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรระดมความเห็นเพื่อประมินวิธีการรับนักศึกษาที่ใช้ และสำรวจ
ความเห็นของนักศึกษาชั้นปีแรกในประเด็นนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกพิจารณาโดยที่ประชุมของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และอภิปรายเพ่ือหาวิธีปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพ่ือแก้ปัญหาของนักศึกษาก่อนเข้า
เรียน ตลอดจนกำหนดแนวทางการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
 1) อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนเรื่องอ่ืน ๆ  
ตามความจำเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปทำหน้าที่จนกว่านักศึกษามีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 2) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาในเรื่องการทำวิจัยและเรื่องอ่ืน ๆ ตามความ
จำเป็น 
 3) หลักสูตรฯ จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง ตลอดจนมีการ
ติดตามความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกครั้ง 
 4) กำหนดกิจกรรมทั้งในและนอกชั้นเรียนเพื่อพัฒาศักยภาพของนักศึกษาในทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21 ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กล่าวถึงในหมวดที่ 4 
 5) ผู้ประสานงานวิชาจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับกลยุทธฯ ที่กำหนดในหมวดที่ 4 โดยประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเป็นผู้พิจารณา มคอ. 3  ให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคล้องกับมาตรฐานที่
กำหนดและเป้าหมายการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 6) ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนดำเนินการเรียนการสอนดังที่ระบุไว้ใน มคอ.3 และจัดทำ 
มคอ. 5 เพ่ือประมวลผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนารายวิชาในปีการศึกษาถัดไป คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแต่งตั้งกรรมการทวนสอบรายวิชา และจัดให้มีการเรียนการสอนตามที่กำหนด 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรในเรื่องการ
จัดการเรียนรู้ของอาจารย์  การให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์  ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดช่องทางร้องเรียนให้แก่นักศึกษาทั้งในเรื่องที่เก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผล และเรื่องอ่ืน ๆ 

4. คณาจารย ์

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 การประกันคุณภาพในส่วนของการบริหารและพัฒนาอาจารย์มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดวิธีการและแนวทางการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  โดยผู้ได้รับแต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะพิจารณารายชื่อที่
เสนอและส่งเรื่องต่อไปยังมหาวิทยาลัย 
 2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดแนวทางการบริหารอาจารย์ เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและตำแหน่งทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง  โดยกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรของภาควิชาฯ ในด้านต่าง ๆ  ได้แก่ การอบรม  สัมมนา  การดูงาน
ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศ  การทำวิจัยร่วมกับต่างประเทศ การลาเพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ และการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ 
 3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และสำรวจ
ความเห็นของอาจารย์ทุกปี  โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาข้อมูลดังกล่าว และอภิปรายเพ่ือ
หาวิธีปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 
 4) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจำหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ใหม่ ระบุไว้ข้างต้นในหมวด 6 การพัฒนา
อาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
 คณะกรรมกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามข้อมูล ร้อยละของอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร  และจำนวน
บทความของอาจารย์ที่ได้รับอ้างอิงในฐานข้อมูลทั้งระดับชาติและนานาชาติต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. กพอ. และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ในทุกปีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้  และอภิปรายเพ่ือหา
วิธีการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประสานงานกับคณะในการจัดทำแผนระยะยาวในเรื่องอัตรากำลัง  แผน
สรรหา  แผนธำรงรักษา และแผนทดแทนบุคลาการสายวิชาการ ตลอดจนสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการ
บริหารหลักสูตรทุกปีการศึกษา  ในทุกปี คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะระดมความเห็นในเรื่องนี้  และอภิปราย
เพ่ือหาวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานต่อไป 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดสาระรายวิชาในหลักสูตรให้มีเนื้อหาสอดคล้องตามปรัชญาและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และปรับปรุงตามสถานการณ์ของสังคมท่ีเปลี่ยนไปให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าใน
ศาสตร์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 



 

 

75 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดผู้ประสานงานรายวิชา จัดทำ มคอ.3 และกำหนดผู้สอนที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 
 2) คณะฯ จัดการประเมินรายวิชาและอาจารย์โดยนักศึกษา 
 3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดแนวทางแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและการช่วยเหลือกำกับติดตาม
การศึกษาและการเผยแพร่ผลงานของนักศึกษา  การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องสอดคล้องกับความ
สนใจในการทำวิจัยของนักศึกษา  และสอดคล้องกับมาตรฐานภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา 
 4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดให้ประเมินวิทยานิพนธ์ตามความก้าวหน้าในการทำวิทยานิพนธ์ 
 5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีช่องทางให้นักศึกษายื่นอุทธรณ์ในกรณีท่ีมีปัญหา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนดกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ไว้ใน มคอ. 2 
ของหลักสูตร ภายใต้หัวข้อการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน เช่นเดียวกับระบบ กลไกหรือแนวทางการ
ควบคุมดูแลให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
 สาขาวิชาฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากคณะ ซ่ึง
สาขาวิชาฯ ได้จัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นพ้ืนฐาน การ
สร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนรายวิชาและการวิจัย การจัดสรรค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนา
อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 6.2.1 สถานที่และอุปกรณ์การสอน 
         มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์ท่ีจำเป็นของสาขาวิชาฯ  ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 6.2.2 ห้องสมุด 
         หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหนังสือ ตำรา 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ฐานข้อมูลบรรณานุกรม และสาระสังเขป ซีดีรอมและฐานข้อมูลออนไลน์ วารสารทาง
วิชาการระดับชาติและนานาชาติในสาขาสถิติ วิธีวิทยาการวิจัย คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และสาขาอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง สำหรับให้ค้นคว้าประกอบการเรียนการสอนและการดำเนินการวิจัยเพ่ือวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็น
จำนวนมาก 
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6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 6.3.1 สาขาวิชาฯ ประสานงานและเสนอสำนักวิทยบริการฯ ในการจัดซื้อหนังสือและตำราทั้งแบบรูปเล่ม
และแบบอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลบรรณานุกรมแบบออนไลน์ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า 
และใช้ประกอบการเรียนการสอน 
 6.3.2 จัดหาสื่อการสอน  และเครื่องมือสำหรับการค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์  เครื่อง
มัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์  และจุดเชื่อมต่อรับสัญญาอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
 6.3.3 จัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ที่จำเป็นและทันสมัย ให้เพียงพอสำหรับการวิจัยของนักศึกษาและบุคลากร 

6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 
เป้าหมาย การดำเนินการ การประเมินผล 

1. มีตำรา  หนังสือ  และวารสาร
ต่าง ๆ ทางสถิติ วิธีวิทยาการ
วิจัย คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์
และสาขาท่ีเกี่ยวข้อง  

1. นักศึกษา และอาจารย์แจ้งข้อมูล
การขาดเคลนตำรา  วารสาร ให้
สำนักวิทยบริการดำเนินการ
จัดหา 

1. ผลการสำรวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อการใช้
บริการทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้ 

2. มีการบริหารจัดการการใช้วัสดุ
และครุภัณฑ์สำหรับดำเนินการ
วิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ 

1. มีการวางแผนการจัดหา  และ
การใช้สอยวัสดุ แลครุภัณฑ์
ร่วมกันในภาควิชาฯ 

2. นักศึกษา อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลปัญหา/
อุปสรรคการใช้วัสดุ และ
ครุภัณฑ์ในภาควิชาฯ 

1. ข้อมูลการใช้ครุภัณฑ์ในภาควิชา 
2. ผลสำรวจความพึงพอใจของ

นักศึกษา และอาจารย์ต่อการ
ใช้วัสดุและครุภัณฑ์ 

3. มีห้องเรียนและห้องปฎิบัติการ
เหมาะสมและเพียงพอ 

1. มีการวางแผนการใช้ห้องเรียน 
และห้องปฏิบัติการอย่างเป็น
ระบบ 

2. นักศึกษา อาจารย์ และ
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ 
ให้ข้อมูลด้านคุณภาพ และ
ปัญหาการใช้ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการ 

1. ข้อมูลการใช้ห้องฯ 
2. ผลสำรวจความพึงพอใจและ
ข้อเสนอแนะต่อการใช้ห้องเรียน 
และห้องปฏิบัติการ 
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต 

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีการ

ประชุมหลักสูตรเพื่อวางแผน ติดตามและทบทวนการ
ดำเนินงานหลักสูตร อย่างน้อยปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยต้อง
บันทึกการประชุมทุกครั้ง 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชาที่เปิด
สอน 

X X X X X 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
ภายใน 30วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชาที่เปิดสอน 

X X X X X 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตาม
มหาวิทยาลัย/สภาวิชาชีพกำหนด ภายใน 60วัน หลังสิ้นสดุปี
การศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการดำเนินงานที่
รายงานในผลการดำเนินการของหลักสูตรปีทีผ่่านมา 

X X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน  X X X X X 

(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง X X X X X 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนน 5.0  X X X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0   X X X 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
1.1.1 ประเมินการสอนโดยนักศึกษา 
1.1.2 ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา 
1.1.3 ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
1.1.4 ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถาม  และการตอบคำถามในชั้นเรียน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทำโดยการ 
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละวิชา 
1.2.2 การสังเกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้สอน 
1.2.3 รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเริ่มทำวิทยานิพนธ์ โดยพิจารณาว่านักศึกษามีความรู้
ความสามารถเพียงพอในการทำวิทยานิพนธ์ 

1) ประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษาก่อนที่จะทำวิทยานิพนธ์ 
2) การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพื่อนำข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ

จัดการแผนการเรียนและการจัดการเรียนการสอน 
3) การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษา

ในหลักสูตรไปใช้ในการทำงาน  
4) การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อสำรวจความพึง พอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้

บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้  

3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดำเนินการประเมินผลการดำเน ินงานตามตัวบ ่งช ี ้  ( Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 ทุกรอบ 5 ปี 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
1) อาจารย์ผู้สอนนำผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษาหรือผู้บังคับบัญชา มา

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 
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2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ดำเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมนำเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง
สำหรับปีการศึกษาถัดไป  

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาปัจจุบันและ
อาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพื่อทบทวนและพิจารณาในการนำไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
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ภาคผนวก ก 

ก-1 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) หลักสูตรที่ปรับปรุง (ฉบับปรับปรุง 2564) 
ชื่อหลักสูตร 
1. ระดับมหาบัณฑิต  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
2. ระดับดุษฎีบัณฑิต  
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการ

วิเคราะห์ข้อมูล 
ชื่อปริญญา 

1. ระดับมหาบัณฑิต  
ช่ือเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย) 
 
ช่ือย่อ (ไทย): วท.ม. (วิธีวิทยาการวิจัย)  
 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ): Master of Science (Research 
Methodology)  
ช่ือย่อ (อังกฤษ):  M.Sc. (Research Methodology) 

 
ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย
และการวิเคราะห์ข้อมูล) 
ชื่อย่อ (ไทย): วท.ม. (วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อมูล)  
ช่ือเต็ม (อังกฤษ): Master of Science (Research 
Methodology and Data Analytics)  
ช่ือย่อ (อังกฤษ): M.Sc. (Research Methodology and 
Data Analytics) 

2. ระดับดุษฎีบัณฑิต 
ช่ือเต็ม (ไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัย) 
 
ช่ือย่อ (ไทย): ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัย)  
 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ): Doctor of Philosophy (Research 
Methodology)  
ช่ือย่อ (อังกฤษ): Ph.D. (Research Methodology) 

 
ชื่อเต็ม (ไทย): ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิธีวิทยาการวิจัยและ
การวิเคราะห์ข้อมูล) 
ชื่อย่อ (ไทย): ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์
ข้อมูล)  
ช่ือเต็ม (อังกฤษ):  Doctor of Philosophy (Research 
Methodology and Data Analytics)  
ช่ือย่อ (อังกฤษ): Ph.D. (Research Methodology and 
Data Analytics) 

ปรัชญาหลักสูตร 
1. ระดับมหาบัณฑิต 
 หลักส ูตรว ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาว ิธี
วิทยาการวิจัย มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะด้านการ

1. ระดับมหาบัณฑิต 
 หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิธี
วิทยาการวิจัยและการวเิคราะห์ขอ้มูล  มุ่งผลติมหาบัณฑติที่
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หลักสูตรเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) หลักสูตรที่ปรับปรุง (ฉบับปรับปรุง 2564) 
วิจัย สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทาง
สถิติขั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้อมูล และการค้นหาความรู้ใหม่
จากข้อมูลที ่มีอยู่ เป็นนักวิจัยที ่มีประสิทธิภาพ  มีคุณธรรม 
จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

มีความรู้และทักษะด้านการวิจยั สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางสถติิขั้นสูงเพื่อเพิ่มมลูค่าให้กับ
ข้อมูล  และการค้นหาความรู้ใหมจ่ากข้อมูลที่มีอยู่  เป็น
นักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรจัดการเรียนโดยใหผู้้เรยีน
เป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้  พัฒนาผู้เรยีนในทุกด้าน ผ่าน
กระบวนการแก้ปญัหาและค้นคว้าด้วยตนเอง  มีคณุธรรม 
จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมุ่งเน้นให้ผูเ้รียน
มีพร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
หลังจากจบการศึกษาแล้ว 

2. ระดับดุษฎีบัณฑิต 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการ
วิจัย มุ่งผลิตนักวิจัย และนักวิชาการที่มีความรู้ความชานาญขั้น
สูง เป็นผู้นำทางวิชาการที่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2. ระดับดุษฎีบัณฑิต 
 หล ักส ูตรปร ัชญาด ุษฎีบ ัณฑิต สาขาว ิชาว ิธี
วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑติที่
มีความรู้และทักษะด้านการวิจัย สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติขั้นสูงเพ่ือเพิ่มมูลค่าให้กับ
ข้อมูล  และการค้นหาความรู้ใหม่จากข้อมูลที่มีอยู่  เป็นผู้นำ
ทางว ิ ชาการท ี ่ ส ามารถสร ้ า งองค ์ความร ู ้ ใหม่ จ าก
กระบวนการวิจัย และพร้อมในการเป็นผู้นำการวิจัยของ
องค์กร หลักสูตรจัดการเรียนโดยให้ผู้เรยีนเป็นศูนย์กลางการ
เรียนรู้  พัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน ผ่านกระบวนการแกป้ัญหา
และค ้นคว้าด ้วยตนเอง  ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม   และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีพร้อมในการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องหลังจากจบการศึกษา
แล้ว 

หลักการและเหตุผล  
ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคของความเจริญก้าวหน้าใน

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน จึงเป็นยุคที่นำไปสูส่ังคม
แห่งการเรียนรู้  และสังคมแห่งสารสนเทศท่ีอุดมปัญญาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม อันนำไปสู่การ
ปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ท่ามกลางสังคม
แห่งการเรียนรู้ และระบบเศรษฐกจิที่อิงจากฐานความรู้  และ
นวัตกรรมใหม่ ๆ จากการค้นคว้าวจิัยอย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่
การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ก้าวกระโดด ความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี ทำให้การใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยเฉพาะ

วิธ ีว ิทยาการว ิจ ัยและการวิ เคราะห ์ข ้อม ูล เป็น
กระบวนการหรือวิธ ีการในการแสวงหาคำอธิบายหรือ
คำตอบในสิ่งที่สนใจด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ดังนั้น วิธีวิทยาการวิจัย
และการวิเคราะห์ข้อมูล จึงเป็นเครื ่องมือที่สำคัญในการ
พัฒนาองค์ความร ู ้ ใหม่ ๆ ในทุกศาสตร ์  รวมทั ้งเป็น
กระบวนการที่สร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพให้กับสังคม ส่งเสริม
ให้สังคมนั้น ๆ เป็นสังคมที่อยู่บนฐานความรู้  และนวัตกรรม  
เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้
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ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในระดบัประเทศ  โดยผา่นกระบวนการ
ประมวลผลด้วยวิธีท่ีถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เป็นสารสนเทศ
ที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากต่อการนำไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ เช่น ใช้ประกอบการตัดสินใจในการวาง
นโยบาย หรือมาตรการตา่ง ๆ ท่ีถูกต้องและตรงกับความเป็นจริง
และความต้องการของประชาชน ทั้งในระดับบุคคล องค์กร 
สังคม ประเทศ และระหว่างประเทศ  

สำหรับในประเทศไทย หน่วยงานต่าง ๆ มีการจดัเก็บข้อมลู
หลากหลายรูปแบบ  และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำให้สามารถ
จัดเก็บข้อมลูที่มีขนาดใหญ่ แต่ขาดการจัดการอย่างเป็นระบบ 
และการใช้ประโยชน์จากข้อมลูเหล่านี้ยังมีน้อย ทั้งนี้เนื่องจาก
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานยังขาดโอกาสเพิ่มพูนความรู้  ในด้านการ
นำความรู้ทางสถติิ คณติศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการ
ประมวลผลข้อมูล  รวมทั้งนักวิชาการด้านสถิติและนักวิจัยใน
ประเทศยังมีน้อย มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ 

การที ่จะให้มีนักวิจ ัยในสาขางานต่างๆ เพิ ่มขึ ้น เพื ่อสร้าง
ผลงานวิจัยที่มีประโยชน์สำหรับพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ
นั ้นการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรว ิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยจึงตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
และระดับประเทศ ที่มีการผสมผสานระหว่างหลายสาขาวิชา 
เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพรวมทั้งชีวสถิติ
และระบาดวิทยา การศึกษาและสังคมศาสตร์ ธ ุรก ิจและ
การตลาด รวมทั้งวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ก้าวสู่ Thailand 4.0 ที่ต้องการเปลี่ยนผ่านจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางเป็นประเทศที ่ม ีรายได้ส ูง ขับเคลื ่อน
เศรษฐกิจด้วยงานวิจัย และนวัตกรรม  และเป็นไปตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560-2564) โดยมีกรอบแนวคิดในการปฎิรูปประเทศ โดย
ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ที่อยู่บน
พื ้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำพา
ประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย คือ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 

วิธีวิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการนำ
องค์ความรู้ด้านการวิจัยและด้านวิทยาการข้อมูลมาบูรณา
การเข้าด้วยกัน เพื่อช่วยในการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วยด้านสุขภาพ  การศึกษา  สังคม  เศรษฐกิจ  
และสิ่งแวดล้อม  เช่น การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและความ
ต้องการในการซื ้อสินค้า  การวิเคราะห์แนวโน้มปัญหา
สุขภาพของประชาชน  การวิเคราะห์แนวโน้มและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อสุขภาพ      
เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม    การพัฒนานักวิจัยในประเทศไทย 
ส่วนใหญ่เน้นให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกระบวนการวิจัย
ตามศาสตร์สาขาของตนเอง ซึ ่งเป็นความรู้ในเชิงลึก  แต่
ความรู้ในเชิงกว้างยังมีความจำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กันไป  
นั่นก็คือ กระบวนการบูรณาการความรู้หลากหลายศาสตร์
สาขาเข ้ าด ้ วยก ัน  โดยอาศ ัย ความร ู ้ทางด ้ านสถ ิติ   
คณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การนำสถิติขั้นสูงมาเป็นเครื่องมือในการค้นหาคำตอบของ
การวิจัยเหล่านั้น  ทั้งนี้  โลกในปัจจุบัน เป็นยุคศตวรรษที่ 
21 ที่มีความเจริญก้าวหน้าในเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและไร้
พรมแดน  เป็นยุคสมัยของระบบดิจิทัล  จึงเป็นยุคที่นำไปสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่งสารสนเทศท่ีอุดมปัญญา
เกิดการเปลี ่ยนแปลงควบคู ่ไปกับการเปลี ่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ การเมือง เศรษฐกิจและสังคม  
โดยมีเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ท ี ่ท ันสมัย  เพิ ่มขีด
ความสามารถในการจัดเก็บข้อมูลได้เป็นจำนวนมหาศาล  
เกิดเป็นข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) โดยข้อมูลเหล่านี ้มี
หลากหลายรูปแบบ   และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
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และรวดเร็ว   ศาสตร์ทุกสาขามีความเกี ่ยวข้องกับข้อมูล
ทั ้งส ิ ้น  ดังนั ้น วิทยาศาสตร์ข้อมูล (data science) ซึ่ง
เป ็นสหว ิทยาการที ่ เก ี ่ยวก ับการใช ้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ค้นหาความรู ้จากข้อมูล จึงมีความสำคัญที่
จะต้องก้าวให้ทันต่อแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  
อันนำไปสู่การปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันในระดับสากล
ได้ ท่ามกลางสังคมแห่งการเรียนรู้ และระบบเศรษฐกิจที่อิง
จากฐานความรู้และนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการค้นคว้าวิจัย
อย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่ก้าวกระโดด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้การใช้
ประโยชน์จากข้อมูล โดยเฉพาะฐานข้อมูลขนาดใหญ่ใน
ระดับประเทศ  โดยผ่านกระบวนการประมวลผลด้วยวิธีที่
ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้เป็นสารสนเทศท่ีเข้าใจง่ายซึ่งจะ
ม ีประโยชน์อย ่างมากต ่อการนำไปใช ้ประโยชน ์ตาม
วัตถุประสงค์ เช่น ใช้ประกอบการตัดสินใจในการวาง
นโยบาย หรือมาตรการต่าง ๆ ที่ถูกต้องและตรงกับความ
เป็นจริงและความต้องการของประชาชน ทั้งในระดับบุคคล 
องค์กร สังคม ประเทศ และระหว่างประเทศ  

สำหรับในประเทศไทย หน่วยงานต่าง ๆ มีการจัดเก็บ
ข้อมูลหลากหลายรูปแบบ  และด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าทำ
ให้สามารถจัดเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ แต่ขาดการจัดการ
อย่างเป็นระบบ  และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้ยังมี
อยู ่น้อย  การนำความรู้ด้านด้านสถิติ และเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์ มาช่วยในการค้นหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ จาก
ฐานข้อมูลที่มีอยู่  จะมีประโยชน์ต่อการนำผลการค้นพบไป
ใช้ในการบริหารจัดการ  การแก้ปัญหา  และการวางนโยบาย
ต่าง ๆ  ในองค์กร  รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทั้งรัฐและ
เอกชนยังขาดโอกาสเพิ่มพูนความรู้ในด้านการนำความรู้
เหล่านี้มาใช้ในการประมวลผลข้อมูล รวมทั้งนักวิชาการด้าน
สถิติและนักวิจัยในประเทศยังมีน้อย และไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาประเทศให้รุดหน้าตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ 
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สาขาวิชาคณติศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จึงได้

พัฒนาหลักสตูรปรญิญาโท และเอก สาขาวิชาวิธีวิทยาการ
วิจัยและการวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อผลิตบณัฑิตที่มคีวามรู้
ความสามารถดา้นวิจัยและสามารถพัฒนาการเรียนรู้ด้วย
การปฏิบัตจิริงโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ
บูรณาการศาสตร์ทางสถิติและเทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ เพื่อ
ประยุกต์ใช้กับข้อมลูได้อย่างเหมาะสม มุ่งเน้นการเรียนรู้
วิธีการทางสถิติและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อใหไ้ด้งานวิจัย
ที่มีคุณภาพดี มีวิธีการนำเสนอที่สามารถเข้าใจได้ง่ายและ
น่าสนใจ อาทิเช่น การนำเทคโนโลยีการสื่อสาร และเทคนิค
การนำเสนอมาใช้ อนึ่งการจัดตั้งหลักสูตรปรญิญาโท และ
เอกสามารถส่งเสริมใหเ้กิดความรว่มมือในการวิจัยระหว่าง
มหาวิทยาลยั กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น ประเทศ
และภมูิภาคซึ่งเป็นแหล่งข้อมลู สามารถพัฒนาแนวคิดใน
การตั้งโจทย์วิจยัร่วมกันได้ และเสริมสร้างโอกาส
ประสบการณ์ ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่  หลักสตูรปรญิญาโท
และเอก สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจยัและการวิเคราะห์ข้อมลู 
จึงเป็นหลักสตูรที่มุ่งเน้นการเสรมิความรู้ด้านวิธีการทางสถิติ
ขั้นสูงร่วมกับการทำวิจยัเข้าด้วยกนั บัณฑิตที่จบจาก
หลักสตูรนี้ จึงตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค 
และระดับประเทศ ท่ีมีการผสมผสานระหว่างหลาย
สาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์
สุขภาพ วิทยาศาสตร์การอาหาร วิทยาศาสตร์การเกษตร
และประมง สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ รวมทั้งชีวสถิติ
และระบาดวิทยา การศึกษาและสงัคมศาสตร์ ธุรกิจและ
การตลาด รวมทั้งวิชาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ระดับมหาบัณฑิต 

1) เพื ่อผลิตมหาบัณฑิตที ่ม ีความรู ้ความสามารถด้านสถิติ
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์สามารถประยุกต์ใช้ร่วมกันใน
งานวิจัยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประเมิน
ความเหมาะสมของระเบียบวิธีวิจัยการวางแผนดำเนินการวิจัย
และค้นคว้าทางวชิาการในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องได้ด้วยตนเอง 

1. ระดับมหาบัณฑิต 
1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
ออกแบบกระบวนการวิจัย โดยดำเนินการตามระเบียบวิธี
วิจัย 
2) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
จัดการข้อมูลจากหลากหลายสาขา และสามารถเลือก
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3) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่สามารถใช้เทคโนโลยีในการประมวล
ข้อมูลให้เป็นสารสนเทศท่ีมีประโยชน์และสามารถสื่อสารไดอ้ย่าง
มีประสิทธิภาพด้วยการนำเสนอผลงานและการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ 

4. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ 

เครื่องมือและวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์
ข้อมูล 
3) เพื ่อผลิตมหาบัณฑิตที ่สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ประมวลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที ่มีประโยชน์  สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยการนำเสนอผลงานและ
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4) เพ ื ่อผล ิตมหาบัณฑิตที ่ม ีค ุณธรรม  จร ิยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2. ระดับดุษฎีบัณฑิต 
1) เพื ่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที ่มีความรู ้ความสามารถในด้านวิธี
วิทยาการวิจัยในระดับสูงสามารถดำเนินการวิจัยได้อย่างมือ
อาชีพ 
2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างองคค์วามรู้
ใหม ่จากการประย ุกต ์ใช ้ว ิธ ีการทางสถ ิต ิและเทคโนโลยี
สารสนเทศในงานวิจัยสาขาที่สนใจ 
3) เพื่อผลิตนักวิจัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ 

2. ระดับดุษฎีบัณฑิต 
1) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการคิด วิเคราะห์ ออกแบบ และ
วางแผนการวิจัยเพื่อตอบปัญหาวิจัยได้อย่างสร้างสรรคแ์ละ
ทันสมัย 
2) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสร้างองค์
ความรู ้ใหม่ด้านการจัดการข้อมูลจากหลายแหล่ง  และ
สามารถเลือกเครื่องมือและวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมใน
การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับข้อมูลอย่างมืออาชีพ 
3) เพื ่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที ่สามารถใช้เทคโนโลยีในการ
ประมวลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศที ่มีประโยชน์  สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยการนำเสนอผลงานและ
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ  และพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
4) เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม  จรรยาบรรณ
ในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู ้ชี ้นำความ
ถูกต้อง และสื่อความคิดที่ดีงามให้กับสังคม 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
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1. ระดับมหาบัณฑิต 
หมวดวิชา แผน ก แบบ ก 1 แผน ก แบบ ก 2 
หมวดวิชาบังคับ - 15  
หมวดวิชาเลือก - 3  
วิทยานิพนธ ์ 36  18  
รวมตลอดหลักสูตร 36  36  

