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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
คณะ/โปรแกรมวิชา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  

หมวดที ่1   ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย  : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science in Mathematics  

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  : วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    : Bachelor of Science (Mathematics) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    : B.Sc. (Mathematics) 

3.  วิชาเอก  
 ไม่มี 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
  5.1  รูปแบบ 

     หลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี   
  5.2  ประเภทของหลักสูตร 
        หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
  5.3  ภาษาที่ใช้ 
        ภาษาไทย      
  5.4  การรับเข้าศึกษา 
       รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศ ที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
  5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
        ไม่มี   
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  5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
        ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์เพียงสาขาวิชาเดียว  

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

เปิดสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560 เป็นต้นไป 
  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการประชุม 
  ครั้งที่ 4 / 2559 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 
  ได้อนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการ 
  ประชุม นัดพิเศษ  เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559  

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
      หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 (หลังเปิดสอน 2 ปี)   

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1  นักวิชาการ 
8.2  นักสถิต ินักวิจัย ผู้ช่วยวจิัย 

 8.3  นักวิเคราะห์วางแผนและนโยบาย       
 8.4  เจ้าหน้าที่ในสถาบันการเงิน 
 8.5  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้านการประกันภัย 
 8.6  นักอุตุนิยมวิทยา 
 8.7  เจ้าหน้าที่เวชระเบียน โรงพยาบาลต่าง ๆ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3                    

 
 

มคอ.2 

9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ-สกลุ 
ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

 
คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน พ.ศ. 

1 นายชิงชัย  วัฒนธรรมเมธี   
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

วท.ม. 
วท.บ. 

 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั             

ศรีนครินทรวโิรฒ สงขลา 

2534 
2526 

 
2 นางสาวศิรฉัตร ทิพย์ศรี 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
อาจารย ์ ศษ.ม. 

วท.บ. 
คณิตศาสตร์ศึกษา 

คณิตศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

มหาวิทยาลยั    
สงขลานครินทร ์

2549 
2545 

3 นางสาวศรณัยา    เฮงสวสัดิ ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์และสถติ ิ
 

ศึกษาศาสตร์
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั        
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

2552 
 

2550 

4 นายอดิศักดิ์   เด็นเพ็ชรหน๋อง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์
ประยุกต ์

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2554 
 
2552 

5 นางสาวปิยธิดา   บุญสนอง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

สถิติประยุกต ์
 

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

2553 
 

2550 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา      

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
  11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

       การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) มีกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่
ส าคัญ คือ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศและ (4) การพัฒนาสู่ความ
มั่นคง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  เพ่ือแก้ป๎ญหาสภาวการณ์ด้านต่า ง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่ยังคงประสบป๎ญหาในหลายด้าน เช่น ความสามารถในการ
แข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงหลักสูตร
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เพ่ือให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ ทางด้านวิจัย พร้อมทั้งมีความสามารถในการวิเคราะห์
แก้ป๎ญหา และการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเองต่อไปในอนาคต ซึ่งจะ
ช่วยให้บุคลากรสามารถพัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง สามารถเรียนรู้ได้
ด้วยตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และตอบสนองความต้องการทั้งระดับประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และสากลได้  

  11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
       ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2560 เป็นต้นไป ประเทศไทยอาจจะยังคงประสบภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และวัฒนธรรม ต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศ เช่น กระแสการเปิดเศรษฐกิจ
เสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย ป๎ญหาทางด้าน
สุขภาพ ป๎ญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ป๎ญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ป๎ญหาความยากจน กับทั้งการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่รวดเร็วของโลกจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและวัฒนธรรมของไทย 
หลักสูตรเห็นว่าควรจะมีการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยเร่งด่วน ดังนั้นจึงมีการวางแผนพัฒนา
ทางด้านคณิตศาสตร์ ให้สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบมีเหตุมีผล เพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน ได้
อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้
ควบคู่คุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือพัฒนาสังคมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในท้องถิ่นสู่สากลให้ยั่งยืน
ต่อไป 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

        ในการพัฒนาหลักสูตร จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของสังคม โดยการผลิตบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ที่พร้อมปฏิบัติงานด้วย
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจในผลกระทบ
ของกิจกรรมในสังคมในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม น าความรู้มุ่งสู่การ
พัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การผลิตครูและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา อีกทั้ง จากรายงานการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
พบว่า ป๎จจัยส าคัญที่สุดที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในหลักสูตรคณิตศาสตร์  คือ เป็นสถาบันที่อยู่ใกล้บ้าน 
เดินทางสะดวก เป็นสถาบันที่มีค่าใช้จ่ายน้อย นักเรียนมีความมั่นใจมาก เรียนหลักสูตรนี้แล้วจะช่วยพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคมได้ ส าหรับผู้ใช้บัณฑิตคิดว่าการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มีความเหมาะสม และมีความต้องการรับ
บัณฑิตในสาขานี้เข้าปฏิบัติงาน เนื่องจากบัณฑิตมีองค์ความรู้ ทักษะการค านวณ และทักษะทางคอมพิวเตอร์ดี 
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  12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
       ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย ที่มุ่งเน้นจัดการศึกษาที่หลากหลายเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ
และคุณธรรม  โดยมุ่งเน้นศึกษา วิจัย และสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  บริการวิชาการ และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการวิจัย ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและ
ของชาติ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานของวิชาชีพ การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้น
การใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือผลิตบุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านการวิจัย  

13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืนหรือต้องเรียนจากคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืน) 

    13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ที่นักศึกษาต้องเรียนในคณะอ่ืน 

ประกอบด้วย กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

13.1.2 กลุ่มวิชาแกน จ านวน 15 หน่วยกิต ประกอบวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน ปฏิบัติการฟิสิกส์
พ้ืนฐาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เคมีพ้ืนฐาน ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน ชีววิทยาพ้ืนฐาน ปฏิบัติการชีววิทยา
พ้ืนฐาน  

13.1.3 วิชาเฉพาะด้านบังคับ จ านวน 6 หน่วยกิต ประกอบด้วยวิชา การแก้ป๎ญหาและการ
โปรแกรมเบื้องต้น การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ   

13.1.4 วิชาเฉพาะด้านเลือกที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนในโปรแกรมวิชาอ่ืน ประกอบด้วย
วิชาระบบฐานข้อมูล เทคโนโลยีเว็บ การจัดการและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ภาษาโปรแกรมทางเลือก    

13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดิสอนให้โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  

     รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาทุกคนในมหาวิทยาลัยสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความสนใจในหมวดวิชาเลือกเสรี 

13.3 การบริหารจัดการ 

   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารย์ผู้สอนและ
นักศึกษาในการพิจารณารายวิชาด้านเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน  และการประเมินผลเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา
คณิตศาสตร์  
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หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

      เน้นคุณธรรม  น าคณิตศาสตร์ก้าวหน้า  พัฒนาท้องถิ่น 

      1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ทางด้านคณิตศาสตร์  รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ป๎ญหา ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ประยุกต์ใช้
กับศาสตร์อ่ืน ๆ และงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ ได ้

   1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติ

ดังนี้ 

1.3.1 มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

1.3.2 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ใน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในการแก้ป๎ญหาการท างานได้ 

1.3.3 มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร  การวิเคราะห์วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการสมัยใหม่ 

1.3.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้าน
สังคมท่ีจ าเป็นต่อการท างานและการใช้ชีวิตในอนาคต 
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2.  แผนพัฒนา/ปรับปรุง  
 คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 4 ปี 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด 

ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารการปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน    
   หลักสูตร 

2. แผนการส่งเสริมการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.  เพ่ิมพูนความรู้/ทักษะแก่ 
 อาจารย์ผู้สอน  

2.  จัดกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน 
 เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทั้ง 
 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน 
 คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา    
 แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1. มีกิจกรรมอบรมเพ่ิมทักษะให้แก่
อาจารย์ผู้สอน 

2. ผลการประเมินการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียนในการจัดกิจกรรม
เสริม 

3. แผนพัฒนากระบวนการสอน/
การประเมินผล ของอาจารย์
ผู้สอน ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 
ด้าน ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2552 

พัฒนาทักษะกระบวนการสอน  
ของอาจารย์ ที่เน้นการสอน ทั้ง
คุณธรรมจริยธรรม  ความรู้ ทักษะ
ทางป๎ญญา ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล และความ
รับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. โครงการการพัฒนาทักษะ
กระบวนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน 

2. ผลการประเมินระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อ
กระบวนการสอนของอาจารย์
ผู้สอนที่มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
  1.1  ระบบ 

       ระบบการจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 
คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 

สัปดาห์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
หมวด 2 ระบบการศึกษา (ภาคผนวก ก) 

  1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        การจัดการเรียนการสอนสามารถจัดได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของกรรมการประจ าหลักสูตร โดย
ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์  
  1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
         ไม่มี 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 

  2.1  วัน – เวลา  ในการด าเนินการเรียนการสอน 
        ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
        ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 

  2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศหรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการ

จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 1 การรับเข้าศึกษา 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ 
2.3.2 ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาไทย ด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า  

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  
2.4.1 ก าหนดคุณสมบัตินักศึกษาแรกเข้าโดยดูผลการเรียน รายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกรายวิชา 
2.4.2 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาเสริมความรู้พ้ืนฐานด้านภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 
2.4.3 จัดการสอนเสริม ให้แก่นักศึกษาที่มีป๎ญหาในการเรียนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และ

วิทยาศาสตร์  
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      2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ชั้นปีที่  1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่  2  -  40 40 40 40 

ชั้นปีที่  3  -   -  40  40 40 
ชั้นปีที่  4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 

จ านวนนักศึกษาคาดว่าส าเรจ็
การศึกษา 

- - - 40 40 

         2.6 งบประมาณตามแผน 
           ใช้งบประมาณรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ตามรายละเอียดดังนี้ 

    
  
 
 
 
 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1. งบประมาณเงินรายได้      

- ค่า FTES ต่อปี 20.00 46.67 86.67 110.00 110.00 

- ค่าหัวจริงต่อปี 1,966.67 2,019.44 2,118.52 2,106.25 2,106.25 

- จ านวนนักศึกษาปริญญาตรี  40 80 120 160 160 

รวม 78,666.67 161,555.56 254,222.22 337,000.00 337,000.00 

2. งบประมาณรายจ่าย      

 -  ค่าหัวจริงต่อปี 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 

 - จ านวนนักศึกษาปริญญาตรี 40 80 120 160 160 

รวม 120,000.00 240,000.00 360,000.00 480,000.00 480,000.00 

รวมงบประมาณทั้งหมด 198,666.67 401,555.56 614,222.22 817,000.00 817,000.00 
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      2.7  ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
    อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

      การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
      3.1  หลักสูตร 
       3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  
         รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 127 หน่วยกิต 
        3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
                 โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
     1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
           1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 
          บังคับเรียน        9 หน่วยกิต 
          เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า      3  หน่วยกิต 
           1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
          บังคับเรียน        3 หน่วยกิต 
          เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
           1.3  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
          ไม่น้อยกว่า          9    หน่วยกิต
            บังคับเรียน        3 หน่วยกิต 
          เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 
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    2)  หมวดวิชาเฉพาะ                         ไม่น้อยกว่า     91       หน่วยกิต
                 2.1 กลุ่มวิชาแกน         24   หน่วยกิต 
           2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต 
                    2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ    44 หน่วยกิต 
                2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก   ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
                    2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      8 หน่วยกิต 
         3)  หมวดวิชาเลือกเสรี           ไม่น้อยกว่า       6  หน่วยกิต 

   3.1.3  รายวิชา     
                1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                          ไม่น้อยกว่า      30      หน่วยกิต 
                    1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร            ไม่น้อยกว่า     12  หน่วยกิต 
บังคับเรียน  9  หน่วยกิต  
GEL0101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกป๎จจุบัน 3(3-0-6) 
 English for Today’s World  
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) 
 English at Work  
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้  
GEL0301 ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Malay for Communication  
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Indonesian for Communication  
GEL0303 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Burmese for Communication  
GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Chinese for Communication   
GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 Korean for Communication  
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          1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์            ไม่น้อยกว่า      9  หน่วยกิต 
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต  
GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา 3(3-0-6) 
 Songkhla Lake Basin Living  
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้  
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6) 
 Philosophy and Religions  
GEH0403 มนุษย์กับความงาม 3(3-0-6) 
 Human and Aesthetics  
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self-Development  
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง 3(3-0-6) 
 Man and  Changing World  
GEH0406 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 3(3-0-6) 
 Information for Learning  
GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
 Fundamental Law for Quality of Life  
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 
 Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
GEH0409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6) 
 ASEAN Ways  
         1.3 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า     9 หน่วยกิต 
บังคับเรียน  3  หน่วยกิต   
GES0501 วิเคราะห์การคิด 3(2-2-5) 
 Thinking Analysis  
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้  
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6) 
 Life and Environment   
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5) 
 Life and Technology  
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต 3(3-0-6) 
 Agriculture for Life  
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GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น 3(3-0-6) 
 Introduction to Food and Nutrition  
GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5) 
 Integrated Health Care  
GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
 Jobs on a Daily Basis  
              2)  หมวดวิชาเฉพาะ                           ไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 
                   2.1  กลุ่มวิชาแกน                                                                      24 หน่วยกิต 
4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental  Physics  
4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamental Physics Laboratory  
4134716 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Geographic Information System  
4211111 เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry  
4211112 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamental Chemistry Laboratory  
4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Biology  
4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamental Biology Laboratory  
4571411 แคลคูลัส  1 3(3-0-6) 
 Calculus  I  
4571412 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus II  
4572211 ทฤษฎีจ านวน  3(3-0-6) 
 Number Theory  
                   2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                          ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต 
                          2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 44 หน่วยกิต 

4571212 หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics  
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4572311  พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 
 Linear Algebra    
4572411 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 
 Calculus III  
4572412 สมการเชิงอนุพันธ์    3(3-0-6) 
 Differential Equations  
4573011 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 English for Mathematics  
4573311 พีชคณิตนามธรรม  3(3-0-6) 
 Abstract Algebra   
4573411 คณิตวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
 Mathematical Analysis  
4573412 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 Numerical Methods  
4573414 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6) 

 Complex Variables  

4574911 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(0-3-2) 
 Seminar in Mathematics   
4574912 วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Research Methodology in Mathematics  
4574913 วิจัยทางคณิตศาสตร์ 2(0-6-3) 

 Research  in Mathematics   
4582211    ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics    
4582212 คณิตสถิติศาสตร์  3(3-0-6) 
 Mathematical Statistics  
4611321      การแก้ป๎ญหาและการโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Problem Solving and Basic Programming   
3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 New Venture Creation and Entrepreneurship  
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                         2.2.2  วิชาเฉพาะด้านเลือก                 ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
4572212 ทฤษฎีเซต      3(3-0-6) 
 Set Theory  
4572511 รากฐานเรขาคณิต 3(3-0-6) 
 Foundation of Geometry  
4572611    โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

