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ปรัชญาของหลักสูตร 

เน้นการผลิตปรัชญาดุษฎบีัณฑติที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากการคิด การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์อย่างสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางด้านวทิยาการข้อมูล เพื่อพัฒนานวัตกรรมจากองค์
ความรู้ใหม่ ท างานเป็นทีม ประสานงาน และสื่อสารอย่างมปีระสิทธิภาพ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ปรับตัวได้ ตามการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล มีจรรยาบรรณในการน าเสนอข้อมูลตามจริงและอ้างอิงแหล่งที่มา
ของข้อมูล รับผิดชอบผลของการกระท าของตนเองต่อสังคม และน าข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสงัคม
และเศรษฐกิจ 

 
    
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
PLO1 พัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างสร้างสรรค์ บนฐานความรู้ทางดา้นวิทยาการข้อมูล 
PLO2 ท างานเป็นทีม ประสานงาน และสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพ 
PLO3 เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและปรับตวัได้ตามการ 
PLO4 มีจรรยาบรรณในการน าเสนอข้อมูลตามจริงและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล รับผิดชอบผลของการกระท าของ
ตนเองต่อสังคม และน าข้อมูลมาใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   
แบบ 1.1                                        48 หน่วยกิต 
แบบ 1.2                                   72  หน่วยกิต 

1. หมวดวิชาสัมมนา  3 หน่วยกิต 
 
950-571 สัมมนาทางวทิยาการข้อมูล 1                                               1(0-2-1) 
 Seminar in Data Science I  
 
950-572 สัมมนาทางวทิยาการข้อมูล 2                                               2(0-4-2) 
 Seminar in Data Science II  
*รายวิชาไม่นับหน่วยกิต (Audit) 

 

2. หมวดวิชาวิทยานิพนธ ์   

แบบ 1.1 
950-601 วิทยานพินธ์                                                48(0-144-0) 
 Thesis  
แบบ 1.2 
950-602 วิทยานพินธ ์ 72(0-216-0) 
 Thesis 

 
 

 



แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 

แบบ 1.1 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
950-601 วิทยานพินธ์ (Thesis) 6(0-18-0) 
950-671  สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 1 (Seminar in Data Science I)                                1(0-2-1) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
950-601 วิทยานพินธ์ (Thesis) 6(0-18-0) 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
950-601 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 
950-671  สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 2 (Seminar in Data Science II)                               1(0-2-1) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
950-601 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
950-601 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
950-601 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 
 
 



แบบ 1.2 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 
950-602 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 
950-671  สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 1 (Seminar in Data Science I)                                1(0-2-1) 
 

ภาคการศึกษาที่ 2 
950-602 วิทยานพินธ์ (Thesis) 6(0-18-0) 
 

ปีท่ี 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 
950-602 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 
950-671  สัมมนาทางวิทยาการข้อมูล 2 (Seminar in Data Science II)                               1(0-2-1) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
950-602 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 
 

ปีท่ี 3 
ภาคการศึกษาที่ 1 
950-602 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
950-602 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 

ปีท่ี 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 
950-601 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 
 
ภาคการศึกษาที่ 2 
950-602 วิทยานพินธ์ (Thesis) 9(0-27-0) 
 
 
 
 
 



 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วิธีการสอน   และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล 
ระดับปริญญาเอก 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้

กลยุทธ์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

PLO 1 : พัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างสร้างสรรค์ บนฐานความรู้ทางด้าน 

 วิทยาการข้อมูล 

(1) สามารถใช้ความเข้าใจในหลักการ
และทฤษฎีมาวิเคราะห์ปัญหาส าคัญ
และพัฒนาแนวทางแก้ปัญหาที่
ซับซ้อนได ้

(2) สามารถสังเคราะห์ผลการวิจัยเพื่อ
พัฒนาองค์ความรู้ใหม่จากการบรู
ณาการร่วมกับศาสตร์อ่ืน ๆ  

(3) สามารถออกแบบและด าเนนิการ
โครงการวิจัยได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ ์

(1) จัดกระบวนการเรียนรู้จากการพัฒนา
ฝึกทักษะในการคิดทั้งระดับรายบุคคล
และรายกลุ่ม เชน่ การอภิปราย หรือ
การท ากรณีศึกษา  

(2) จัดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้าของ
วิจัยที่นักศึกษาสนใจภายใต้การดูแล
ของอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูการ
ประมวลความคิดในการแก้ปัญหา  
การตัดสินใจ และน าเสนอวิธีแกป้ัญหา 

(1) การเขียนรายงานของนักศึกษา 
(2) การน าเสนอผลงานของ

นักศึกษา 
(3) ความก้าวหน้าของงานวจิัยฯ 

 

PLO 2 : ท างานเป็นทีม ประสานงาน และสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายอย่างมปีระสทิธิภาพ ทั้ง
ด้านการพูดและการเขียน 

(2) แสดงบทบาทการเป็นผู้น าและผูต้าม
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม 

(1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นการ
ท างานที่ต้องมปีฏิสัมพนัธ์ระหวา่ง
บุคคล 

(2) สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การมี
มนุษยสัมพนัธ์ การเข้าใจวัฒนธรรม
ขององค์กรในรายวิชาต่าง ๆ 

(1) ประเมนิจากความรับผิดชอบ
ในหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย
และสังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการท ากิจกรรม
กลุ่ม 

(2) ให้นักศึกษาประเมินตนเอง
และเพื่อนร่วมงาน  

PLO 3 : เรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องและปรับตัวได้ตามการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล 