1. ระดับมหาบัณฑิต 
หมวดวิชา แผน ก 1 แผน ก 2 
หมวดวิชาบังคับ - 15  
หมวดวิชาเลือก - 3  
วิทยานิพนธ ์ 36  18  
รวมตลอดหลักสูตร 36  36 

 

2. ระดับดุษฎีบัณฑิต 
หมวดวิชา แบบ 1.1 แบบ 1.2 
วิทยานิพนธ ์  48  72 
สัมมนา*    2   2 
หน่วยกิตรวมไมต่่ำ
กว่า 

48 72 
 

คงเดิม 

รายวิชาในหลักสูตร 
1. ระดับมหาบัณฑิต 
    แผน ก แบบ ก 1 

    หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
    747-516 หัวข้อพิเศษ       1(0-3-0) 
    747-571 สัมมนา       1(0-2-1) 
    หมวดวิทยานิพนธ์ 
    747-580 วิทยานิพนธ ์                  36(0-108-0) 

1. ระดับมหาบัณฑิต 
    แผน ก 1 

    หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
    747-541 สโมสรวารสาร   1(0-2-1) 
    747-571 สัมมนา   1(0-2-1) 
    หมวดวิทยานิพนธ์ 
    747-581 วิทยานิพนธ ์                   36(0-108-0) 

    แผน ก แบบ ก 2 

    หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
    747-511 การออกแบบงานวิจัย      3(2-2-5) 
    747-515 การเขียนงานทางวิชาการ      1(0-2-1) 
    747-521 สถิติสำหรับงานวิจัย      3(2-2-5) 
    748-512 การจัดการฐานข้อมลูและสารสนเทศ    3(2-2-5) 
    747-516 หัวข้อพิเศษ       1(0-3-0) 
    747-522 ตัวแบบทางสถิติ 1      3(2-2-5) 
    747-571 สัมมนา       1(0-2-1) 
    หมวดวิทยานิพนธ์ 
    747-581 วิทยานิพนธ ์              18(0-54-0) 

    แผน ก 2 

    หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต 
    ชุดวิชา 
    747-543 ชุดวิชาการออกแบบงานวิจัย        6((4)-4-10) 
    747-544 ชุดวิชาการวิเคราะหข์้อมูล           6((4)-4-10) 
    รายวิชา 
    747-541 สโมสรวารสาร              1(0-2-1) 
    747-542 การเขียนงานทางวิชาการ  1(0-2-1) 
    747-571 สัมมนา   1(0-2-1) 
    หมวดวิทยานิพนธ์ 
    747-582 วิทยานิพนธ ์          18(0-54-0) 
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หลักสูตรเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) หลักสูตรที่ปรับปรุง (ฉบับปรับปรุง 2564) 
    หมวดวิชาเลือก 
    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตโดยให้เล ือกเร ียนภายในหมวด
เดียวกันจาก 4 กลุ่มวิชาต่อไปนี้ 
    กลุ่มวิชาสถิติ 
    747-524 การประยุกต์ใช้การวเิคราะห์ตัวแปรพหุ 3(2-2-5) 
    747-525 เทคนิคการพยากรณ ์      3(2-2-5) 
    747-526 ตัวแบบผสมและการประยุกต์ใช้     3(2-2-5) 
    747-529 ตัวแบบและการคำนวณทางสถิติขั้นสูง  3(2-2-5) 
    747-531 การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว     3(2-2-5) 
    747-532 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการ      
วิเคราะห์อภิมาน        3(2-2-5) 
    747-533 การรู้จำรูปแบบเชิงสถิติ      3(2-2-5)  
    กลุ่มวิชาคณิตศศาสตร์และสถิติ 
    747-527 สถิติคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 
    747-528 สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง      3(3-0-6) 
    กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    748-511 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับงานวิจัย   3(2-2-5) 
    748-512 การจัดการสารสนเทศ      3(2-2-5) 
    748-513 ระบบการจัดการฐานข้อมูล     3(2-2-5) 
    748-514 เว็บสำหรับกราฟทางสถิต ิ      3(2-2-5) 
    748-515 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ     3(2-2-5) 
    กลุ่มวิชาการวิจัย 
    747-512 การวิจัยเชิงคุณภาพ      3(2-2-5) 
    747-513 การวิเคราะห์นโยบายและแผน     3(2-2-5) 
    747-514 การวิจัยภาคสนาม      1(0-2-1) 
    747-515 การเขียนงานทางวิชาการ      1(0-2-1) 
 

    หมวดวิชาเลือก 
    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิตโดยให้เลือกเรียนภายในหมวด
เดียวกันจาก 3 กลุ่มวิชาต่อไปนี ้
    กลุ่มวิชาสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล 
    747-521 การประยุกต์ใช้การวเิคราะห์ตัวแปรพห ุ
              3((2)-2-5) 
    747-522 เทคนิคการพยากรณ์           3((2)-2-5) 
    747-523 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่   3((2)-2-5) 
    747-524 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มโีครงสร้าง 
   3((2)-2-5) 
    กลุ่มวิชาวิจัย 
    747-511 การวิจัยเชิงคุณภาพ   3((2)-2-5) 
    747-512 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับนักวิจัย   3((2)-2-5) 
    747-513 การตัดสินใจจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
   3((2)-2-5) 
    กลุ่มวิชาการจัดการข้อมลูและวิทยาการข้อมูล 
    747-531 สารสนเทศภูมศิาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมลู 
             3((2)-2-5) 
 

2. ระดับดุษฎีบัณฑิต 
    แบบ 1.1 
    หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
    747-671 สัมมนา 1       1(0-2-0) 
    747-672 สัมมนา 2       1(0-2-0) 
    หมวดวิทยานิพนธ์ 
    747-681 วิทยานิพนธ ์                           48(0-144-0) 

 
คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) หลักสูตรที่ปรับปรุง (ฉบับปรับปรุง 2564) 
    แบบ 1.2 
   หมวดวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต 
   747-671 สัมมนา 1      1(0-2-0) 
   747-672 สัมมนา 2      1(0-2-0) 
   หมวดวิทยานิพนธ์ 
   747-682 วิทยานิพนธ ์                           72(0-216-0) 

 
คงเดิม 

คำอธิบายรายวิชา 
1. ระดับมหาบัณฑิต  
747-521 สถิติสำหรับงานวิจัย  3(2-2-5) 
 Statistics for Research 

 การนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
การแจกแจงของตัวแปร การแจกแจงของการสุ่ม การ
ประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์
ความแปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์ 
การวิเคราะห์ตัวแปรกลุ่ม การทดสอบความเป็นอิสระ 
และกลยุทธ์สำหรับการเลือกระเบียบวิธ ีทางสถิต ิที่
เหมาะสม 

 Data display, data analysis, distribution 
of variable, sampling distribution, estimation and 
hypothesis testing, analysis of variance, 
regression and correlation, analysis of 
categorical data, test of independence, strategy 
for choosing appropriate statistical methods 

ยกเลิกรายวิชา โดยเนื้อหาปรับไปอยู่ในชุดวิชา 747-544 

747-522 ตัวแบบทางสถิติ 1   3(2-2-5) 
 Statistical Modeling I 
 การสร้างตัวแบบโดยการใช้ถดถอยเชิงเดียว  การ
ถดถอยพหุคูณ การถดถอยโลจิสติก การสร้างตัวแบบและการ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  การศึกษา  สังคมศาสตร์และพฤติกรรม
ศาสตร์  ธุรกิจและการตลาด 

ยกเลิกรายวิชา โดยเนื้อหาปรับไปอยู่ในชุดวิชา 747-544 
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 Simple and multiple regression, logistic 
regression, developing model and applying to research 
in environmental science, health science, education, 
social science, business and marketing research 
747-511 การออกแบบงานวิจัย  3(2-2-5) 
 Research Design 
 การวางแผนงานวิจัย การกำหนดปัญหา สมมติฐาน
และวัตถุประสงค์ของการวิจัย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การ
ออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ การออกแบบงานวิจัย
เชิงวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร ์การกำหนดขนาดตัวอย่าง การ
วัด การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมรายงาน 
การวิจารณ์และประเมินงานวิจัย และจรรยาบรรณในการวิจัย 
 Study planning, research question 
determining, hypothesis and research objective, 
literature review, quantitative and qualitative research 
design, science and social science research design, 
sample size determination, measurements, data 
collection and analysis, effective presentation, critique 
and evaluation of research, ethics in research 

ยกเลิกรายวิชา โดยเนื้อหาปรับไปอยู่ในชุดวิชา 747-543 

747-513 การวเิคราะห์นโยบายและแผน 3(2-2-5) 
Policy and Planning Analysis 
แ น วค ิ ด และห ล ั ก ก า รของน โ ยบายและแผน 

ความสัมพันธ์ของนโยบายและแผน หลักการวิเคราะห์นโยบาย 
หลักการเขียนแผน การประเมินแผนงานและประเมินนโยบาย 
 Role and nature of policy and planning, 
relation between the plan and policy, policy analysis, 
preparing and assessing the plan and policy  

ยกเลิกรายวิชา 

747-514 การวิจัยภาคสนาม    1(0-2-1) 
Fieldwork Research 
การเลือกหัวข้อวิจัย การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

การวางแผนปฏิบัติงานภาคสนาม การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การนำเสนอผลงานวิจัยและการทำโครงการวิจัย
ขนาดเล็ก 

ยกเลิกรายวิชา 
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 Identifying research topic, proposal 
preparation, field work study planning, data collection 
and analysis, report writing and presentation, small 
research project 

ไม่ม ี 747-512 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับนักวิจัย          3((2)-2-5) 
 Digital Tools for Researchers 
 การใช้โซเซียลมีเดียในการสร้างเครือข่ายวิจัย  
การออกแบบและเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์  การ
ใช้โปรแกรมในการจดัการเอกสารอ้างอิง  การแก้ไขรูปภาพ  
การเขียนและจัดการข้อความ  การแสดงภาพเชิงทัศน์  การ
จัดการเอกสาร 
 Using social media for creating research 
network; designing and creating online 
questionnaire; using program for reference 
management, image editing, writing and managing 
text; visualizing data; document organization 

ไม่ม ี 747-513 การตัดสินใจจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
              3((2)-2-5) 
 Data-driven Decision Making 
 การระบุวตัถุประสงค์การวิจยั  การสรา้งเครื่องมือ
สำรวจ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การสร้างภาพเชิงทัศน์  การ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้ตัวแบบทางสถิติขั้นสูง  การแชร์
ข้อมูลที่ได้แกผู่้เกี่ยวข้อง 
 Identifying research objectives, creating 
survey tools, collecting and preparing data, 
visualizing data, data analytics with advance 
statistical models, sharing information to 
stakeholders 

747-517 วิธีการทางระบาดวิทยา         3(2-2-5) 
Epidemiological Methods 
หลักการเบื้องต้นทางระบาดวิทยา ดัชนีวัดทางสุขภาพ 

การวัดความเสี่ยง การออกแบบงานวิจัยทางระบาดวิทยา การ
วิจัยเชิงตัดขวางการศึกษาแบบ case-control การศึกษาแบบ 
cohort  การศึกษาเชิงทดลอง อคติและแหล่งของอคติ ตัวกวน

ยกเลิกรายวิชา 
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หลักสูตรเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) หลักสูตรที่ปรับปรุง (ฉบับปรับปรุง 2564) 
และอิทธิพลร่วม การคำนวณขนาดตัวอย่าง  การพัฒนา
แบบสอบถาม 
 Principle of epidemiological methods, health 
indicators, measurement of risk, types of epidemiology 
study, cross-sectional study, case-control study, cohort 
study, randomized controlled trial, bias and source of 
bias, confounding and interaction, sample size 
calculation, questionnaire development 
747-523 ตัวแบบทางสถิติ 2   3(2-2-5) 

Statistical Modeling II 
การสร้างตัวแบบเมื่อข้อตกลงทางสถิติไม่ถูกต้อง  การ

สร้างตัวแบบเมื่อตัวแปรอิสระมีความ สัมพันธ์กัน  รูปแบบการ
แปลงค่าข้อมูล  การตรวจสอบและการเลือกตัวแบบท่ีเหมาะสม 
การถดถอยปัวซองส์ การถดถอยทวินามนิเสธ  และการวิเคราะห์
ระยะปลอดเหตุการณ ์
 Extension of regression techniques to non-
normal data, demonstration of their applications to 
non-linear models, multicolinearity, transformed 
functions and methods of model selection, Poisson 
regression, Negative binomial regression and survival 
analysis 

ยกเลิกรายวิชา 

747-524 การประยุกต์ใช้การวิเคราะหต์ัวแปรพห ุ3(2-2-5) 
 Application of Multivariate Analysis 
 การแจกแจงของตัวแปรพหุ  การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์  การทดสอบสมมติฐาน  การวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก  การวิเคราะหต์ัวประกอบ การวเิคราะห์การ
จำแนกกลุ่ม การวเิคราะห์รวมกลุม่ การวิเคราะหส์หสมัพันธ์คา
โนนิคอล การวิเคราะห์การถดถอยของตัวแปรพหุ  การเขียน
โปรแกรมทางสถิติด้วย R 
 Multivariate distributions; parameter 
estimation; hypothesis testing; principal component 
analysis; factor analysis; discriminant analysis; cluster 
analysis; canonical correlation analysis; multivariate 
regression analysis; statistical programming with R 

747-521 การประยุกต์ใช้การวิเคราะหต์ัวแปรพห ุ
    3((2)-2-5) 
 Application of Multivariate Analysis 
 คำอธิบายรายวิชาคงเดิม 
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747-525 เทคนิคการพยากรณ ์  3(2-2-5) 
 Forecasting Techniques 
 ข้อมูลอนุกรมเวลาตัวแบบและการวิเคราะห์อนุกรม
เวลาเทคนิคการพยากรณ์วิธีต่าง ๆ  เช่น  วิธีแยกส่วนประกอบ  
วิธีปรับให้เรียบ  และวิธีของบ็อกซ์-เจนกินส์  การพยากรณต์ัว
แบบโฮลท ์ การวิเคราะห์พีเรียโดแกรม  การวิเคราะห์การ
ถดถอยอนุกรมเวลา  ความคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์  การ
ตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ  การเขียนโปรแกรมทาง
สถิติด้วยR 
 Time series data; time series models and 
analysis; forecasting techniques e.g. decomposition, 
smoothing and Box-Jenkins methods; Holth model; 
Periodogram; time series regression analysis; 
forecasting error; model diagnostic; statistical 
programming with R 

747-522 เทคนิคการพยากรณ ์         3((2)-2-5) 
 Forecasting Techniques 
 ข้อมูลอนุกรมเวลาตัวแบบและการวิเคราะห์
อนุกรมเวลาเทคนิคการพยากรณ์วธิีต่าง ๆ  เช่น  วิธีแยก
ส่วนประกอบ  วิธีปรับให้เรียบและวิธีของบ็อกซ์-เจนกินส์  
ตัวแบบอารีมา ตัวแบบโฮลท ์ การวิเคราะห์พเีรียโดแกรม  
การวิเคราะห์การถดถอยอนุกรมเวลา  ความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ์  การวินิจฉยัตัวแบบ  การเขียนโปรแกรม
ทางสถิติด้วย R  กรณีศึกษา 
 Time series data; time series models and 
analysis; forecasting techniques e.g. 
decomposition, smoothing and Box-Jenkins 
methods; ARIMA model; Holth model; 
Periodogram; time series regression analysis; 
forecasting error; model diagnostic; statistical 
programming with R; case study 

747-526 ตัวแบบผสมและการประยุกต์ใช้       3(2-2-5) 
 Mixture Model and Applications 
 หลักการของการแจกแจงแบบผสม การประมาณ
ค่าพารามิเตอร์ ขั้นตอนวิธีแบบอีเอ็มและแบบมอนติคาโลอีเอ็ม 
ตัวแบบผสมสำหรับข้อมลูไม่สมบูรณ์ ตัวแบบผสมสำหรับการ
จำแนกข้อมูลและการถดถอย การตรวจสอบความเหมาะสมของ
ตัวแบบ การประยุกต์ใช้ตัวแบบผสมทางในการแพทย์และทาง
ภูมิศาสตร์ การเขียนโปรแกรมทางสถิติด้วย R 
 Principle of mixture distributions; parameter 
estimation; EM and Monte Carlo EM algorithms; 
mixture models with incomplete data; mixture 
models for classification and regression; model 
diagnostic; mixture models in medical and 
geographical applications; statistical programming with 
R 

ยกเลิกรายวิชา 

747-527 สถิติคณิตศาสตร ์   3(3-0-6) 
 Mathematical Statistics 

ยกเลิกรายวิชา 
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 ทฤษฎีความน่าจะเป็น  การแจกแจง  การแจกแจง
หลายตัวแปร  และการแจกแจงพิเศษบางแบบ 
 Probability Theory; Distribution; Multivariate 
Distribution; Some Special Distributions 
747-528 สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง  3(3-0-6) 

Advanced Mathematical Statistics 
ความไมเ่อนเอียง ความมเีสถียรภาพ ลิมิตของแจกแจง 

การอนุมานเชิงสถิติพื้นฐานบางแบบวิธีบูทสแตรปความควรจะ
เป็นสูงสดุ และ ขั้นตอนวิธีแบบอีเอ็ม 
 Some Elementary Statistical Inferences; 
Bootstrap Method; Maximum Likelihood Method;The 
EM Algorithm 

ยกเลิกรายวิชา 

747-529 ตัวแบบและการคำนวณทางสถิติขั้นสูง 3(2-2-5) 
Advance Statistical Modeling and Computation 
หลักการของการอนุมานแบบดั้งเดมิ และแบบเบส์  ตัว

แบบความน่าจะเป็น  ตัวแบบลำดบัช้ัน  ตัวแบบผสมการ
ประมาณค่าด้วยวิธีภาวะนา่จะเปน็สูงสุด  การประมาณคา่ของ
การแจกแจงโพสทีเรีย  เทคนิคการจำลองแบบมอนติคาโลแบบ
ต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกิบส์  และขั้นตอนวิธี
แบบเมโทรโพลสิ-แฮสทิงส์  ขั้นตอนวิธีแบบอีเอ็ม  และแบบมอน
ติคาโลอีเอ็ม  การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ  และ
การเขียนโปรแกรมทางสถิติด้วย R 
 Fundamental of Bayesian and classical 
inferences; probabilistic models; hierarchical models; 
mixture models; maximum likelihood estimation; 
posterior distribution estimation; Monte Carlo 
simulation techniques e.g. Gibbs sampling and 
Metropolis-Hastings algorithms; EM and Monte Carlo 
EM algorithms; model diagnostic; statistical 
programming with R 

ยกเลิกรายวิชา 

747-531 การวิเคราะห์ข้อมลูระยะยาว         3(2-2-5) 
Longitudinal data analysis 
แนะนำข้อมูลระยะยาว  การสำรวจและการจัดการข้อมูล

ระยะยาว  การออกแบบการศึกษาระยะยาว  วิธีการทางสถิติ

ยกเลิกรายวิชา 
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สำหรับการวิเคราะห์ข้อมลูระยะยาว ตัวแบบการประมาณค่า
โดยนัยทั่วไป, ตัวแบบโดยนัยทั่วไปเชิงเส้นตรงและผสมตัวแบบท
รานซิชัน  การจัดการข้อมูลสูญหาย 
Introduction to longitudinal data, exploring and 
managing longitudinal data, types of longitudinal data 
design, statistical methods for longitudinal data 
analysis, generalized estimating equation, linear and 
generalized linear mixed models, transition models, 
missing data handling 
747-532 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการ
วิเคราะห์อภิมาน  
 Systematic Reviews and Meta Analysis 
     3(2-2-5) 

แนะนำการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบและการ
วิเคราะห์อภิมาน  การกำหนดปัญหา  การค้นคว้าวรรณกรรม  
การลงรหสัและการจัดการข้อมูล  การคำนวณขนาดผลกระทบ  
วิธีการทางสถิติสำหรับการวิเคราะห์อภิมาน  การประเมินอคติ
จากการอภิมาน 
 Introduction to systematic review and meta 
analysis, problem formulation, conducting literature 
search, coding and data management, effect size 
calculation, statistical method for meta analysis, 
assessing meta-bias 

ยกเลิกรายวิชา 

747-533 การรู้จำรูปแบบเชิงสถิติ   3(2-2-5) 
Statistical Pattern Recognition 

 หลักการของการเรียนรู้แบบมผีู้สอน  และแบบไม่มี
ผู้สอน  การประยุกต์ใช้ทฤษฏีความน่าจะเป็นสำหรับเทคนิคการ
รู้จำแบบต่าง ๆ  เช่น  การจำแนกข้อมูล  และการแบ่งกลุ่มข้อมลู  
การสร้างโปรแกรมสำหรับการรู้จำรูปแบบ  การตรวจสอบความ
เหมาะสมของตัวแบบ  และการเขยีนโปรแกรมทางสถิตดิ้วย R 
 Fundamental of supervised and unsupervised 
learning; probability theory applied to pattern 
recognition techniques e.g. classification and 
clustering; program implementation for pattern 

ยกเลิกรายวิชา 
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recognition; model diagnostic; statistical programming 
with R 

ไม่ม ี 747-523 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่       3((2)-2-5) 
 Big Data Analytics  
 ข้อมูลขนาดใหญ่ แหล่งข้อมูลขนาดใหญ่ การดึง
ข้อมูล การจดัการข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมูล  การวเิคราะห์
ด้วยการเรียนรูด้้วยเครื่อง การแสดงข้อมูลเชิงทัศน์และการ
นําเสนอ  การอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล กรณีศึกษา 
 Big data; source of big data; data 
extraction; data manipulation; traditional statistical 
model; machine learning; data visualization and 
presentation; interpretation of data analytics 
results; case study 

ไม่ม ี 747-524 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง  3((2)-2-5) 
 Unstructured Data Analytics 
 คุณลักษณะของข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง การ
จัดการข้อมูลที่หลากหลายและไม่เป็นระเบียบ (ข้อความ รูป 
เสียง และวิดีโอ) การรวบรวมข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง การ
จัดการและการแปลงข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้างให้เป็นข้อมูล
แบบมีโครงสร้าง การวิเคราะห์ความถี่และการเกิดเหตุการณ์
ร่วม การนำเสนอข้อมูลที่มีหลายมิติ/การลดมิติของข้อมูล 
วิธีการจำแนกข้อมูล การจัดกลุ่มข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงทำนาย กรณีศึกษา 
 Characteristics of unstructured data; 
managing heterogeneous mess of data (text, 
images, audio, and video);  unstructured data 
collections; unstructured data manipulation and 
transformation to be structured data; frequency 
and co-occurrence analysis; visualizing high-
dimensional data/dimensionality reduction; 
classification methods; clustering; predictive data 
analysis; case study 
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ไม่ม ี 747-531 สารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูล 

             3((2)-2-5) 
 Geoinformatics and Data Analytics 
 ระบบพิกัดและภาพฉาย แหล่งข้อมูลภูมิศาสตร์ 
เทคนิคฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เทคนิคข้อมูลเชิงพื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ เทคนิคกราฟเชิงภูมิศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล
ทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษา 
 Coordinate systems and projections; geo-
data sources; geographic database techniques; 
geospatial techniques; geographical techniques; 
analysis the data from geoinformatics; case study 

748-511 คอมพิวเตอร์ประยุกต์สำหรับงานวิจัย 3(2-2-5) 
 Computer Applications in Research 
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานวิจัย  การจัดการ
แฟ้มข้อมูล  ฐานข้อมูล  ระบบความปลอดภัย โปรแกรม
สำเรจ็รูปทางสถติิ  ฐานข้อมูลวารสาร  การใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูลในการบริการสารสนเทศ  การสืบค้นข้อมลู  
คอมพิวเตอรไ์วรัส  ระบบเครือข่าย  การออกแบบและพัฒนาเว็บ 
 Computer applications for research, data and 
database management, system security, statistical 
software, journal database, the use of database 
information service, searching data, virus computer, 
network system, web design and development 

ยกเลิกรายวิชา โดยเนื้อหาปรับไปอยู่ในชุดวิชา 747-543 

748-512 การจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ  3(2-2-5) 

 Database and Information Management 

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจัดการข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ  การบันทึกข้อม ูลอย่างเป ็นระบบ  การเล ือกและ
ประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล  การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล  
การสร ้างและการจัดการฐานข้อมูล  การประมวลผลด้วย
ฐานข้อมูล  การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที ่เหมาะสมในการจัดการ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ  การสร้างกราฟและออกแบบรายงาน
ทางสถิติด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยกเลิกรายวิชา โดยเนื้อหาปรับไปอยู่ในชุดวิชา 747-543 
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 Use of information technology for the 
systematic management of information, systematic 
data record, database selection and application, 
database design and analysis, database design and 
management, database processing, use of appropriate 
software for database and information management, 
use of information technology for creating statistical 
graphics and statistical report 

747-516 หัวข้อพิเศษ   1(0-3-0) 

 Special Topics 
 อภิปรายปญัหาหรือหัวข้อที่น่าสนใจและทันสมัยทางด้าน
วิทยาการวิจัยจากบทความวิจัยในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง การให้นักศึกษามี
โอกาสพัฒนาทักษะการอ่านงานวจิัยอย่างมีวิจารณญาณ  
 Discussion of the current interested 
methodologies from published articles in related fields; 
providing students with opportunities to improve 
critical appraisal skill 

747-541 สโมสรวารสาร   1(0-2-1) 
 Journal Club 
 โครงสร้าง รูปแบบ และเนื้อหาในบทความวิจัยที่
ตีพิมพ์แล้ว  อภิปรายและนำเสนอผลจากการทบทวน 
วิจารณ์ และประเมินบทความวิจัยที่สนใจรายบุคคลและ
กลุ่ม 
 Structure; format and content of research 
article; reviewing, critiquing and evaluating the 
interested published research articles by individual 
and group discussion and presentation 

747-515 การเขียนงานทางวิชาการ  1(0-2-1) 

 Academic Writing 

 วิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวจิัย การเขียนรายงานวิจัย 
การเขียนบทคัดย่อ และการเขียนงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

 Research proposal writing, report, abstract and 
manuscript writing for publication in academic journal 

747-542 การเขียนงานทางวิชาการ  1(0-2-1) 
 Academic Writing 
 หลักการสำคัญในการเขียนงานวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพ  กระบวนการและกลยุทธ์ในการเขียนงาน
วิชาการ  การวางแผน  การจัดรูปแบบการเขียน การคัดลอก
ผลงาน  การเขยีนเอกสารอ้างอิง   
 Principal of effective academic writing; 
process and strategies of academic writing; 
planning; writing format; plagiarism; reference 
format 

747-571 สัมมนา     1(0-2-1) 
 Seminar 
 การศึกษาค้นคว้าหัวข้อท่ีสนใจและทันสมัยเกี่ยวกับวิธีการ
ทางสถิติ  วิธีวิทยาการวิจัย  และเทคโนโลยสีารสนเทศ ที่เกีย่วข้อง

747-571 สัมมนา     1(0-2-1) 
 Seminar 
 การพัฒนาหัวข้อวิจัยและการตั้งคำถามวิจัย  การ
ออกแบบการวิจัย  การพัฒนาเครือ่งมือการวิจัย  การเก็บ
รวมรวมข้อมลู  การเตรียมและจัดการข้อมูล  การวเิคราะห์
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กับวิทยานิพนธ ์ โดยเตรียมข้อมลูจากวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 
 Seminar on current interested topic on statistical 
methods, research methodology and information 
technology related to thesis from articles published in 
international journals 

ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติที่เหมาะสม  การนำเสนอผล
การศึกษาและการอภิปรายผล   การเขียนรายงานการวิจยั  
การเขียนบทความทางวิชาการเพื่อการตีพิมพ ์
 Research topic and research question 
development; research design; research tool 
development; data collection; data manipulation 
and preparation; data analysis with appropriate 
statistical methods; presentation and discussion; 
report writing; manuscript writing for publication 

747-580 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก1) 36 (0-108-0) 

 Thesis 
 การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการ
นำสถิติ  และเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับข้อมูลในศาสตร์ต่าง ๆ  และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ภายใต้การดูแลและ
แนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Research study in the area of applied statistics 
and information technology to add value to the data in 
related area and to create student’s morality and ethics 
under supervision of the advisor 

ปรับรหสัวิชาเป็น 
747-581 วิทยานิพนธ์ (แผน ก 2)             36 (0-108-0) 
 Thesis 

 

747-581 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) 18(0-54-0) 
 Thesis 
 การศึกษาค้นคว้าและวิจัยเชิงบูรณาการเกี่ยวกับการ
นำสถิติ  และเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่า
ให้กับข้อมูลในศาสตร์ต่าง ๆ  และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม  และจรรยาบรรณในวิชาชีพ  ภายใต้การดูแลและ
แนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 Research study in the area of applied 

statistics and information technology to add value to 

the data in related area and to create student’s 

morality and ethics under supervision of the advisor 

 

 

ปรับรหสัวิชาเป็น 
747-582 วิทยานิพนธ์ (แผน ก 2)                 18(0-54-0) 
 Thesis 
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หลักสูตรเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) หลักสูตรที่ปรับปรุง (ฉบับปรับปรุง 2564) 
ไม่ม ี ชุดวิชาท่ี 1 

747-543 ชุดวิชาวิธีวิทยาการวิจัย 
 Research Methodology          6((4)-4-10) 

 การออกแบบงานวิจัย การคำนวณขนาดตัวอย่าง 

การสร้างเครื่องมือในการเก็บข้อมลู การเตรียมและการ

จัดการข้อมลู การสำรวจข้อมลู การสรา้งภาพทัศน์ข้อมูล 

เทคนิคการวิเคราะห์ การแปลผล การนำเสนอผลการ

วิเคราะห์ข้อมูล  กรณีศึกษา 

 Research design; sample size calculation; 

research tool construction for data collection; 

data preparation and manipulation; data 

exploration; data visualization; data analysis 

techniques; interpretation and presentation of 

analysis results; case study 

ไม่ม ี ชุดวิชาท่ี 2 
747-544 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล 
 Data Analytics           6((4)-4-10) 
 การวิเคราห์ข้อมูลเบื้องต้น การสรา้งตัวแบบ การ

คัดเลือกตัวแบบ การวินิจฉัยตัวแบบ เทคนิคกราฟสำหรับตัว

แบบ การอธิบายผลจากการสร้างตัวแบบ  การประยุกต์ใช้

ตัวแบบ การเรียนรูด้้วยเครื่อง  การเรียนรู้แบบมีที่ปรึกษา 

และการเรียนรู้แบบไม่มีที่ปรึกษา กรณีศึกษา 

 Preliminary data analysis, modeling; 

model selection; model diagnostics; graphical 

model techniques; model interpretation and 

model application; machine learning; supervised 

and unsupervised learning; case study 
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หลักสูตรเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) หลักสูตรที่ปรับปรุง (ฉบับปรับปรุง 2564) 
2. ระดับดุษฎีบัณฑิต  
747-675  สัมมนา 1   1(0-2-1) 
 Seminar I 

การค้นคว้า และนำเสนอหัวข้อเร ื ่องที ่ท ันสมัย
ทางด้านวิธีวิทยาการวิจัย และสถิติที่มีการประยุกต์ใช้กับ ข้อมูล
ในสาขาที่สนใจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การดูแลของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และนำเสนออภิปรายร่วมกับทีม
คณาจารย์ 
 Literatures survey and presentation of current 
topics in research methodology, statistical methods 
and its applications based on individual interest with 
approval of advisors, attendance and participation in 
group 

ปรับรหสัวิชาเป็น 
747-671  สัมมนา 1   1(0-2-1) 
 Seminar I 
 

747-676  สัมมนา 2   1(0-2-1) 
Seminar II 
การพ ัฒนาห ัวข ้อว ิจ ัยครอบคล ุมภาคปฏ ิบ ัติ

ภาคสนาม การเขียนโครงร่างวิจัย การออกแบบงานวิจัย การ
เลือกใช้วิธีการทางสถิติ การเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและ
อภิปรายผลและการนำเสนอผลงานวิจัย การบริหารการวิจัย 
 Developing research topic of interest covering 
research proposal, research design, research tool, data 
collection, statistical analysis, field work, research 
report and presentation, research administration 

ปรับรหสัวิชาเป็น 
747-672  สัมมนา 1   1(0-2-1) 
 Seminar I 
 

747-670 วิทยานิพนธ์    48(0-144-0) 
 Thesis 

การศึกษาค้นคว้าและวิจัย  โดยประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางสถิติ ระเบียบวิธีวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับศาสตร์
ต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแลและแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 Conducting a research by application of 
statistical methods, research design and information 
technology in different fields in order to formulate 
new knowledge under the supervision of thesis 
advisors 

ปรับรหสัวิชาเป็น 
747-681 วิทยานิพนธ์         48(0-144-0) 
 Thesis 
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หลักสูตรเดิม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559) หลักสูตรที่ปรับปรุง (ฉบับปรับปรุง 2564) 
747-671 วิทยานิพนธ์    72(0-216-0) 
 Thesis 

การศึกษาค้นคว้าและวิจัย  โดยประยุกต์ใช้วิธีการ
ทางสถิติ ระเบียบวิธีวิจัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับศาสตร์
ต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ภายใต้การดูแลและแนะนำของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

Conducting a research by application of 
statistical methods, research design and information 
technology in different fields in order to formulate new 
knowledge under the supervision of thesis advisor 

ปรับรหสัวิชาเป็น 
747-682 วิทยานิพนธ์         72(0-216-0) 
 Thesis 
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ก-2  ตารางเปรียบเทียบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิกับการดำเนินการของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

1. ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ: รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ
ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศหรือไม ่เพียงใด และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรบ้าง 
 มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ทั้งในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถระดบัสูง 
ทั้งในด้านคิด สังเคราะห์และวิจัยด้วยเทคนิคที่ซับซ้อน 
สอดคล้องกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และประเภท
ของข้อมูลอย่างยิ ่ง ยังมีผลต่อการพัฒานาฝีมือของ
นักวิจัยในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกด้วย 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

2, ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ
ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นภาคใต้ หรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมี
ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
 สอดคล้องอย่างยิ่ง เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
บุคลากรที ่อยู ่ ใน มอ. ปัตตานี ที ่จะได้ฝ ึกฝน และ
แลกเปลี่ยนกับนักวิชาการจากต่างประเทศ ผลการวิจัย
สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาภาคใต้และภาคอื่น ๆ 
ได้ด้วย 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรนี้
มีความก้าวหน้าและความทันสมัยของหลักสูตรมากน้อย
เพียงไร อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นนำทั้งในและ
นอกประเทศ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
 เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในระดับเดียวกันได้  
เพราะสาระของ เน ื ้ อหา  และ  software ท ี ่ ใช ้ ได้

ไม่มีประเด็นแก้ไข 
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มาตรฐานสากล อาจารย์ผู้สอนมีความสามารถในระดับ
มาตรฐานสากล 
4. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน 
   ใช่  ❑  ไม่ใช่ 
 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 
 เหมาะสมอย่างยิ่ง 

 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 
   ใช่  ❑  ไม่ใช่ 
 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 
 เหมาะสมอย่างยิ่ง 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อ 
 นักศึกษาและสังคม 
   ใช่  ❑  ไม่ใช่ 
 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 
 เหมาะสม และสอดคล้องกับยุคสมัยวิชาการใน
ปัจจุบัน 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   ใช่  ❑  ไม่ใช่ 
 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 
 ดี เป็นประโยชน์ต่อวิชาการด้านสถิติและวิจัย 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

4.5. มีดุลยภาพระหว่างเนื ้อหาความรู ้ทั ่วไปกับ
เนื้อหาความรู้เฉพาะทาง 
   ใช่  ❑  ไม่ใช่ 
 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 
 ด ี เหมาะสมอย ่างย ิ ่ง  เน ื ้อหาและว ิธ ีการ
ถ่ายทอด software ดีเหมาะสม 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหา
สาระของหล ักส ูตร และรายว ิชา : ว ัตถ ุประสงค์  
โครงสร้าง เนื ้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามี

ไม่มีประเด็นแก้ไข 
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ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรบ้าง 
 ดีแล้ว เหมาะสมกับยุคสมัยและความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีอย่างยิ่ง 
6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร : เนื้อหาสาระของหลักสูตร
มีความครอบคลุม และสามารถนำไปใช้มากน้อยเพียงใด 
และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
 เนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง และผู้จบ
การศึกษาสามารถนำไปสอน บรรยาย และถ่ายทอดได้
อย่างต่อเนื่อง 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

7, คุณลักษณะหร ือคุณสมบัต ิเด ่นของบ ัณฑิตจาก
หลักสูตรควรเป็นอย่างไร 
 สามารถบริหารข้อมูลทุติยภูมิ  จัดการข้อมูลทั้ง
ทุติยภูมิ  ปฐมภูมิ เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูงได้ 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

8, ข้อเสนอแนะ  

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 เหมาะสมแล้ว 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

8.2 โครงสร้างของหลักสูตร 
 เหมาะสมแล้ว 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือ
เพ่ิมเติมรายวิชาใด ควรจัดลำดับวิชาอย่างไร) 
 เหมาะสมแล้ว 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่น 
การค ัดเล ือกน ักศ ึกษา การสอบ comprehensive 
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 เหมาะสมแล้ว 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

8.5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
 ไม่มี 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 
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2. ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ: ศาสตราจารย์ ดร.นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ
ประเทศ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศหรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรบ้าง  
 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศในระดับมาก เนื่องจาก การวางแผนนโยบาย
ของประเทศในทุกด้าน ต้องการองค์ความรู้และข้อมูลที่
สมบูรณ์และเที่ยงตรง รวมถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ได้มา
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้อง จุดเด่น
คือ การเช ื ่อมโยงเร ื ่อง Big data และ data-driven 
decision making/policy making ท ำ ใ ห ้ เ ห็ น
ความสำคัญของหลักสูตรนี้ได้ชัดเจน หลักสูตรนี้จะช่วย
สร ้ า งน ั กสถ ิ ต ิ  น ั กว ิ เ คราะห ์ และจ ัดการข ้อมูล 
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล รวมถึงนักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน ซึ่งเป็นความต้องการของประเทศ 
ข้อเสนอแนะ หลักสูตรควรระบุเพ่ิมเติม/ควรเชื่อมโยง ว่า 
หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีธรรมาภิบาลด้านการใช้
ข้อมูลขนาดใหญ่ การใช้สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยปรับ 
PLO 7 ในหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต และ PLO 8 ใน
หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 

2. ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับความต้องการของ
ท้องถิ่นภาคใต้ : หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นภาคใต้ หรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมี
ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
 หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ทุกภาคของประเทศไทย รวมถึงท้องถิ่นภาคใต้ เหตุผล
ตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1 ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะ
เป็นประโยชน์อย่างมากกับท้องถิ่นของตนเอง รวมถึง
ภาคใต้ ถ้าผู ้เรียนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ ้งถึงปัญหา
ท้องถิ่น รวมถึงความแตกต่างระหว่างพหุวัฒนธรรม แล้ว
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นำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลมาบูรณาการในการ
แก้ไขปัญหาท้องถิ่น หรือนำมาพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ที่
ตอบโจทย์ของประชาชนในพื้นที่ ประเด็นนี้เป็นประเด็น
ท้าทายของหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะ หลักสูตรควรระบุเพ่ิมเติม/ควรเชื่อมโยง ว่า 
ม ีกระบวนการแลกเปลี ่ยนเร ียนร ู ้องค ์ความร ู ้ทาง
วิทยาศาสตร์ข้อมูลระหว่างพหุวัฒนธรรม โดยชี้ให้เห็นว่า
การสร้างองค์ความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ข้อมูลจากพหุ
วัฒนธรรมสามารถบูรณาการเข้าด้วยกันได้ และข้อมูลที่
ได้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความเป็นหนึ่ง
เดียวให้กับประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับเปลี่ยนตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดย
เพ่ิมเติมเนื้อหาที่เก่ียวข้องกับการบูรณาการความรู้ทาง
วิทยาการข้อมูลกับสังคมพหุวัฒนธรรม ในหมวดที่ 1 
หัวข้อ 11.2  

3. ความก้าวหน้าทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร : หลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตรนี้
มีความก้าวหน้าและความทันสมัยของหลักสูตรมากน้อย
เพียงไร อย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตรชั้นนำทั้งในและ
นอกประเทศ และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

 เมื ่อเทียบกับหลักสูตรชั ้นนำทั ้งในและนอก
ประเทศ หลักสูตรและเนื ้อหาสาระของหลักสูตร มี
ความก้าวหน้าและความทันสมัยในระดับมาก เพราะมี
การบ ูรณาการองค ์ความร ู ้จากศาสตร ์ต ่าง ๆ เช่น 
ว ิทยาศาสตร ์ส ิ ่ งแวดล ้อม ว ิทยาศาสตร ์ส ุขภาพ 
วิทยาศาสตร์การเกษตรและประมง ชีวสถิติ ระบาดวิทยา 
ธุรกิจและการตลาด เป็นต้น มาใช้ในการผลิตบัณฑิต มี
ก า ร เ ช ื ่ อ ม โ ย ง เ ร ื ่ อ ง  Big data และ  data-driven 
decision making/policy making ร ว ม ถ ึ ง เ ร ื ่ อ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการคิดค้นนวัตกรรม ซึ่งหาก
หลักสูตรสามารถดำเนินการผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ได้ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร 
ประเทศไทยจะมีนักสถิติ นักวิเคราะห์และจัดการข้อมูล 
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล รวมถึงนักวิเคราะห์นโยบายและ
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แผน ที่มีคุณภาพ และมีศักยภาพในการช่วยผลักดันการ
พัฒนาประเทศให้ก้าวไกลทัดเทียมกับประเทศซึ่งเป็น
ผู้นำในระดับโลกได้ในอนาคต 
ข้อเสนอแนะ หลักสูตรอาจพิจารณาเปิดวิชาเลือกที่
น่าสนใจ ซึ ่งเปิดสอนในสถาบันอื ่นภายในประเทศ/
ต่างประเทศ เช่น 1) เครื่องมือนวัตกรรมสําหรับนักวิจัย 
( Innovation Tools for Researchers)     2) ร ะบ บ
สารสนเทศและการวิจัยสถาบัน (Information System 
and Institutional Research)    3) การวิจัยแบบผสม
ว ิ ธ ี ก ับกระบวนท ัศน ์การว ิ จ ั ย  ( Mixed Methods 
Research and Research Paradigms) 4) กา ร ว ิ จั ย
ดิจิทัล (Digital Research) 5) Big Data Modeling and 
Management System แ ล ะ  6) Data-driven 
Decision Making เป็นต้น 

 
 
 
 
 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการเพ่ิม
2 รายวิชา คือ  
1. 747-513 เครื ่องมือดิจิทัลสำหรับนักวิจัย (Digital 
Tools for Reserachers)   3((2)-2-5) 
2. 747-514 การตัดสินใจจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล 
(Data-driven Decision Making)  3((2)-2-5) 

ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 วัตถุประสงค์เป็นที่เข้าใจชัดเจน 
   ใช่  ❑  ไม่ใช่ 
 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 
 วัตถุประสงค์ส่วนใหญ่มีความชัดเจนทั้งระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบ ัณฑิต ยกเว ้น ข ้อ 4 ระดับ
มหาบัณฑิต /ข้อ 3 ระดับดุษฎีบัณฑิต   
เพื ่อผล ิตมหาบัณฑิตที ่ม ีค ุณธรรม จร ิยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ  
O ควรระบุเพิ่มเติม ว่า มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้
ชี้นำความถูกต้องและสื่อความคิดท่ีดีงามให้กับสังคม 
O ควรระบุเพิ ่มเติม ให้เห็นความจำเพาะเจาะจงของ
หลักส ูตร เช ่น ม ีท ักษะการติดส ินใจเช ิงจร ิยธรรม 
สามารถแก ้ป ัญหาทางค ุณธรรม จร ิยธรรมทางว ิธี
วิทยาการวิจัย มีธรรมาภิบาลด้านการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยปรับแก้    
PLO 7  ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และ PLO 8 ใน
หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต 
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การใช้สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
O เน ื ้ อหาควรม ีความแตกต ่างก ันระหว ่างระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต เช่น สามารถแก้ปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อน สำหรับดุษฎีบัณฑิต 

4.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะ 
   ใช่  ❑  ไม่ใช่ 
 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองต่อ 
 นักศึกษาและสังคม 
   ใช่  ❑  ไม่ใช่ 
 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

4.4 การจัดหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
   ใช่  ❑  ไม่ใช่ 
 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

4.5. มีดุลยภาพระหว่างเนื ้อหาความรู ้ทั ่วไปกับ
เนื้อหาความรู้เฉพาะทาง 
   ใช่  ❑  ไม่ใช่ 
 เหตุผลประกอบ / ข้อเสนอแนะ 
 ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

5. ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหา
สาระของหล ักส ูตร และรายว ิชา : ว ัตถ ุประสงค์  
โครงสร้าง เนื ้อหาสาระของหลักสูตร และรายวิชามี
ความสัมพันธ์กันมากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรบ้าง 
วัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระของหลักสูตร และ
รายวิชามีความสัมพันธ์กันในระดับมาก 
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ข้อเสนอแนะ รายวิชา 747-542 การเขียนทางวิชาการ 
(Academic Writing) ควรพิจารณาปรับรายละเอียด
กระบวนวิชา (course description) ให้มีความชัดเจน
มากขึ้น ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ในเล่มหลักสูตร ควรมีผู้
ร่วมสอนที่เป็น native-speaker 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยปรับ
คำอธิบายรายวิชาใหม ่ 

6. เนื้อหาสาระของหลักสูตร: เนื้อหาสาระของหลักสูตรมี
ความครอบคลุม และสามารถนำไปใช้มากน้อยเพียงใด 
และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 
ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

7. คุณล ักษณะหร ือค ุณสมบัต ิเด ่นของบัณฑิตจาก
หลักสูตรควรเป็นอย่างไร 

 คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจาก
หลักสูตร ควรประกอบด้วย 
 มีความรอบรู ้ และเป็นผู ้นำด้านวิธ ีการสถิติ 
ข้อมูลขนาดใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 มีความสนใจใฝ่รู้ตลอดชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม 
(โดยเฉพาะความซื่อสัตย์ และความกตัญญูกตเวที) มีธรร
มาภิบาล มีความเป็นสากล/นานาชาติ 
สรุป เป็นคนดี คนเก่ง เป็นผู้นำด้านวิธีการสถิติและการ
จัดการข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

8. ข้อเสนอแนะ  

8.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ให้ข้อเสนอแนะไว้แล้วในข้อ 4.1 

ไม่มีประเด็นแก้ไข 

8.2 โครงสร้างของหลักสูตร 
 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แบบ 1.2 สำหรับ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีเพียงวิชาสัมมนา 2 
หน่วยกิต (เป็นวิชาบังคับแต่ไม่นับหน่วยกิต) อาจมีองค์
ความรู้ไม่เพียงพอที่จะต่อยอดทำวิทยานิพนธ์ (ดุษฎี
นิพนธ์) ที่มีคุณภาพสูงได้ ควรพิจารณาเรียน วิชาบังคับ
แต่ไม่นับหน่วยกิต ที่เกี่ยวข้องกับวิธีวิทยาการวิจัยและ

 

หลักสูตรมีข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกท่ีมี
องค์ความรู้ไม่เพียงพอที่จะต่อยอดทำวิทยานิพธ์ โดย
การให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท 
หรือนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนแบบไม่นับหน่วย
กิตได้ตามความสมัครใจ 
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การวิเคราะห์ข้อมูล เพราะเป็นองค์ความรู้เฉพาะของ
สาขาวิชา 
8.3 การจัดหลักสูตรและรายวิชา (เช่น ควรจัดหรือ
เพ่ิมเติมรายวิชาใด ควรจัดลำดับวิชาอย่างไร) 
การจ ัดลำด ับรายว ิชา  ม ีความเหมาะสมทั ้งระดับ
มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต 
ระด ับด ุษฎ ีบ ัณฑิต ควรเพ ิ ่มรายว ิชา  การสอบวัด
คุณสมบัติ โดยควรเป็นรายวิชาบังคับ แต่ไม่นับหน่วยกิต 
ซึ่งอาจอยู่ในปีการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
ควรม ีว ิชา เล ือกเพ ิ ่ ม เต ิมสำหร ับน ักศ ึกษา  ตาม
ข้อเสนอแนะข้างต้น (ข้อ 3) 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาสัมมนา I เป็นรายวิชาที่เก่ียวข้องกับการสอบวัด
คุณสมบัติ ซึ่งเป็นวิชาบังคับ แต่ไม่นับหน่วยกิตที่ให้
นักศึกษาลงทะเบียน 

8.4 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน (เช่น 
การค ัดเล ือกน ักศ ึกษา การสอบ comprehensive 
วิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ 
 •  แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร (หน้า 9-10) 
อาจเพิ่มเติมกลยุทธ์ 
o รวบรวมติดตามผลการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรทุกปี ทั้งด้านกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ (มคอ. 
3-7) 
o ประ เม ิ นสถานการณ ์ภายนอก/ภายในที่
เปลี่ยนแปลง เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย
และสอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิตและผู ้ใช้
บัณฑิต 
 •  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
 •  ระดับมหาบัณฑิต ควรเพิ่มเติม ผลิตผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 •  ระดับมหาบัณฑิตและระดับดุษฎีบัณฑิต ควร
เพ ิ ่ม PLO ทักษะการเร ียนร ู ้ ในศตวรรษท ี ่  21 (3R 
ประกอบด้วย Reading (การอ่าน), Writing (การเขียน) 
แ ล ะ  Arithmetic (ก า ร คิ ด ค ำ น ว ณ )  แ ล ะ  4C 

 
 
 
 
 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยปรับ 
ทุก PLO ทั้งในระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต 
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ประกอบด ้วย Critical Thinking-การค ิดว ิ เคราะห์ , 
Communication-การส ื ่ อสาร , Collaboration-การ
ร่วมมือ และ Creativity-การคิดสร้างสรรค์) ให้ชัดเจน 
ใน PLO ของหลักสูตรมีทักษะเหล่านี้อยู่เกือบครบถ้วน 
แต่อาจไม่ได้ระบุไว้ให้เห็นอย่างชัดเจน 
 •  PLO 5 ระดบัมหาบัณฑิต / PLO 6 ระดับดุษฎี
บัณฑิต ควรเพิ ่มเติมหรือปรับข้อความให้สื ่อถึงว่า มี
จริยธรรมและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูล
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจไม่ใช่เฉพาะประเด็นการ
ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับต่อเจ้าของแหล่งข้อมูล 
เช่น การเผยแพร่/นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นจริง 
การโจรกรรมข้อมูล และอ่ืน ๆ 
 •  หากเป็นไปได้ควรมีการประเมินกำหนด PLO 
แยกตามรายปี เพื่อเห็นพัฒนาการของบัณฑิตและจะทำ
ให้ทราบว่า คุณลักษณะใดของบัณฑิตที่ต้องพัฒนาในปี
ถัด ๆ ไป ซึ่งจะทำให้หลักสูตรสามารถผลิตบัณฑิตที่มี
คุณลักษณะตรงตามที ่กำหนดไว้ เมื่อถึงวันที ่สำเร็จ
การศึกษา 
  

 
 
 
 
 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ โดย PLO 7 
ระดับมหาบัณฑิต และ PLO 8 ระดับดุษฎีบัณฑิต โดย
เพ่ิมเติมข้อความที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและ
จรรยาบรรณท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
 
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ โดยเพิ่มเติมความคาดหวัง
ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นการศึกษาในแต่ละชั้นปี และ
การบรรลุในแต่ละ PLO ในหัวข้อ 7.1 สำหรับระดับ
มหาบัณฑิต และ หัวข้อ 7.2 สำหรับระดับดุษฎีบัณฑิต 

8.5 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
•  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร (หน้า 2) ควร
ระบุให้ชัดเจนว่า เป็นของหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
หรือดุษฎีบัณฑิต 
•  รูปแบบของหลักสูตรทั้งระดับมหาบัณฑิต และดุษฎี
บัณฑิต (หน้า 2) ระบุว่า  
 o ภาษาท่ีใช้ เป็น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
 o การร ับเข ้าศ ึกษา ร ับน ักศ ึกษาไทยและ
ต่างประเทศ 

 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิดังนี้ 
1. ได้แยกจำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรสำหรับ
หลักสูตรระดับมหาบัณฑิต และระดับดุษฎีบัณฑิต 
2. นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมกัน 
หลักสูตรได้ปรับแก้ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น 
3. เพิ่มทางเลือกนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน 
เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ 
4. หลักสูตรสนับสนุนให้มีการทำข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) กับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ 
(big data) ดังเช่น หน่วยงานสำนักงานพัฒนานโยบาย
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ไม่ทราบว่าในการเร ียนการสอน นักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างประเทศ (ต่างชาติ) เรียนร่วมกันหรือไม่ ถ้า
เรียนร่วมกันภาษาท่ีใช้ควรเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น  
ยกเว้น กรณีที่นักศึกษาต่างประเทศ (ต่างชาติ) สามารถ
ใช้ภาษาไทยได้ จึงจะสามารถใช้การเรียนการสอนทั้ง
ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้ 
•  ค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ควรพิจารณา
ปรับเพิ่ม โดยเฉพาะหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต เพราะ
พิจารณางบรายร ับและรายจ ่ายของหลักส ูตรแล้ว 
ขาดทุน ค่อนข้างมาก (หน้า 14-16) 
•  ระบบการศึกษา (หน้า 16) อาจพิจารณา เปิดหลักสูตร
ออนไลน์ หรือผสมผสานระหว่างในห้องเรียนกับออนไลน์ 
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลาศึกษาต่อได้เต็มเวลา 
•  การจัดหาทรัพยากรการเรียนและการสอนเพิ่มเติม 
ทางหลักสูตรควรมีการทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับองค์กรหรือหน่วยงานที่มีข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) 
เพ่ือนำมาใช้ในการเรียนการสอน และการทำวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษา ซึ่งหากสามารถเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ของ
ต้นสังกัดของนักศึกษาหรือองค์กร/หน่วยงานที่นักศึกษา
สนใจจะไปสมัครงานหล ังสำเร ็จการศ ึกษาจะเป็น
ประโยชน์กับทั้งนักศึกษาและนายจ้าง/ผู้ประกอบการ 
•  สำหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้ให้ข้อเสนอแนะ
ไว้ในเล่มหลักสูตร 

สุขภาพระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุขที่เคยทำ
ความตกลงร่วมกันในปี พ.ศ. 2558 
 
หลักสูตรคงเดิมในเรื ่องของค่าบำรุงการศึกษาและ
ค ่ าลงทะเบ ียน เน ื ่ องจากเป ็นการกำหนดจาก
มหาวิทยาลัย 
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3. ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แสงดาว วงศ์สาย 
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ การดำเนินการของคณะกรรมการปรับปรุง