 Mathematical Packages  
4573413 วิยุตคณิต  3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics  
4573611 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
 Mathematical Model  
4573612 คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6) 
 Mathematics Insurance  
4574914 หัวข้อทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Topics in Mathematics  
4583311 การวิเคราะห์การถดถอย   3(2-2-5) 
 Regression Analysis  
4583312 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์  3(3-0-6) 
 Nonparametric Statistics  
4583313  การออกแบบการทดลอง  3(2-2-5) 
 Experimental Design   
4583511 การวิจัยด าเนินการ     3(2-2-5) 
 Operations Research   
4613428 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Systems  
4613326 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 3(2-2-5) 
 Alternative Programming Language  
4662312 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Technology  
4663315 การจัดการและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
 Computer Management and Maintenance  
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                         2.2.3 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8  หน่วยกิต  
เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ต่อไปนี้  
แบบท่ี 1  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
4574811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Preparations for Field Experience in Mathematics   
4574812 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ 6(540) 
 Field Experience in Mathematics  
แบบที่ 2  สหกิจศึกษา  
7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90) 
 Cooperative Education Preparation  
7000490 สหกิจศึกษา 6(640) 

 Cooperative Education  
   

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                              ไม่น้อยกว่า                                       6   หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว 
และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จของหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
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ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตรและหน่วยกิต 

เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 7 หลัก เช่น 4572311 มีความหมายดังนี้ 
เลขรหัส 3 ตัวแรก    หมายถึง  หมวดวิชาและหมู่วิชา 
เลขรหัส  ตัวที่ 4  หมายถึง ชั้นปีหรือระดับความยากง่าย 
เลขรหัส  ตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขรหัส  ตัวที่ 6,7 หมายถึง  ล าดับก่อนหลัง 

 โดยจัดลักษณะเนื้อหาวิชาออกเป็นกลุ่ม ดังนี้ 
การก าหนดรหัสรายวิชาของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขรหัสตัวท่ี 5 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว้เป็นดังนี้ 

0 กลุ่มวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้     457-0-- 
1 คณิตศาสตร์ทั่วไป       457-1-- 
2 รากฐานคณิตศาสตร์       457-2-- 
3 พีชคณิต         457-3-- 
4 การวิเคราะห์        457-4-- 
5 เรขาคณิต        457-5-- 
6 คณิตศาสตร์ส าหรับจุดประสงค์เฉพาะ     457-6-- 
7 .....................................................       
8 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ      457-8-- 
9 โครงการพิเศษหัวข้อพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ  457-9-- 

การสัมมนา และการวิจัย 
 
 
 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ชั้นปีหรือระดับความยากง่าย 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

4 5 6 7 3 2 1 
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กลุ่มวิชาสถิติประยุกต ์  ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชาไว้เป็นดังนี้      
0 กลุ่มวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้     458-0-- 
1 หลักสถิติประยุกต์และสถิติวิเคราะห์      458-1-- 
2 ทฤษฎีสถิติและความน่าจะเป็น          458-2-- 
3 วิธีวิจัย และการวิเคราะห์       458-3-- 
4 สถิติประชากร        458-4-- 
5 การวิจัยและด าเนินการ       458-5-- 
6 .....................................................       
7 .....................................................       
8 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       458-8-- 
9 โครงการพิเศษ  หัวข้อพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ 
     การสัมมนา และการวิจัย       458-9-- 

ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 

ตัวอย่างเช่น 3(3-0-6) 
 เลขตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม 
 เลขตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
 เลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GExxxxx เลือกเรียน 12 

หมวดวิชาเฉพาะ    
    กลุ่มวิชาแกน 4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาแกน 4131106 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-2) 
    กลุ่มวิชาแกน 4571411 แคลคูลัส  1 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19 

  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 

หมวดวิชาเฉพาะ    
    กลุ่มวิชาแกน 4211111 เคมีพื้นฐาน 3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาแกน 4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1(0-3-2) 
    กลุ่มวิชาแกน 4331111  ชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
    กลุ่มวิชาแกน 4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพืน้ฐาน 1(0-3-2) 
    กลุ่มวิชาแกน 4571412 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 17 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GExxxxx เลือกเรียน 6 
หมวดวิชาเฉพาะ    

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4572212 หลักการคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4572311 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4572411 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ)  4582211 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 

 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป GExxxxx เลือกเรียน 6 
หมวดวิชาเฉพาะ    
    กลุ่มวิชาแกน 4572211 ทฤษฎีจ านวน  3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4582212 คณิตสถิติศาสตร์ 3(3-0-6) 
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4572412 สมการเชิงอนุพันธ์   3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ)   4611321 การแก้ป๎ญหาและการโปรแกรม
เบื้องต้น 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18 
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มคอ.2 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

    กลุ่มวิชาแกน 4134716 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์ 3(2-2-5) 
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4573412 วิธีเชิงตัวเลข  3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4573311 พีชคณิตนามธรรม  3(3-0-6) 
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4573411 คณิตวิเคราะห์  3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4573011 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3  

รวมหน่วยกิต 18 

 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4573414 ตัวแปรเชิงซ้อน  3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ)  3562201 การสร้างธุรกิจใหมแ่ละการเป็น
ผู้ประกอบการ 

3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4574912 วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านเลือก) xxxxxxx เลือกเรียน 9 

รวมหน่วยกิต 17 
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มคอ.2 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4574911 สัมมนาคณิตศาสตร์  1(0-3-2) 
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4574913 วิจัยทางคณิตศาสตร์     2(0-6-3) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านเลือก) xxxxxxx เลือกเรียน 6 
    กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4574811 

 
หรือ  

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คณิตศาสตร์ * 
หรือ 

2(1-2-3) 

 7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ** 2(90) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 
รวมหน่วยกิต 14 

 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวชิา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
    กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4574812 

 
หรือ 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง
คณิตศาสตร ์*  
หรือ 

6(540) 

     7000490 สหกิจศึกษา ** 6(640) 

รวมหน่วยกิต 6 

 

หมายเหตุ 

*    ส าหรับนักศึกษาท่ีไม่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
**   ส าหรับนักศึกษาท่ีร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
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มคอ.2 

   3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   
             3.1.5.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                                 (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                           
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  

Thai for Communication  
  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟ๎ง การพูด การอ่าน และ 
การเขียน ให้มีความรอบรู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบททางสังคม และวัฒนธรรมไทย 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Thai for the daily life communication appropriately in 
various Thai contexts. 

3(3-0-6) 
 

   

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน     
English for Today’s World 
  พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือเป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพ่ือประยุกต์ใช้ในการศึกษาและการ
ด ารงชีวิตในโลกป๎จจุบัน 

  Develop learners in using English as a medium to access 
and retrieve information for education and daily life 
applications. 

3(3-0-6) 

   

GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร    
Malay for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟ๎ง  การพูด  การอ่าน  และการเขียน  โดยเน้น
ทักษะการฟ๎งและการพูดส าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรม  เพื่อการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Malay, focusing on listening and speaking for daily 
communication and promoting the understanding of Thai and 
Malay cultures.  
 
 
 

3(3-0-6) 
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มคอ.2 

GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร    
Indonesian for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟ๎ง การพูด  การอ่าน  และการเขียน  โดยเน้น
ทักษะการฟ๎งและการพูดส าหรับการสื่อสาร  สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพ่ือการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Indonesian, focusing on listening and speaking for daily 
communication and promoting the understanding of Thai and 
Indonesian cultures.  

3(3-0-6) 

   

GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 
Burmese for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟ๎ง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนภาษาพม่า  
โดยเน้นทักษะการฟ๎งและการพูดส าหรับการสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Burmese, focusing on listening and speaking for daily life. 

3(3-0-6) 

   

GEL0304 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร    
Chinese for Communication  
 เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝึกทักษะฟ๎ง พูด  
อ่าน เขียนภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้การศึกษาค้นคว้าภาษาจีนด้วย
ตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้าใจความแตกต่าง
ระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน 
  Study and practice basic structure of Mandarin Chinese 
with an emphasis on developing listening, speaking, reading and 
writing skills with application to a number of familiar everyday 
topics. Enhance learner autonomy through technology. Learn 
about culture and develop inter cultural awareness. 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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มคอ.2 

GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร    
Japanese for Communication 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟ๎งและการพูด เพ่ือการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรม
ระหว่างไทยและญี่ปุ่น 
  Study and practice skills in Japanese, focusing on listening 
and speaking for daily communication and promoting the 
understanding of Thai and Japanese cultures.  

3(3-0-6) 

   

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร 
Korean for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟ๎ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี 
โดยเน้นทักษะการฟ๎งและการพูดส าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
  Study and practice skills in listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing on listening and speaking for daily life. 

3(3-0-6) 

 
                 (2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                                                       

 

   

GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา    
Songkhla Lake Basin Living 
  ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม  
เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการ
พระราชด าริ  รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะ  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ
หน้าที่พลเมือง 
  History, physical characteristics, ecology, society, economy, 
cultures, and ways of life of Songkhla lake. Sufficiency economy 
and Royal Project. Educate students to have public mind, 
virtues, ethics, and civic duties. 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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GEH0402  ปรัชญาและศาสนา     
Philosophy and Religions 
  ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ป๎ญหาของปรัชญาและศาสนา  
สาขาของปรัชญา  ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่างปรัชญาและ
ศาสนา คุณค่าท่ีแท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักค าสอนของศาสนาต่าง ๆ 
น าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว สังคม เพ่ือให้
เกิดสันติภาพและสันติสุข 
  Analytical elements of philosophy and religions, the 
relations between philosophy and religions, the real value of 
philosophy and religions, teachings and philosophical concepts 
of different  school of philosophy and religions for peace of life 
and peaceful societies. 

3(3-0-6) 

   

GEH0403 มนุษย์กับความงาม    
Human and Aesthetics 
  แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น  องค์ประกอบทางศิลปะ  ดนตรี  
และศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic elements in 
painting, music and performing arts, beauty in daily life. 

3(3-0-6) 

   

GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน    
Human Behavior and Self-Development 
  การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน  การพัฒนาตน
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยในตนเอง มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีทักษะชีวิต  ส านึกในความเป็นพลเมืองไทย สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับ
บุคคลในพหุวัฒนธรรม เพ่ือการอยู่ร่วมกัน การท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข 
  The study of human behaviors, self-realization and self-
development, physical, mental, emotional and social Self-
discipline, self and social responsibility with public mind, life-
skills, awareness of Thainess, good relation in multicultural 
societies in order to work together efficiently and happily. 
 

3(3-0-6) 
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GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง    
Man and Changing World 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  โลกทัศน์ในการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลก  เน้นความเป็นไทยและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย 
แนวคิดและกิจกรรม จิตสาธารณะ  การด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  General knowledge about human and the world he lives 
in, visions for the changing world emphasizing Thainess, ways of 
thinking and public minded activities based on the sufficiency 
economy philosophy.  
 

3(3-0-6) 

GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้    
Information for Learning 
  ความหมาย  ความส าคัญ  และความต้องการสารสนเทศ  ทรัพยากร
สารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  กลยุทธ์การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์  
การประเมินสารสนเทศ  การอ้างอิงและบรรณานุกรม  การน าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดยตระหนักถึงจริยธรรมสารสนเทศ  
  Meaning and significance of information, information 
sources, information resources, electronic information searching 
strategy, information evaluation, information ethics, citation and 
bibliography, information presentation in various forms. 

3(3-0-6) 

   

GEH0407 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต  
Fundamental Law for Quality of Life  
  วิวัฒนาการของกฎหมาย  สิทธิมนุษยชน  รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกัน
การทุจริต 
  Evolution of the Law, human rights, constitutional Law and 
fundamental rights, emphasizing, on Laws related to student 
Life, and educate students to have virtue, morality, and 
corruption prevention. 
 

3(3-0-6) 
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มคอ.2 

GEH0408  เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง  
Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
  ความหมายและคุณค่าของชีวิต หลักธรรมในการด ารงชีวิต การฝึกสติ 
สมาธิ การสร้างศรัทธาและป๎ญญา การน าหลักธรรมมาใช้ในการป้องกัน 
แก้ป๎ญหา และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
  Meaning of life, religious teachings for the wellness of life, 
mindedness and concentration, application of Self-Sufficiency 
principles in life. 

3(3-0-6) 

   

GEH0409 วิถีอาเซียน            
ASEAN Ways 
  พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาท
ของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียนท่ามกลางกระแสโลก
จากฐานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  Development of ASEAN Community, its status and role in 
the current world in politic, economic, social and cultural 
dimensions, self-adjusment of Thailand in ASEAN context and 
sustainable development. 
 

3(3-0-6) 

                     (3)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
   

GES0501  วิเคราะห์การคิด     
Thinking Analysis 
  กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตร์เพ่ือการตัดสินใจ  เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
  Thinking process, ways of thinking, Mathematics decision 
making, information technology for data analysis and presentation. 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม     
Life and Environment  
  ความรู้ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน 
รวมถึงการอนุรักษ์ และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการป้องกันและควบคุม
มลพิษ ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการด ารงชีวิต หลักการอนุรักษ์พลังงาน 
การศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบในสภาพธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ เพ่ือน าไปสู่แนวทางการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง   
        Knowledge of environment in daily life, environmental 
preservation and technologies for the prevention and control of 
pollution, relations between energy and life, principle of energy 
conservation, Earth and Nature System, environmental changes 
and natural disasters, environmental solutions in real life. 

                                                                                                                                                     
3(3-0-6) 

   

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี      
Life and Technology 
  เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากเทคโนโลยี ความมั่นคง 
จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
  Technology in daily life, technology effects, security, ethics 
and computer laws. 

3(2-2-5) 

   

GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต     
Agriculture for Life 
  การเกษตรในชีวิตประจ าวัน เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตรปลอดภัย 
และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร    
  Agriculture in daily life, agriculture for recreation, safe 
agriculture, revolution in agricultural technology. 
 
 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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มคอ.2 

GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น    
Introduction to Food and Nutrition 
  อาหารและโภชนาการ  ความต้องการพลังงานและสารอาหารของ
ร่างกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพที่ดี  สภาวะอาหาร
และโภชนาการในป๎จจุบัน 
  Food and nutrition, nutrient requirements, nutritional 
status, food consumption for wellness, situation of food and 
nutrition. 

3(3-0-6) 

   

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ  
Integrated Health Care  
 ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ  การดูแลสุขภาพแบบ 
บูรณาการ  ด้านอาหาร  การออกก าลังกาย  และการจัดการความเครียด  
เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนการแก้ไขความเชื่อที่ผิดทางด้านสุขภาพ
 Definition and composition of wellness, integrated health 
care nutrition, exercises and stress management, improvement 
of the quality of life and right views of wellness. 

3(2-2-5) 

   

GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน 
Jobs on a Daily Basis   
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่างพ้ืนฐาน  การบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและส านักงาน  ระบบสุขภัณฑ์  ระบบแสง
สว่าง  การต่อวัสดุ และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ 
  Study and practice on the use of basic hand tools, the 
maintenance of electrical equipments in the home and office, 
the sanitary system, the lighting system, the materials linkage, 
and the value-added materials. 
 