(1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอยา่ง
เป็นระบบ 

(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 

(3) สามารถใช้กระบวนการวิจัยในการ
แก้ปัญหาในการเรียนรู้ตลอดชีวติ 

(1) จัดการเรียนการสอนให้เน้นการคิด
วิเคราะห์ในลักษณะที่เปน็ Research-
based Problem 

(2) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์จริง และน าเสนอการ
แก้ปัญหาที่เหมาะสม  

(3) จัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศทาง
วิชาการ เชน่ สัมมนา การจัดกลุม่

(1) การวิเคราะห์ผลและเขียน
รายงานวิจัย 

(2) การน าเสนอผลงานในรปูแบบ
ของสัมมนาหรือการเข้าร่วม
ประชุมทางวชิาการ 

(3) การมีบทบาทในการน าเสนอ
หัวข้ออภิปรายและการมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็น



ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู ้

กลยุทธ์ 

การประเมินผลการเรียนรู้ 

 อภิปรายประเด็นน่าสนใจทางวชิาการ 
เข้าร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติหรือ
นานาชาต ิ

ทางวชิาการ 
 

PLO 4 : มีจรรยาบรรณในการน าเสนอข้อมูลตามจริงและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล รับผดิชอบผลของการกระท าของ

ตนเองต่อสังคม และน าข้อมูลมาใช้เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ 

(1) มีวินัย ตรงต่อเวลา 
(2) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม  
(3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น

ของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์

(4) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง 
ๆ ขององค์กรและสังคม 

(5) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและ
วิชาชีพ 

(1) มีการสอนที่สอดแทรก คุณธรรม 
จริยธรรมในการเรียนการสอน 

(2) จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม ส่งเสริมและปลูกฝังการถือ
ประโยชน์สว่นรวม 

(3) มอบหมายให้นักศึกษาท างานเปน็กลุ่ม 
ฝึกการเป็นผูน้ าและการเป็นสมาชิก
กลุ่ม 

 

(1) จ านวนนักศึกษาที่ทุจริตการ
อ้างอิงผลงานวิจยั 

(2) สังเกตพฤติกรรมในห้องเรียน
และการส่งงานตามทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

(3) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมร่วมกับการสังเกต
พฤติกรรมและประเมิน
ระหว่างผู้เรียนด้วยกนัและ
ประเมินจากผูส้อน 

(4) ประเมินความรับผิดชอบใน
การเข้ารว่มกิจกรรม การ
ท างานกลุ่ม และงานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 

 



 

 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

คณะ โครงกำรจัดตั้งวิทยำลัยวิทยำศำสตร์ดิจิทัล บัณฑิตวิทยำลัย 
สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล 

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล 
950-601  วิทยำนิพนธ ์ 48(0-144-0) 

(Thesis) 
ส ำหรับแบบ 1.1 

  ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเร่ืองที่น่าสนใจในปัจจุบันในสาขาวิทยาการข้อมูล ด าเนินการวิจัยตามรูปแบบ
ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้การดูแลและแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  น าเสนอ
ความก้าวหน้าของงานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุกสิ้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน  จัดท า
บทความจากงานวิจัยและเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่เหมาะสม 

  Research study on the current interesting topic in data science; do research 
according to the appropriate principles and research methodology under the supervision of 
advisors; present the thesis progress to the advisory committee every semester end; prepare 
research articles and write the thesis report in an appropriate format 
 

950-602  วิทยำนิพนธ์  72(0-216-0) 
(Thesis) 
ส ำหรับแบบ 1.2 

    ค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเร่ืองที่น่าสนใจในสาขาวิทยาการข้อมูล ด าเนินการวิจัยตามรูปแบบระเบียบวิธี
วิจัยที่ถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้การดูแลและปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ น าเสนอความก้าวหน้าของ
งานวิจัยต่อที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ์ทุกสิ้นภาคการศึกษาที่ลงทะเบียน จัดท าบทความจากงานวิจัย
และเขียนวิทยานิพนธ์ตามรูปแบบที่เหมาะสม 
   Research study on the current interesting topic in data science; do research 
according to the appropriate principles and research methodology under the supervision of 
advisors; present the thesis progress to the advisory committee every semester; prepare research 
articles and write the thesis report in an appropriate format 
950-671  สัมมนำทำงวิทยำกำรข้อมูล 1 1(0-2-1) 
 (Seminar in Data Science I) 
   ศึกษาและค้นคว้าหัวข้อที่น่าสนใจทางวิทยาการข้อมูล และสาขาที่เกี่ยวข้อง จากวรรณกรรมใน
รูปแบบต่างๆ วารสาร เอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือข้อมูล ละผลความคืบหน้าจากงานวิจัยที่ได้ท าไปแล้ว น าเสนอแบบ
ปากเปล่า อภิปราย ตอบข้อซักถาม สรุปประเด็น และเขียนรายงานในหัวข้อเร่ืองที่ตนได้น าเสนอสัมมนาไปแล้ว 
   Self-study on current interesting topics in data science and related fields from 
various current literatures e.g. journals, documents, and research progress from previous works; oral 
presentation; discussion; questions and answers; conclusions; and write reports on seminar topic 
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 (Seminar in Data Science II) 
   ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิทยานิพนธ์ และน ามาอภิปรายภายใต้การชี้แนะโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบและเขียนรายงาน ในหัวข้อเร่ืองที่ตนได้น าเสนอสัมมนาไปแล้ว 
   Literature review related to thesis and discussion by advisors and report writing on 
seminar topic 
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