หลักสูตร 
หมวดที่ 1  
-  
หมวดที่ 2  

1. หัวข้อ 1.1.1 และหัวข้อ 1.1.2 สาขาวิชาวิธี
วิทยาการวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูล ใช่หรือไม่ 

หลักสูตรได้ปรับชื่อจากเดิม สาขาวิชาวิธีวิทยาการ
วิจัย เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาวิธวีทิยาการวิจัยและการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

2. หัวข้อ 1.3.1 ควรรวมข้อที่ 1) 2) และ 3) เป็นข้อ
เดียวกัน อาจจะระบุให้ชัดเจนว่าหลักสูตรจะผลิต
นักวิทยาการข้อมูลที่มีคุณลักษณะเฉพาะด้าน
ใดบ้าง 
หัวข้อ 1.3.2 ควรรวมข้อที่ 1) และ 2) เป็นข้อ
เดียวกัน อาจจะระบุให้ชัดเจนว่าหลักสูตรจะผลิต
นักวิทยาการข้อมูลระดับสูงที่มีคุณลักษณะเฉพาะ
ด้านใดบ้าง 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. หัวข้อ 2 แผนการพัฒนาปรับปรุง ควรเขียนแยก
เป็นหมวดที่ 1- 8 ตาม มคอ.2 เพ่ือง่ายต่อการ
กำกับดูแลและประเมินผล และควรระบุแหล่งทุน
วิจัยและทุนการศึกษาไว้ในกลยุทธ์ด้วย (ถ้ามี) 

คงเดิม เนื่องจากหัวข้อที่กำหนดครอบคลุมทุกหมวด
ตาม มคอ. 2 แล้ว  

หมวดที่ 3  
1. หัวข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

1) นอกเหนือจากข้อใดบ้าง ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2) แยกกรณีนักศึกษาไทยและต่างประเทศให้
ชัดเจน 

 
ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ  
 
เกณฑ์การรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติใช้
เกณฑ์เดียวกัน 

2. หัวข้อ 3.1.3 รายวิชา 
1) ไม่มีรายการรายวิชา 747-516 หัวข้อพิเศษ* 

ในหัวข้อ 3.1.3 รายวิชา และหัวข้อ 3.1.5 
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ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ การดำเนินการของคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 

คำอธิบายรายวิชา แต่มีในปรากฎในหัวข้อ 
3.1.4 แผนการสอน 

2) ควรให้มีรายวิชาหนึ่ง (3 หน่วยกิต) ที่ไม่ระบุ
ชื่อในหมวดรายวิชาเลือก เพ่ือเป็นทางเลือก
ในกรณีที่ต้องการเปิดรายวิชาเลือกใหม่ที่ไม่ได้
ระบุในเล่มหลักสูตร แต่ควรจะเปิดสอน
เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
อาจจะใช้ชื่อว่า 747-XXX หัวข้อพิเศษ
สำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Special topic 
for data science)  

รายวิชา 747-516 เป็นรายวิชาในหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรใหม่ปรับรหัสและชื่อรายวิชาเป็น 747-541 
สโมสรวารสาร 
 
 
ไม่ปรับแก้ เนื่องจากการเปิดวิชาเลือกใหม่ สามารถ
ทำได้โดยการขออนุมัติเปิดรายวิชาใหม่ในระหว่าง
การใช้หลักสูตรเดิมได้ 

3. หัวข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา 
ตรวจสอบ รายวิชา 747-516 หัวข้อพิเศษ* ว่า
ยังให้มีอยู่หรือไม่ 

รายวิชา 747-516 เป็นรายวิชาในหลักสูตรเดิม 
หลักสูตรใหม่ปรับรหัสและชื่อรายวิชาเป็น 747-541 
สโมสรวารสาร 

4. หัวข้อ 3.1.5 คำอธิบายรายวิชา 
1) 747-511 ควรเพิ่ม การกำหนดประชากร

เป้าหมาย 
2) 747-521 และ 747-523 คำว่า model 

diagnosis ของสองรายวิชานี้ แปลเป็น
ภาษาไทยไม่เหมือนกัน ควรเลือกใช้อย่างใด
อย่างหนึ่ง 

3) ในหลายรายวิชา มีความซ้ำซ้อนของ
คำอธิบายรายวิชาอย่างมาก ซึ่งจะมีผลต่อการ
จัดการเรียนการสอนที่ไม่เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อผู้เรียน ควรพิจารณาปรับปรุง เช่น  

- Principal Component Analysis และ 
Factor Analysis ในรายวิชา 747-522 จะได้
เรียนอีกครั้งในหัวข้อ Dimensionality 

 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิให้
เหมือนกัน คอื การวินิจฉัยตัวแบบ 

 
 

คงเดิม เนื่องจากรายวิชาเหล่านี้ คือ รายวิชาเลือก 
ซึ่งผู้เรียนสามารถท่ีจะเลือกเรียนเพียงบางรายวิชาได้ 
และไม่ได้เป็นรายวิชาที่มีความต่อเนื่องกัน 
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ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ การดำเนินการของคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตร 

reduction ในรายวิชา 747-524 และ 747-
526  

- Cluster analysis ในรายวิชา 747-522 จะ
ได้เรียนอีกครั้งในหัวข้อ Unsupervised 
learning ในรายวิชา 747-524 และ 747-
526 

อาจจะพิจารณาหัวข้อ Parametric models 
(e.g., regression analysis, discriminant 
analysis) and non-parametric models (e.g., 
K-nearest neighbors, Decision tree, SVM) 
เพ่ือสร้างความแตกต่างในแต่ละรายวิชา หรือ
พิจารณาเปลี่ยนแผนการสอน 
4) เสนอให้เปลี่ยนชื่อรายวิชา 747-531 จาก 

Data Exploratory Analysis and 
Visualization เป็น Database and Data 
Visualization เพ่ือให้สะท้อนถึงเนื้อหา
รายวิชาและความเป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์
และสถิติเชิงพรรณนาโดยอาศัยหลักการ 
data telling its story และควรระบุ
เครื่องมือที่ใช้สอน เช่น R, MS Excel, 
Power BI เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะโดยเพ่ิมเนื้อหาดังกล่าวใน
ชุดวิชา 747-544 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 
 
คงเดิม เนื่องจากชื่อรายวิชานี้มีความครอบคลุม
เนื้อหาในส่วนของการสำรวจข้อมูล การจัดการ
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล  
ซึ่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลเป็นส่วนหนึ่งของ
การจัดการข้อมูล  

5. หัวข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา  
เสนอให้มุ่งเน้นผลิตนักวิทยาการข้อมูล โดย
ปรับปรุง 2 ประเด็น คือ 
1) รายวิชาหลัก ควรมีสอนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 

สถิติ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เช่น 
ปรับรายวิชา 747-522 Application of 
Multivariate Analysis เป็นรายวิชา 

 
 
 

ปรับรายวิชา 747-524 Machine Learning อยู่ใน
ชุดวิชา 747-544 Data Analytics และปรับจาก
วิชาเลือก เป็นวิชาบังคับ และปรับวิชา 747-521  
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Statistical Learning and Machine 
Learning  

2) รายวิชาเลือก ควรให้มีรายวิชากรณีศึกษา
เกี่ยวกับพหุสาขา นอกเหนือจาก 
Geoinformatics  

Application of Multivariate Analysis เป็นวิชา
เลือก 
รายวิชาเลือกที่เก่ียวกับพหุสาขามีอยู่แล้ว เช่น 
รายวิชา 747-523 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
และ 747-524 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มี
โครงสร้าง ซึ่งเป็นรายวิชาที่ใช้ข้อมูลจากหลากหลาย
สาขามาทำการวิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูง 

6. หัวข้อ 3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร 
ไม่มีรายชื่อ ผศ.ดร.ภัทราวรรณ ทองคำชุม แต่มี 
cv ในภาคผนวก 

ผศ.ดร.ภัทราวรรณ ทองคำชุม จะเกษียณอายุ
ราชการใน ปี พ.ศ. 2564 ได้ดำเนินการตัด CV ออก
จากภาคผนวกตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

หมวดที่ 4  
1. หัวข้อที่ 6. ในแต่ละรายวิชา ไม่จำเป็นต้องมีความ

รับผิดชอบหลักในหลายด้าน ควรจะมีไม่เกิน 2 
ด้าน เพื่อสะท้อนความแตกต่างในแต่ละรายวิชา 
หากจำเป็นต้องมีมากกว่านั้น ควรให้เป็นความ
รับผิดชอบรอง 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะโดยการจำนวนข้อของ
ความรับผิดชอบหลักให้มีไม่เกิน 2 ด้าน 

2. หัวข้อที่ 5.2 หลักสูตรระดับดุษฎีบัณฑิต เป็น
หลักสูตร Research-based learning ตามท่ี
เขียนระบุในแผนการสอน แต่ใน PLOs ระบุกล
ยุทธ์เน้นการบรรยาย กิจกรรมต่าง ๆ ใน ชั้นเรียน 
อ่ืน ๆ ควรแก้ไขให้สอดคล้องกับแผนการสอน 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยปรับกลยุทธ์การสอน
ให้สอดคล้องกับแผนการสอน 

หมวดที่ 5  
1. หัวข้อที่ 3 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร  
ควรพิจารณาเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ตาม
เกณฑ์ของ สกอ. ปี พ.ศ. 2558 สำหรับระดับ
มหาบัณฑิต ควรระบุจำนวนผลงานที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ สำหรับระดับดุษฎีบัณฑิต ไม่ได้มีระบุไว้

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยการเพ่ิมจำนวนผลงาน
ตีพิมพ์ของเผยแพร่ สำหรับระดับดุษฎีบัณฑิต ซ่ึง
แตกต่างจากระดับมหาบัณฑิต 
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ในเล่มหลักสูตร ควรดำเนินการระบุไว้ให้ชัดเจน 
และควรแตกต่างจากระดับมหาบัณฑิต เพ่ือให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของทั้งสองหลักสูตร 
โดยให้คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการสำเร็จ
การศึกษาของนักศึกษาตามแผนการศึกษา
หลักสูตรด้วย (2 ปี สำหรับระดับมหาบัณฑิต หรือ 
3 ปี สำหรับระดับดุษฎีบัณฑิต) 
หมวดที่ 6  
-  
หมวดที่ 7  

1. แก้ไขให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ดังนี้ 
1.1 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่าง

น้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานที่
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำ
ปริญญาโทเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยแยกตามเกณฑ์สำหรับ
หลักสูตรในระดับปริญญาโทและเอก 
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ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณา แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

2. หัวข้อ 1 เป้าหมายที่ 7 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ของผู้สำเร็จการศึกษาไม่สอดคล้องกับเกณฑ์การ
สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในหมวดที่ 5 คำว่า 
และ/หรือ มีผลต่อการพิจารณาอย่างยิ่ง 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยปรับให้ถูกต้องตาม
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในหมวดที่ 5 
โดยตัดคำว่า และ ออก 

3. หัวข้อ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ควรระบุฐานข้อมูล
การเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กว้าง เพื่อไม่ให้ผูกมัด
ตนเองจนเกินไป ควรระบุให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
สกอ. และเกณฑ์ กพอ. การขอกำหนดตำแหน่ง
วิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตัวอาจารย์
ประจำหลักสูตร 

ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ โดยระบุให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ สกอ. และเกณฑ์ กพอ. การขอกำหนด
ตำแหน่งวิชาการ 

หมวดที่ 8  
-  
อ่ืน ๆ   
แก้ไขคำสะกดผิดและจัดหน้ากระจายแบบไทย 
(Thai-distributed) 

ตรวจสอบคำผิด และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก ข 

ข-1 ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.  รศ.ดร.อภิรดี แซ่ลิ่ม 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (วธิีวิทยาการวิจัย) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
747-336 ตัวแบบทางสถิติ       3 (2-3-4) 
747-461 สัมมนา        1(0-2-1) 
746-462 โครงงานวิจัย        3(0-9-0) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท 
712-512 การวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนศาสตร์   3(3-0-6) 
747-511 การออกแบบงานวิจัย       3(2-2-5) 
747-516 หัวข้อพิเศษ        1(0-2-1) 
747-521 สถิติสำหรับงานวิจัย       3(2-2-5) 
748-512 การจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ     3(2-2-5) 
747-522 ตัวแบบทางสถิติ 1       3(2-2-5) 
721-581 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี       3(3-0-6) 
747-571 สัมมนา        1(0-2-1) 
747-581 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ปริญญาเอก 
747-675 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
747-676 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-670 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ปริญญาโท 
747-511 การวิจัยเชิงคุณภาพ       3((2)-2-5) 
747-512 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับนักวิจัย      3((2)-2-5) 
747-513 การตัดสินใจจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล     3((2)-2-5) 
747-521 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ     3((2)-2-5) 
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747-522 เทคนิคการพยากรณ์       3((2)-2-5) 
747-523 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่      3((2)-2-5) 
747-524 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง     3((2)-2-5) 
747-531 สารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูล    3((2)-2-5) 
747-541 สโมสรวารสาร        1(0-2-1) 
747-542 การเขียนงานทางวิชาการ      1(0-2-1) 
747-543 ชุดวิชาวิธีวิทยาการวิจัย       6((4)-4-10) 
747-544 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล      6((4)-4-10) 
747-571 สัมมนา        1(0-2-1) 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Prasetya, T.A.E., Mukhadiroh, L., Farapti, Chesoh, S. and Lim A. (2020). Factors contributing to 

nurse productivity in public hospitals in Surabaya, Indonesia. Hospital Topics, 
doi.org/10.1080/00185868.2020.1798317. 

2. Arundon, K., Anumas, N., Chunthong, P., Cheevarungrod, A., Phibalsak, T., Lim, A. (2020). 

Effect of using head injury fast‑track system on reducing the mortality rate among severe 
head injury patients in Southern Thailand: A retrospective study with historical control. 
International Journal of Critical Illness and Injury Science, 10(4), 177-181. 

3. Sapkota, N., Gautam, N., Lim, A. and Ueranantasun, A. (2020). Estimation of under-5 child 
mortality rates in 52 low-migration countries. Child Health Nursing Research, 26(4), 463-
469. 
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4. Paudel, B.K., Lim, A., Guragain, A.M. and Paudel, J. (2020). Estimating child death from 
perinatal originating conditions and congenital malformations in Thailand. Walaikak 
Journal, 17(9), 1034-1041. 

5. Kraonual, S., Lim, A. and Thongpeth, W. (2020). Factors associated with hospital mortality 
due to road traffic accidents among pedestrians in southern Thailand. The Southeast 
Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 51(5), 763-770. 

6. Lim, A., Taufik, M.R., Tongkumchum, P. and Dureh, N. (2020). Comparison of different 
supervised machine learning algorithms for the prediction of tuberculosis mortality. 
Advances and Applications in Statistics, 62(2), 185-201. 

7. Wongsai, N, Wongsai, S., Lim, A., McNeil, D. and Huete, A.R. (2020). Statistical model for 
land surface temperature change over mainland Southeast Asia. International Journal of 
Geoinformatics, 16(2), 33-39. 

8. Lee, B., Eso, M., Lim, A. and McNeil, D. (2020). Can crude oil prices predict world tuna prices? 
Songklanakarin Journal of Science and Technology, 42(6), 1221-1226. 

9. Sae-Tae, N., Lim, A. and Dereh, N. (2020). Determinants of severe injury and mortality from 
road traffic accidents among motorcycle and car users in Southern Thailand. International 
Journal of Injury Control and Safety Promotion, doi.org/10.1080/17457300.2020.1774616. 

10. Wongsai, N, Wongsai, S., Lim, A., McNeil, D. and Huete, A.R. (2020). Impacts of spatial 
heterogeneity patterns on long-term trends of Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS) land surface temperature time series. Journal of Applied 
Remote Sensing, 14(1), 014513-1- 014513-20. 

11. Tulu, H.D. Lim, A., Ma-a-Lee, A., Bundhamcharoen, K. and Makka, N. (2020). Prediction of 
HIV mortality in Thailand using three data sets from the National AIDS Program database. 
Sains Malaysiana, 49(1), 155-160. 

12. Sukchan, P., Lim, A., Rongpan, S., Piboonpol, G. and Santiparadon, M. (2020). Epidemiological 
survey of smoking and pulmonary function test among adult male smokers in poverty 
coastal fishing community. Journal of the Medical Association of Thailand, 103(3), 262-269. 

13. Prasetya, T.A.E., Munawar, Taufik, M.R., Chesoh, S., Lim, A. and McNeil, D. (2020). Land 
surface temperature assessment in central Sumatra, Indonesia. Indenesian Journal of 
Geogaphy, 52(2), 239-245. 
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14. Prasetya, T.A.E., Munawar, Chesoh, S. Lim, A. and McNeil, D. (2020). Systematic measurement 
of temperature change in Sumatra Island: 2000-2019 MODIS data study. Journal of Climate 
Change, 6(1), 1-6. doi: 10.3233/JCC200001. 

15. Bhusal, M., Gautam, N., Lim, A. and Tongkumchum, P. (2019). Factors associated with 
stillbirth among pregnant women in Nepal. Journal of Preventive Medicine & Public Health, 
52, 154-160. 

16. Sapkota, S., Chaimongkol, L and and Lim, A. (2019). High prevalence of undernutrition 
among preschool children in Pattani Province, southern Thailand. Malaysian Journal of 
Nutrition, 24(4), 551-558. 

17. Hue, H.T.T., Pradit, S., Lim, A., Nitiratsuwan, T., Jualaong, S., Kobkeatthawin, T. and Azad 
S.M.O. (2019). The correlation between fish catch landing and rainfall, air temperature in the 
Songkhla Lake, Thailand. Ecology, Environment and Conservation, 25(3), 1129-1136. 

18. Gautam, N., Lim, A. and Ueranantasun, A. (2019). Demographic and regional trends of 
smoking among Thai females from 1986 to 2014. Epidemiology Biostatistics and Public 
Health, 16(3), e13072-1- e13072-6. 

19. Kraonual, S., Lim, A., Ueranantasun, A. and Kakchapati, S. (2019). Patient and injury 
characteristics associated with road traffic mortality in general hospitals in southern 
Thailand. Asian Biomedicine, 13(2), 71-77. 

20. Owusu, B.A., Lim, A., Makaje, N., Sama-Ae, A. Owusu, B.E. and Arbu, N. (2018). Age-specific 
fertility rate projections in West Africa. Journal of Population and Social Studies, 26(2), 119-
127. 

21. Owusu, B.A., Lim, A., Makaje, N., Wobil, P. and Sama-Ae, A. (2018). Neonatal mortality at 
the neonatal unit: the situation at a teaching hospital in Ghana. African Health Science, 
18(2), 369-377. 

22. Gautam, N., Ueranantasun, A. and Lim, A. (2018). The models of age-specific mortality rates 
and their patterns from female total population counts. Journal of Population and Social 
Studies, 26(3), 235 -247. 

23. Sae-Tae, N, Lim, A., Kakchapati, S. and Ueranantasun, A. (2018). Hospital reported factors 
associated with mortality among road traffic accident victims in Southern Thailand. The 
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 49(4), 717-726. 
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24. Hue, H.T.T, Pradit, S., Lim, A., Goncalo, C. and Nitiratsuwan, T. (2018). Shrimp and fish catch 
landing trends in Songkhla Lagoon, Thailand during 2003-2016. Applied Ecology and 
Environmental Research, 16(3), 3061-3078. 

25. Hue, H.T.T, Pradit, S., Jarunee, C., Lim, A., Nitiratsuwan, T. and Goncalo, C. (2018). Physical 
properties of three Songkhla Lagoon fish species in the lower Gulf of Thailand during and 
after the monsoon season. Applied Ecology and Environmental Research, 16(5), 6113-6127. 

26. Arisanti, R., Notodiputro, K.A., Sadik, K. and Lim, A. (2017). Bias reduction in estimating 
variance components of phytoplankton existence at Na Thap River based on logistics linear 
mixed models. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 58, 012014 
doi:10.1088/1755-1315/58/1/012014. 

27. Guragain, A.M., Paudel, B.K., Lim, A., and Choonpradub, C. (2017). Adolescent marriage in 
Nepal: A subregional level analysis. Marriage and Family Review, 53(4), 307-319. 

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1. Sukkhum, S., Lim, A., Saelim, R. and Ingviya, T. (2020). Seasonal patterns and trends of air 
pollutant concentrations in Chiang Mai and Lampang provinces (Thailand): 2004-2018. 
International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Science, 5-
6 March 2020, Bangkok, Thailand. 8-13. 

2. Samoh, N., Chesoh, S and Lim, A. (2020). Relationships between abundance of mollusc and 
some aquatic environmental factors in Pattani Bay of Lower Gulf of Thailand. International 
Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental Science, 5-6 March 
2020, Bangkok, Thailand. 14-20. 

3. Taufik, M.R., Lim, A., Tongkumchum, P., Dureh, N. (2018). Predicting TB death using decision 
tree model in reliable mortality data. International Conference on Applied Statistics (ICAS), 
24th-26th October 2018. Bangkok, Thailand. 84-88. 

4. Taufik, M.R., Lim, A, Tongkumchum, P, Dureh, N. (2018). Predicting TB death using logistics 
regression and decision tree on VA data. 5th International Conference on Research, 
Implementation and Education of Mathematics and Science, 7-8 May 2018. Yogyakarta, 
Indonesia. M7-M14. 
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5. Taufik, M.R., Lim, A., Tongkumchum, P., Dureh, N. (2017). Forecasting of Dow Jones industrial 
average by using wavelet fuzzy time series and ARIMA. Proceedings 2ndISI Regional Statistics 
Conference, 20-24 March 2017. Bali, Indonesia. 419-425. 

6. Gautam, N., Lim, A., Ueranantasun, A. and Kuning, M. (2017). Trends of age-specific mortality 
rates for female in 54 of the world’s most populous countries. Paper presented at The 2nd 
ISI Regional Statistics Conference, Bali International Convention Center. Bali, Indonesia, 
March 20-24, 2017. 815-819. 

2.3 หนังสือ ตำรา  

1. กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล, พันธนีย์ ธิติชัย, กิตติพันธุ์ ฉลอม, อรพันธ์ อันติมานนท์, นงเยาว์ เกษตร์ภิ
บาล, กรรณิการ์ ณ ลำปาง, นิรันดร์ อินทรรัตน์,  เชษฐา งามจริส และอภิรดี แซ่ลิ่ม. (2563). การ
วิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพในระบบสาธารณสุขไทย โดยใช้โปรแกรม  R. บริษัทไอคิวมีเดียดีไซน์ : 
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 134 หน้า. 
ISBN: 978-616-271-574-7. 
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2.  ผศ.ดร. ฤสา แม็คแนล 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Statistics) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
747-101 สถิติในชีวิตยุคใหม่       3(2-2-5) 
747-221 ทฤษฎีความน่าจะเป็น       3(2-3-4) 
747-336 ตัวแบบสถิติ        3 (2-3-4) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท 
747-521 สถิติสำหรับงานวิจัย       3(2-2-5) 
747-571 สัมมนา        1(0-2-1) 
747-581 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 

ปริญญาเอก 
747-675 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
747-676 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-670 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 

ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ปริญญาโท 
747-513 การตัดสินใจจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล     3((2)-2-5) 
747-521 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ     3((2)-2-5) 
747-522 เทคนิคการพยากรณ์       3((2)-2-5) 
747-523 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่      3((2)-2-5) 
747-524 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง     3((2)-2-5) 
747-531 สารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูล    3((2)-2-5) 
747-541 สโมสรวารสาร        1(0-2-1) 
747-542 การเขียนงานทางวิชาการ      1(0-2-1) 
747-543 ชุดวิชาวิธีวิทยาการวิจัย       6((4)-4-10) 
747-544 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล      6((4)-4-10) 
747-571 สัมมนา        1(0-2-1) 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
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ระดับปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Pongsiri, N., McNeil, R. and Chuai-Aree, S. (2020). Trends in tidal levels and mean sea 

level in the Gulf of Thailand. Ocean Science Journal, 55, 495–503. 
2. Prashanth, G., McNeil, N., Owusu, B.E. (2019). Statistical modelling of wind velocity in 

Calcutta, India. Ecology, Environment and Conservation, 25(3), 1088-1095. 
3. Owusu, B.E., McNeil, N. (2019). Statistical modelling of 5-day average rainfall probability 

of occurrence in Australia during 1950-2013. Environmental Earth Sciences, 78, 
doi:10.1007/s12665-019-8061-2. 

4. Prashanth, G., McNeil, N., Owusu, B.E. (2019). Statistical modelling of 4-hourly wind 
patterns in Calcutta, India. Nature Environment and Pollution Technology, 18(1), 73-80. 

5. Tentsho, K., McNeil, N., Tongkumchum, P. (2019). Examining timely graduation rates of 
undergraduate students. Journal of Applied Research in Higher Education, 11(2), 199-209. 

6. McNeil, N., Chuai-aree. S., Musikasuwan, S. and Owusu, B. E. (2019). Statistical analysis of 
solar radiation in Southern Thailand. Nature Environment & Pollution Technology, 18(2), 
543-548. 

7. Owusu, B.E., McNeil, N. and Eso, M. (2019). Statistial modelling of 5-day average rainfall in 
Australia during 1950-2013. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 41(4), 
870-878. 

8. Me-ead, C., McNeil, N. and Wanishsakpong, W. (2019). Clustering regions in South Asia 
based on factor analysis of temperature anomalies, Advances and Applications in 
Statistics, 58(1), 1-12. 

9. Me-ead, C. and McNeil, N. (2019). Pattern and trend of night land surface temperature in 
Africa. Scientific Reports, 9, doi: 101038/s41598-019-54703-z. 

10. Owusu, B.E. and McNeil, N. (2018). Statistical modelling of daily rainfall variability 
patterns in Australia. Pertanika Journal of Science and Technology, 26(2), 691-706. 
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11. Kattel, S., McNeil, N. and Tongkumchum, P. (2017). Social determinants of linear growth 
among under five years children in Nepal. Pertanika Journal of Social Science and 
Humanities, 25(2), 851-860. 

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม ไม่มี 

2.3 ตำราหรือหนังสือ ไม่มี 
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3.  ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด ปร.ด. (วิธวีิทยาการวิจัย) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
746-461 สัมมนา        1(0-2-1) 
746-462 โครงการวิจัย        3(0-9-0) 
747-101 สถิติในชีวิตยุคใหม่       3(2-2-5) 
747-433 ระเบียบวิธีวิจัย        3(2-3-4) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท 
747-515 การเขียนงานทางวิชาการ      1(0-2-1)   
747-516 หัวข้อพิเศษ        1(0-2-1) 
748-512 การจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ     3(2-2-5) 
747-571 สัมมนา        1(0-2-1) 
747-581 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ปริญญาเอก 
746-675 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
746-676 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
746-670 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ปริญญาโท 
747-512 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับนักวิจัย      3((2)-2-5) 
747-513 การตัดสินใจจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล     3((2)-2-5) 
747-521 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ     3((2)-2-5) 
747-522 เทคนิคการพยากรณ์       3((2)-2-5) 
747-523 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่      3((2)-2-5) 
747-524 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง     3((2)-2-5) 
747-531 สารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูล    3((2)-2-5) 
747-541 สโมสรวารสาร        1(0-2-1) 
747-542 การเขียนงานทางวิชาการ      1(0-2-1) 
747-543 ชุดวิชาวิธีวิทยาการวิจัย       6((4)-4-10) 
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747-544 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล      6((4)-4-10) 
747-571 สัมมนา         1(0-2-1) 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ระดับปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Sapkota, N., Gautam, N., Lim, A. and Ueranantasun, A. (2020). Estimation of under-5 child 
mortality rates in 52 low-migration countries. Child Health Nursing Research, 26(4), 463-
469. 