 
 
 
 
 
 

3(2-2-5) 
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มคอ.2 

                        3.1.5.2  หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                       
   

                     (1) กลุ่มวิชาแกน    
   

4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental  Physics    
  เวกเตอร์ จลนศาสตร์ พลศาสตร์ งานและพลังงาน การสั่นและคลื่น 

เสียง กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก 
ฟิสิกส์ยุคใหม่ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและวิชาชีพของผู้เรียน
แต่ละสาขา 

 Vector, kinematics, dynamics, work and energy, vibration 
and wave, acoustics, fluid mechanics, thermodynamics. Electric 
field and magnetic field and modern physics. All of topics are for 
daily life and for learner each discipline. 

 

   

4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamental  Physics Laboratory  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน หรือเรียนควบคู่กัน 

 ปฏิบัติการซึ่งเน้นในเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชาฟิสิกส์พ้ืนฐาน    
ไม่ต่ ากว่า 10 การทดลอง 
          Experiment emphasizing in context of the subject of 
Fundamental Physics. Including at least 10 experiments. 
 

 

   

4134716 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Geographic Information System  
          แผนที่ หลักการ และแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ

จัดการฐานข้อมูงเชิงพ้ืนที่  ระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ โครงสร้าง
ฐานข้อมูลและฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ฟ๎งก์ชันของระบบ การน าเข้า การ
แก้ไขและการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์ การน าเสนอข้อมูลและการฝึกปฏิบัติ 
         Cartographic, principle and conceptual of geography 
information system, management of spatial data, GIS software 
and hardware, spatial data structure and relationship, functions 
system, data input, data manipulation, query, analysis, and 
visualization and practice.  
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มคอ.2 

4211111 เคมีพื้นฐาน  3(3-0-6) 

 Fundamental Chemistry  

   หลักพ้ืนฐานทางเคมี โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
เบื้องต้น เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว สารละลาย 
ของแข็ง เคมีสิ่งแวดล้อม 

 Fundamentals of chemistry; atomic structure; periodic 
table of elements; principles of chemical bonding; principles of 
organic chemistry; stoichiometry; gases; liquids; solutions; solids; 
environmental chemistry. 

 

   

4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1(0-3-2) 

 Fundamental Chemistry Laboratory  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4211111  เคมีพ้ืนฐาน หรือเรียนควบคู่กัน 

 เทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยในห้อง 
ปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน เทคนิคการแยกสารแบบ   
ต่าง ๆ การสกัด โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพของสาร และการเตรียมสารละลาย 

Basic techniques in chemistry laboratory; chemical 
safety in laboratory; use of basic instruments; separation 
techniques; solvent extraction; paper chromatography; physical 
properties analysis of chemicals; preparation of solutions. 

 

   

4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Biology  
           วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบเคมีใน

สิ่งมีชีวิต เซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง โครงสร้างและ
หน้าที่ของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การจ าแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 
 Scientific methods, properties of organism, chemical 
substance in organism, cell, cellular respiration, photosynthesis, 
structure and function of plants and animals, genetics, natural 
selection, classification of organism, ecology and behavior. 
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มคอ.2 

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamental Biology Laboratory  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331111 ชีววิทยาพื้นฐาน หรือเรียนควบคู่กัน 

  ปฏิบัติการเก่ียวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ สารเคมี
ในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง เนื้อเยื่อพืช
และสัตว์ การแบ่งเซลล์ การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศและ
พฤติกรรม 
          Laboratory of scientific methods, microscopy, chemical 
substance in organism, cell, cellular respiration, photosynthesis, 
plant and animal tissues, cell division, classification of organism, 
ecosystem and behavior. 

 

   

4571411 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 Calculus I  
      ลิมิตและความต่อเนื่องของฟ๎งก์ชัน อนุพันธ์ของฟ๎งก์ชันตัวแปรเดียว

และการประยุกต์ ปริพันธ์ของฟ๎งก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 
     Limits and continuity of functions; derivatives of single 

variable function and applications; integrals of single variable 
function and applications. 

 

   

4571412 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus II  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4571411 แคลคูลัส 1  
     ล าดับและอนุกรม ฟ๎งก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของ

ฟ๎งก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
    Sequences and series; function of several variables; limits 

and continuity of several variables of functions; partial 
derivatives, ordinary differential equations. 
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มคอ.2 

4572211 ทฤษฎีจ านวน  3(3-0-6) 
 Number Theory  

 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4571212 หลักการคณิตศาสตร์  

             การหารลงตัว  จ านวนเฉพาะและทฤษฎีหลักมูลของเลขคณิต     
สมภาค  ส่วนตกค้างก าลังสอง   สมการไดโอแฟนไทน์   ฟ๎งก์ชันเลขคณิต  
          Divisibility; prime numbers and fundamental theorem of 
arithmetic; congruence; quadratic residues; Diophantine equations; 
arithmetic functions. 

 

   

                     (2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                                                
                           (2.1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ                                                                

   

4571212 หลักการคณิตศาสตร์                                                                                                                                                                                                                                                 3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics    
     ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์และระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบ

จากหัวข้อ เซต ความสัมพันธ์ ฟ๎งก์ชัน และทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น 

   Symbolic logic and methods of proof using the models 
from sets, relations, functions and basic number theory. 

 

   

4572311 พีชคณิตเชิงเส้น        3(3-0-6) 
 Linear Algebra    
     เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและการด าเนินการ     

ขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์  การแปลงเชิงเส้น  ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะและ
การประยุกต์ 

    Matrices and determinants; linear equations systems and 
elementary operations; vector spaces; linear transformations; 
eigenvalues,  eigenvectors and applications. 
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มคอ.2 

4572411 แคลคูลัส  3 3(3-0-6) 
 Calculus III  
 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4571412 แคลคลูสั 2  
     ปริภูมิยุคลิด เวกเตอร์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์

ของฟ๎งก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์ใน
ระบบต่าง ๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎีบทปริพันธ์ 

     Euclidean  spaces; vector; directional derivatives; 
applications of derivatives of function of several variables; multiple 
integrals; coordinate systems and integration in various system; line 
integrals; surface integrals; integrals theorem. 

 

   

4572412 สมการเชิงอนุพันธ์     3(3-0-6) 
 Differential Equations  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4571412 แคลคลูสั 2  
   สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง  

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต ์ สมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์
เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซ และการ
ประยุกต ์อนุกรมฟูเรียร์ ป๎ญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

  First order differential equations; second order 
differential equations; higher order differential equations and 
application; linear differential equations with variable 
coefficients; system of linear differential equations; Laplace 
transforms and applications; Fourier series; boundary value 
problems; introduction to partial differential equations. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



36 

 

  

มคอ.2 

4573011 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 English for Mathematics  
           ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิชาการทางคณิตศาสตร์ ศัพท์วิชาการทาง

คณิตศาสตร์ หลักการและเทคนิคการอ่านงานวิชาการทางคณิตศาสตร์ที่เป็น
ภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านงานวิชาการทางคณิตศาสตร์จากต ารา วารสารและ
การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต แล้วน าเสนอผลการอ่าน 
          English for academic publications in mathematics, 
academic vocabulary in mathematics; principles and techniques 
of reading mathematics academic English; reading mathematics 
academic form textbooks, journals; searching the internet and 
then present the reader. 

 

   

4573311 พีชคณิตนามธรรม       3(3-0-6) 
 Abstract Algebra   
     กรุป  ริง  ฟีลด์ และการประยุกต ์

    Groups, rings, fields and applications. 

 

   

4573411 คณิตวิเคราะห์     3(3-0-6) 
 Mathematical Analysis  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4571412 แคลคูลัส 2  
      ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีของจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง 

อนุกรมของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และปริพันธ์       
รีมันน์  

    Real number system; topology of real numbers; 
sequences of real numbers; series of real numbers;  limits and 
continuity; differentiation and  Riemann integration. 
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มคอ.2 

4573412 วิธีเชิงตัวเลข      3(3-0-6) 
 Numerical Methods  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4571412 แคลคูลัส 2  
     การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น  

ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น  การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่า
ก าลังสองน้อยที่สุด  อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของ
สมการเชิงอนุพันธ์ 

     Error analysis; solutions of nonlinear equations; solutions 
of system of linear equations; interpolation; least squares 
estimation; differentiation and numerical integration; numerical 
solutions of differential equations; numerical solutions of 
nonlinear system. 

 

 .  

4573414 ตัวแปรเชิงซ้อน        3(3-0-6) 
 Complex Variables  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4571412 แคลคูลัส 2  
     ระบบจ านวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรม   

ทฤษฎีบท ส่วนตกค้างและการประยุกต์  การส่งคงรูป 
    Complex number system; differentiation; integration; 

series; residues theorem and applications; conformal mappings. 

 

   

4574911 สัมมนาคณิตศาสตร์ 1(0-3-2) 
 Seminar in Mathematics   
          การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่เป็น

ประโยชน์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง 
วิเคราะห์ข้อมูล จัดท ารายงาน น าเสนอและอภิปรายในชั้นเรียน 
          Study and collection of the academic documents and 
research journals in mathematic that be useful and correspond 
with the change of 21st century; Edition, data analysis, report, 
presentation and then discussion in class room.   
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มคอ.2 

4574912 วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Research Methodology  in Mathematics  
            ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ใน

งานวิจัย เทคนิคการเขียนหัวข้อวิจัย เค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย บทความ
วิจัย และการเผยแพร่ในรูปแบบอ่ืน ๆ การฝึกปฏิบัติ และการสอบเค้าโครง
วิจัย  เพื่อด าเนินงานวิจัยต่อไปในรายวิชาวิจัยทางคณิตศาสตร์ 
 Basic knowledge of research, research methodology, statistic 
for research, techniques of writing of research tropic, research 
proposal, research reports, research articles and other formats of 
publication, practices, and research proposal defense ; to 
perform research in course of Research  in mathematics. 

 

   

4574913 วิจัยทางคณิตศาสตร์ 2(0-6-3) 
 Research in Mathematics  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4574912 วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์  
           การด าเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิจัยที่ผ่านการสอบมาแล้วใน

รายวิชาวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
          Performing of research according to the defensive 
research proposal in course of Research methodology in 
mathematics under the advisor supervision.  

 

   

4582211 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics  
   แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็น 

การแจกแจงตัวแปรสุ่มที่ส าคัญ  การประมาณค่า  การทดสอบสมมติฐาน    
การวิเคราะห์ความแปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบด้วย  
ไคก าลังสอง สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

  Basic concepts of probability; probability distribution; 
some crucial probability distribution of random variable; 
estimation; hypothesis testing; analysis of variance; regression 
and correlation; chi-squares test; nonparametric statistics. 
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มคอ.2 

4582212 คณิตสถิติศาสตร์  3(3-0-6) 
 Mathematical Statistics   
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4571412 แคลคลูสั 2  
     การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม โมเมนต์และฟ๎งก์ชัน

ก่อก าเนิดโมเมนต์ การแจกแจงร่วม การแจกแจงตามขอบ และการแจกแจง 
มีเงื่อนไข ความแปรปรวนร่วม โมเมนต์ร่วม และฟ๎งก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์
ร่วม เทคนิคการแปลง การแจกแจงหลายตัวแปรที่ส าคัญ  กฎของเลขจ านวน
มากและทฤษฎีลิมิตสู่ศูนย์กลาง 

    Probability distribution of random variable; moment and 
moment generating function; joint distribution; marginal 
distribution and conditional distribution; covariance; joint 
moments and joint moments generating function, transformation 
multivariate of random variables; law of large number and 
central limit theorem.                 

 

   

4611321 การแก้ปัญหาและการโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 

 Problem Solving and Basic Programming  
          หลักการแก้ป๎ญหาโดยใช้ขั้นตอนวิธี เครื่องมือในการเขียนขั้นตอนวิธี 

วงจรการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ค าสั่งควบคุมและ
แถวล าดับ 
         Problem solving with algorithms, tools that describe 
algorithms, program development life cycle, structured 
programming, control statement, and array. 
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มคอ.2 

3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 

 New Venture Creation and Entrepreneurship  
             ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ องค์ประกอบในการ

ประกอบธุรกิจ ได้แก่ การตลาด  การผลิต  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
บัญชีและการเงิน การวิเคราะห์ป๎จจัยสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ  
รูปแบบและแนวทางในการสร้างธุรกิจ SMEs พ้ืนฐานแนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการ  การวิเคราะห์ป๎ญหาและโอกาสของการเป็นผู้ประกอบการ  
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประกอบธุรกิจ  รวมถึงจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิจ 
           General knowledge about business, component of  
business management  such as marketing, production, human 
resource management, accounting and financial, analysis 
business environment, business pattern and new venture 
creation SMEs, Fundamental concept of being entrepreneur, 
analyze entrepreneur’s problems and opportunities, creativity, 
including business ethics.  

    

   

                          (2.2)  วิชาเฉพาะด้านเลือก                                                                
   

4572212 ทฤษฎีเซต       3(3-0-6) 
 Set Theory 

    การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์  สัจพจน์ของการเลือก  
เซต อันดับ จ านวนเชิงการนับ จ านวนเชิงอันดับที่ 

    Creating set theory by axiom systems; axiom of choices; 
set; order; cardinal number; ordinal number. 

 

   

4572511 รากฐานเรขาคณิต 3(3-0-6) 
 Foundation of Geometry  
            ระยะทาง สมภาค ความคล้าย พ้ืนที่ หลักการของเรขาคณิต ระบบ

เรขาคณิตแบบยุคลิค บทน าเข้าสู่เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค  
            Distance; congruences; similarity; area; principle of 
geometry; Euclidean  geometry systems; introduction to non- 
Euclidean  geometry. 
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มคอ.2 

4572611 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Mathematical Packages  
     ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพ่ือ

ประยุกต์ใช้ในการแก้ป๎ญหาทางคณิตศาสตร์ 
         Study and practice to use mathematical softwares for 
apply in solving mathematic problems. 

 

   

4573413 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics 

          การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความสัมพันธ์เวียนเกิด ฟ๎งก์ชัน
ก่อก าเนิด กราฟ ต้นไม้ ข่ายงาน การจับคู่ พีชคณิตบูลีน วงจรตรรกะ ตัวแบบ
คณนา 

    Permutation and combination; recurrence relation; 
generating function; graph; tree; network; matching; Boolean 
algrebra; logic circuits; computational model. 