2. Ningrum, P.K., Pansombut, T., Ueranantasun, A. (2020). Text mining of online job 
advertisements to identify direct discrimination during job hunting process: A case study 
in Indonesia. PLoS ONE, 15(6), doi: 10.1371/journal.pone.0233746 

3. Kraonual, S., Lim, A., Ueranantasun, A. and Kakchapati, S. (2019). Patient and injury 
characteristics associated with road traffic mortality in general hospitals in Southern 
Thailand. Asian Biomedicine, 13(2), 71-77. 

4. Gautam, N., Lim, A. and Ueranantasun, A. (2019). Demographic and regional trends of 
smoking among Thai females from 1986 to 2014. Epidemiology, Biostatistics and Public 
Health, 16(3), e13072-1-e13072-6.  

5. ชวนัสถ์ เจนการ, ณัฐพล แสงอรุณ, อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ และ สันธนา ชัยมนตรี. (2562). การจัดทำ
ระบบทดลองการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์และกำหนดมาตรฐานการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและกระบวนการทพงานในคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารกระบวนการยุติธรรม, 
12(2), 1-25. 

6. Sharma, P., Ueranantasun, A., Tongkumchum, P. and Eso, M. (2019). Modelling of 
chlorophyll-a concentration patterns from satellite data using cubic spline function in 
Pattani Bay, Thailand. Nature Environment and Pollution Technology, 18(3), 1053-1062. 
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7. Sharma, I., Tongkumchum, P. and Ueranantasun, A. (2018).  Modeling of land surface 
temperature to determine temperature patterns and detect their association with altitude 
in the Kathmandu Valley of Nepal. Chiang Mai University Journal of Natural Sciences, 17(4), 
275-288. 

8. Sae-Tae, N., Lim, A., Kakchapati, S. and Ueranantasun, A. (2018). Hospital reported factors 
associated with mortality among road traffic accident victims in Southern Thailand. The 
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 49(4), 717-726. 

9. Gautam, N., Ueranantasun A. and Lim, A. (2018). The models of age-specific mortality rates 
and their patterns from female total population counts. Journal of Population and Social 
Studies, 26(3), 235-247. 

10. Sharma, I., Ueranantasun, A. and Tongkumchum, P. (2018).  Modeling of satellite data to 
identify the patterns and trends of vegetation index in Kathmandu Valley, Nepal from 
2000 to 2015. Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering), 80(4), 125-133. 

11. Singh, U., Ueranantasun, A. and Kuning, M. (2018).  Socio-demographic factors associated 
with low birth weight in Nepal using imputation of missing determinants. Pertanika Journal 
of Science & Technology (JST), 26(2), 616-625.  

12. Pipatjaturon, N., Tongkumchum, P. and Ueranantasun A. (2017).  Estimating lung cancer 
deaths in Thailand based on verbal autopsy study in 2005. Pertanika Journal of Science & 
Technology, 25(2), 469-478. 

13. Singh, U., Ueranantasun, A. and Kuning M. (2017). Factors associated with low birth weight 
in Nepal using multiple imputation. BMC Pregnancy and Childbirth, 17(67), 1-10. 

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1. Gautam, N., Lim, A., Ueranantasun, A. and Kuning, M. (2017). Trends of age-specific 

mortality rates for female in 54 of the world’s most populous countries. The 2nd ISI 
Regional Statistics Conference, Bali International Convention Center. Bali, Indonesia, 
March 20-24, 815-819. 

2. Sharma, I., Tongkumchum, P. and Ueranantasun, A. (2017). Modeling of temperature 
patterns in Kathmandu Valley of Nepal from 2000 to 2016. The 2nd ISI Regional Statistics 
Conference Bali International Convention Center. Bali, Indonesia, March 20-24, 1003-
1007. 

 2.3 หนังสือ ตำรา     ไม่มี 
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4.  ดร.อารินดา มะอาลี 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (วธิีวิทยาการวิจัย) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
746-461 สัมมนา        1(0-2-1) 
746-462 โครงงานวิจัย        3(0-9-0) 
747-102 ข้อมูลนี้มีคำตอบ       2(2-0-4) 
747-101 สถิติในชีวิตยุคใหม่       3(2-2-5) 
746-231 การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์     3(3-0-6) 
747-241 การจัดการข้อมูล       3(2-3-4) 
747-322 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง       3(2-3-4) 
747-323 การวิเคราะห์การถดถอย       3(2-3-4) 
747-325 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุเชิงสถิติ      3(2-3-4) 
747-332 แผนแบบการทดลอง       3(2-3-4) 
747-337 ตัวแบบสถิติ 2        3(2-3-4) 
747-432 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม      3(2-3-4) 
747-434 ตัวแบบและการคำนวณทางสถิติ      3(2-3-4) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท 
747-516 หัวข้อพิเศษ        1(0-2-1) 
747-521 สถิติสำหรับงานวิจัย       3(2-2-5) 
747-571 สัมมนา        1(0-2-1) 
747-581 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ปริญญาเอก  
747-675 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
747-676 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-670 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ปริญญาโท 
747-513 การตัดสินใจจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล     3((2)-2-5) 
747-521 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ     3((2)-2-5) 
747-522 เทคนิคการพยากรณ์       3((2)-2-5) 
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747-523 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่      3((2)-2-5) 
747-524 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง     3((2)-2-5) 
747-531 สารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูล    3((2)-2-5) 
747-541 สโมสรวารสาร        1(0-2-1) 
747-542 การเขียนงานทางวิชาการ      1(0-2-1) 
747-543 ชุดวิชาวิธีวิทยาการวิจัย       6((4)-4-10) 
747-544 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล      6((4)-4-10) 
747-571 สัมมนา        1(0-2-1) 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
 747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Tulu, H.D. Lim, A., Ma-a-Lee, A., Bundhamcharoen, K. and Makka, N. (2020). Prediction of 
HIV mortality in Thailand using three data sets from the National AIDS Program database. 
Sains Malaysiana, 49(1), 155-160. 

2. Suwanro, S., Tongkumchum, P., Choonpradub, C., Ma-a-lee, A. and Dureh, N. (2018). Socio-
economic status of youth non-participation in Yala province: Population-based study using 
Thailand 2000 census data. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(1), 129-134. 

3. Ma-a-lee, A., Pipatjaturon, N. and Tongkumchum, P. (2018). Correcting misreported 
multinomial outcome based on logistic regression model with application to stroke 
mortality data in Thailand. Walailak Journal of Science and Technology, 15(5), 397-408. 

4. Ma-a-lee, A., Tongkumchum, P. and Pipatjaturon, N. (2018). A statistical method for 
comparing stroke death rates in Suphan Buri with Bangkok in 2005. Al-Nur Journal, 12(23), 
51-65. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/24523151
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5. สุรีรัตน์ รงเรือง, ขวัญชัย วัฒนศักดิ์, อารินดา มะอาลี. (2560). การศึกษา ปัญหา อุปสรรคและความ
ต้องการในการออกกำลังกายของสตรีที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิม. วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, 
9(1), 167-179. 

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1. Sama, R., Ma-A-Lee, A., Musikasuwan, S. and Choosong, T. (2020). Seasonal Pattern of Air 

Pollution in Metropolitan Area in the Central of Thailand, during 1995 to 2018. 
International conference global society for research and development. 5-6 March, 2020, 
Bangkok, Thailand, 21-24. 

2.3  หนังสือหรือตำรา ไม่มี 
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5.  ดร.นูริน  ดือเร๊ะ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (วธิีวิทยาการวิจัย) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
747-101 สถิติในชีวิตยุคใหม่       3(2-2-5) 
747-102 ข้อมูลนี้มีคำตอบ       2(2-0-4) 
746-231 การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์     3(3-0-6) 
747-322 เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง       3(2-3-4) 
747-323 การวิเคราะห์การถดถอย       3(2-3-4) 
747-325 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุเชิงสถิติ      3(2-3-4) 
747-332 แผนแบบการทดลอง       3(2-3-4) 
747-337 ตัวแบบสถิติ 2        3(2-3-4) 
747-432 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลุ่ม      3(2-3-4) 
747-434 ตัวแบบและการคำนวณทางสถิติ      3(2-3-4) 
746-401 เตรียมสหกิจศึกษา       1(0-2-1) 
746-402 สหกิจศึกษา        6(0-36-0) 
746-403 การฝึกงาน        0(0-300-0) 
746-461 สัมมนา        1(0-2-1) 
746-462 โครงงานวิจัย        3(0-9-0) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท 
747-511 การวิจัยเชิงคุณภาพ       3((2)-2-5) 
747-512 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับนักวิจัย      3((2)-2-5) 
747-513 การตัดสินใจจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล     3((2)-2-5) 
747-521 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ     3((2)-2-5) 
747-522 เทคนิคการพยากรณ์       3((2)-2-5) 
747-523 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่      3((2)-2-5) 
747-524 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง     3((2)-2-5) 
747-531 สารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูล    3((2)-2-5) 
747-511 การออกแบบงานวิจัย       3(2-2-5) 
747-516 หัวข้อพิเศษ        1(0-2-1) 
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747-571 สัมมนา        1(0-2-1) 
747-581 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ปริญญาเอก 
747-675 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 747-676 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-670 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ปริญญาโท 
747-531 สารสนเทศศาสตร์และการวิเคราห์ข้อมูล     3((2)-2-5) 
747-541 สโมสรวารสาร        1(0-2-1) 
747-542 การเขียนงานทางวิชาการ      1(0-2-1) 
747-543 ชุดวิชาวิธีวิทยาการวิจัย       6((4)-4-10) 
747-544 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล      6((4)-4-10) 
747-571 สัมมนา        1(0-2-1) 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Lim, A., Taufik, F.F., Tongkumchum, P. and Dureh, N. (2020). Comparison of different 

supervised machine learning algorithms for the prediction of tuberculosis mortality. 
Advances and Applications in Statistics, 62(2), 185-201. 

2. Dureh, N. and Tongkumchum, P. (2019). A comparison of logistic regression and      
machine learning algorithm applied to zero counts data in contingency tables. Advance 
and Applications in Statistics, 55(1), 67-76. 
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3. Suwanro, S., Tongkumchum, P., Choonpradub , C., Ma-a-lee, A. and Dureh, N. (2018). Socio-
economic status of youth non-participation in Yala province: Population-based study using 
Thailand 2000 census data. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(1), 129-134. 

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1. Taufik, M.R., Lim, A., Tongkumchum, P., Dureh, N. (2018). Predicting TB death using decision 
tree model in reliable mortality data. International Conference on Applied Statistics (ICAS), 
24-26 October 2018. Bangkok, Thailand. 84-88. 

2. Taufik, M.R., Lim, A, Tongkumchum, P, Dureh, N. (2018). Predicting TB death using logistics 
regression and decision tree on VA data. 5th International Conference on Research, 
Implementation and Education of Mathematics and Science, 7-8 May 2018. Yogyakarta, 
Indonesia. M7-M14. 

3. Taufik, M.R., Lim, A., Tongkumchum, P., Dureh, N. (2017). Forecasting of Dow Jones 
industrial average by using wavelet fuzzy time series and ARIMA. Proceedings 2nd ISI 
Regional Statistics Conference, 20-24 March 2017. Bali, Indonesia. 419-425. 

2.3 หนังสือหรือตำรา ไม่มี 
  

https://www.sciencedirect.com/science/journal/24523151
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6.  ดร.มายือนิง  อิสอ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (วธิีวิทยาการวิจัย)  

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
746-461 สัมมนา        1(0-2-1) 
746-462 โครงงานวิจัย        3(0-9-0) 
746-453 หัวข้อพิเศษ        1(0-2-1) 
747-101 สถิติในชีวิตยุคใหม่       3(2-2-5) 
747-102 ข้อมูลนี้มีคำตอบ       2(2-0-4) 
747-241 การจัดการข้อมูล       3(2-3-4) 
747-332 แผนแบบการทดลอง       3(2-3-4) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท 
748-512 การจัดการฐานข้อมูลและสารสนเทศ     3(2-2-5) 
747-516 หัวข้อพิเศษ        1(0-2-1) 
747-571 สัมมนา        1(0-2-1) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ปริญญาเอก 
747-675 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
747-676 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-670 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ปริญญาโท 
747-512 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับนักวิจัย      3((2)-2-5) 
747-513 การตัดสินใจจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล     3((2)-2-5) 
747-521 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ     3((2)-2-5) 
747-522 เทคนิคการพยากรณ์       3((2)-2-5) 
747-523 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่      3((2)-2-5) 
747-524 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง     3((2)-2-5) 
747-531 สารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูล    3((2)-2-5) 
747-541 สโมสรวารสาร        1(0-2-1) 
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747-542 การเขียนงานทางวิชาการ      1(0-2-1) 
747-543 ชุดวิชาวิธีวิทยาการวิจัย       6((4)-4-10) 
747-544 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล      6((4)-4-10) 
747-571 สัมมนา        1(0-2-1) 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ระดับปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 
ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 
2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Lee, B., Eso, M., Lim, A. and McNeil, D. (2020). Can crude oil prices predict world tuna prices? 
Songklanakarin Journal of Science and Technology, 42(6), 1221-1226. 

2. Owusu, B.E., McNeil, R. and Eso, M. (2019). Statistical modelling of 5-day average rainfall 
in Australia during 1950-2013. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 41(4), 
870-878. 

3. Ueranantasun, A., Tongkumchum, P., Eso, M. and Sharma, P. (2019). Modelling of 
chlorophyll-a concentration patterns from satellite data using cubic spline function in 
Pattani Bay, Thailand. Nature Environment and Pollution Technology, 18(3), 1053-1062. 

4. Makond, B. and Eso, M. (2019). Predictive models for classifying the outcomes of violence: 
case study for Thailand’s Deep South. Advances in Decision Sciences, 23(3), 56-92. 

5. Kuning, M., Chesoh, S., Srisuan, K., Taufik, M.R., Sharma, P., Panatnachee, S. and Eso, M. 
(2018). Attitude and management of second-hand products in developing countries. 
Academic Services Journal, Prince of Songkla University, 29(3), 162-169. 

6. Awang, H., Tan, L.Y., Mansor, N., Tongkumchum, P. and Eso, M. (2017). Factors related to 
successful return to work following multidisciplinary rehabilitation. Journal of 
Rehabilitation Medicine, 49(6), 520–525. 

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม  ไม่มี 
2.3 หนังสือ ตำรา  ไม่มี 
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7.  Prof. Dr. Don McNeil 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Statistics) 

ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
747-581 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
747-670 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ปริญญาโท 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ปริญญาเอก 
747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Wongsai, N, Wongsai, S., Lim, A., McNeil, D. and Huete, A.R. (2020). Impacts of spatial 

heterogeneity patterns on long-term trends of Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS) land surface temperature time series. Journal of Applied 
Remote Sensing, 14(1), doi: 10.1117/1.JRS.14.014513 

2. Wongsai, N, Wongsai, S., Lim, A., McNeil, D. and Huete, A.R. (2020). Statistical model for 
land surface temperature change over mainland Southeast Asia. International Journal of 
Geoinformatics, 16(2), 33-39. 

3. Lee, B., Eso, M., Lim, A. and McNeil, D. (2020). Can crude oil prices predict world tuna prices? 
Songklanakarin Journal of Science and Technology, 42(6), 1221-1226. 

4. Prasetya, T.A.E., Munawar, Chesoh, S. Lim, A. and McNeil, D. (2020). Systematic measurement 
of temperature change in Sumatra Island: 2000-2019 MODIS data study. Journal of Climate 
Change, 6(1), 1-6, doi: 10.3233/JCC200001. 

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม    ไม่มี 
2.3 หนังสือหรือตำรา    ไม่มี 
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8.  ผศ.ดร. รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
746-141 แคลคูลัส 1        3(3-0-6) 
746-142 แคลคูลัส 2         3(3-0-6) 
746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร      2(2-0-4) 
746-272 ทฤษฎีการคณนาเบื้องต้น      3(2-3-4) 
746-354 เรขาคณิต        3(3-0-6) 
746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ      3(3-0-6) 
746-391 ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์   3(2-3-4) 
746-451 สัมมนา        3(0-9-3) 
746-452 โครงงานวิจัย        1(0-2-1) 
747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงทัศน์   3(2-3-4) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท 
746-521 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญขั้นสูง      3(3-0-6) 
746-661 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์     3(3-0-6) 
746-691 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
746-692 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
746-693 สัมมนา 3        1(0-2-1) 
746-699 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
747-516 หัวข้อพิเศษ        1(0-2-1) 
747-571 สัมมนา        1(0-2-1) 
747-581 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ปริญญาโท 
747-513 การตัดสินใจจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล     3((2)-2-5) 
747-521 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ     3((2)-2-5) 
747-522 เทคนิคการพยากรณ์       3((2)-2-5) 
747-523 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่      3((2)-2-5) 
747-524 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง     3((2)-2-5) 
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747-531 สารสนเทศศาสตร์และการวิเคราห์ข้อมูล     3((2)-2-5) 
747-541 สโมสรวารสาร        1(0-2-1) 
747-542 การเขียนงานทางวิชาการ      1(0-2-1) 
747-543 ชุดวิชาวิธีวิทยาการวิจัย       6((4)-4-10) 
747-544 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล      6((4)-4-10) 
747-571 สัมมนา        1(0-2-1) 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ระดับปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
 747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Saelim, R., Musikasuwan, S. and Chaetae, N. (2020). Land surface temperature changes in 

Songkhla, Thailand from 2001 to 2018. Naresuan Unversity Journal of Science and 
Technology. 28(3), 39-45. 

2. Phon-On, A. and Saelim, R. (2019). Quadratic polynomials with rational roots and integer 
coefficients in arithmetic progression. Thai Journal of Mathematics, 17(2), 293-303.  

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1. Sukkhum, S., Lim, A., Saelim, R. and Ingviya, T. (2020). Seasonal patterns and trends of air 

pollutant concentrations in Chiang Mai and Lampang provinces (Thailand): 2004-2018. 
International Conference on Chemical, Agricultural, Biological and Environmental 
Science, 5-6 March 2020, Bangkok, Thailand. 8-13. 

2.3 หนังสือหรือตำรา  ไม่มี 
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9.  ผศ.ดร.สล้าง มุสิกสุวรรณ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Computer Science) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
747-461 สัมมนา        1(0-2-1) 
746-462 โครงงานวิจัย        3(0-9-0) 
748-121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1      3(2-3-4) 
748-312 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ    3(2-3-4) 
748-225 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี      3(2-3-4) 
748-333 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ     3(2-3-4) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาโท 
746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
746-691 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
746-692 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
746-693 สัมมนา 3        1(0-2-1) 
746-698 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
746-699 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
747-571 สัมมนา        1(0-2-1) 
747-581 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ระดับปริญญาโท 
747-513 การตัดสินใจจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมูล     3((2)-2-5) 
747-521 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ     3((2)-2-5) 
747-522 เทคนิคการพยากรณ์       3((2)-2-5) 
747-523 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่      3((2)-2-5) 
747-524 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไม่มีโครงสร้าง     3((2)-2-5) 
747-531 สารสนเทศภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูล    3((2)-2-5) 
747-541 สโมสรวารสาร        1(0-2-1) 
747-542 การเขียนงานทางวิชาการ      1(0-2-1) 
747-543 ชุดวิชาวิธีวิทยาการวิจัย       6((4)-4-10) 
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747-544 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล      6((4)-4-10) 
747-571 สัมมนา        1(0-2-1) 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ระดับปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Saelim, R., Musikasuwan, S. and Chaetae, N. (2020). Land surface temperature changes in 

Songkhla, Thailand from 2001 to 2018. Naresuan Unversity Journal of Science and 
Technology. 28(3), 39-45. 

2. McNeil, N., Chuai-aree. S., Musikasuwan, S. and Owusu, B. E.  (2019). Statistical analysis of 
solar radiation in Southern Thailand. Nature Environment & Pollution Technology, 18(2), 
543-548. 

3. Septiarini, T.W. and Musikasuwan, S. (2018). Investigating the performance of ANFIS 
model to predict the hourly temperature in Pattani, Thailand. Journal of Physics: 
Conference Series, 1097, doi: 10.1088/1742-6596/1097/1/012085. 

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1. Septiarini, T.W. and Musikasuwan, S. (2018). Adaptive Neuro Fuzzy Inference System 
(ANFIS) for predicting the hourly temperature in Pattani, Thailand. The International 
Conference on Applied Statistics, 24-26 October 2018, Bangkok, Thailand. pp. 147-151. 

2. Septiarini, T. W. and Musikasuwan, S. (2017). Application of fuzzy time series to forecast 
Indonesia stock exchange (IDX) composite. The International Statistics Institute-Regional 
Statistics Conference, 20-24 March 2017, Bali, Indonesia. pp. 414-418. 

2.3 หนังสือหรือตำรา ไม่มี 
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10.  รศ.ดร.อารียุทธ สมาแอ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
746-113 คณิตศาสตร์ 1        3(3-0-6) 
746-114 คณิตศาสตร์ 2        3(3-0-6) 
746-211 คณิตศาสตร์ 3        3(3-0-6) 
746-227 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์      3(3-0-6) 
746-377 ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์      3(3-0-6) 
746-344 ทอพอโลยีเบื้องต้น       3(3-0-6) 
746-342 คณิตวิเคราะห์        3(3-0-6) 
746-441 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน      3(3-0-6) 
747-461 สัมมนา        1(0-2-1) 
746-462 โครงงานวิจัย        3(0-9-0) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ปริญญาโท 
746-513 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์     3(3-0-6) 
746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
746-691 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
746-692 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
746-693 สัมมนา 3        1(0-2-1) 
746-698 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
746-699 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ระดับปริญญาโท 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ระดับปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Sama-Ae, A. and Phon-On, A. (2019). Total curvature and some characterizations of 

cloased curves in CATk spaces. Geometriae Dedicata, 199(1), 281-290. 
2. Phon-on. A., Makaje, N., Sama-Ae, A. and Khongraphan, K. (2019). An inertial Siteration 

process. Fixed Point Theory and Applications, 4, doi: 10.1186/s13663-019-0654-7. 
3. Lim, A., Makaje, N., Wobil, P. and Sama-Ae, A. (2018). Neonatal mortality at the neonatal 

unit: the situation at a teaching hospital in Ghana. African Health Science, 18(2), 369–377.  
4. Lim, A., Makaje, N., Sama-Ae, A., Owusu. B.E. and Arbu, N. (2018). Age-specific fertility rate 

projections in West Africa. Journal of Population and Social Studies, 26(2), 119–127. 
5. ปาฮามี อาแว, อลิสรา ชมชื่น และ อารียุทธ สมาแอ. (2561). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ

สอนมโนทัศน์ที่มีต่อมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์, วารสารเกษมบัณฑิต, 19(2), 108-
124 

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1. อาภรณ์ ฟักแก้ว, อลิสรา ชมชื่น และอารียุทธ สมาแอ. (2562). การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้

โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของไพรีและไคเรนกับการจัดการ เรียนรู้ตาม
ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. การประชุม วิชาการระดับชาติ
ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the Future”, วันที่ 18–
19 กรกฎาคม 2562. ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา. 612 – 624.  

2.3 หนังสือหรือตำรา  ไม่มี 
 
 
  

https://doi.org/10.1186/s13663-019-0654-7
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7202659046&zone=
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6306982/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7202659046&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57202731394&zone=
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11.  รศ.ดร.อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์       2(2-0-4) 
746-103 ฟินแมท        2(2-0-4) 
746-461 สัมมนา        1(0-2-1) 
746-462 โครงงานวิจัย        3(0-9-0) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาโท 
746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
746-691 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
746-692 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
746-693 สัมมนา 3        1(0-2-1) 
746-698 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
746-699 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
747-527 สถิติคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
747-528 สถิติคณิตศาสตร์ขั้นสูง       3(3-0-6) 
747-525 เทคนิคการพยากรณ์       3(2-3-4) 
ระดับปริญญาเอก 
747-675 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 747-676 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-670 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ระดับปริญญาโท 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ระดับปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Chuarkham, K., Intarasit A. and Riyapan, P. (2019). Ruin probability for Hypo-exponential 

claim in classical risk process with reinsurance. Advances in Differential Equations and 
Control processes, 20(1), 37-51. 

2. อาทิตย์ อินทรสิทธิ์, ภาขวัญ ริยาพันธ์, อารีนา ฮะซานี และครรชิต เชื้อขำ (2562) การศึกษาผลสัมฤทธิ์
การเรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่ กรณีศึกษาวิชา 746-101 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2/2560. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 42(2), 91-108 

3. Muangprathub, J., Kajornkasirat, S., Wanichsombat, A., Saelee, J., Boonjing, V., Saelee, J. 
and Intarasit, A. (2019). A knowledge integrated case-based classifier. International 
Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 29(6), 849-871. 

4. Waeto, S., Chuarkham, K. and Intarasit, A. (2017). Forecasting time series movement 
direction with hybrid methodology. Journal of Probability and Statistics, 2017, doi: 
10.1155/2017/3174305. 

5. ภาขวัญ ริยาพันธ์ และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. (2560). การจัดเรียงเมล็ดดอกทานตะวันและการบรรจุที่มี
ประสิทธิภาพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 27(2), 393-403. 

6. นิฟาตมะห์ มะกาเจ และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. (2560). ปัญหาผกผันและการประยุกต์ในด้านการเงิน. 
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 27(3), 589-601. 

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
  ไม่มี 
2.3 หนังสือ ตำรา 

1. อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ ภาขวัญ ริยาพันธ์ และนิฟาตมะห์ มะกาเจ. (2562). คณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา, 
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปัตตานี. 251 
หน้า. ISBN: 978-616-485-717-9. 

2. อาทิตย์ อินทรสิทธิ์. (2561). คณิตศาสตร์ในการด้านการเงินและการลงทุน, ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา 
สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปัตตานี. 362 หน้า. ISBN: 978-616-
478-331-7. 

 
  

https://doi.org/10.1155/2017/3174305
https://doi.org/10.1155/2017/3174305
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12.  รศ.ดร.อนิรุทธ ผลอ่อน 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Pure Mathematics) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
746-101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6) 
746-103 ฟินแมท        2(2-0-4) 
746-105 คณิตศาสตร์สำหรับสังคมศาสตร์      3(3-0-6) 
746-113 คณิตศาสตร์ 1         3(3-0-6) 
746-114 คณิตศาสตร์ 2         3(3-0-6) 
746-221 พีชคณิตเชิงเส้น        3(3-0-6) 
746-225 หลักคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
746-342 คณิตวิเคราะห์        3(3-0-6) 
746-344 ทอพอโลยีเบื้องต้น       3(3-0-6) 
746-377 ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์      3(3-0-6) 
746-461 สัมมนา        1(0-2-1) 
746-462 โครงงานวิจัย        3(0-9-0) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาโท 
746-511 การวิเคราะห์ประยุกต์ 1       3(3-0-6) 
746-513 การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันและการประยุกต์     3(3-0-6) 
746-661 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์     3(3-0-6) 
746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์     3(3-0-6) 
746-691 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
746-692 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
746-693 สัมมนา 3        1(0-2-1) 
746-698 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
746-699 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ระดับปริญญาโท 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
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ระดับปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Phon-On, A. and Saelim, R. (2019). Quadratic ploynomials with rational roots and integer 

coefficients in arithmetic progression. Thai Journal of Mathematics. 17(2), 293-303 
2. Phon-on. A., Makaje, N., Sama-Ae, A. and Khongraphan, K. (2019). An inertial Siteration 

process. Fixed Point Theory and Applications, 4, doi: 10.1186/s13663-019-0654-7. 
3. Sama-Ae, A., and Phon-On, A. (2019). Total curvature and some characterizations of 

cloased curves in CATk spaces. Geometriae Dedicata. 199(1), 281-290. 