 

   

4573611 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 
 Mathematical Modeling  
    ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ เพื่อการ

แก้ป๎ญหาด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์ป๎ญหา การวางนัยทั่วไป การตรวจสอบ  
นัยทั่วไป การสรุปเป็นตัวแบบ การแปลความหมายของค าตอบ 

    Algorithm and technique in mathematical modeling for 
solving several problems; problem analysis; generalization and 
checking; include to mathematical model; Interpreting its 
answers.   
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มคอ.2 

4573612 คณิตศาสตร์ประกันภัย      3(3-0-6) 
 Mathematics Insurance  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4582211 ความน่าจะเป็นและสถิติ 

       ทฤษฎีและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกันภัย ทฤษฎีความน่าจะเป็น
ของการประกันภัย ความหมายและลักษณะของการประกันภัย  การ
ประกันภัยและการประกันภัยอ่ืน ๆ ความน่าจะเป็นของการมีชีวิตและการ
ตาย การคิดดอกเบี้ย ตารางมรณะ ค่ารายปี การค านวณค่าประกันภัยแบบ
ต่าง ๆ เงินส ารองประกันชีวิต 

   Theory and principle of insurance; definition and 
properties of insurance; insurance and other insurance; 
probability of life and death; interest, mortality table, calculation 
about insurance; reserve actuarial money. 

 

   

4574914 หัวข้อทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Topics in Mathematics   
      หัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ  ที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่ไม่ได้ระบุใน

หลักสูตร 
    Topics in mathematics or statistics of special interest 

without  course. 

 

   

4583311 การวิเคราะห์การถดถอย      3(2-2-5) 
 Regression Analysis   
 รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน  : 4582211  ความน่าจะเป็นและสถิติ  
            การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวและเชิงพหุคูณ การตรวจสอบ

ความเหมาะสมของตัวแบบ การใช้ตัวแปรหุ่นส าหรับตัวแปรเชิงคุณภาพใน
การวิเคราะห์การถดถอย การสร้างตัวแบบที่เหมาะสมโดยการคัดเลือก      
ตัวแปรวิธีต่าง ๆ และการวิ เคราะห์การถดถอยที่ ไม่ เชิงเส้นและการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
          Simple linear regression analysis and multiple linear 
regression analysis; regression model checking; using dummy 
variable for qualitative variable in regression analysis; fit 
modeling by variables selection methods and nonlinear 
regression analysis and computer software applications.  
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มคอ.2 

4583312 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 3(3-0-6) 
 Non-parametric Statistics  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4582211  ความน่าจะเป็นและสถิติ  
    การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับ

พารามิเตอร์ต่าง ๆ โดยสถิติที่ไม่อิงพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่ม สอง
กลุ่มและหลายกลุ่ม การทดสอบความสุ่มและสหสัมพันธ์แบบไม่ อิง
พารามิเตอร์ และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
         Goodness of fit test; hypothesis testing for parameters by 
nonparametric statistics of one population group; two 
population groups and several population groups; randomness 
and nonparametric correlation and computer software 
applications. 

 

   

4583313 การออกแบบการทดลอง  3(2-2-5) 
 Experimental Design   
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4582211  ความน่าจะเป็นและสถิติ  
           หลักการวางแผนการทดลอง  แผนแบบเชิงสุ่มบริบูรณ์  แผนแบบ

บล็อกเชิงสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบจัตุรัสละติน แผนแบบแฟกทอเรียล แผน
แบบสปลิตพล็อต  การเปรียบเทียบเชิงพหุคูณ การวิเคราะห์เมื่อมีค่าสูญหาย 
และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
            Principles of experimental designs; completely 
randomized designs; randomized complete block design; Latin 
square designs; factorial designs; split-plot designs; multiple 
comparisons; analysis of missing value and computer software 
applications. 
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มคอ.2 

4583511 การวิจัยด าเนินการ  3(2-2-5) 
 Operations Research   
     ตัวแบบการวิจัยด าเนินงาน ก าหนดการเชิงเส้น ป๎ญหาคู่กัน  การ

วิเคราะห์ความไว ป๎ญหาการขนส่ง ป๎ญหาการจัดงาน การตัดสินใจและ
ทฤษฎีเกม และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

    Operation research model; linear programming; dual 
problem; sensitivity analysis; transportation problem; assignment 
problem; decision and game theory; computer software applications. 

 

4613428 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Systems  
     แนวคิดของระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและสถาป๎ตยกรรมระบบ

ฐานข้อมูล แบบจ าลองฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล                 
นอร์มัลไลเซชัน ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ความคงสภาพของฐานข้อมูล 
การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล 

    The concept of a database system, database system 
element and architectures, database models, database analysis 
and design, normalization, database language, database integrity 
and database security. 

 

   

4613326 ภาษาโปรแกรมทางเลือก 3(2-2-5) 
 Alternative Programming Language 

 

           การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมสมัยใหม่หรือภาษา
โปรแกรมท่ีตรงกับความต้องการของตลาด 
           Developing program with new programming language or 
insdustrial tendency programming language. 

 

   

4662312 เทคโนโลยีเว็บ 3(2-2-5) 
 Web Technology  
     สถาป๎ตยกรรมและโครงสร้างเว็บสมัยใหม่ การออกแบบและภาษา

ส าหรับการพัฒนาเว็บ เว็บเซอร์วิส การวิเคราะห์เว็บไซต์ และความม่ันคง 
    Introduction to modern web architecture; structure and 

design. Web development languages; web services; web 
analytics and web security. 
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มคอ.2 

4663315 การจัดการและบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 Computer Management and Maintenance  
           คุณลักษณะอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ประเภทของซอฟต์แวร์ 

การก าหนดค่าในไบออส การจัดการฮาร์ดดิสก์  การติดตั้งระบบปฏิบัติการ
และโปรแกรมประยุกต์ การติดตั้งไดร์เวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การโคลนนิ่ง
ข้อมูล การก าหนดร่างขอบเขตงานทางคอมพิวเตอร์  
         Computers equipment and supplies, types of software,  
configuring BIOS settings,  hard disk management, operating 
system installation and application software,  installing drivers 
and peripherals,  data cloning, computer term of reference. 

 

   

                                         (2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                         
  

4574811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์   2(1-2-3) 
 Preparations  for Field Experience in Mathematics   
           การเตรียมความพร้อมของผู ้เร ียนก่อนออกฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ โดยฝึกทักษะที่ท าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน การเลือก
สถานประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและการ
น าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับ
อาชีพ เป็นต้น 
          Student preparation for field experience skill training, to 
be well-prepared for work via various activities including 
employability skills training, institute selection, quality 
management, techniques of report writing and presentation, 
personality development and career qualification improvement 
and other related topics. 
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มคอ.2 

4574812 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์    6(540) 
 Field Experience in Mathematics   
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4574811 การเตรียมฝึกประสบการณ์  

                                   วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ 
 

           การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจเป็น
หน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ป๎ญหาในการ
ท างาน การปรับตั ว เข้ ากับวัฒนธรรมองค์กร  และการน า ค ว าม รู้
ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
          Collaborative job training between students and 
institutional personel in government and/or private sectors; 
adjustment for organizational cultures and efficient applications 
of knowledge and skills from the whole curriculum for training 
effectively. 

 

   

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 2(90) 
 Cooperative Education Preparation  
           กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการฝึกสหกิจศึกษา โดย

ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ และกระบวนการ
ของสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พ้ืนฐาน
ในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบ
การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ การเขียน
รายงาน 
         Activities to prepare student for cooperative education;  
strategy is giving knowledge concerning principles, concepts, 
regulations and processes of cooperative education; basic 
knowledge and techniques in job application, basic knowledge  for 
real practices, communications, human relationship, personal 
development, quality management system in the workplace and 
techniques of presentation and report writing. 
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7000490 สหกิจศึกษา 6(640) 
 Cooperative Education  
 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  
           การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว สามารถจัดท ารายงาน 

น าเสนอความก้าวหน้า และผลส าเร็จของโครงงานที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้
การแก้ป๎ญหาในการท างาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการน า
คว ามรู ้ค ว ามสามารถรวบยอดจากการศ ึกษาตลอดหล ักส ูต ร ไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
           Job training as a temporary employee; capabilities to 
write the report, present the progress and present the results 
and outcomes of the assigned project; solving the problems in 
workplace, adjustment for organizational cultures and efficient 
applications of knowledge and skills from the whole curriculum 
for training effectively. 

 

   

หมายเหตุ  : รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนมาก่อนโดยได้ระดับ
คะแนนไม่ต่ ากว่า D 
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  3.2  ชื่อ  สกุล  เลขบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
        3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ  
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

สาขา
วิชาเอก 

สถาบันที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. นายชิงชัย  วัฒนธรรมเมธี 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร ์
 

คณิตศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 
สงขลา 

2534 
 

2526 

24 24 24 24 24 

2. นางสาวศิรฉัตร   
ทิพย์ศรี 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย ์ ศษ.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์
ศึกษา 

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

มหาวิทยาลยั   
สงขลานครินทร ์

2549 
 

2545 

30 30 30 30 30 

3. นางสาวศรณัยา  
เฮงสวสัดิ ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์และ
สถิต ิ

ศึกษาศาสตร์
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

2552 
 

2550 

30 30 30 30 30 

4. นายอดิศักดิ์ 
เด็นเพ็ชรหน๋อง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์
ประยุกต ์

 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี       

พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยี       

พระจอมเกล้าธนบุร ี

2554 
 
 

2552 

30 30 30 30 30 

5. นางสาวปิยธิดา    
บุญสนอง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

สถิติประยุกต ์
 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร ์

2553 
 

2550 

30 30 30 30 30 
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                3.2.2  อาจารย์ผู้สอน 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ  
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
สาขา 

วิชาเอก 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

1. นายชิงชัย     
วัฒนธรรมเมธี 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร ์
 

คณิตศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ
สงขลา 

2534 
 

2526 

24 24 24 24 24 

2. นางสาวศิรฉัตร   
ทิพย์ศรี 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 
 

อาจารย ์ ศษ.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์
ศึกษา 

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม ่

มหาวิทยาลยั   
สงขลานครินทร ์

2549 
 

2545 

30 30 30 30 30 

3. นางสาวศรณัยา  
เฮงสวสัดิ ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์และ
สถิต ิ

ศึกษาศาสตร์
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั  
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั  

สงขลานครินทร ์

2552 
 

2550 

30 30 30 30 30 

4. นายอดิศักดิ์ 
เด็นเพ็ชรหน๋อง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์
ประยุกต ์

 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าธนบุร ี

2554 
 
 

2552 

30 30 30 30 30 

5. นางสาวปิยธิดา    
บุญสนอง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

สถิติประยุกต ์
 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยั  

สงขลานครินทร ์

2553 
 

2550 

30 30 30 30 30 

6. นายเลิศ  สิทธิโกศล 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

MathEdD 
 
 

ค.ม. 
 

กศ.บ. 

Mathematics  
Education 

 
การศึกษา

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

Curtin University 
of Technology 

;WA 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวโิรฒ 
สงขลา 

2550 
 
 

2531 
 

2525 

24 24 24 24 24 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกลุ  
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ 
สาขา 

วิชาเอก 
สถาบันที่ส าเร็จ

การศึกษา 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 
2560 2561 2562 2563 2564 

7. นางมาศภินันท์  
พันธ์พิพัฒไพบูลย์  
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

สถิติประยุกต ์
 

สถิต ิ

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
 

มหาวิทยาลยั      
ศรีนครินทรวโิรฒ 

สงขลา 

2539 
 

  2536 

24 24 24 24 24 

8. นางสาวจิราภรณ์  
กวดขัน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

สถิต ิ
 

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลยัมหดิล 

2543 
 

2540 

30 30 30 30 30 

9. นางสายใจ           
เพชรคงทอง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ กศ.ม. 
ค.บ. 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
สถาบันราชภฏัสงขลา 

2547 
2545 

30 30 30 30 30 

10. นายสานิตย์  
ฤทธิเดช   
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์และ
สถิต ิ

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยั   
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั   

สงขลานครินทร ์

2550 
 

2545 

30 30 30 30 30 

11. นายธีรพล  บัวทอง    
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์และ
สถิต ิ

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยั   
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั   

สงขลานครินทร ์

2551 
 

2547 

30 30 30 30 30 

12. นายธีระพงค์      
คงเกื้อ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์และ
สถิต ิ

คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยั   
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั   

สงขลานครินทร ์

2556 
 

2550 

30 30 30 30 30 

 
   3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

       ไม่มี 

 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาเกี่ยวกับประสบการณ์วิชาชีพเพ่ือให้บัณฑิตที่จบการศึกษามีประสบการณ์
ในวิชาชีพก่อนเข้าการท างานจริง โดยแบ่งเป็นรายวิชาการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ส่วนนักศึกษาที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษาต้องเรียนในรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาและสหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนในกลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพนี้ 
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     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

      ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  มีดังนี้ 
      4.1.1 นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ สามารถบูรณาการความรู้ที่
เรียนมาเพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
      4.1.2 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
      4.1.3 มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา เข้าใจวัฒนธรรมขององค์กรและสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
      4.1.4 มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าแสดงออก 

       4.2 ช่วงเวลา 
      ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

       4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
    ระยะเวลาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 540 ชั่วโมง หรือฝึกสหกิจศึกษา ไม่น้อยกว่า 640 

ชั่วโมง 

       4.4 สถานประกอบการ พี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศก์ มีการก าหนดดังนี้ 

4.4.1 สถานประกอบการที่ร่วมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 
2) ก าหนดแนวปฏิบัติในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาที่สอดคล้องกับ

แนวทางท่ีคณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษาก าหนด 
3) ด าเนินการตามแนวทางการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และสหกิจศึกษา และติดตาม

ประเมินผล 
4.4.2 ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง  

1) คุณสมบัติ 
(1)  มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(2)  สมัครใจที่จะท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและเป็นคู่คิด (Mentor) ของ

นักศึกษา 
2) หน้าที่ 

(1)  ให้ค าปรึกษา แนะน า และก ากับดูแลนักศึกษา ในการปฏิบัติงาน 
(2)  เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตน การปฏิบัติงาน การปฏิสัมพันธ์และการท างาน

ร่วมกับผู้อ่ืน 
4.4.3 อาจารย์นิเทศก์ 

1) คุณสมบัติ 
(1)  มีคุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่าปริญญาโท  หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ า          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
(2)  มีทักษะและประสบการณ์ในการนิเทศ รวมถึงมีคุณลักษณะที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่

นักศึกษา 
(3)  ผ่านหลักสูตรการอบรมการเป็นคณาจารย์นิเทศก์ (ส าหรับสหกิจศึกษา) 
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2) หน้าที่ 
(1)  ให้ค าแนะน า และให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในการปฏิบัติงาน 
(2)  ร่วมมือกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงในการส่งเสริมและพัฒนา

คุณลักษณะของนักศึกษา 
(3)  ปลูกจิตส านึกให้เกิดความรัก และความศรัทธาในวิชาชีพ 
(4)  เป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 

 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
  ศึกษา ค้นคว้าทางทฤษฎี ท าโครงงานทางด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติ หรือท าการทดลอง ส ารวจใน
หัวข้อที่สนใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ในการท าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจากการท า
โครงงาน  มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   นักศึกษาสามารถศึกษา ค้นคว้าทางทฤษฎี หรือท าการทดลอง ส ารวจ สามารถน าทฤษฎีทาง
คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้องกับการท าโครงงานหรืองานวิจัยมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง   
 5.3  ช่วงเวลา 
   ปีที ่3 ภาคการศึกษาที่ 2 และปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1      
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
   2 หน่วยกิต           
 5.5  การเตรียมการ 
   มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา  จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา  
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
 ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน ที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา  และการจัดสอบการน าเสนอที่มี
อาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที ่ 4   ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ     
  

มีการสอดแทรก เรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม เทคนิค
การเจรจาสื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และการ
วางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง และใน
กิจกรรมป๎จฉิมนิเทศ ก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จการศึกษา 

ด้านภาวะผู้น า และความรับผิดชอบ 
ตลอดจนมีวินัยในตนเอง   
    
 
 
 
 
 

1) ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม 
และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน
ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
รายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
2) มีกิจกรรมที่มอบหมายให้นักศึกษาหมุนเวียนกันเป็น
หัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือฝึกให้นักศึกษา       
มีความรับผิดชอบ 
3) มีกติกาท่ีจะสร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรง
เวลา  เข้าเรียนอย่างสม่ าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
เสริมความกล้าในการแสดงความคิดเห็น 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 1)  สอดแทรกจิตส านึ กด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม         
ในการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
2) สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือสังคม 
ปลูกฝ๎งให้นักศึกษามีความตระหนักถึงจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

  

มคอ.2 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
       2.1.1  คุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
           (1) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดี
ของสังคม 
     (2) มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญํู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการ
ด าเนินชีวิต 
   (3) สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น
   (4) มีจิตส านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
    2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิต
บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     (1) ท าโครงการเก่ียวกับการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
     (2) ศึกษาผู้ประสบความส าเร็จในการใช้ชีวิตบนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
     (3) บรรยาย อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
     (4) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ 
    2.1.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
     (1) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม 
      (2) รายงานโครงการ/ผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     (3) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
     (4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
  2.1.2  ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
   2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
      มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจในความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม 
   2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
     (1)  บทบาทสมมุต ิ
     (2)  จัดกิจกรรม/โครงการที่อนุรักษ์ความเป็นไทย 
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     (3)  ศึกษาชุมชน 
     (4)  บรรยาย  อภิปรายและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในเนื้อหาที่สอน 
     (5)  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล 
   2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
     (1)  เพื่อนประเมินเพ่ือน 
     (2)  ประเมินจากการน าเสนอกิจกรรม/โครงการ 
     (3)  ประเมินจากการรายงาน 
     (4)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
   (5)  ประเมินผลการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
 2.1.3  ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน 
สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
   2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็น
คุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     (1)  มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้ 
     (2)  บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มี
โลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     (1)  มอบหมายหัวข้องานให้นักศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สอดคล้องกับศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐาน
ของชีวิต 
     (2)  แสดงบทบาทสมมุติในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันผ่าน
กิจกรรมกลุ่ม 
     (3)  น าเสนองานโดยบูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
     (4)  มอบหมายให้ค้นคว้าข้อมูล  ค าศัพท์ ประโยคอื่น ๆ นอกเหนือจากบทเรียน 
   2.1.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์
กว้างไกล  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
     (1)  ประเมินจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
     (2)  สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
     (3)  ประเมินผลจากการบ้าน ชิ้นงานที่ได้รับมอบหมาย 
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  2.1.4  ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   2.1.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 
     (1)  มีความรู้ ความเข้าใจ สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานการ
ด ารงชีวิต 
     (2)  มีความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับ
บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
     (3)  สามารถเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
     (4)  สามารถแสวงหาข้อมูล ความรู้ จากแหล่งและวิธีการที่หลากหลาย 
     (5)  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและ
ยั่งยืน 
   2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอด
ชีวิต  เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 (1)  มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากสื่อสารสนเทศที่หลากหลาย 
  (2)  มอบหมายงานที่สามารถใช้แหล่งข้อมูลที่หลากหลายในการศึกษาค้นคว้า  
  (3)  ก าหนดให้นักศึกษาอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ค้นคว้า 
   2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
     (1)  สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
     (2)  ประเมินจากผลงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
     (3)  ตรวจสอบข้อมูลอ้างอิงของนักศึกษา 
  2.1.5  ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
    2.1.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  
     (1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เพ่ือแก้ไข
ป๎ญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
     (2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมต่อประเด็นป๎ญหาหนึ่ง ๆ ไม่ว่าจะด้วยการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข้อมูลเพ่ือชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือ และให้ข้อสรุปอันจะน าไปสู่การตัดสินใจ
ที่ถูกต้องเหมาะสม 
     (3) สามารถให้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
     (4) สามารถศึกษาป๎ญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก้ไขป๎ญหาอย่างบูรณาการ
และสร้างสรรค์ได ้
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     (5) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดป๎ญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และ
แนวทางความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และได้ผลของการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
 2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม 
   (1) จัดกระบวนการสอนที่หลากหลายโดยเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิดแบบ   
ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขป๎ญหาได้อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
   (2) ฝึกให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าป๎ญหาที่หลากหลายรูปแบบ  และใช้ทักษะการคิด
แก้ป๎ญหาอย่างบูรณาการและสร้างสรรค์ 
   2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  
     (1) พิจารณากรณีศึกษา  โดยเน้นการประเมินทักษะกระบวนการคิดแก้ป๎ญหาอย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
     (2) ประเมินผลข้อมูลจากการค้นคว้า ด้วยการประเมินตามสภาพจริง  เช่น ประเมิน
การน าเสนอชิ้นงาน  การตอบค าถาม 
     (3) ประเมินโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
  2.1.6  ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
   2.1.6.1  ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 
     (1) มีทักษะการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวใหเ้ข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ 
     (2) ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่าง
หลากหลายของมนุษย์ 
     (3) มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิต 
ส านึกรักท้องถิ่น 
     (4) สามารถช่วยเหลือและแก้ป๎ญหาของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ท้ังในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
     (5) ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและ
ประชาคมนานาชาติ 
   2.1.6.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็น
พลเมืองท่ีมีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  
     (1) ท าโครงการ 
     (2) บทบาทสมมุต ิ
     (3) การน าเสนอ 
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   2.1.6.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมือง
ที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก  
     (1) ตรวจโครงการ 
     (2) ให้เพ่ือนประเมิน 
     (3) ผู้สอนร่วมประเมิน 
  2.1.7 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
   2.1.7.1  ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  
     (1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้ด้านต่าง  ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     (2) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได้ 
     (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
     (4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลก
ในป๎จจุบัน 
     (5) ตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับตนเองได้ 
   2.1.7.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
     (1) ก าหนดหัวข้อให้นักศึกษาค้นคว้าเพ่ือน าเสนอผลงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     (2) จัดกิจกรรมกลุ่มในการรวบรวมข้อมูลที่ก าหนดและร่วมอภิปรายความน่าเชื่อถือ 
     (3) น าเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.1.7.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 
     (1) ประเมินผลงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
     (2) สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา 
     (3) ประเมินผลจากการใช้ภาษาในการสื่อสาร 
  2.1.8  ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.1.8.1  ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
     (1) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
     (2) สามารถเลือกใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม  
   2.1.8.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ      
     (1) บรรยาย อภิปราย และยกตัวอย่างการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
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     (2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาน าเสนอผลงานการใช้ภาษาเ พ่ือการสื่ อสารใน
ชีวิตประจ าวัน เป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
     (3) มอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้า แสดงบทบาทสมมติ และท ากิจกรรมเป็น
รายบุคคล/กลุ่ม 
   2.1.8.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
     (1) ประเมินผลการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  การแสดงบทบาทสมมติ 
     (2) ประเมินผลงานกลุ่ม และประเมินซึ่งกันและกัน 
     (3) สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
     (4) แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
     (5) สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
     (6) น าเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  2.2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  

             2.2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          นักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมอย่างราบรื่น และ
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  อาจารย์ที่สอนในแต่ละวิชาต้องพยายามสอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร้อมกับวิทยาการต่าง ๆ ที่ศึกษา 

(1) มีความซือ่สัตย์สุจริต 
(2) มีระเบียบวินัย 
(3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(5) มีจิตสาธารณะ 

2.2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ก าหนดเกณฑ์การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย เช่น การเข้าเรียนตรงต่อเวลาและ

สม่ าเสมอ และแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
(2) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับการสอบและอ่ืน ๆ  
(3) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจรรยาบรรณ ทางวิชาการและวิชาชีพ 
(4) ใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือปลูกฝ๎งความสามัคคี รับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีจิตใจโอบ

เอ้ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
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2.2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

ของเวลาเรียนทั้งหมด การส่งงานตามก าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
(2) ปริมาณการกระท าทุจริตในการสอบ 
(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
(4) ประเมินผลจากการท ากิจกรรมกลุ่ม 

2.2.2  ด้านความรู้ 
                   2.2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(2) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและ

ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

                   2.2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์

และแก้โจทย์ป๎ญหา  
 (2) ร่วมกันแก้โจทย์ป๎ญหา อภิปรายแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน   
 (3) ให้งานหรือแบบฝึกหัด โดยตรวจให้เป็นรายบุคคล มีการสอบย่อย สอบกลางภาค 

และสอบปลายภาค 
                   2.2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินผลจากงานหรือแบบฝึกหัด การสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ 

(2) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้
อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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  2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ให้นักศึกษาฝึกท าโจทย์ตามความเหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์แก้
โจทย์ป๎ญหาในเรื่องเหล่านี้ได้ 
  2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ประเมินผลจากงานหรือแบบฝึกหัด การสอบย่อย สอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
 2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
 (2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
 (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

  2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

(1) ฝึกแก้โจทย์ป๎ญหา โดยสามารถปรึกษากันได้ และถามผู้สอนได้ 
(2) การมอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นรายบุคคล และการมอบหมายที่เป็น

กิจกรรมกลุ่ม 
  2.2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
(1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก 
(2) สังเกตจากผลการท างานที่ได้รับมอบหมาย 

2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 (1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล

การแก้ป๎ญหาและน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 (2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูป 

แบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 (3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้

อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
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   2.2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) ฝึกแก้โจทย์ป๎ญหา โดยสามารถปรึกษากันได้ และถามผู้สอนได้ 
 (2) มอบหมายงาน ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ น าเสนอ 

และอภิปราย 
   2.2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย และผลการสอบ  
(2) ประเมินจากการน าเสนองานโดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  
Mapping) 
 3.1  ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในตารางมีความหมาย  ดังนี้ 
  3.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  (1) มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จ เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
  (2) มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน กตัญํู และมีความพอเพียงเป็นฐานในการด าเนินชีวิต 
  (3) สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักกาลเทศะ ใจกว้าง รับฟ๎งความคิดเห็นของผู้อื่น 
  (4) มีจิตส านึกและตระหนักถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ เคารพกฎ ระเบียบ 
และข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  3.1.2 ผลการเรียนรู้ด้านการตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
      มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
  3.1.3 ผลการเรียนรู้ด้านความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล เข้าใจและเห็นคุณค่า
ของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
  (1) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ที่เป็นพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถน าไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตได้ 
  (2) บูรณาการความรู้ในรายวิชาที่เรียนกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3.1.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
  (1) มีความรู้ ความเข้าใจ สาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานการด ารงชีวิต 
  (2) มีความเข้าใจ ความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ 
  (3) สามารถเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 
  (4) สามารถแสวงหาข้อมูล ความรู้ จากแหล่งและวิธีการที่หลากหลาย 
  (5) ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเอง เพ่ือพัฒนาตนเองให้ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 
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  3.1.5  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดแบบองค์รวม  
    (1) สามารถคิดในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขป๎ญหาได้
อย่างรอบด้านและมีประสิทธิภาพ 
    (2) สามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่เหมาะสมต่อประเด็นป๎ญหาหนึ่ง  ๆ ไม่ว่าจะด้วยการคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ แสดงการประเมินข้อมูลเพ่ือชี้ให้เห็นความน่าเชื่อถือ และให้ข้อสรุปอันจะน าไปสู่การ
ตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสม 
    (3) สามารถให้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่จ าเป็นในการแก้ป๎ญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
    (4) สามารถศึกษาป๎ญหาที่หลากหลายรูปแบบ และมีทักษะแก้ไขป๎ญหาอย่างบูรณาการและ
สร้างสรรค์ได้ 
    (5) สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดป๎ญหาแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคต และแนวทาง
ความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด และได้ผลของการคิดเพ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
  3.1.6  ผลการเรียนรู้ด้านจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 
    (1) มีทักษะการท างานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้ 
    (2) ตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน และยอมรับในความแตกต่างหลากหลาย
ของมนุษย์ 
    (3) มีน้ าใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อประโยชน์ส่วนรวม และมีจิตส านึก
รักท้องถิ่น 
    (4) สามารถช่วยเหลือและแก้ป๎ญหาของกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ทั้งในฐานะผู้น าและผู้ตาม 
    (5) ตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี วรรณกรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 
  3.1.7  ผลการเรียนรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  
    (1) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้ด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    (2) สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมและวิเคราะห์ได้ 
    (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    (4) สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกในป๎จจุบัน 
    (5) ตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม และสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี
ให้เหมาะสมกับตนเองได้ 
  3.1.8  ผลการเรียนรู้ด้านการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  
    (1) สามารถใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 
    (2) สามารถเลือกใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

ผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวติบน
พื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.
ตระ 
หนัก 
และ
ส านึก
ใน

ความ
เป็น
ไทย 

3.มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง 
มีโลกทัศน์
กว้างไกล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า
ของตนเอง 

ผู้อ่ืน  
สังคม 
ศิลป- 

วัฒนธรรม
และ

ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิด 
แบบองค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

8. ใช้
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อย่างมี

ประสิทธิ
ภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                           

GEL0101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร 
          

            
 

      

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกป๎จจุบัน 
  

 
 

           
   

           

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน 
  

 
 

           
   

           

GEL0301  ภาษามาเลย์เพื่อการส่ือสาร 
  

 
 

      
 

    
   

     
 

     

GEL0302  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการ  
                 สื่อสาร   

 
 

      
 

    
   

     
 

     

GEL0303  ภาษาพม่าเพื่อการส่ือสาร 
  

 
 

      
 

    
   

     
 

     

GEL0304  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร 
  

 
 

           
   

     
 

     

GEL0305  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการส่ือสาร 
  

 
 

      
 

    
   

     
 

     

GEL0306  ภาษาเกาหลีเพื่อการส่ือสาร 
  

 
 

      
 

    
   

     
 

     

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                             

GEH0401  วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา           
            

       



                                                                                   65                                                        มคอ.2 
                          

 
 

ผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวติบน
พื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.
ตระ 
หนัก 
และ
ส านึก
ใน

ความ
เป็น
ไทย 

3.มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง 
มีโลกทัศน์
กว้างไกล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า
ของตนเอง 

ผู้อ่ืน  
สังคม 
ศิลป- 

วัฒนธรรม
และ

ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิด 
แบบองค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

8. ใช้
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อย่างมี

ประสิทธิ
ภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

GEH0402  ปรัชญาและศาสนา                  
     

       
GEH0403  มนุษย์กับความงาม                              
GEH0404  พฤติกรรมมนุษย์และการ  
                พัฒนาตน 