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม  ไม่มี 

2.3 หนังสือ ตำรา 
1. Aniruth Phon-On. (2017). Introduction to Real Analysis. Pattani, Division of Educational 

Technology. 236 pp. ISBN: 978-616-478-336-2. 
 
  

https://doi.org/10.1186/s13663-019-0654-7
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13.  ผศ.ดร.สมพร ช่วยอารีย์ 
วุฒิการศึกษา  Dr. rer. nat. (Applied Mathematics)  

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
746-226 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย       3(2-3-4) 
746-373 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์       3(2-3-4) 
746-461 สัมมนา        1(0-2-1) 
746-462 โครงงานวิจัย        3(0-9-0) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาโท 
746-690 หัวข้อคัดสรรทางคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
746-691 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
746-692 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
746-693 สัมมนา 3        1(0-2-1) 
746-698 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
746-699 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
747-581 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ระดับปริญญาเอก 
747-675 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 747-676 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-670 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ระดับปริญญาโท 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ระดับปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Pongsiri, N., McNeil, R. and Chuai-Aree, S. (2020). Trends in tidal levels and mean sea 

level in the Gulf of Thailand. Ocean Science Journal, 55, 495–503. 
2. McNeil, N., Chuai-aree. S., Musikasuwan, S. and Owusu, B. E. (2019). Statistical analysis of 

solar radiation in Southern Thailand. Nature Environment and Pollution Technology, 
18(2), 543-548. 

3. Bahtiar, S., Chuai-Aree, S. and Busaman, A. (2018). A numerical algorithm and 
visualization software for flood simulation in urban area: A case study of West Jakarta, 
Indonesia. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 12, 147-153.  

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม  ไม่มี 

2.3 หนังสือ ตำรา  ไม่มี 
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14.  ดร.ทัดดาว ปานสมบัติ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D (Computer Science) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล       2(2-0-4) 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์       2(2-0-4) 
746-103 ฟินแมท        2(2-0-4) 
746-229 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
746-402 สหกิจศึกษา        6(0-36-0) 
747-461 สัมมนา        1(0-2-1) 
746-462 โครงงานวิจัย        3(0-9-0) 
747-325 การวิเคราะห์ตัวแปรพหุ       3(2-3-4) 
748-001 เทคโนโลยีสารสนเทศ         3(2-2-5) 
748-121 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1     3(2-2-5) 
748-341 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เบื้องต้น      3(2-3-4) 
748-442 ปัญญาประดิษฐ์        3(3-0-6) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาโท 
747-581 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ระดับปริญญาโท 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ระดับปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Ningrum, P.K., Pansombut, T., Ueranantasun, A. (2020). Text mining of online job 

advertisements to identify direct discrimination during job hunting process: A case study 
in Indonesia. PLoS ONE, 15(6), doi: 10.1371/journal.pone.0233746. 

2. Pansombut, T., Wikaisuksakul, S., Khongkraphan, K. and Phon-on, A. (2019). Convolutional 
neural networks for recognition of lymphoblast cell images. Computational Intelligence 
and Neuroscience, 2019, doi: 10.1155/2019/7519603. 

3. Bekoe, C., Pansombut, T., Riyapan, P., Kakchapati, S. and Phon-On, A. (2017). Modeling 
the geographic consequence and pattern of dengue fever transmission in Thailand. 
Journal of Research in Health Sciences, 17(2), 378–378. 

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 
1. Ma, S., Riyapan, P. and Pansombut, T. (2561). Mathematical derivations of the energy 

function and parameter’s update rules for a continuous restricted Boltzmann machine. 
The 23rd Annual Meeting in Mathematics, กรุงเทพมหานคร, 3-5 พฤษภาคม 2561. 272-277. 

2.3 หนังสือ ตำรา   ไม่มี 
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15.  ดร.ภาขวัญ ริยาพันธ์ 
วุฒิการศึกษาสูงสุ  Ph.D.(Applied Mathematics) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์       2(2-0-4) 
746-103 ฟินแมท        2(2-0-4) 
746-242 สมการเชิงอนุพันธ์เชิงสามัญ      3(3-0-6) 
746-461 สัมมนา        1(0-2-1) 
746-462 โครงงานวิจัย        3(0-9-0) 
746-454 สัมมนา        1(0-2-1) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาโท 
746-521 สมการเชิงอนุพันธ์ขั้นสูง       3(3-0-6) 
746-691 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
746-692 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
746-693 สัมมนา 3        1(0-2-1) 
ระดับปริญญาเอก 
747-670 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ระดับปริญญาโท 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ระดับปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Chuarkham, K., Intarasit A. and Riyapan, P. (2019). Ruin probability for Hypo-
exponentialclaim in classical risk process with reinsurance. Advances in Differential 
Equations and Control processes, 20(1), 37-51. 

2. อาทิตย์ อินทรสิทธิ์, ภาขวัญ ริยาพันธ์, อารีนา ฮะซานี และครรชิต เชื้อขำ (2562) การศึกษาผลสัมฤทธิ์การ
เรียนโดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในห้องเรียนขนาดใหญ่ กรณีศึกษาวิชา 746-101 คณิตศาสตร์ใน
ชีวิตประจำวัน ปีการศึกษา 2/2560. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 42(2), 91-108 

3. Bekoe, C., Pansombut, T., Riyapan, P., Kakchapati, S. and Phon-On, A. (2017). Modeling the 
geographic consequence and pattern of dengue fever transmission in Thailand. Journal of 
Research in Health Sciences, 17(2), 378–378. 

4. ภาขวัญ ริยาพันธ์ และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. (2560). การจัดเรียงเมล็ดดอกทานตะวันและการบรรจุที่มี
ประสิทธิภาพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 27(2), 393-403. 

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1. Ma, S., Riyapan, P. and Pansombut, T. (2561). Mathematical derivations of the energy 
function and parameter’s update rules for a continuous restricted Boltzmann machine. 
The 23rd Annual Meeting in Mathematics, กรุงเทพมหานคร, 3-5 พฤษภาคม 2561. 272-277. 

2.3 หนังสือ ตำรา  

1. อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ ภาขวัญ ริยาพันธ์ และนิฟาตมะห์ มะกาเจ. (2562). คณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา, 
ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปัตตานี. 251 
หน้า. ISBN: 978-616-485-717-9. 

 



 

 

156 

16.  ดร.อารีนา ฮะซานี 
 วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Applied Mathematics) 
ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
746-102 สมาร์ตแมท สมาร์ตไลฟ์       2(2-0-4) 
746-103 ฟินแมท        2(2-0-4) 
746-221 พีชคณิตเชิงเส้น        3(3-0-6) 
746-243 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น      3(3-0-6) 
746-377 ทฤษฎีจำนวนและการประยุกต์      3(3-0-6) 
746-401 เตรียมสหกิจศึกษา       1(0-2-1) 
746-402 สหกิจศึกษา        6(0-36-0) 
746-403 การฝึกงาน        0(0-300-0) 
746-461 สัมมนา        1(0-2-1) 
746-462 โครงงานวิจัย        3(0-9-0) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาโท 
746-541 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข       3(3-0-6) 
746-691 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
746-692 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
746-699 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ระดับปริญญาโท 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ระดับปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 
1. Hazanee, A., Lesnic, D., Ismailov, M. I. and Kerimov, N. B. (2019). Inverse time-dependent 

source problems for the heat equation with nonlocal boundary conditions. Applied 

Mathematics and Computation, 346, 800-815. 

2. Hussein, M.S., Lesnic, D., Johansson, B.T. and Hazanee, A. (2018). Identification of a multi-

dimensional space-dependent heat source from boundary data, Applied Mathematical 

Modelling, 54, 202-220. 

3. อารีนา ฮะซานี. (2561). ระเบียบวิธีปริพันธ์จำกัดที่สร้างจากกฎสี่เหลี่ยมคางหมูสำหรับการแก้ปัญหา

ผกผันของสมการความร้อนและเงื ่อนไขค่าขอบไม่เฉพาะที่ . วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 23(3), 1345-

1358. 

4. อารีนา ฮะซานี. (2561). ระเบียบวิธีปริพันธ์จำกัดสำหรับการแก้สมการเชิงอนุพันธ์. วารสารวิทยาศาสตร์

บูรพา, 23(1), 288-303. 

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม 

1. Hazanee, A. (2017). Finite integration method for the time-dependent heat source 

determination of inverse problem. The 6th Burapha University International Conference 

2017, Holiday Inn Hotel, Pattaya, August 3-4, 2017. 391–401. 

2. Lesmana, R., Hazanee, A., Phon-On, A. and Saelee, J. (2017). A finite integration method 

for a time-dependent heat source identification of inverse problem. The 5th ASEAN 

Academic Society International Conference (AASIC2017), Khon Kaen University, Khon 

Kaen, July 26-27. 444–451. 

2.3 หนังสือ ตำรา   ไม่มี 



 

 

158 

17.  รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม 

วุฒิการศึกษาสูงสุด  Ph.D. (Fishery Tachnology) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
730-121 Introduction to Fishery Technology     3(3-0-6) 
730-122 Biology of Fish        3(2-3-4) 
730-225 Aquatic Ecology and Conservation     3(2-3-4) 
730-341 Fishery Laws         3(3-0-6) 
730-343 Oceanography       3(2-3-4) 
730-491 Seminar        1(0-2-1) 
730-492 Special Problems in Fishery Technology    1(0-2-1) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑิตศึกษา 
ระดับปรัญญาโท 
730-551 Advance in Aquatic Ecology      3(2-3-4) 
730-552 Integrated Tropical Coastal Zone Management   3(2-3-4) 
730-553 Marine and Coastal Ecosystems and Biodiversity   3(2-3-4) 
730-554 Environmental Impact Assessment for Coastal Resources  3(2-3-4) 
730-555 Fishery Resource  Management     3(2-3-4) 
730-591 Thesis         36(0-108-0) 
730-592 Thesis         18(0-54-0) 
730-594 Integrated Fishery Science and Technology    3(2-3-4) 
730-595 Seminar in Fishery Science and Technology  I   1(0-2-1) 
730-596 Seminar in Fishery Science and Technology  II   1(0-2-1) 
730-597 Advance and Innovation in Fishery Science and Technology 1(0-2-1) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ระดับปริญญาโท 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ระดับปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
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747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 

ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Chuaykaur, K., Hajisamae, S., Ruangchuay, R., Dinh, T.D. and Hisyam, F. (2020). Diet and 
food partitioning between juvenile of Epinephelus coioides (Perciformes: Epinephelidae) 
and other co-existing juvenile fishes in shallow waters of Thailand and Malaysia. Aquatic 
Living Resources, 33(12), 1-10. Doi: 10.1051/alr/2020013 

2. Hisyam, F., Hajisamae, S., Ikhwanuddin, M. and Pradit, S. (2020). Distribution pattern and 
habitat shift during ontogeny of the blue swimming crab, Portunus pelagicus LINNAEUS, 
1758) (BRACHYURA, PORTUNIDAE). Crustaceana, 93(1), 17-32.  

3. Azahari, M., Hassan, M., Hajisamae, S., Ali, N.A., Hisyam, F. and Abd Aziz, H. (2020). Effect 
of coconut leaves, coconut palm (Cocos nucifera) as artificial bait on the catch of fish 
traps at Telaga Batin Water, Terengganu. Scientific Journal of Fisheries and Marine, 12(1), 
1-9. doi: 10.20473/jipk.v12i1.18094 

4. Aedasong, A., Roongtawanreongsri, A., Hajisamae, S. and James, D. (2019). Ecosystem 
services of a wetland in the politically unstable Southernmost Provinces of Thailand. 
Tropical Conservation Science, 12, 1-14.  

5. Hisyam, F., Chong, M.C., Hajisamae, S., Aziz, N.A.N., Naimullah, M. and Hassan, M. (2018). 
Study on effect of hooking location and injuries to the survival of Indonesian snakehead 
Channa micropeltes using treble hook in recreational fishing. AACL Bioflux, 11(6), 1745-
1755.  

6. Hisyam, F., Hajisamae, S., Ikhwanuddin, M., Aziz, N.A.N., Naimullah, M. and Hassan, M. 
(2018). Study on the reproductive biology of the blue swimming crab, Portunus pelagicus 
females from Pattani coastal waters, Thailand. AACL Bioflux, 11(6), 1776-1791.  

7. Islam, R., Hajisamae, S., Pradit, S., Perngmak, P. and Paul, M. (2018). Feeding habits of two 
sympatric loliginid squids, Uroteuthis (Photololigo) chinensis (Gray, 1849) and Uroteuthis 
(Photololigo) duvaucelii (d’Orbigny, 1835), in the lower part of the South China Sea. 
Molluscan Research, 38(3), 155-162.  
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8. Paul, M., Hajisamae, S., Pradit, S., Perngmark, P. and Islam, R.. (2018). Trophic ecology of 
eight sympatric Nemipterid fishes (Nemipteridae) in the lower part of the South China 
Sea. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18, 277-287.  

9. Paul, M., Pradit, S., Hajisamae, S., Prengmak, P., Hisyam, F. and Chaibundit, S. (2017). 
Relationships of body lengths with mouth opening and prey length of nemipterid fishes 
(Regan, 1913) in the Gulf of Thailand. Egyptian Journal of Aquatic Research, 43 (2017), 
297-302.  

10. Shamsul, M., Najiah, Z., Eh Rak, A. and Hajisamae, S. (2017). Distribution, size and density 
of Corbicula fluminea at Pattani and Saiburi rivers in Southern Thailand. Malayan Nature 
Journal, 69(2), 75-82.  

11. Islam, R., Pradit, S., Hajisamae, S., Perngmak, P., Paul, M., Naim, J. and Hisyam, F. (2017). 
Abundance and distribution pattern of two common loliginid squids, Uroteuthis 
(Photololigo) Chinensis (Gray 1849) and Uroteuthis (photololigo) duvaucelii (d’orbigny 
1835), in the gulf of Thailand. Asian Fisheries Science, 30(4), 262-273.  

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม ไม่มี 

2.3 หนังสือ ตำรา  ไม่มี 
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18.  ดร. ธรรมสินธ์ อิงวิยะ 
วุฒิการศึกษาสูงสุด Ph.D. (Exposure Sciences and Environmental Epidemiology) 

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี 
367-261 เวชศาสตร์ชุมชน 1         4(1-4-7)     
367-331 เวชศาสตร์ชุมชน 2         4(0-4-4) 
367-601 เสริมประสบการณ์ผู้ป่วยนอก เวชศาสตร์ครอบครัว 1      4(0-24-0) 
388-411 การส่งเสริมสุขภาพ 1        2(1-0-5)  
388-412 การส่งเสริมสุขภาพ 2        3(0-4-5)  
388-441 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 1    2(1-2-3) 
388-442 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 2           3(0-4-5) 
388-541 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 3           2(1-2-3) 
388-542 เวชศาสตร์ครอบครัวและเวชศาสตร์ชุมชน 4      4(0-6-6) 
ภาระงานสอนระดับบัณฑติศึกษา 
ระดับปรัญญาโท 
367-503 ระเบียบวิธีวิจัย                                              2 (1-2-3) 
367-541 การบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย      2 (1-3-2) 
367-544 อาชีวเวชศาสตร์และเออร์โกโนมิกซ์ประยุกต์            3 (2-3-4) 
367-546 เทคนิคและการจัดบริการด้านสุขภาพในสถานประกอบการ    2 (1-2-3)  
367-553 การประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพ                       2 (2-0-4)         
367-583 การฝึกปฏิบัติการงานอาชีวเวชศาสตร์                    2(0-6-0) 
367-692 วิทยานิพนธ์                                               18 (0-54-0) 
367-581 สัมมนาทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย         1 (0-2-1) 
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี ้
ระดับปริญญาโท 
747-581 วิทยานิพนธ์        36(0-108-0) 
747-582 วิทยานิพนธ์        18(0-54-0) 
ระดับปริญญาเอก 
747-671 สัมมนา 1        1(0-2-1) 
 747-672 สัมมนา 2        1(0-2-1) 
747-681 วิทยานิพนธ์        48(0-144-0) 
747-682 วิทยานิพนธ์        72(0-216-0) 
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ผลงานวิจัยและ/หรือ ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

2.1 ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ 

1. Korbitz, P.M., Gallagher, J.P., Samant, H., Singh, S., Jophlin, L., Ingviya, T. and Manatsathit, 
W. (2020). Performance of echocardiography for detection of portopulmonary 
hypertension among liver transplant candidates: Meta-analysis. Clinical Transplantation, 
34(11), doi:10.1111/ctr.13995. 

2. Wasuwanich, P., Thawillarp, S., Ingviya, T. and Karnsakul, W. (2020). Coronavirus disease 
2019 (COVID-19) and its gastrointestinal and hepatic manifestations. Siriraj Medical 
Journal, 72(4), 272-282. 

3. Wasuwanich, P., Choudry, H., Ingviya, T., Scheimann, A.O., AuYeung, K.J., Karwowski, C., 
Billet, S., Nichols, B.L. and Karnsakul, W. (2020). A retrospective study on the association 
of gastrointestinal symptoms in children with low lactase activity and low activity of 
other disaccharidases. BMC Gastroenterol, 20, doi:10.1186/s12876-020-01443-4 

4. Fumaneeshoat, O. and Ingviya, T. (2020). Quality of life and burden of lung cancer 
patients’ caregivers: A cross-sectional study from Southern Thailand. Journal of Health 
Science and Medical Research, 38(3), doi:10.31584/jhsmr.2020736. 

5. Tangkham, R., Sangsuwan, T., Jamulitrat, S., Ingviya, T., Buathong, N. and Choomalee, K. 
(2020). Comparison of blood pressure control in hypertensive patients from primary care 
units of university hospital and community in Southern Thailand. Journal of the Medical 
Association of Thailand, 103(5), 512-518. 

6. Ingviya, T., Intawong, C., Abubaker, S. and Strickland, P.T. (2019). Exposure assessment of 
Rayong oil spill cleanup workers. Exposure and Health, 12(4), 617-628. 

7. Chaikitmongkol, V., Kong, J., Khunsongkiet, P., Patikulsila, D., Sachdeva, M., 
Chavengsaksongkram, P., Dejkriengkraikul, C., Winaikosol, P., Choovuthayakorn, J., 
Watanachai, N., Kunavisarut, P., Ingviya, T. and Bressler, N.M. (2019). Sensitivity and 
specificity of potential diagnostic features detected using fundus photography, optical 
coherence tomography, and fluorescein angiography for polypoidal choroidal 
vasculopathy. JAMA Ophthalmology, 137(6), 661-667. 

8. Liu, Y., Sangthong, R., Ingviya, T. and Wan, C. (2019). Nothing like living with a family: A 
qualitative study of subjective well-being and its determinants among migrant and local 
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elderly in Dongguan, China. International Journal of Environmental Research and Public 
Health, 16, 4874, doi: 10.3390/ijerph16234874. 

9. Manatsathit, W., Samant, H., Kapur, S., Ingviya, T., Esmadi, M., Wijarnpreecha, K., and 
McCashland, T. (2018). Accuracy of liver stiffness, spleen stiffness, and LS-spleen 
diameter to platelet ratio score in detection of esophageal varices: Systemic review and 
meta-analysis. Journal of Gastroenterology and Hepatology (Australia), 33(10), 1696-1706. 
https://doi.org/10.1111/jgh.14271. 

10. Manatsathit, W., Samant, H., Kapur, S., Ingviya, T., Esmadi, M., Wijarnpreecha, K. and 

McCashland, T. (2018). Accuracy of liver stiffness, spleen stiffness, and LS‑spleen 
diameter to platelet ratio score in detection of esophageal varices: Systemic review and 

meta‑analysis. Journal of Gastroenterology and Hepatology, 33(10), 1696-1706. 
11. Karnsakul, W., Ingviya, T., Seaberg, E., Laengvejkal, P., Imteyaz, H., Vasilescu, A., Schwarz, 

K.B. and Scheimann, A.O. (2017). Ascites in children: A single-center experience of 27 
years. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, 64(1), 83-88. 

12. Sirisreetreerux, P., Lue, K.M., Ingviya, T., Friedlander, D.A., Di Carlo, H.N., Sponseller, P.D. 
and Gearhart, J.P. (2017). Failed primary bladder exstrophy closure with osteotomy: 
Multivariable analysis of a 25-year experience. The Journal of Urology, 197(4), 1138-1143. 

13. Leewongtrakul, T., Kunpalin, Y., Ingviya, T. and Chaithongwongwatthana, S. (2017). 
Acceptance of influenza vaccination among pregnant women attending the antenatal 
care clinic, King Chulalongkorn Memorial Hospital. Thai Journal of Obstetrics and 
Gynaecology, 25(2), 75-82.  

2.2 ผลงานที่นำเสนอในที่ประชุมวิชาการ และ/หรือมีการตีพิมพ์รวมเล่ม ไม่มี 

2.3 หนังสือ ตำรา  ไม่มี 
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ภาคผนวก ค 

ค-1 การดำเนินการตามแนวทาง Outcome-Based Education (OBE) 
1. ระดับมหาบัณฑิต 
1.1 การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อคุณลักษณะของบัณฑิตจากหลักสูตร หลักสูตรเลือกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder: SH)  ตามกลุ่มที่
ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย   กลุ่มท่ีมีผลกระทบหลักต่อบัณฑิต  และกลุ่มท่ีมีความต้องการการใช้บัณฑิต
เพ่ือรองรับอาชีพในอนาคต ประกอบด้วย นายจ้างที่ต้องการนักวิเคราะห์ข้อมูล  นักสถิติ  นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล  
นักวิจัย  ในสถาบันการศึกษา  กระทรวงสาธารณสุข  องค์กรภาครัฐ และเอกชนอ่ืน ๆ 

วิเคราะห์ความสำคัญและ impact ของ SH และให้แบ่งกลุ่ม SH 
High power, low impact (HPLI) 

- สกอ 
 

High power, high impact (HPHI) 
- สถาบัน 
- อาจารย์ 
- ผู้ใช้บัณฑิต 

Low power, low impact (LPLI) 
- ศิษย์เก่า 

Low power, high impact (LPHI) 
- นักศึกษาปัจจุบัน 

 
กลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  
1) ผู้เรียน หมายถึง นักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกลุ่มที่ม ีLow power/high impact สำหรับ
ความต้องการของผู้เรียน จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์  ผู้เรียนจำนวน 13 ราย เปน็นักศึกษาไทย จำนวน 
12 ราย และนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 1 ราย  

2) ศิษย์เก่า หมายถึง ศิษย์ที่ได้เข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกลุ่มที่ม ีLow 
power/low impact สำหรับความต้องการของศิษย์เก่า จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์  จำนวน 35 ราย  
เป็นนักศึกษาไทย จำนวน 24 ราย และนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 11 ราย 

3) ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง หน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ ที่เก่ียวข้องกับสายวิชาการ
ทางวิธีวิทยาการวิจัย แบ่งย่อยเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วยงานที่ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร เป็นกลุ่มที่ม ีHigh power/ 
high impact และหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร เป็นกลุ่มที่ม ีHigh power/high impact สำหรับ
ความต้องการของหน่วยงาน ได้สอบถามจากหน่วยงาน จำนวน 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานที่ใช้บัณฑิต
จากหลักสูตรในประเทศไทย จำนวน 7 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร จำนวน 5 
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หน่วยงาน  และหน่วยงานที่ใช้บัณฑิตในต่างประเทศ 1 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร 
จำนวน 1 หน่วยงาน  

ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ให้ข้อมูล 
1.  ผู้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร   
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพ
ภาคใต้  

หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

นายนิพนธ์  รัตนาคม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 

รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม 

สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี อ.เมือง จ.ปัตตานี 

ผศ.ดร.อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ 

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนอง
จิก 

5 หมู่ 1 ต.ตุยง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี นายอนุชิต วังทอง 

สสจ.สงขลา/กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ/งานเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา 

161/1 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง  
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 

ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล 

สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี กอง
ยุทธศาสตร์และพัฒนา  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตาน ีอ.เมือง จ.ปัตตานี 

นายวีระพงศ์ อาภากุล 

รพ.สงขลานครินทร์ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่  
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ดร.นพ.ธรรมสินธุ์ อิงวิยะ 

Universitas Darussalam 
Gontor 

Universitas Darussalam Gontor, 
Indonesia 

Mrs Eka Rosantin 
Mrs Ratih Andhika Akbar 
Rahma 

2. ผู้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตรใน
อนาคต 

  

สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 
พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 
2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 
10210 

นางสาวฐิติตา อังกาบศรี 
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ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ให้ข้อมูล 
กลุ่มงานกลยุทธ์และธรรมาภิบาล
ข้อมูล 

ธนาคารแห่งประเทศไทย  
อาคาร 1 ชั้น 5 โซน 1 
273 ถนนสามเสน เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 

ดร.สมศจี ศิกษมัต 

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เลขที ่53 หมู่ 2 ถ.รัญสนิทวงศ์  
ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
11130 

นางคัคนา เชยชุ่ม 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาบิ๊กซีปัตตานี 301 หมู่ 4  
ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี 
จ.ปัตตานี 94000 

นางสาเราะ เดวิเลาะ 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค  
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 

ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์ 

Department of Statistics Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember, Indonesia 

Dr. Suhartono 

4) อาจารย ์หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย เป็นกลุ่มที่ม ีHigh power/high impact สำหรับความต้องการของอาจารย์ จากการ
สอบถาม และตอบแบบสอบถามออนไลน์จากอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จำนวน 9 ราย  

5) สถาบัน หมายถึง คณะและมหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มที่มี High power/high impact 
6) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) เป็นกลุ่มที่มี High power/low impact 

1.2 การสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมาย  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 

ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ 
2) ผู้เรียนและศิษย์เก่า 
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 วิธีการ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมความต้องการของ SH เป็นดังนี้ 
Stakeholders วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ 
สกอ  สถาบัน สืบค้นทางเวปไซต์ เพื่อนำ 

วิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ มา
ใช้ในการสร้าง PLOs 

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

ศิษย์เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน  ผู้ใช้
บัณฑิต 

สอบถามโดยให้ตอบ
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม จาก Google 
Form 

อาจารย์ สอบถามโดยให้ตอบ
แบบสอบถาม 

แบบสอบถาม จาก Google 
Form 

1.3 การกำหนด Graduate attributes และ Program Learning Outcomes (PLOs)  
การกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate attributes) ของหลักสูตร จากผลการสำรวจ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  สามารถกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate 
attributes) ของหลักสูตร ด้วยคำย่อ คือ  

MATURE 

ซึ่งมาจาก คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
M = Multidisciplinary, data manipulation and analytics คือ มีความสามารถในการจัดการและการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลายสาขา 
A = Advance designing researches, statistical methods and tools คือ ออกแบบกระบวนการวิจัย และ
เลือกใช้เครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสม 
T = Teamwork and collaboration คือ ทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
U = Using appropriate skill for communication ใช้ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมตามบริบท 
R = Readiness to change, adapt, learn, and self-improve คือ การมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัว การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง 
E = Ethics, morality and responsibility คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 

จากข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรได้นำมาวิเคราะห์และกำหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Program Learning Outcomes; PLOs) ของหลักสูตร ดังนี้ 