       
            

   
       

GEH0405  มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง 
         

                    

GEH0406  สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
     

            
 

           
GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อ 
              คุณภาพชวีิต 

    
   

        
        

      

GEH0408  เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิต 
              พอเพยีง 

      
      

                 

GEH0409  วิถีอาเซียน 
   

   
    

     
              

กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

                             GES0501  วิเคราะห์การคิด                              
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ผลการเรียนรู้ 

1.คุณธรรม 
จริยธรรมในการ
ด าเนินชีวติบน
พื้นฐานปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.
ตระ 
หนัก 
และ
ส านึก
ใน

ความ
เป็น
ไทย 

3.มีความ
รอบรู้อย่าง
กว้างขวาง 
มีโลกทัศน์
กว้างไกล
เข้าใจและ
เห็นคุณค่า
ของตนเอง 

ผู้อ่ืน  
สังคม 
ศิลป- 

วัฒนธรรม
และ

ธรรมชาต ิ

4. มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต 

เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. มีทักษะความคิด 
แบบองค์รวม 

6. มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ เป็นพลเมืองที่มี

คุณค่าของสังคมโลก 

7. ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

8. ใช้
ภาษา 
ในการ
สื่อสาร
อย่างมี

ประสิทธิ
ภาพ 

รายวิชา 1 2 3 4 1 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 

GES0502  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 
             

 
   

            

GES0503  ชีวิตกับเทคโนโลยี                  
    

        
GES0601  เกษตรเพื่อชีวิต 

                           
  

GES0701  อาหารและโภชนาการ 
              เบื้องต้น 

                 
            

GES0702  การดูแลสุขภาพแบบ 
              บูรณาการ                            

  

GES0801  งานช่างในชีวิตประจ าวัน              
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3.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
3.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีระเบียบวินัย 
(3) มีจิตส านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(5) มีจิตสาธารณะ 

3.2.2  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(2) มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

3.2.3  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
(2) น าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ที่หลากหลายได้

อย่างถูกต้องและเพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
3.2.4  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

3.2.5  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผลการแก้ป๎ญหา

และน าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการสื่อสาร

ได้อย่างเหมาะสม 
(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสม

และจ าเป็น 
(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสมกับสถานการณ ์  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ  (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์และการสื่อสาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

2.1  วิชาแกน                    

4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน                    

4131008 ปฏิบัติการฟสิิกส์พื้นฐาน                    

4134716 ระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์                    

4211111 เคมีพื้นฐาน                    

4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                    

4331111  ชีววิทยาพ้ืนฐาน                    

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน                    

4571411 แคลคูลสั  1                    

4571412 แคลคูลสั 2                    

4572211 ทฤษฎีจ านวน                    
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   รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์และการ

สื่อสาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
2.2  วิชาเฉพาะด้าน 
       2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

                   

4571212 หลักการคณิตศาสตร ์                    
4572311 พีชคณิตเชิงเส้น                    
4572411 แคลคูลสั 3                    
4572412 สมการเชิงอนุพันธ ์                    

4573011 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์                    
4573311 พีชคณิตนามธรรม                    
4573411 คณิตวิเคราะห ์                    
4573412 วิธีเชิงตัวเลข                    
4573414 ตัวแปรเชิงซ้อน                    
4574911 สัมมนาคณติศาสตร ์                    
4574912 วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร ์                    
4574913 วิจัยทางคณิตศาสตร ์                    
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รายวิชา 
 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทาง

ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์และการ

สื่อสาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
4582211 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ                    
4582212   คณิตสถิติศาสตร์                     
4611321 การแก้ป๎ญหาและการโปรแกรม

เบื้องต้น 
                   

3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็น
ผู้ประกอบการ 
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์และการ

สื่อสาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 
             2.2.2 วิชาเฉพาะด้านเลือก                    
4572212 ทฤษฎีเซต                         
4572511 รากฐานเรขาคณิต                    
4572611     โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์                    
4573413 วิยุตคณิต                      
4573611 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์                     
4573612 คณิตศาสตร์ประกันภัย                    
4574914 หัวข้อทางคณิตศาสตร์                    
4583311 การวิเคราะห์การถดถอย                    
4583312 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์                     
4583313 การออกแบบการทดลอง                    
4583511 การวิจัยด าเนินการ                        
4613428 ระบบฐานข้อมลู                    
4613326 ภาษาโปรแกรมทางเลือก                    
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รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์และการ

สื่อสาร 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

4662312  เทคโนโลยีเว็บ                    
4663315  การจั ดก ารและบ า รุ ง รั กษา

คอมพิวเตอร์ 
                   

             2.2.3 กลุม่วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4574811 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทาง

คณิตศาสตร์                     

4574812 
 

การฝึกประสบการณ์ทาง
คณิตศาสตร ์                    

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษา                    

7000490                           สหกิจศึกษา                    
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หมวดที ่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  

1.1 ระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ 
ระดับคะแนน ความหมาย ค่าระดับคะแนน 

A ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี (Good) 3.0 
C+ ค่อนข้างด ี (Fairy Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 

 
1.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนก าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้ 

ระดับการประเมิน ผลการศึกษา 
P (Pass) ผ่าน 
F (Fail) ไม่ผ่าน 

     ระบบคะแนนนี้ใช้ส าหรับการประเมินผลรายวิชาที่ให้ประเมินผลโดยไม่มีค่าระดับคะแนนและ
วิชาที่ได้ผลประเมิน F นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนใหม่จนกว่าจะสอบผ่าน 

2. กระบวนการหมวด 6 การวัดและการประมวลผล (ภาคผนวก ก) ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งจะสัมพันธ์กับแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรของรายวิชาต่าง ๆ โดยมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้
ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเพื่อทวนสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ทั้งจากการประเมินของผู้เรียนและการประเมินตนเองของนักศึกษาและน าผลการทวนสอบดังกล่าว
มาพิจารณา รวมทั้งมีการจัดตั้งคณะกรรมการทวนสอบของหลักสูตรเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ข้อสอบ ระดับผลการเรียนในแต่ละรายวิชาและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ
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นักศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ในแต่ละรายวิชา เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
การศึกษา  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

  โดยการก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ด้วยการ เก็บข้อมูลหา
ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาหลังจากประกอบอาชีพของบัณฑิต น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนกลับมา
ปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
โดยคณะกรรมการตามเกณฑ์ของ สกอ. การเก็บข้อมูลจะด าเนินการหาค่าทางสถิติดังต่อไปนี้ 

2.2.1 ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

2.2.2 ส ารวจความเห็นจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการ  

2.2.3 การประเมินจากศิษย์เก่าท่ีไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาส
ให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 

2.2.4 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป็นอาจารย์พิเศษต่อความ
พร้อมของนักศึกษาในการเรียนและคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาองค์
ความรู้ของนักศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 เรียนครบหน่วยกิต และรายวิชาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.1.2 มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3.1.3 คุณสมบัติผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาว่าด้วยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หมวด 9 การส าเร็จการศึกษา (ภาคผนวก ก) 
3.1.4 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย 
3.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุ ไว้ในข้อ 1) และ 2) ยื่นค าร้องแสดงความจ านงขอส าเร็จ
การศึกษาต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้
รับการพิจารณาเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 

 1.1  มหาวิทยาลัยก าหนดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของอาจารย์มหาวิทยาลัยและ
จรรยาบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การสอนสอดแทรก
คุณธรรมและจริยธรรม และการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.2 อาจารย์ใหม่ทุกคนควรผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การ
ประกันคุณภาพการศึกษา การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) 

 1.3  มอบหมายให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียนการสอน 
 1.4  มอบหมายให้อาจารย์ใหม่ศึกษาค้นคว้า จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสอน ในหัวข้อหนึ่งหรือ

หลายหัวข้อที่อาจารย์ใหม่มีความรู้และถนัด เพ่ือทดลองสอนโดยมีอาจารย์พ่ีเลี้ยง หรือประธานหลักสูตรเป็น
ผู้ให้ค าแนะน า 

 1.5  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการณ์การสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 

  2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 

2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรมเพ่ือพัฒนาตนเองด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล ตามความต้องการของอาจารย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย           
ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียน   
การสอน การวิจัย การผลิตผลงานทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

2.1.2 จัดให้มีการสอนแบบเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะส่งเสริมโอกาสให้อาจารย์ได้มีประสบการณ์การสอน
ร่วมกับผู้อ่ืน รวมถึงการมีโอกาสได้เป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา ผู้ประสานงาน และผู้ร่วมคณะสอน 

2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัดการเรียน   
การสอนระหว่างอาจารย์ในหลักสูตร หรือท าวิจัยการเรียนการสอนที่สามารถน าไปเผยแพร่ในการประชุม
วิชาการท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเดียวกันของหลาย ๆ สถาบัน 
 

  2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
2.2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนาในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่จัด

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัยโดยการขอทุนวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยและนอก

มหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงาน 
2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์น าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
2.2.4 ส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศในระดับที่สูงขึ้น โดยก าหนด

เป็นแผนการศึกษาท่ีชัดเจน 
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หมวดที ่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบจ านวนอย่างน้อย 5 คน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบทุกคนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เกิน 1 หลักสูตร และมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ต้องมีผลงานวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาที่เปิด
สอน และท าหน้าที่สอนและค้นคว้า วิจัยในสาขาดังกล่าว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในรอบ 
5 ปี ของการปรับปรุง  
  นอกจากนี้ได้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผน ติดตามและทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร
ตลอดหลักสูตร มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา จัดท ารายงานผล
การด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนใน
แต่ละปีการศึกษา มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผล      
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  และระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ
บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0   

2. บัณฑิต 
 

  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ได้มีการก าหนดคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ในเอกสาร มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน
คือ (1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทางปัญญา (4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบและ (5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ หลักสูตรมีการด าเนินการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยอาศัยข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตด้วยการขอเข้า
สัมภาษณ์ หรือการส่งแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตใหม่ที่จบการศึกษาและเข้าท างานใน
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สถานประกอบการนั้น ๆ และจ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
จ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษารวมทั้งการติดตามจ านวนของบัณฑิต (ร้อยละ) ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 
 
3. นักศึกษา 
 

  หลักสูตรมีกระบวนการและขั้นตอนตามระบบและกลไกการรับนักศึกษารวมทั้งด าเนินการตามระบบ
และกลไกโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมกับโปรแกรมวิชา คณะและมหาวิทยาลัย ท าการรับนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษาตามแผนที่วางไว้ โดยขั้นตอนต่าง ๆ ที่ก าหนด ภายใต้การด าเนินการของส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และมีตัวแทนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่สอบสัมภาษณ์นักศึกษา มีการก ากับ 
ติดตามโดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางการให้ค าแนะน าและค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและการใช้
ชีวิตในสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งการจัดโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษา พร้อมทั้งส่งเสริมและสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 
4. อาจารย ์
  มีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท
เป็นอย่างน้อยในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือสาขาที่สัมพันธ์กัน รวมทั้งมีการพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการพิจารณากรอบอัตราก าลังและแผนพัฒนาตนเอง (ลาศึกษาต่อ) ร่วมกับคณะเพ่ือให้อาจารย์ได้
ศึกษาต่อระดับปริญญาเอก และส่งเสริมการท าผลงานวิชาการและการท าวิจัยโดยสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งจัดโดยคณะ และหลักสูตร
ร่วมกับคณะจัดสรรงบประมาณให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย  มีการจัดสรรวิชาสอน
ตรงกับความช านาญของอาจารย์ผู้สอนและมีการเกลี่ยจ านวนภาระงานสอนให้มีความเหมาะสม รวมทั้งมีการ
จัดท ารายงานภาระการสอน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง
เอกสาร มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ตามก าหนดเวลา 
 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

  หลักสูตรมีการจัดท าหลักสูตรโดยศึกษาความพึงพอใจ และข้อเสนอแนะต่าง  ๆ จากแหล่งฝึก
ประสบการณ์นักศึกษาท้ังเอกชนและราชการเพ่ือน าผลการประเมินที่ได้มาใช้ในการร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง
รวมทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาร่วมกันกับคณะในการจัดท าโครงสร้างหลักสูตรที่นักศึกษาหลักสู ตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จะต้องเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรจากเอกสาร มคอ.1 
พร้อมทั้งได้จัดให้มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมในศาสตร์ด้าน
คณิตศาสตร์ จากนั้นจึงยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับรองหลักสูตรและเริ่มรับ
นักศึกษา 
 

  ในการจัดการเรียนการสอน เมื่อการจัดท าหลักสูตรได้รับความเห็นชอบและด าเนินการเปิดรายวิชา
แล้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องค านึงถึงการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ให้ผู้สอนมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับรายวิชาที่สอนให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีมาตรฐานเดียวกันทุกกลุ่ม ผู้สอน
ใช้วิธีการและ/หรือกิจกรรมที่หลากหลาย มีการบูรณาการกระบวนการบริการวิชาการ การวิจัย และสอดแทรก
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการเรียนการสอน  
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  ส าหรับการประเมินผู้เรียน หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในเอกสาร มคอ.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีการก าหนดน้ าหนักของ
องค์ประกอบในการประเมินให้สอดคล้องกับจุดเน้นภายในแต่ละรายวิชา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษามีความ
หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย ข้อสอบอัตนัย รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม
นักศึกษา ตลอดจนการวัดทักษะการปฏิบัติงานจากการออกภาคสนาม มีการก ากับให้มีการพัฒนาและ
ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาให้มีความเหมาะสมกับรายวิชาและผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีการควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมพิจารณาความเหมาะสมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือน ามา
วางแผนจัดระบบบริหารจัดการให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การเตรียมความพร้อมของห้องเรียนให้มีบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อมทีเ่อ้ือต่อการเรียนรู้ ทั้งในด้านแสงสว่าง อุณหภูมิ ความสะอาด ขนาดพื้นท่ีใช้สอยในห้องเรียนให้
สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ เช่น 
คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพทึบแสง จอภาพ เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง ตลอดจน อุปกรณ์ โต๊ะ เก้าอ้ี ใน
ห้องเรียนให้พร้อมส าหรับใช้งานรวมทั้งเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย (WiFi) ของมหาวิทยาลัย การจัดหา
หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ เอกสาร ต ารา และสื่ออิเลคทรอนิกส์ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของ
มหาวิทยาลัย ห้องสมุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

  6.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
    คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย การ
บริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการเรียน ได้แก่ หนังสือ ต ารา ฐานข้อมูล อุปกรณ์สนับสนุนการเรียน อยู่ใน
ความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างคณะ และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากนี้เครื่องมือ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์และอยู่ในความรับผิดชอบร่วมกันระหว่าง
คณะและศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 6.1.1 ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รายการข้อมูลหนังสือ/วารสาร และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับ 
หนังสือ (เล่ม) วารสาร (รายการ) 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ 4,077 485 8 2 
ฟิสิกส์ 1,008 196 32 7 
เคมี/เคมีประยุกต ์ 1,487 267 32 7 
ชีววิทยา/ชีววิทยาประยุกต์ 2,041 423 32 7 
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ข้อมูลเกี่ยวกับ 
หนังสือ (เล่ม) วารสาร (รายการ) 

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 271 52 32 7 
คหกรรมศาสตร์ 3,085 318 32 7 
สิ่งแวดล้อม 1,912 162 28 1 
สาธารณสุข 5,203 328 37 3 
การแพทย์แผนไทย/การแพทย์  
แผนไทยประยุกต์ 

62 - 4 - 

คณิตศาสตร์และสถิต ิ 4,568 677 1 2 
 

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ 
กลุ่มสาขาทางด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

- EMERALD MANAGEMENT E – JOUNAL 

- ABI/INFORM Complete 

- Education Resources Information Center (ERIC) 

- Education Resources Complete 
กลุ่มสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- ACM Digital Library 

- Computer & Applied Science Computer 

- American Chemical Society Journal (ACS) 
กลุ่มสหวิชา 

- H.W.Wilson 

- Web of  Science 

- ProQuest Dissertation & Theses 

- Academic Search Premier 

- SciVerse  ScienceDirect 

- SpringerLink – Journal 
ฐานข้อมูลไทยที่น่าสนใจ 

- Business Source Premier 

- MuseGlobal 

- IOP Science Extra 

- Bu siness Expert Press 

- BioOne 
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- Communication & Mass Madia Complete 

- ProQuest Research Library 

- eBrary 
ฐานข้อมูลเปิด 

- Business Monitor 

- สารานุกรมไทยส าหรับเอกชน 

- ฐานข้อมูลสหบรรณานุกรม (Union Catalog) 

- Wikipedia 

- Encyclopedia Britan nica Concise 

- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั่วโลก (IR - Web) 

- ฐานข้อมูลสมุนไพร วว. (TISTR  Medicinal Plants DB) 

- ฐานข้อมูลงานวิจัย วว. (TISTR Research) 

- Bioline International 

- BioMed Central the Open Access Publisher 

- Chemistry Central 

- arXir 

- AGRICOLA (AGRICultural Online Access) 

- AGRIS 

- NDLTD (Networked Digital of Theses and Dissertations) 

- The Encyclopedia of Earth , EOE 

- Cite Seer (Scientific Literature Digital Library) 

- Directory of  Open Access Journal (DUAS) 
ฐานข้อมูลอ่ืน ๆ  

- IEEE/IEE Electronic Library (IEL) 

- ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย 

- ฐานข้อมูลท้องถิ่น 

  6.2  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
     ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในการ
จัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียน
การสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะ
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รายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอน          
บางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือส าหรับใช้ในส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาท าการจัดซื้อหนังสือด้วย นอกจากนี้ทางคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้มีสิ่งสนับสนุนอ่ืน ๆ เช่น ห้องสมุดคณะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ส าหรับนักศึกษา เครื่องฉาย
ภาพโปรเจคเตอร์ และเครื่องขยายเสียง อุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามความจ าเป็นอย่างครบถ้วน ทันสมัยและมีสภาพ
พร้อมใช้งาน 
          ในส่วนของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการหลักสูตรจะเสนอรายการ
จัดซื้อหนังสือเพ่ิมเติมผ่านประธานโปรแกรมวิชาและคณะตามปีงบประมาณ 

  6.3  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์
วิทยาศาสตร์ และส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ส ารวจความเพียงพอ
และความต้องการหนังสือ ต ารา เอกสารอ้างอิง วารสาร ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
ทางวิทยาศาสตร์ของคณาจารย์และนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอทุกปีการศึกษา 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
    

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล       

การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้   จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน  

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ        
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย     
ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 
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มคอ.2 

หมวดที ่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในโปรแกรมวิชา/สาขาวิชาเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอ
ค าแนะน าข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 

1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอนในช่วง
ของการเรียนแต่ละรายวิชา 

1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือความ 

เปลี่ยนแปลงทีเ่กิดข้ึนจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 

1.1.4 การท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
หรือกลุ่มรายวิชา 

  1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  ทุกสิ้นภาคการศึกษา ตาม

ระบบของมหาวิทยาลัย 

1.2.2 น าผลการประเมินจัดส่งให้อาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาป๎จจุบันและอาจารย์ เพ่ือน าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุงการ

จัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้ าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย เป็นต้น 
2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจาก

การศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท างาน 
2.3 การประเมินผลโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือส ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก

ผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา (ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 ข้อ 7) 
และตามมาตรฐานของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และ/หรือ องค์กรวิชาชีพ 
(ถ้ามี) 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารย์ประจ าวิชา อาจารย์ผู้สอน น าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ โดย

นักศึกษา ผู้บังคับบัญชาและหรือเพ่ือนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ด าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์  พร้อมน าเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขในจุดที่มี
ข้อบกพร่อง ส าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษาป๎จจุบัน
และอาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการน าไปแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร 
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการเทียบโอนผลการเรียน พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ค                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรเดิม พ.ศ. 2555 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 

การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2559 สามารถสรุปการปรับปรุงได้ ดังนี้  

 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เหตุผลของ

การ
เปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

1. ชื่อหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์      
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

ปรับปรุง 
ปี พ.ศ. 2559 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)  
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)    : วท.บ. (คณิตศาสตร์)  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science 

(Mathematics)  
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Sc. (Mathematics) 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)์ 
ชื่อย่อ (ภาษาไทย)    : วท.บ. (คณิตศาสตร์)  
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Science 

(Mathematics) 
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ):  B.Sc. (Mathematics) 

คงเดิม 

3.ปรัชญาของหลักสูตร 
    เน้นคุณธรรม น าคณิตศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 

3.ปรัชญาของหลักสูตร 
    เน้นคุณธรรม น าคณิตศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 

คงเดิม 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1 มีความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้  สามารถ

ปฏิบัติงานในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 มีความสามารถในการ คิดวิ เคราะห์ และริ เ ริ่ ม

สร้างสรรค์ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาการท างานได้ 

4.3 มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร  การวิเคราะห์
วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
จัดการสมัยใหม่ 

4.4 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/
วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม  ท่ีจ าเป็นต่อการ
ท างานและการใช้ชีวิตในอนาคต 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1  ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงาน

ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ 

โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาการท างานได้ 

4.3  มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร  การวิเคราะห์
วิจัย การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
จัดการสมัยใหม่ 

4.4  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/
วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม  ท่ีจ าเป็นต่อการ
ท างานและการใช้ชีวิตในอนาคต 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
เหตุผลของ

การ
เปลี่ยนแปลง 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
นายชิงชัย วัฒนธรรมเมธี      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นายสานิตย์ ฤทธิเดช       อาจารย์ 
นายธีรพล  บัวทอง       อาจารย์ 
นางสาวจิราภรณ์  กวดขัน     อาจารย์ 
นายอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง   อาจารย์ 

5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
นายชิงชัย วัฒนธรรมเมธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นางสาวศิรฉัตร  ทิพย์ศรี          อาจารย์ 
นางสาวศรัณยา เฮงสวัสดิ์         อาจารย์ 
นายอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง      อาจารย์ 

        นางสาวปิยธิดา  บุญสนอง       อาจารย์ 

เปลี่ยนแปลง
อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

6. ระบบการจัดการศึกษา  
    แบบชั้นเรียน 

6. ระบบการจัดการศึกษา  
    แบบชั้นเรียน 

คงเดิม 

7. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต 

7. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
    ไม่น้อยกว่า   127 หน่วยกิต 

ปรับหน่วยกิต 

8. โครงสร้างหลักสูตร  
8.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต  

- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                 9 หน่วยกิต  
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                          6 หน่วยกิต  
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                           6 หน่วยกิต  
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์            9 หน่วยกิต  

และเทคโนโลยี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะ                  ไม่น้อยกว่า    99 หน่วยกิต  
     8.2.1 กลุ่มวิชาเน้ือหา            ไม่น้อยกว่า    85 หน่วยกิต 
            - วิชาแกน                                    24 หน่วยกิต  

  - วิชาเนื้อหาบังคับ                          40 หน่วยกิต  
           - วิชาเนื้อหาเลือก          ไม่น้อยกว่า    21 หน่วยกิต                                                  

8.2.2 กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ                   6 หน่วยกิต 
8.2.3 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ          8 หน่วยกิต 

8.3 กลุ่มวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

8. โครงสร้างหลักสูตร  
8.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป            ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต  

- กลุ่มวิชาภาษาและ            ไม่น้อยกว่า    12 หน่วยกิต 
   การสื่อสาร            

 บังคับเรียน                              9 หน่วยกิต 
 เลือกเรียน           ไม่น้อยกว่า      3 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ 
    วิชาสังคมศาสตร์             ไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต  

 บังคับเรียน                              3 หน่วยกิต 
 เลือกเรียน           ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์        ไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต  
   วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  

 บังคับเรียน                              3 หน่วยกิต 
 เลือกเรียน           ไม่น้อยกว่า        6 หน่วยกิต 

 
8.2 หมวดวิชาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า      91 หน่วยกิต  

8.2.1 กลุ่มวิชาแกน                                24 หน่วยกิต  
8.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า       67 หน่วยกิต 

-   วิชาเฉพาะด้านบังคับ                  44 หน่วยกิต       
    -   วิชาเฉพาะด้านเลือก  ไม่น้อยกว่า   15 หน่วยกิต  
    -   วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ            8 หน่วยกิต 

 
8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                ไม่น้อยกว่า      6 หน่วยกิต 

 

9. รายวิชา  
9.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป              ไม่น้อยกว่า   30 หน่วยกิต 
      9.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ให้เรียนไม่น้อยกว่า 
9 หน่วยกิต 
        บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
1500301 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 Thai for Communication 
  

9. รายวิชา  
9.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
      9.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ให้เรียนไม่น้อยกว่า 
12 หน่วยกิต 
        บังคับเรียน 9 หน่วยกิต 
GEL0101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 Thai for Communication  
 

ปรับรายวิชา 
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1500303 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1        3(3-0-6) 
 English for Communication 1 
 

           เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี 
1500304 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2        3(3-0-6) 
 English for Communication 2  
1500310 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
1500311 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
1500313 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 Malay for Communication  
1500314 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 Korean for Communication  
1500315 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร        3(3-0-6) 
 Burmese for Communication  
 
 
       9.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 
     บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
2500309 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง        3(3-0-6) 
 Moral Principles Leading to Self Sufficiency
  

              เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี 
1500305 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า        3(3-0-6) 
   Information  for Study Skills and Research 
1510313 ปรัชญาและศาสนา        3(3-0-6) 
 Philosophy and Religion  
2000302 สุนทรียภาพของชีวิต        3(3-0-6) 
 Aesthetic of Life  
2000306 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
 Art in Daily Life  
2500301 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน        3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self Development 

GEL0201 ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน          3(3-0-6) 
 English for Today’s World  
GEL0202 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน          3(3-0-6) 
 English at Work 
  

 เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี 
GEL0301 ภาษามาเลย์เพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 Malay for Communication  
GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 Indonesian for Communication  
GEL0303 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 Burmese for Communication  
GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 Chinese for Communication  
GEL0305 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 Japanese for Communication  
GEL0306 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร          3(3-0-6) 
 Korean for Communication  
        9.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เรียนไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
       บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา          3(3-0-6) 
 Songkhla Lake Basin Living  
 

              เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี 
GEH0402 ปรัชญาและศาสนา          3(3-0-6) 
 Philosophy and Religions  
GEH0403 มนุษย์กับความงาม          3(3-0-6) 
 Human and Aesthetics  
GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน          3(3-0-6) 
 Human Behavior and Self-Development  
GEH0405 มนุษย์กับความเปลี่ยนแปลง           3(3-0-6) 
 Man and  Changing World  
GEH0406 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้          3(3-0-6) 
 Information for Learning  
GEH0407  กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต          3(3-0-6) 
 Fundamental Law for Quality of Life  
GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง          3(3-0-6) 
 Moral Principles Leading to Self Sufficiency  
GEH0409 วิถีอาเซียน          3(3-0-6)
 ASEAN Ways 
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9.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต 
              บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
2500308 การศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น        3(3-0-6) 
 Study for Local Development  
 

          เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี 
2500302 วิถีไทย        3(3-0-6) 
 Thai  Living  
2500303 วิถีโลก        3(3-0-6) 
 Global Living  
2500304 มนุษย์กับส่ิงแวดล้อม        3(3-0-6) 
 Man and Environment  
2500305 มนุษย์กับสังคม        3(3-0-6) 
 Man and Society  
2500306 เศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy  
2500307  สันติศึกษา        3(3-0-6) 
 Peace Studies  
2500310 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
 Law in Daily Life 
  

9.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ให้
เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
              บังคับเรียน 6 หน่วยกิต 
4000306 การคิดและการตัดสินใจ        3(2-2-5) 
 Thinking and Decision Making  
4000307 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต        3(2-2-5) 
 Information Technology for Life 
 
            เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี 
1000308 กีฬาและการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 3(2-2-5) 
 Sport and Exercise for Health  
4000305 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต        3(3-0-6) 
 Science for Quality of Life  
4000309 ชีวิตกับพลังงาน        3(3-0-6) 
 Life and Energy  
4000311 อนามัยการเจริญพันธุ์        3(3-0-6) 
 Reproductive Health  
4000312 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น        3(3-0-6) 
 Introduction to Food and Nutrition 
4000313 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น        3(3-0-6) 
 Local Science  
4000314 วิทยาศาสตร์ระบบโลก        3(3-0-6) 
 Earth System Science 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรียน
ไม่น้อยกว่า  9  หน่วยกิต 
              บังคับเรียน 3 หน่วยกิต 
GES0501 วิเคราะห์การคิด          3(2-2-5) 
 Thinking Analysis 
               
 
 
            เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากวิชาต่อไปน้ี 
GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม          3(3-0-6) 
 Life and Environment  
GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลยี          3(2-2-5) 
 Life and Technology  
GES0601 เกษตรเพื่อชีวิต          3(3-0-6) 
 Agriculture for Life  
GES0701 อาหารและโภชนาการเบื้องต้น          3(3-0-6) 
 Introduction to Food and Nutrition  
GES0702  การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ          3(2-2-5) 
 Integrated Health Care  
GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน          3(2-2-5) 
 Jobs on a Daily Basis 
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4000315 สารเคมีและยาในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
 Chemical and Drugs in Daily Life  
4000316 สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
 Environmental in Daily Life  
4000317 พืชพรรณเพื่อชีวิต        3(3-0-6) 
 Plant for Life  
4000318 เกษตรเพื่อคุณภาพชีวิต        3(3-0-6) 
 Agriculture for Quality of Life  
4000319 สุขภาพจิตในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
 Mental Health in Daily Life  

 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
1500301 ภาษาไทยเพ่ือ  3(3-0-6) 
 การสื่อสาร  
 Thai for Communication 
 การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาไทยท้ังการฟัง การพูด การอา่นและ
การเขียน ให้สามารถใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
GEL1101 ภาษาไทยเพ่ือ  3(3-0-6) 
 การสื่อสาร  
 Thai for Communication 
 พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยใน
ด้านการฟัง การพูด  การอ่าน  และการ
เขียน  ให้มีความรอบรู้และสามารถใช้ภาษา
สื่อสารในชีวิตประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  เหมาะสมตามบริบททาง
สังคม  และวัฒนธรรมไทย 
 Study and practice skills in 
listening, speaking, reading and 
writing, in Thai for the daily life 
communication appropriately in 
various Thai contexts. 
 