PLO 1 ออกแบบกระบวนการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูลที่นำไปใช้แก้ปัญหาใน
องค์กร 
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PLO 2 บูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลกับศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของข้อมูลนำไปใช้
แก้ปัญหาในองค์กร 

PLO 3 เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูล 
PLO 4 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้

ตามได้ 
PLO 5 สื่อสารและนำเสนอผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้อง และตรงประเด็นทั้งในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 
PLO 6 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
PLO 7 แสดงออกถึงการปฏิบัติตนตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ

การวิจัย 
1.4 ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

ระดับมหาวิทยาลัย        
วิสัยทัศน์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ท่ีมีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่
มหาวิทยาลยัชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเชียน ภายในปี พ.ศ. 2570 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

พันธกิจ 
1. สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมีการวิจัย

เป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ เชื่อมโยงสูส่ังคม
และเครือข่ายสากล 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. สร้างบณัฑิตที่มสีมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ ซื่อสัตย์ มี
วินัย ใฝ่ปัญญา จติสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21 
สามารถประยุกต์ความรู้บนพื้นฐานประสบการณ์จากการปฏิบัต ิ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นสังคมฐานความรู้บนพื้นฐานพหุ
วัฒนธรรม และหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยใหผู้้ใฝ่รู้
ได้มโีอกาสเข้าถึงความรูไ้ด้อย่างหลากหลายรูปแบบ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

อัตลักษณ์ I-WiSe         

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย        ✓ 

ใฝ่ปัญญา  ✓ ✓ ✓  ✓ ✓  

จิตสาธารณะ     ✓    

ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
วิสัยทัศน ์

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

เป็นคณะที่ไดร้ับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านการผลิตบณัฑติและ
วิจัย และเป็นท่ีพึ่งของสังคมทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

✓ 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพระดับสากลและมีคณุธรรม จริยธรรม 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มขดึ
ความสามารถในการแข่งชันของประเทศ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
✓ 

3. บริการวิชาการทีส่นับสนุนการพัฒนาสังคมและประเทศ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4. บริหารจดัการองค์กรทีม่ีคุณภาพและประสิทธิภาพ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
5. สร้างเครือข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในภูมิภาคอาเซียน    ✓ ✓ ✓  

Stakeholder Need: ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบนั        
General         
ศิษย์ปัจจุบนั        

1. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน     ✓   
2. ทักษะการเรยีนรู้และพัฒนาตลอดชีวิต      ✓  
3. ทักษะการเป็นผู้นำ และทำงานร่วมกับผู้อื่น    ✓    
4. สามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย     ✓ ✓  

ศิษย์เก่า        
1. มีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า    ✓    
2. มีทักษะการเรียนรูต้ลอดชีวิต      ✓  
3. มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ บนพ้ืนฐานความถูกต้อง    ✓    
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย     ✓ ✓  
5. มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได ้    ✓   ✓ 
6. สื่อสารภาษาอังกฤษไดด้ี       ✓   
7. การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์  ✓ ✓ ✓     

Stakeholder Need: ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบนั        
Specific        
ศิษย์ปัจจุบนั        

1. มีการปรับพื้นฐานให้นักศึกษาท่ีไมม่ีพื้นฐานด้านสถติ ิ ✓  ✓     
2. โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น R, Python ✓  ✓     
3. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  ✓      
4. การวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลขนาดใหญ ่ ✓  ✓  ✓   
5. ทักษะการบูรณาการความรู้ในการแก้ปัญหาอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
✓ ✓ ✓   

  

ศิษยเ์ก่า        
1. ช่ือหลักสูตรไมต่อบสนองมาตรการการกำหนดตำแหน่งภาครัฐ ✓ ✓ ✓     
2. เน้นหลักสูตรทีส่อดคล้องกับยุคปัจจุบัน ✓ ✓ ✓     
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

3. เน้นให้บัณฑติเรยีนรู้วิธี เทคนิค กระบวนการวิจยัในรูปแบบ
ต่างๆ  

 ✓ 
 

  
  

4. เพิ่มทักษะการเขยีนโปรแกรม ✓  ✓     
5. การวิจัยเชิงคุณภาพ การทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน   ✓      
6. ควรมีการปรับพื้นสำหรับคนท่ีมาจากต่างสาขา ✓ ✓ ✓     
7. เน้นการเรียน การสอนเชิงปฏิบัติกบัข้อมูลจริงที่ซับซ้อนมากข้ึน ✓ ✓ ✓     
8. เพิ่มกิจกรรมการฝึกทักษะเฉพาะสาขา เพื่อให้เกิดความรู้ความ

เข้าใจท่ีถ่องแท้ในการสร้างตัวแบบที่เหมาะสม 
✓ ✓ ✓   

  

9. การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสดุ ✓ ✓ ✓     
10. ทักษะการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงงานและ

พัฒนางาน 
✓  ✓   

  

11. สามารถใช้โมเดลทางสถิติวเิคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์ ✓  ✓     
12. ออกแบบฐานข้อมูล  การใช้โปรแกรมวิเคราะหผ์ล การอธิบาย 

และนำเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลู 
✓  ✓  ✓ 

  

13. การประยุกต์ใช้ความรู้กับโลกออนไลน ์ ✓ ✓ ✓     
14. มีทักษะทางด้านวิทยาการข้อมลู ✓ ✓ ✓     
15. ภาษาอังกฤษ การคิดสร้างสรรค์เชงินวัตกรรม และตามทัน

เทคโนโลย ี
 

 ✓ ✓ ✓ ✓  

16. การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็น unstructured และ
รูปแบบข้อมูลที่หลากหลายมากข้ึน  

✓  ✓ 
 

 
  

17. การเขียนบทความวิจยัเพื่อตีพิมพ ์     ✓ ✓ ✓ 
18. Critical thinking ✓ ✓ ✓   ✓  
19. Handling of remote sensing data, its interpretation 

and data management 
✓  ✓   

  

20. Ability to carry out research independently   ✓      
21. Effective problem solving and developing new insight ✓ ✓ ✓   ✓  
22. Artificial intelligence, big data and machine learning. ✓  ✓     

Stakeholder Need: นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต        
General         

1. คิดเป็น ทำเป็น และแบ่งปัน    ✓  ✓  
2. มีความรูเ้พียงพอ อ่อนน้อมถ่อมตน ปรับตัวและวางตน

เหมาะสม มีความรับผิดชอบ 
✓ ✓ ✓    ✓ 

3. การเรยีนรู้ตลอดชีวิต      ✓  
4. การทำงานเป็นทีมงาน    ✓    

Specific         
1. บัณฑิตต้องมีศักยภาพในการวิจัย  ✓      
2. พัฒนาหลักสตูรที ่engage กับสังคม ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร PLO
1 

PLO
2 

PLO
3 

PLO
4 

PLO
5 

PLO
6 

PLO
7 

3. สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะหร์ายงานเพื่อการตัดสินใจ ✓  ✓     
Stakeholder Need: เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 มุ ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษาปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากลเน้นการ
พัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงใน
สาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหา
ความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระรวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่องมีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพท้ังนี้ในระดับปริญญาโทมุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื ่อการพัฒนางานและ
สังคมในขณะที่ระดับปริญญาเอกมุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัย
เพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานสังคมและประเทศ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
1.5  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 
 หลักสูตร ประกอบด้วย ความรู้จำนวน 10 ข้อ ทักษะจำนวน 8 ข้อ และทัศนคติจำนวน 14 ข้อ 

Knowledge Attitude Skill 
1. ลักษณะและรูปแบบข้อมูล 
2. หลักการการจัดการข้อมูล 
3. หลักการตั้งคำถามวิจัยจาก

ข้อมูลที่มีอยู่ 
4. หลักการออกแบบ และวางแผน

การวิจัย 
5. ความรู้ด้าน สถิติ คณิตศาสตร์ 

และคอมพิวเตอร์ 
6. หลักการวิเคราะห์ข้อมูล 
7. การตีความผลการวิเคราะห์

ข้อมูล 
8. การนำเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลที่เหมาะสม 

1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณนักวิจัย 
3. มีความใฝ่รู้ 
4. กระตือรือร้น 
5. จิตสาธารณะ 
6. มีความอดทน วิริยะ อุสาหะ 
7. เคารพตนเอง และผู้อ่ืน 
8. ปรับตัวตามสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง  
 

1. มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ 
2. คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
3. ทำงานเป็นทีม 
4. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัย 
6. มีความเป็นผู้นำ 
7. มีทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม 
8. มีทักษะการแก้ปัญหา 
9. ใช้โปรแกรมทางสถิติในการ

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 
10. มีทักษะการเขียนโปรแกรม 
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9. จริยธรรมและจรรยาบรรณการ
วิจัย 

10. เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูล 
 

11. เลือกใช้วิธีการทางสถิติท่ี
เหมาะสมกับข้อมูล 

12. รู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันที่
ส่งผลกระทบในวงกว้าง 

13. มีทักษะการใช้โปรแกรม
ตรวจสอบการคัดลอกข้อมูล 

14. มีทักษะการตรวจสอบ
แหล่งที่มาของแหล่งอ้างอิง 

ความสอดคล้องของ PLOs กับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill 
1. ระดับมหาบัณฑิต 

PLOs Knowledge Attitude  Skills 

PLO 1 ออกแบบ

กระบวนการวิจัยโดยใช้

ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อเพ่ิม

มูลค่าให้กับข้อมูลที่

นำไปใช้แก้ปัญหาใน

องค์กร 

K3 หลักการตั้งคำถาม
วิจัยจากข้อมูลที่มีอยู่ 
K4 หลักการออกแบบ 
และวางแผนการวิจัย 
K5 ความรู้ด้าน สถิติ 
คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ 
K6 หลักการวิเคราะห์
ข้อมูล 
K7 การตีความผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
K8 การนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่
เหมาะสม 
K9 จริยธรรมและ
จรรยาบรรณการวิจัย 
K10 เทคโนโลยีในการ
เข้าถึงข้อมูล 

A2 มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 
A3 มีความใฝ่รู้ 
A6 มีความอดทน วิริยะ 
อุสาหะ 

S1 มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ 
S2 คิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ 
S5 สืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
S8 มีทักษะการแก้ปัญหา 
S9 ใช้โปรแกรมทางสถิติ
ในการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูล 
S10 มีทักษะการเขียน
โปรแกรม 
S11 เลือกใช้วิธีการทาง
สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล 
S12 รู้เท่าทันสถานการณ์
ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบใน
วงกว้าง 



 

 

173 

PLOs Knowledge Attitude  Skills 
PLO 2 บูรณาการองค์
ความรู้ด้านการจัดการ
ข้อมูลกับศาสตร์อ่ืน ๆ 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของข้อมูล
นำไปใช้แก้ปัญหาใน
องค์กร 

K1 ลักษณะและรูปแบบ
ข้อมูล 
K2 หลักการการจัดการ
ข้อมูล 
K5 ความรู้ด้าน สถิติ 
คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ 
K10 เทคโนโลยีในการ
เข้าถึงข้อมูล 

A1 มีความรับผิดชอบ 
A2 มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 
A3 มีความใฝ่รู้ 
A6 มีความอดทน วิริยะ 
อุสาหะ 
A7 เคารพตนเอง และ
ผู้อื่น 

S1 มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ 
S2 คิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ 
S5 สืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
S9 ใช้โปรแกรมทางสถิติ
ในการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูล 
S10 มีทักษะการเขียน
โปรแกรม 

PLO 3 เลือกใช้เครื่องมือ
และวิธีการทางสถิติที่
เหมาะสมในการวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้กับข้อมูล 

K5 ความรู้ด้าน สถิติ 
คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ 
K6 หลักการวิเคราะห์
ข้อมูล 
K7 การตีความผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 

A1 มีความรับผิดชอบ 
A2 มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 
A3 มีความใฝ่รู้ 
A6 มีความอดทน วิริยะ 
อุสาหะ 
A7 เคารพตนเอง และ
ผู้อื่น 

S1 มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ 
S2 คิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ 
S9 ใช้โปรแกรมทางสถิติ
ในการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูล 
S10 มีทักษะการเขียน
โปรแกรม 
S11 เลือกใช้วิธีการทาง
สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล 

PLO 4 แสดงออกถึง
พฤติกรรมที่รับฟัง ยอมรับ
ความคิดเห็น และทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะ
ผู้นำและผู้ตามได้ 

K8 การนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่
เหมาะสม 
K9 จริยธรรมและ
จรรยาบรรณการวิจัย 

A1 มีความรับผิดชอบ 
A2 มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 
A6 มีความอดทน วิริยะ 
อุสาหะ 
A7 เคารพตนเอง และ
ผู้อื่น 

S3 ทำงานเป็นทีม 
S4 สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
S6 มีความเป็นผู้นำ 
S7 มีทักษะการอยู่
ร่วมกันในสังคม 
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PLOs Knowledge Attitude  Skills 
8. ปรับตัวตาม
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

PLO 5 สื่อสารและ
นำเสนอผลงานวิชาการได้
อย่างถูกต้อง และตรง
ประเด็นทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

K7 การตีความผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
K8 การนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่
เหมาะสม 

A1 มีความรับผิดชอบ 
A2 มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 
A3 มีความใฝ่รู้ 
A6 มีความอดทน วิริยะ 
อุสาหะ 
A7 เคารพตนเอง และ
ผู้อื่น 

S4 สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
S6 มีความเป็นผู้นำ 
S7 มีทักษะการอยู่
ร่วมกันในสังคม 

PLO 6 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล หรือแสวงหา
ความรู้เพื่อการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

K3 หลักการตั้งคำถาม
วิจัยจากข้อมูลที่มีอยู่ 
K10 เทคโนโลยีในการ
เข้าถึงข้อมูล 

A3 มีความใฝ่รู้ 
A4 กระตือรือร้น 
A8 ปรับตัวตาม
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

S1 มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ 
S2 คิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ 
S5 สืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
S12 รู้เท่าทันสถานการณ์
ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบใน
วงกว้าง 

PLO 7 แสดงออกถึงการ
ปฏิบัติตนตามจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และ
กฎระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

K9 จริยธรรมและ
จรรยาบรรณการวิจัย 

A2 มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 

S13 มีทักษะการใช้
โปรแกรมตรวจสอบการ
คัดลอกข้อมูล 
A14 มีทักษะการ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของ
แหล่งอ้างอิง 
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1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 
รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module 

(รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา จำนวนหน่วยกิต) 
Knowledge/ Attitude / Skill 

รายวิชาทฤษฎีทางด้านวิจัย  
747-511 การวิจัยเชิงคุณภาพ   3((2)-2-5) K4 K6 K7 K9 A2 A3 A6 S1 S2 S3 S5 S8 S12 

747-512 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับนักวิจัย  3((2)-2-5) K4 K5 K8 A1 A3 A6 S1 S4  
747-513 การตัดสินใจจากการขับเคลื่อนด้วยข้อมลู3((2)-2-5) K3 K5 K6 K8 A1 A3 A6 S4 S9 S11 

รายวิชาทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล  
747-521 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรพห ุ3((2)-2-5) K5 K6 K7 A1 A2 A3 A6 S2 S3 S5 S9 S10  
747-522 เทคนิคการพยากรณ ์  3((2)-2-5) K5 K6 K7 K8 K10 A1 A2 A3 A6 S2 S3 S5 S9 S10  
747-523 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่ 3((2)-2-5) K2 K5 K6 K7 K8 K10 A3 A6 S2 S4 S8 S9 S10 S11 
747-524 การวิเคราะห์ข้อมลูแบบไมมโีครงสร้าง 3((2)-2-5) K4 K5 K6 K7 K9 A2 A3 A6 S1 S2 S3 S5 S8 S12 
รายวิชาการจัดการและวิทยาการข้อมูล  
747-531 สารสนเทศภูมิศาสตร์และการวเิคราะห์ข้อมลู 
     3((2)-2-5) 

K1 K2 K5 K6 K8 K10 A3 A6 S1 S2 S4 S5 S8 S9 S10 S11 

รายวิชาบูรณาการสหสาขา  
747-541 สโมสรวารสาร   1(0-2-1) K6 K7 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 S3 S4 S6 S7 S12 

S14 
747-542 การเขียนงานทางวิชาการ  1(0-2-1) K6 K7 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 S3 S4 S6 S7 S12 

S13 S14 
747-543 ชุดวิชาวิธีวิทยาการวิจัย           
6((4)-4-10) 

K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A6 A7 S1 S2 S3 
S4 S5 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

747-544 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล           
6((4)-4-10) 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A6 A7 
S1 S2 S3 S4 S5 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

รายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ ์  
747-571 สัมมนา    1(0-2-1) K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 S3 S4 S5 S6 S7 

S12 S13 S14 
747-581 วิทยานิพนธ์         36(0-108-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

A7 A8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 
S14 

747-582 วิทยานิพนธ์         18(0-54-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
A7 A8 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 
S14 

 



 

 

176 

2. ระดับดุษฎีบัณฑิต 

2.1  การกำหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการเช่นเดียวกับหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต 
กลุ่มเป้าหมายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ดังต่อไปนี้  
1) ผู้เรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกลุ่มที่ม ีLow power/high impact สำหรับความต้องการของผู้เรียน จากการ
ตอบแบบสอบถามออนไลน์  ผู้เรียนจำนวน 20 ราย เป็นนักศึกษาไทย จำนวน 16 ราย และนักศึกษาต่างชาติ 
จำนวน 4 ราย  

2) ศิษย์เก่า หมายถึง ศิษย์ที่ได้เข้าศึกษาและสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกลุ่มที่ม ีLow power/low impact สำหรับความ
ต้องการของศิษย์เก่า จากการตอบแบบสอบถามออนไลน์  จำนวน 27 ราย  เป็นนักศึกษาไทย จำนวน 23 ราย 
และนักศึกษาต่างชาติ จำนวน 4 ราย 

3) ผู้ใช้บัณฑิต หมายถึง หน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐวิสาหกิจ และภาครัฐ ที่เก่ียวข้องกับสายวิชาการ
ทางวิธีวิทยาการวิจัย แบ่งย่อยเป็น 2 กลุ่ม คือ หน่วยงานที่ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร เป็นกลุ่มที่ม ีHigh power/ 
high impact และหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร เป็นกลุ่มที่ม ีHigh power/high impact สำหรับ
ความต้องการของหน่วยงาน ได้สอบถามจากหน่วยงาน จำนวน 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย หน่วยงานในประเทศ
ไทยที่ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร จำนวน 6 หน่วยงาน และหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร จำนวน 5 
หน่วยงาน  รวมทั้งหน่วยงานที่ยังไม่ได้ใช้บัณฑิตในต่างประเทศจำนวน 1 หน่วยงาน 
 

ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ให้ข้อมูล 
1.  สถานประกอบการที่ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร 
สถาบันสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 90110 

รศ.ดร.วิชัย การญจนสุวรรณ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 9400 

รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม 

คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา 
133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง  
จ.ยะลา 95000 

ผศ.สุนีย์ เครานวล 

กลุ่มการพยาบาล สำนักงานสาธารสุขอำเภอโคกโพธิ์ 
หมู่ 7 อาคารสำนักงานสาธารณสุข 

นางอุษา เบ็ญจลักษณ์ 
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ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่ ผู้ให้ข้อมูล 
อ.โคกโพธิ์ ต.โคกโพธิ์ อ.โคกโพธิ์  
จ.ปัตตานี, 94120 

สสจ.สงขลา/กลุ่มงานควบคุม
โรคติดต่อ/งานเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา 

161/1 ถ.รามวิถี ต.บ่อยาง  
อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000 

ดร.นพ.สุวิช ธรรมปาโล 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
15 ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 

รศ.ดร.เกษตรชัย แหละหีม 

2. สถานประกอบการที่ยังไม่ได้ใช้บัณฑิตจากหลักสูตร 
สำนักงานสถิติแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ 

พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 
2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 
10210 

นางสาวฐิติตา อังกาบศรี 

กลุ่มงานกลยุทธ์และธรรมาภิบาล
ข้อมูล,  

ธนาคารแห่งประเทศไทย  
อาคาร 1 ชั้น 5 โซน 1 
273 ถนนสามเสน เขตพระนคร 
กรุงเทพฯ 10200 

ดร.สมศจี ศิกษมัต 

กองประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เลขที ่53 หมู่ 2 ถ.รัญสนิทวงศ์  
ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
11130 

นางคัคนา เชยชุ่ม 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาบิ๊กซีปัตตานี 301 หมู่ 4  
ต.รูสะมิแล อ.เมืองปัตตานี 
จ.ปัตตานี 94000 

นางสาเราะ เดวิเลาะ 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ 
ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค  
อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส 

ผศ.ดร.พนม สุขจันทร์ 

Department of Statistics Institut Teknologi Sepuluh 
Nopember, Indonesia 

Dr. Suhartono 
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4) อาจารย ์หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย เป็น

กลุ่มท่ีม ีHigh power/high impact สำหรับความต้องการของอาจารย์ จากการสอบถาม และตอบแบบสอบถาม
ออนไลน์จากอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ จำนวน 9 ราย  

5) สถาบัน หมายถึง คณะและมหาวิทยาลัย เป็นกลุ่มที่มี High power/high impact 
6) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (สกอ.) เป็นกลุ่มที่มี High power/low impact 

2.2 การสอบถามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มเป้าหมาย  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ  
1) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตร 

ประกอบด้วย ผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ 
2) ผู้เรียนและศิษย์เก่า 

วิธีการ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมความต้องการของ SH เป็นดังนี้ 

Stakeholders วิธีการเก็บข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ 
สกอ, สถาบัน สืบค้นทางเวปไซต์ เพื่อนำ วิสัยทัศน์ 

ปรัชญา พันธกิจ มาใช้ในการสร้าง 
PLOs 

เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง 

ศิษย์เก่า, ศิษย์ปัจจุบัน, ผู้ใช้บัณฑิต สอบถามโดยให้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามจาก Google 
Form 

อาจารย์ สอบถามโดยให้ตอบแบบสอบถาม แบบสอบถาม จาก Google 
Form 

2.3 การกำหนด Graduate attributes และ Program Learning Outcomes (PLOs)  
การกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate attributes) ของหลักสูตร จากผลการสำรวจ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม  สามารถกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต (Graduate 
attributes) ของหลักสูตร ด้วยคำย่อ คือ  

MATURE 

ซึ่งมาจาก คุณลักษณะดังต่อไปนี้ 
M = Multidisciplinary, knowledge integration, data manipulation and analytics คือ การบูรณาการ
ความรู้จัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลากหลายสาขา 
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A = Advancement and innovation in designing researches, statistical methods and tools คือ การ
ออกแบบกระบวนการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเลือกใช้เครื่องมือทางสถิติที่เหมาะสม 
T = Teamwork and collaboration คือ ทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 
U = Using appropriate skill for communication ใช้ทักษะการสื่อสารที่เหมาะสมตามบริบท 
R = Readiness to change, adapt, learn, and self-improve คือ การมีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง 
ปรับตัว การเรียนรู้ และการพัฒนาตนเอง 
E = Ethics, morality and responsibility คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ 

จากข้อมูลที่ได้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หลักสูตรได้นำมาวิเคราะห์และกำหนดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(Program Learning Outcomes; PLOs) ของหลักสูตร ดังนี้ 

PLO 1 ออกแบบกระบวนการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูลที่นำไปใช้แก้ปัญหาใน
องค์กร 

PLO 2 บูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการข้อมูลกับศาสตร์อื่น ๆ เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่สำหรับการ
นำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาในองค์กร 

PLO 3 สามารถเป็นผู้ริเริ่มในการทำวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการแก้ปัญหางานวิจัยในองก์กร 
PLO 4 เลือกใช้เครื่องมือและวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับข้อมูล 
PLO 5 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่รับฟัง ยอมรับความคิดเห็น และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งในฐานะผู้นำและผู้

ตามได้ 
PLO 6 สื่อสารและนำเสนอผลงานวิชาการได้อย่างถูกต้อง และตรงประเด็นทั้งในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 
PLO 7 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล หรือแสวงหาความรู้เพื่อการพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง 
PLO 8 แสดงออกถึงการปฏิบัติตนตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และกฎระเบียบข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับ

การวิจัย 

2.3 ความสอดคล้องของ PLOs กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลกัสตูร PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

ระดับมหาวิทยาลัย         
วิสัยทัศน์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม ท่ีมีความ
เป็นเลิศทางวิชาการ และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลกัสตูร PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

และประเทศ มุ่งสูม่หาวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของอาเชียน 
ภายในปี พ.ศ. 2570 
พันธกิจ 

1. สร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการและนวัตกรรม โดยมี
การวิจัยเป็นฐานเพื่อการพัฒนาภาคใต้และประเทศ 
เชื่อมโยงสูส่ังคมและเครือข่ายสากล 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. สร้างบณัฑิตที่มสีมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพ 
ซื่อสัตย์ มีวินยั ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะใน
ศตวรรษที ่21 สามารถประยุกต์ความรู้บนพ้ืนฐาน
ประสบการณ์จากการปฏิบัต ิ

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเ้ป็นสังคมฐานความรู้บน
พื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลักปรชัญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยให้ผู้ใฝรู่้ได้มีโอกาสเขา้ถึงความรู้ได้อย่าง
หลากหลายรูปแบบ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

อัตลักษณ์ I-WiSe          

ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย         ✓ 

ใฝ่ปัญญา  ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  

จิตสาธารณะ      ✓    

ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี         
วิสัยทัศน ์
เป็นคณะที่ไดร้ับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านการผลิต
บัณฑิตและวิจยั และเป็นที่พ่ึงของสังคมทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑติที่มีคณุภาพระดับสากลและมีคณุธรรม 

จริยธรรม 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

 
✓ 

2. สร้างและพัฒนาองค์ความรู้ที่ตอบสนองต่อการเพิ่มขดึ
ความสามารถในการแข่งชันของประเทศ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 
✓ 

 
✓ 

3. บริการวิชาการทีส่นับสนุนการพัฒนาสังคมและ
ประเทศ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
✓ ✓ 

4. บริหารจดัการองค์กรทีม่ีคุณภาพและประสิทธิภาพ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
5. สร้างเครือข่ายแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในภูมิภาคอาเซียน     ✓    

Stakeholder Need: ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบนั         
General          
ศิษย์ปัจจุบนั         
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลกัสตูร PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

1. การสร้างบรรยากาศการทำงานเปน็ทีม ช่วยกันทำ 
ช่วยกันเขียนผลงาน จะทำให้นักศกึษาสำเรจ็ได้เร็วขึ้น 

    ✓  
  

2. มีจิตอาสา เสียสละ รับผิดชอบ การประสานงาน 
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทำงานเป็นทีม 

    ✓   ✓ 

3. It's important to more collaborate with other 
University (in Asia) 

 
  

 ✓ 
 

 ✓ 

4. Graduate in time ✓ ✓  ✓   ✓  
5. Networking and collaboration skills to 

conduct an excellent teachings, research and 
community services.  

    ✓  
  

6. Honest and responsible        ✓ 
7. Creativity and community services  ✓ ✓    ✓  
8. Good learning environment to study and 

research 
    ✓  

  

ศิษย์เก่า         
1. ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์หลักสตูร      ✓ ✓  
2. จัดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยอืน่     ✓    
3. ระบบการติดตามนักศึกษาอย่างตอ่เนื่องเพื่อให้จบ

การศึกษาภายในปีท่ีกำหนด 
✓ ✓ 

 
✓   

  

4. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างด ี     ✓    
5. การเขียนและการนำเสนอผลงานวิชาการ      ✓ ✓  
6. สามารถทำวิจัยได้ด้วยตนเอง และเป็นผู้นำผู้อื่นได ้ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ 
7. ทำงานเป็นทีม     ✓    
8. ทักษะการใช้เทคโนโลย ี       ✓  
9. สื่อสารภาษาอังกฤษไดด้ี มีความรบัผิดชอบสูง      ✓   

Stakeholder Need: ศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบนั         
Specific         
ศิษย์ปัจจุบนั         

1. โปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลที่หลากหลาย เช่น R, 
Python 

 ✓  ✓   
  

2. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักศึกษาสามารถพัฒนา
ตัวเองในหัวข้อใหม่ที่ทันสมัย 

✓ ✓  ✓   
  

3. มีคอร์สออนไลน์มากข้ึน ✓ ✓  ✓  ✓ ✓  
4. ทักษะด้านการจดัการข้อมลูที่หลากหลาย และเสริม

ทักษะที่จำเป็นในด้านต่าง ๆ 
 ✓  ✓   

  

5. ทักษะการจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ ่  ✓  ✓     
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลกัสตูร PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

6. ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และระบบดิจิตอลเพื่อการ
วิจัยด้านการวเิคราะห์และการทำงานเป็นสหสาขา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ 
 

7. สร้างเครื่องมือและตรวจสอบเครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูล
แบบปฐมภูม ิ

✓ ✓     ✓ 
 

8. เชื่อมโยงหลากหลายสาขาเพื่อมีวจิัยที่สามารถ
แก้ปัญหาได้จริง 

✓  ✓    
  

9. Data literacy and cultural intelligence  ✓  ✓     
10. Data science, statistical analysis, and coding 

skills 
✓ ✓ ✓ ✓   

  

ศิษยเ์ก่า         
1. เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ✓  ✓     
2. การฟื้นฟูความรู้เดิมและใหม่ (upskill and reskill)       ✓  
3. ช่ือสาขาวิชาไม่สอดคล้องกับตำแหน่งงานทางด้าน

สถิต ิ
✓ ✓ ✓ ✓  

   

4. เน้นภาคสนามและข้อมลูปฐมภมูิควบคู่ข้อมูลทุติยภูม ิ ✓ ✓ ✓ ✓     
5. เพิ่มกรณีศึกษาเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์ และ

สังเคราะห์ข้อมูล การรวบรวมและประเมินข้อมูล 
 ✓  ✓  

   

6. สามารถวิเคราะห์ข้อมลูไดห้ลากหลาย เหมาะกับ
แหล่งของข้อมูล และมีการถ่ายทอดสู่ผู้ฟังได้เป็นอยา่ง
ด ีเข้าใจง่าย 

 ✓  ✓  ✓ ✓ 
 

7. ออกแบบฐานข้อมูลได้ จดัการข้อมูลได้ วิเคราะห์
ข้อมูลได้ แก้ไขปัญหาข้อมูลได้ นำไปสู่ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายได ้

 ✓  ✓   ✓ 
 

8. การบูรณาการงานวิจัยร่วมกับหนว่ยงานอ่ืนท่ีมิใช่
มหาวิทยาลยั 

✓    ✓  
  

9. ความรู้และการจัดการทางด้านข้อมูลขนาดใหญ ่  ✓  ✓     
10. ทักษะการเขียนโปรแกรม  ✓  ✓     
11. PhD student must do one semester course 

work to build their statistical skills 
✓ ✓  ✓   

  

Stakeholder Need: นายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต         
General          

1. ความพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ        ✓  
2. ความสามารถในการทำงานเป็นทีม      ✓    
3. การวางตนได้เหมาะสมตามกาลเทศะ         ✓ 
4. ความซื่อสัตย์ สุจริต         ✓ 
5. ความรับผิดชอบ         ✓ 
6. ความสามารถในการก้าวทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน        ✓  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลกัสตูร PLO

1 

PLO

2 

PLO

3 

PLO

4 

PLO

5 

PLO

6 

PLO

7 

PLO

8 

7. มีความรับผิดชอบและมีจริยธรรมในการทำวิจัย        ✓ 
8. มีความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม   ✓ ✓    ✓  
9. มีทักษะการสื่อสารทีด่ีและความรบัผิดชอบต่อสังคม      ✓  ✓ 
10. มีความชื่อสัตย์ อดทน และมุ่งมั่นแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ด้วยสติและปญัญา 
  ✓    ✓ ✓ 

11. นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้กับงานวิจัย  ✓ ✓  ✓   ✓  
Specific          

1. มีการทำวิจัยร่วมกับสถาบันท่ีมีแหล่งข้อมูล เพื่อช่วย
พัฒนางานให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง 

 ✓  ✓   
  

2. พัฒนาบัณฑิตให้มคีวามเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและ
สร้างสรรค ์

✓ ✓ ✓ ✓   
 

✓ 

3. การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข ทำงานเป็นทีม  
และมีจติอาสา 

    ✓   ✓ 

4. มีความรูด้้านวิทยาการข้อมูล และทักษะในการเขียน
โปรแกรม 

 ✓  ✓   
  

5. สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตไิดจ้ริง ✓ ✓ ✓ ✓   ✓  
Stakeholder Need 7 : เกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 มุ ่งให้ม ีความสัมพันธ ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพที่เป็นสากลเน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ี
มีความรู ้ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต ่าง ๆ โดย
กระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้
อย่างมีอิสระรวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการเช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตน
เชี ่ยวชาญกับศาสตร์อื ่นได้อย่างต่อเนื ่องมีคุณธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพทั้งนี้ในระดับปริญญาโท
มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ใช้
ความรู ้ใหม่เพื ่อการพัฒนางานและสังคมในขณะที ่ระดับ
ปริญญาเอกมุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์
สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนางานสังคมและประเทศ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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2.4  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

 หลักสูตร ประกอบด้วย ความรู้จำนวน 10 ข้อ ทักษะจำนวน 9 ข้อ และทัศนคติจำนวน 17 ข้อ 
Knowledge Attitude Skill 

1. ลักษณะและรูปแบบข้อมูล 
2. หลักการการจัดการข้อมูล 
3. หลักการตั้งคำถามวิจัยจาก

ข้อมูลที่มีอยู่ 
4. หลักการออกแบบ และวางแผน

การวิจัย 
5. ความรู้ด้าน สถิติ คณิตศาสตร์ 

และคอมพิวเตอร์ 
6. หลักการวิเคราะห์ข้อมูล 
7. การตีความผลการวิเคราะห์

ข้อมูล 
8. การนำเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลที่เหมาะสม 
9. จริยธรรมและจรรยาบรรณการ

วิจัย 
10. เทคโนโลยีในการเข้าถึงข้อมูล 
 
 

1. มีความรับผิดชอบ 
2. มีคุณธรรมจริยธรรม และ

จรรยาบรรณนักวิจัย 
3. มีความใฝ่รู้ 
4. กระตือรือร้น 
5. จิตสาธารณะ 
6. มีความอดทน วิริยะ อุสาหะ 
7. เคารพตนเอง และผู้อ่ืน 
8. ปรับตัวตามสถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลง  
9. คิดนอกกรอบ 

1. มีความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์ 
2. คิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ 
3. ทำงานเป็นทีม 
4. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัย 
6. มีความเป็นผู้นำ 
7. มีทักษะการอยู่ร่วมกันในสังคม 
8. มีทักษะการแก้ปัญหา 
9. ใช้โปรแกรมทางสถิติในการ

จัดการและวิเคราะห์ข้อมูล 
10. มีทักษะการเขียนโปรแกรม 
11. เลือกใช้วิธีการทางสถิติท่ี

เหมาะสมกับข้อมูล 
12. รู้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบันที่

ส่งผลกระทบในวงกว้าง 
13. มีทักษะการใช้โปรแกรม

ตรวจสอบการคัดลอกข้อมูล 
14. มีทักษะการตรวจสอบ

แหล่งที่มาของแหล่งอ้างอิง 
15. บูรณาการความรู้

กระบวนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อมูลจริงจากหลากหลายสาขา 

16. ดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่ 

17. เป็นผู้นำทางความคิดในการ
ทำการวิจัย 
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ความสอดคล้องของ PLOs กับความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

PLOs Knowledge Attitude  Skills 
PLO 1 ออกแบบ
กระบวนการวิจัยโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเพื่อเพ่ิม
มูลค่าให้กับข้อมูลที่
นำไปใช้แก้ปัญหาใน
องค์กร 

K3 หลักการตั้งคำถาม
วิจัยจากข้อมูลที่มีอยู่ 
K4 หลักการออกแบบ 
และวางแผนการวิจัย 
K5 ความรู้ด้าน สถิติ 
คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ 
K6 หลักการวิเคราะห์
ข้อมูล 
K7 การตีความผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
K8 การนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่
เหมาะสม 
K9 จริยธรรมและ
จรรยาบรรณการวิจัย 
K10 เทคโนโลยีในการ
เข้าถึงข้อมูล 

A2 มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 
A3 มีความใฝ่รู้ 
A6 มีความอดทน วิริยะ 
อุสาหะ 
A9 คิดนอกกรอบ 

S1 มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ 
S2 คิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ 
S5 สืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
S8 มีทักษะการแก้ปัญหา 
S9 ใช้โปรแกรมทางสถิติ
ในการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูล 
S10 มีทักษะการเขียน
โปรแกรม 
S11 เลือกใช้วิธีการทาง
สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล 
S12 รู้เท่าทันสถานการณ์
ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบใน
วงกว้าง 
S15 บูรณาการความรู้
กระบวนการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับข้อมูลจริง
จากหลากหลายสาขา 
S16 ดำเนินการวิจัยเพื่อ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 

PLO 2 บูรณาการองค์
ความรู้ด้านการจัดการ
ข้อมูลกับศาสตร์อ่ืน ๆ 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่

K1 ลักษณะและรูปแบบ
ข้อมูล 
K2 หลักการการจัดการ
ข้อมูล 

A1 มีความรับผิดชอบ 
A2 มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 
A3 มีความใฝ่รู้ 

S1 มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ 

S2 คิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ 
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PLOs Knowledge Attitude  Skills 
สำหรับการนำข้อมูลไปใช้
แก้ปัญหาในองค์กร 

K5 ความรู้ด้าน สถิติ 
คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ 
K10 เทคโนโลยีในการ
เข้าถึงข้อมูล 

A6 มีความอดทน วิริยะ 
อุสาหะ 
A7 เคารพตนเอง และ
ผู้อื่น 

S5 สืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

S9 ใช้โปรแกรมทางสถิติ
ในการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูล 

S10 มีทักษะการเขียน
โปรแกรม 

PLO 3 สามารถเป็นผู้
ริเริ่มในการทำวิจัยและ
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การแก้ปัญหางานวิจัยใน
องก์กร 

K3 หลักการตั้งคำถาม
วิจัยจากข้อมูลที่มีอยู่ 
K4 หลักการออกแบบ 
และวางแผนการวิจัย 
K9 จริยธรรมและ
จรรยาบรรณการวิจัย 
 

A2 มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 
A3 มีความใฝ่รู้ 
A6 มีความอดทน วิริยะ 
อุสาหะ 
A9 คิดนอกกรอบ 

S1 มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ 
S2 คิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ 
S8 มีทักษะการแก้ปัญหา 
S12 รู้เท่าทันสถานการณ์
ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบใน
วงกว้าง 
S17 เป็นผู้นำทาง
ความคิดในการทำการ
วิจัย 

PLO 4 เลือกใช้เครื่องมือ
และวิธีการทางสถิติที่
เหมาะสมในการวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ให้กับข้อมูล 

K5 ความรู้ด้าน สถิติ 
คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ 
K6 หลักการวิเคราะห์
ข้อมูล 
K7 การตีความผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
 

A1 มีความรับผิดชอบ 
A2 มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 
A3 มีความใฝ่รู้ 
A6 มีความอดทน วิริยะ 
อุสาหะ 
A7 เคารพตนเอง และ
ผู้อื่น 

S1 มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ 
S2 คิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ 
S9 ใช้โปรแกรมทางสถิติ
ในการจัดการและ
วิเคราะห์ข้อมูล 
S10 มีทักษะการเขียน
โปรแกรม 
S11 เลือกใช้วิธีการทาง
สถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล 
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PLOs Knowledge Attitude  Skills 
S12 รู้เท่าทันสถานการณ์
ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบใน
วงกว้าง 

PLO 5 แสดงออกถึง
พฤติกรรมที่รับฟัง 
ยอมรับความคิดเห็น และ
ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนทั้งใน
ฐานะผู้นำและผู้ตามได้ 

K8 การนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่
เหมาะสม 
K9 จริยธรรมและ
จรรยาบรรณการวิจัย 

A1 มีความรับผิดชอบ 
A2 มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 
A6 มีความอดทน วิริยะ 
อุสาหะ 
A7 เคารพตนเอง และ
ผู้อื่น 

S3 ทำงานเป็นทีม 
S4 สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
S6 มีความเป็นผู้นำ 
S7 มีทักษะการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 

PLO 6 สื่อสารและ
นำเสนอผลงานวิชาการได้
อย่างถูกต้อง และตรง
ประเด็นทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

K7 การตีความผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
K8 การนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่
เหมาะสม 

A1 มีความรับผิดชอบ 
A2 มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 
A3 มีความใฝ่รู้ 
A6 มีความอดทน วิริยะ 
อุสาหะ 
A7 เคารพตนเอง และ
ผู้อื่น 

S4 สื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
S7 มีทักษะการอยู่ร่วมกัน
ในสังคม 
 

PLO 7 ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้น
ข้อมูล หรือแสวงหา
ความรู้เพื่อการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

K3 หลักการตั้งคำถาม
วิจัยจากข้อมูลที่มีอยู่ 
K10 เทคโนโลยีในการ
เข้าถึงข้อมูล 

A3 มีความใฝ่รู้ 
A4 กระตือรือร้น 
A8 ปรับตัวตาม
สถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง  
A9 คิดนอกกรอบ 

S1 มีความคิดริเริ่ม และ
สร้างสรรค์ 
S2 คิดวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ 
S5 สืบค้นข้อมูลด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
S12 รู้เท่าทันสถานการณ์
ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบใน
วงกว้าง 
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PLOs Knowledge Attitude  Skills 
PLO 8 แสดงออกถึงการ
ปฏิบัติตนตามจริยธรรม 
จรรยาบรรณ และ
กฎระเบียบข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัย 

K9 จริยธรรมและ
จรรยาบรรณการวิจัย 

A2 มีคุณธรรมจริยธรรม 
และจรรยาบรรณนักวิจัย 

S13 มีทักษะการใช้
โปรแกรมตรวจสอบการ
คัดลอกข้อมูล 
A14 มีทักษะการ
ตรวจสอบแหล่งที่มาของ
แหล่งอ้างอิง 

2.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude / Skill 
รายวิชา  /กลุ่มสาระ / Module 

(รหัสรายวิชา ช่ือรายวิชา จำนวนหน่วยกิต) 
Knowledge/ Attitude / Skill 

รายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ ์  
747-671 สัมมนา 1    1(0-2-1) K4 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 S3 S4 

S5 S6 S7 S12 S13 S14 
747-672 สัมมนา 2    1(0-2-1) K4 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 S1 S2 

S3 S4 S6 S7 S8 S12 S14 S15  
747-681 วิทยานิพนธ์         48(0-144-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 

A7 A8 A9 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 
S14 S15 S16 S17 

747-682 วิทยานิพนธ์         72(0-216-0) K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 A1 A2 A3 A4 A5 A6 
A7 A8 A9  S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 
S13 S14 S15 S16 S17 
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ค-2 ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 
ระดับมหาบัณฑิต 

 
รายวิชาในหลักสูตร 36 หน่วยกิต 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการทำงาน (WIL)  
 1) แผน ก 1 36 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 2) แผน ก 2 49 หน่วยกิต  คิดเป็นร้อยละ 86 ของจำนวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร  
 

 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จำนวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การกำหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การทำงาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ทำงาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ทำงานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ตำแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังสำเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

ชุดวิชา          

747-543 ชุดวิชาวิธีวิทยาการวิจัย 6((4)-4-10) ✓       ✓  

747-544 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล 6((4)-4-10) ✓       ✓  

รายวิชาเลือก          

757-511 การวิจัยเชิงคุณภาพ  3((2)-2-5) ✓       ✓  

757-521 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตัวแปรพห ุ
    3((2)-2-5) 

✓       ✓  

747-522 เทคนิคการพยากรณ ์ 3((2)-2-5) ✓       ✓  

747-523 การวิเคราะห์ข้อมลูขนาดใหญ ่3((2)-2-5) ✓       ✓  

747-524 การวิเคราะห์ข้อมลูแบบไม่มโีครงสร้าง 
    3((2)-2-5) 

✓       ✓  
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รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จำนวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 

การกำหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การทำงาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ทำงาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ทำงานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ตำแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังสำเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

747-531 สารสนเทศนภ์ูมิศาสตรแ์ละการวเิคราะห์
ข้อมูล    3((2)-2-5) 

✓       ✓  

รายวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ ์          
747-571 สัมมนา   1(0-2-1) ✓       ✓  
747-582 วิทยานิพนธ์  18(0-54-0) ✓       ✓  
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ระดับดษุฎีบัณฑิต 

รายวิชาในหลักสูตร 48 และ/หรือ 72 หน่วยกิต 
รายวิชาที่จัดการศึกษาเชงิบูรณาการกับการทำงาน (WIL)  
 1) แบบ 1.1 48 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 2) แบบ 1.2 72 หน่วยกิต คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหนว่ยกิตรายวชิาในหลักสูตร 
 

รหัสรายวิชา / ชื่อรายวิชา / จำนวนหน่วยกิต 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WiL) 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การกำหนด
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การเรียน 
สลับกับ 

การทำงาน 

สหกิจ
ศึกษา 

การฝึกงานที่
เน้นการเรียนรู้
หรือการติดตาม
พฤติกรรมการ

ทำงาน 

หลักสูตรร่วมกับ
มหาวิทยาลัย 

และ 
อุตสาหกรรม 

พนักงาน
ฝึกหัดใหม่

หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุให้
ทำงานหรือ

การฝึก
เฉพาะ

ตำแหน่ง 

ปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การฝึกปฏิบัต ิ
งานจริงภาย 
หลังสำเร็จ
การเรียน
ทฤษฎ ี

757-671 สัมมนา 1  1(0-2-1) ✓       ✓   
747-672 สัมมนา 2  1(0-2-1) ✓       ✓   
747-681 วิทยานิพนธ ์       48(0-144-0) ✓       ✓   
747-682 วิทยานิพนธ ์       72(0-216-0) ✓       ✓   

หมายเหตุ มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกหลักสูตรจัดการเรียนการสอนแบบ WIL ไม่น้อยกว่าร้อยละ  50 ของจำนวนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตร สามารถเข้าดูคำจำกัดความของการจัด

การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated  Learning : WIL)  9 รูปแบบได้ที่  http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-

sub?id=171 หัวข้อ คำจำกัดความ   การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated  Learning : WIL) 

http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
http://www.eduservice.psu.ac.th/index.php/agencies-sub/curriculum-unit-sub?id=171
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ค-3 แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
ระดับมหาบัณฑิต 

จำนวนรายวชิาทัง้หมดที่เปิดสอนในหลักสูตร 15 รายวิชา 
จำนวนรายวชิาทีจ่ัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning) 15 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   100   ของรายวิชาในหลักสตูร 
จำนวนรายวชิาทีไ่ม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชงิรุก (Active learning)  0 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ   0     ของรายวิชาในหลักสตูร 
 
สรุปจำนวนรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ ที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active learning)     15     รายวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู ้
แบบเชิงรุก 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

วิธีการจัดการ
เรียนรู ้ 

ร้อยละ 

747-511 การวิจัยเชิงคุณภาพ  3((2)-2-5)   - กรณีศึกษา 
- การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

20 
20 
15 

5  40 100 - 

747-512 เครื่องมือดิจิทัลสำหรับนักวิจัย 
    3((2)-2-5) 

  - กรณีศึกษา 
- การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

20 
20 
15 

5  40 100 - 
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู ้
แบบเชิงรุก 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

วิธีการจัดการ
เรียนรู ้ 

ร้อยละ 

747-513 การตัดสินใจจากการขับเคลื่อนด้วย
ข้อมูล    3((2)-2-5) 

  - กรณีศึกษา 
- การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

20 
20 
15 

5  40 100 - 

747-521 การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ตัวแปร
พห ุ    3((2)-2-5) 

  - กรณีศึกษา 
- การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

20 
20 
15 

5  40 100  

747-522 เทคนิคการพยากรณ์ 3((2)-2-5)   - กรณีศึกษา 
- การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

20 
20 
15 

5  40 100  

747-523 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ ่
    3((2)-2-5) 

  - กรณีศึกษา 
- การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

20 
20 
15 

5  40 100  

747-524 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบไมมโีครงสร้าง 
    3((2)-2-5) 

  - กรณีศึกษา 
- การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

20 
20 
15 

5  40 100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู ้
แบบเชิงรุก 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

วิธีการจัดการ
เรียนรู ้ 

ร้อยละ 

747-531 สารสนเทศภูมิศาสตรแ์ละการ
วิเคราะห์ข้อมูล   3((2)-2-5) 

  - กรณีศึกษา 
- การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

20 
20 
15 

5  40 100  

747-541 สโมสรวารสาร  1(0-2-1)   - Journal 
based 

- การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

20 
20 
15 

5 

 25 100 

 

747-542 การเขียนงานทางวิชาการ 1(0-2-1)   - Journal 
based 

- การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

20 
20 
15 

5 

 25 100 

 

747-571 สัมมนา   1(0-2-1)   - Research 
based 

- การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

50 
 

25 
25 

5 

  

100  

747-581 วิทยานิพนธ ์      36 (0-108-0) 70  - การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

15 
15 

   100  
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รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) และ การจดัการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี  
ไม่ได้จัดการ

เรียนรู ้
แบบเชิงรุก 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก ระบุร้อยละ 
ของการจัดการ 

เรียนรู้แบบ 
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

Project 
based 

learning 

Problem 
Based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด 
เช่น case based, team based, 

scenario based 

Social 
engagement 

วิธีการอ่ืนๆ 
 

วิธีการจัดการ
เรียนรู ้ 

ร้อยละ 

747-582 วิทยานิพนธ ์        18 (0-54-0) 70  - การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

15 
10 

5   100  
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ระดับดษุฎีบัณฑิต 
 จำนวนรายวิชาทั้งหมดที่เปดิสอนในหลักสตูร                                                           4  รายวิชา 
   จำนวนรายวิชาที่จัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)                                         4  รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ  100 ของรายวิชาในหลักสูตร 
 จำนวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรยีนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)                                   0  รายวิชา    คิดเป็นร้อยละ      0 ของรายวิชาในหลักสูตร 
                              สรุปจำนวนรายวิชาท่ีเปิดสอนโดยคณะ ท่ีจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 4  รายวิชา 

 

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎ ี ไม่ได้จัดการ

เรียนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของการ

จัดการเรียนรู้แบบ
ทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 100 

Project 
based 

learning 

Problem 
based 

learning 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด Social 
engageme

nt 
ระบุร้อยละ  

(ระบุวิธีการจดัการเรียนรู้) ร้อยละ 

747-681 วิทยานิพนธ์  48(0-144-0) 70  - การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

15 
10 

5  100  

747-682 วิทยานิพนธ ์  72(0-216-0) 70 - - การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

15 
10 

5 
 100 - 

747-671 สัมมนา 1   1(0-2-1) - - 
- Journal based 
- การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

25 
25 
20 

5 25 

100 - 

747-672 สัมมนา 2   1(0-2-1) - - 
- Research based 
- การนำเสนอ 
- การอภิปราย 

45 
25 
25 

5 

 100 - 
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ค-4 ข้อมูลชุดวิชา (Module) ในหลักสูตร 
 

รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต คำอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 
ชุดวิชาที่ 1 วิธีวิทยาการวิจัย     
747-543  ชุดวิชาวิธวีิทยาการวจิัย  

  Module: Research Methodology 
6((4)-4-10) การออกแบบงานวิจัย การคำนวณ

ขนาดตัวอย่าง การสร้างเคร่ืองมอืใน
การเก็บข้อมูล การเตรียมและการ
จัดการข้อมูล การสำรวจข้อมูล การ
สร้างภาพทัศน์ข้อมูล เทคนิคการ
วิเคราะห์ การแปลผล การนำเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  กรณีศึกษา 
Research design, sample size 
calculation, research tool 
construction for data 
collection, data preparation 
and manipulation, data 
exploration, data visualization, 
data analysis techniques, 
interpretation and 
presentation of analysis 
results, case study   

- ออกแบบงานวิจัยได้อย่าง
เหมาะสม 
- จัดการข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
- วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทาง
สถิติที่เหมาะสม 
- สร้างภาพทัศน์ข้อมูลเพื่อการ
นำเสนอ 
- แปลผลจากการวิเคราะห์ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
- ประยุกต์ใช้วิธีการข้ันตน้กับชดุ
ข้อมูลที่แตกต่างกัน 

- สังเกตจากพฤติกรรม การร่วม
กิจกรรม การตอบคำถาม และ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน  
- ประเมินจากความถูกต้อง 
คุณภาพ และความก้าวหนา้ของ
ชิ้นงาน 
- ประเมินจากการทำงาน
รายบุคคล การเขียน และการ
นำเสนอผลงานทีไ่ด้รับ
มอบหมายโดยผู้เรียนและผูส้อน 
- ประเมินจากการสอบ 
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รหัส – ชื่อชุดวิชา หน่วยกิต คำอธิบายชุดวิชา ผลลัพธ์การเรียนรู้ของชุดวิชา วิธีการวัดและประเมินผล 

ชุดวิชาที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล     

747-544  ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล 
  Module: Data Analytics 

6((4)-4-10) การสร้างตัวแบบ การคัดเลือกตัว
แบบ การวินจิฉัยตัวแบบ เทคนคิ
กราฟสำหรับตัวแบบ การอธิบายผล
จาการสร้างตัวแบบ  การประยกุต์ใช้
ตัวแบบ การเรียนรู้ด้วยเครื่อง  การ
เรียนรู้แบบมีที่ปรึกษา และการ
เรียนรู้แบบไม่มีทีป่รึกษา กรณีศกึษา 
Model building, model 
selection, model diagnostics, 
graphical model techniques, 
model interpretation and 
model application; machine 
learning, supervised and 
unsupervised learning, case 
study 

- เลือกตัวแบบที่เหมาะสมสำหรับ
การวิเคราะห์ข้อมูล 
- แปลผลจากการวิเคราะห์ได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 
- สร้างภาพทัศน์ข้อมูลเพื่อการ
นำเสนอ 
- ประยุกต์ใช้ตัวแบบกับข้อมูลจริง 

- สังเกตจากพฤติกรรม การร่วม
กิจกรรม การตอบคำถาม และ
ร่วมอภิปรายในชั้นเรียน  
- ประเมินจากความถูกต้อง 
คุณภาพ และความก้าวหนา้ของ
ชิ้นงาน 
- ประเมินจากการทำงาน
รายบุคคล การเขียน และการ
นำเสนอผลงานทีไ่ด้รับ
มอบหมายโดยผู้เรียนและผูส้อน 
- ประเมินจากการสอบ 
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ภาคผนวก ง 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก จ 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย

และการวิเคราะห์ข้อมูล 
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