 
เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมและครอบคลมุ
ยิ่งข้ึน 

1500304 ภาษาอังกฤษเพ่ือ  3(3-0-6) 
 การสื่อสาร 2  
 English for  
 Communication 2  
 การฝึกทักษะและกลวิธีการอ่าน
รวมทั้ งก าร เขี ยนข้อความสั้ น  ๆ  เพื่ อ        
การสื่อสารและฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด
เพื่อให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 

GEL1202 ภาษาอังกฤษเพ่ือ  3(3-0-6) 
 การท างาน 
 English at Work 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษใน
บริบทของการท างาน และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน สมัครงาน 
สัมภาษณ์งาน และบริบทอื่น ๆ ของการ
ท างาน 

เปลี่ยนรหัสวิชา ปรับช่ือ
รายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมและครอบคลมุ
ยิ่งข้ึน 
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 Practice English skills in 
work-related contexts. Make use of 
English for job seeking, job applying, 
job interviewing, and other work-
related contexts. 
 

1500310  ภาษาจีนเพ่ือ  3(3-0-6) 
 การสื่อสาร  
 Chinese for 
  Communication 
 ก า ร ฝึ ก ทั ก ษ ะ ด้ า น ก า ร ฟั ง     
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับ 
การสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

GEL1304 ภาษาจีนเพ่ือ  3(3-0-6) 
 การสื่อสาร  
 Chinese for  
 Communication  
 เ รี ย น รู้ ร ะ บ บ สั ท อั ก ษ ร จี น  
วิธีการเขียนอักษรจีนฝึกทักษะฟัง พูด อ่าน 
เขียนภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน เรียนรู้
การศึกษาค้นคว้าภาษาจีนด้วยตนเองผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ พร้อมทั้งเรียนรู้และเข้า
ใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน 
 Study and practice basic 
structure of Mandarin Chinese with 
an emphasis on developing listening, 
speaking, reading and writing skills 
with application to a number of 
familiar everyday topics. Enhance 
learner autonomy through 
technology. Learn about culture and 
develop inter cultural awareness. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมและครอบคลมุ
ยิ่งข้ึน 

1500311  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือ  3(3-0-6) 
 การสื่อสาร  
 Japanese for  
 Communication 
 การฝึกทักษะดา้นการฟัง     
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่น 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับ 
การสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

GEL1305 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือ  3(3-0-6) 
 การสื่อสาร 
 Japanese for  
 Communication 
 ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน และเสริมสร้างความเข้าใจ
ด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและ
ญี่ปุ่น 
 Study and practice skills in 
Japanese, focusing on listening and 
speaking for daily communication 
and  promoting the understanding of 
Thai and Japanese cultures. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา และปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมและครอบคลมุ
ยิ่งข้ึน 
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1500313 ภาษามาเลย์เพ่ือ  3(3-0-6) 
 การสื่อสาร 
 Malay for  
 Communication 
 การฝึกทักษะดา้นการฟัง     
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามาเลย์ 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับ 
การสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

GEL1301 ภาษามาเลย์เพ่ือ  3(3-0-6) 
 การสื่อสาร  
 Malay for 
 Communication 
 การฝึกทักษะดา้นการฟัง     
การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
ทักษะการฟังและการพูดส าหรับการสื่อสาร 
สอดแทรกบริบททางด้านวัฒนธรรม เพื่อ
การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Study and practice skills in 
listening, speaking, reading and 
writing in Malay, focusing on listening 
and speaking for daily 
communication and  promoting the 
understanding of Thai and Malay 
cultures. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  และปรับ
ค าอธิบายรายวิชาให้
เหมาะสมและครอบคลมุ
ยิ่งข้ึน 

1500314 ภาษาเกาหลีเพ่ือ  3(3-0-6) 
 การสื่อสาร  
 Korea for Communication 
 การฝึกทักษะดา้นการฟัง     
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับ 
การสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

GEL1306 ภาษาเกาหลีเพ่ือ 3(3-0-6) 
 การสื่อสาร  
 Korean for 
 Communication 
 การฝึกทักษะดา้นการฟัง     
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับ 
การสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 
 Study and practice skills in 
listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing on 
listening and speaking for daily life. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา  และ 
เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

1500315 ภาษาพม่าเพ่ือ  3(3-0-6) 
 การสื่อสาร  
 Burmese for  
 Communication 
 การฝึกทักษะดา้นการฟัง     
การพูด  การอ่าน และการเขยีนภาษาพม่า 
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับ 
การสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 

GEL1303 ภาษาพม่าเพ่ือ  3(3-0-6) 
 การสื่อสาร  
 Burmese for 
 Communication 
 การฝึกทักษะดา้นการฟัง     
การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่า  
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส าหรับ 
การสื่อสาร ในชีวิตประจ าวัน 
 Study and practice skills in 
listening, speaking, reading and 
writing in Burmese, focusing on 
listening and speaking for daily life. 

เปลี่ยนรหัสวิชา  และเพิ่ม
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1500305 สารสนเทศเพ่ือ 3(3-0-6) 
 การศึกษาค้นคว้า  
 Information for Study  
 Skills and Research 
 ความหมาย ความส าคัญของ
สารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศในการศึกษา
ค้นคว้าภายในมหาวิทยาลัยและแหล่ง
สารสนเทศอื่น  ๆ  วิธีการแสวงหาและ
รวบรวมสารสนเทศมาเพื่อใช้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองและวิธีการน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้ าตามรูปแบบและขั้นตอนที่ เป็น
มาตรฐาน  

2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
GEH1406 สารสนเทศเพ่ือ 3(3-0-6) 
 การเรียนรู้  
 Information for Learning 
 ความหมาย ความส าคัญ และ
ความต้องการสารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ กลยทุธ์    
การสืบค้นสารสนเทศอิเล็กทรอนกิส์      
การประเมินสารสนเทศ การอ้างองิและ
บรรณานุกรม การน าเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบต่าง ๆ โดยตระหนักถึงจรยิธรรม
สารสนเทศ   
 Meaning and significance of 
information, information sources, 
information resources, electronic 
information searching strategy, 
information evaluation, information 
ethics, citation and bibliography, 
information presentation in various 
forms. 

 
เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
กลุ่มวิชาจากกลุม่วิชา
มนุษยศาสตร์เป็นกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และมีการ
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

1510313 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)
 Philosophy and Religions 
 ความหมาย องค์ประกอบ 
ประเภท การวิเคราะห์ปญัหาของปรัชญา
และศาสนาสาขาของปรัชญาให้เหน็ถึง
ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง
ปรัชญาและศาสนา เข้าใจคุณค่าทีแ่ท้จริง
ของปรัชญาและศาสนา เรียนรู้และเข้าใจ
แนวคิดของปรัชญาและหลักค าสอนของ
ศาสนา   ต่าง ๆ  สามารถน าหลักธรรมค า
สอนของศาสนาดังกลา่วมาใช้พัฒนา
คณุภาพชีวิตในระดับบุคคล ครอบครัว 
สังคม เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขใน
สังคม 

GEH1402 ปรัชญาและศาสนา 3(3-0-6)
 Philosophy and Religions
 ความหมาย องค์ประกอบ    
การวิเคราะห์ปญัหาของปรัชญาและศาสนา 
สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และ    
ความแตกต่างระหว่างปรัชญาและศาสนา      
คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา  
หลักค าสอนของศาสนาต่าง ๆ น าหลักธรรม
มาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
ครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดสันตภิาพและ
สันติสุข 
 Analytical elements of 
philosophy and religions, the relations 
between philosophy and religions, the 
real value of philosophy and religions, 
teachings and philosophical concepts 
of different  school of philosophy and 
religions for peace of life and peaceful 
societies. 
 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา กลุ่มวิชา
จากกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
เป็นกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์   และมี
การปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้ได้ใจความ กระชับมาก
ยิ่งข้ึน 
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2000302 สุนทรียภาพ  3(3-0-6) 
 ของชีวิต   
 Aesthetic of Life 
 ศาสตร์ทางความงาม 
ความหมายและข้อแตกต่างของ
สุนทรียศาสตร์เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร์
เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความส าคัญของ
การรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ทางการ
เห็น ศาสตร์ทางการได้ยิน   และศาสตร์
ทางการเคลื่อนไหว สู่ทัศนศลิป์ ศลิปะดนตรี 
และศลิปะการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรยีนรู้
เชิงคุณค่า ระดับการร าลึก ความคุน้เคย 
และ ความซาบซึ้ง 
 

GEH1403 มนุษย์กับความงาม  3(3-0-6) 
 Human and Aesthetics 
 แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น 
องค์ประกอบทางศิลปะ ดนตรี  และ
ศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 Concept and theory of 
beauty, aesthetic elements in 
painting, music and performing arts, 
beauty in daily life. 
 

ได้น าวิชาสุนทรียภาพของ
ชีวิตและวิชาศิลปะใน
ชีวิตประจ าวันมาบูรณาการ
ใหม่ แล้วเปลีย่นรหสัวิชา 
ช่ือวิชา กลุ่มวิชาจากกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์ เป็นกลุ่ม
วิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และมีการ
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 
 
 

2000306 ศิลปะในชีวิต  3(3-0-6) 
 ประจ าวัน   
 Art in Daily Life 
 ศิลปะในชีวิตประจ าวัน รสนิยม  
องค์ประกอบทางศิลปะและหลักการ
ออกแบบ โครงสร้ า งและการตกแต่ ง       
การน าเอาศิลปะ และการออกแบบมาใช้กับ
การแต่งกาย อาหาร การตกแต่งบ้านเรือน 
การสื่อสาร และปรับปรุงบุคลิกภาพ 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 

2500301 พฤติกรรมมนุษย์  3(3-0-6) 
 กับการพัฒนาตน  
 Human Behavior and Self  
 Development 
 ความหมาย แนวทาง และ
วิธีการศึกษาพฤติกรรม สาเหตุปัจจัยแห่ง
พฤติกรรม การเข้าใจตนเอง และเข้าใจผู้อื่น 
ตลอดจนการพัฒนาตนให้มีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ การสร้างมนุษยสมัพันธ์ในสังคม 
การพัฒนาพฤติกรรมในการท างาน  และ
การเสริมสร้างชีวิตให้เป็นสุข 
 

GEH1404 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0-6) 
 และการพัฒนาตน   
 Human Behavior and  
 Self-Development 
 การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์   
การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาตน
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม       
มีวินัยในตนเอง มีความรับผดิชอบต่อสังคม  
มีทักษะชีวิต ส านึกในความเป็นพลเมืองไทย 
สร้างสมัพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรม 
เพื่อการอยู่ร่วมกัน การท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 
 The study of human 
behaviors, self-realization and self-
development, physical, mental, 
emotional and social Self-discipline, 
self and social responsibility with 
public mind, life-skills, awareness of 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
กลุ่มวิชาจากกลุม่วิชา
มนุษยศาสตร์เป็นกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และมีการ
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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Thainess, good relation in 
multicultural societies in order to 
work together efficiently and happily. 

2500309 เรียนรู้คุณธรรม  3(3-0-6) 
 น าชีวิตพอเพียง  
 Moral Principles Leading  
 to Self Sufficiency 
 ความหมายและคณุค่าของชีวิต 
หลักธรรมในการด ารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ 
การสร้างศรัทธาและปัญญา การน า
หลักธรรมมาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหา 
และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

GEH1408 เรียนรู้คุณธรรม  3(3-0-6) 
 น าชีวิต พอเพียง 
 Moral Principles Leading  
 to self Sufficiency 
 ความหมายและคณุค่าของชีวิต
หลักธรรมในการด ารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ 
การสร้างศรัทธาและปัญญา การน า
หลักธรรมมาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหา 
และการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและสังคม 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 Meaning of life, religious 
teachings for the wellness of life, 
mindedness and concentration, 
application of Self-Sufficiency 
principles in life. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา และกลุม่
วิชาจากกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์เป็นกลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และเพิ่มเติม
ค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2500302 วิถีไทย  3(3-0-6) 
 Thai Living 
 ลักษณะทั่วไป วิวัฒนาการและ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรม
และประเพณีไทย สภาพปัญหาสังคมและ
แนวทางแก้ไข แนวทางการด าเนินชีวิตแบบ
วิถีไทย โดยศึกษาทฤษฎีการพัฒนาและ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านและท้องถิ่น การด าเนินชีวิต
แบบพอเพียง ตลอดถึงวิสัยทัศน์ ด้านสังคม
เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 

 
GEH1405 มนุษย์กับ  3(3-0-6) 
 การเปลี่ยนแปลง  
 Man and Changing World 
 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและ
มนุษย์ โลกทัศน์ในการติดตามการเปลี่ยน 
แปลงของโลก เน้นความเป็นไทยและ    
การเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิดและ
กิจกรรม จิตสาธารณะ การด าเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 General knowledge about 
human and the world he lives in, 
visions for the changing world 
emphasizing Thainess, ways of 
thinking and public minded activities 
based on the sufficiency economy 
philosophy. 
 

 
ได้น าวิชาวิถีไทย  วิชาวิถี
โลก  วิชามนุษย์กับ
สิ่งแวดล้อม  และวิชามนุษย์
กับสังคมมาบรูณการ แล้ว
เปลี่ยนรหัสวิชา  ช่ือวิชา 
กลุ่มวิชาจากกลุม่วิชา
สังคมศาสตรเ์ป็นกลุม่วิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และมีการ
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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2500303 วิถีโลก  3(3-0-6) 
 Global Living 
 ความเป็นมาของมนุษยชาติกับ
การสร้างสรรค์อารยธรรม วิวัฒนาการทาง
สังคม เศรษฐกิจการเมืองการปกครองของ
สังคมโลก การจัดระเบียบโลก ปัญหาและ 
การแก้ปัญหาของสังคมโลก แนวโน้ม      
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลกการปรับตัว
ของไทยในสังคมโลก ตลอดจนเหตุการณ์  
ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในโลกปัจจุบัน  เพื่อเป็น
ความรู้พื้นฐานในการด ารงชีวิตที่สมบูรณ์ใน
สังคมแห่งปัญญาและข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

2500304 มนุษย์กับ  3(3-0-6) 
 สิ่งแวดล้อม  
 Man and Environment 
 ความหมาย ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อม ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม ระบบกายภาพ ระบบนิเวศ 
และความหลากหลายทางชีวภาพ การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ ผลการใช้ทรัพยากร 
ธรรมชาติ มลพิษต่าง ๆ  ความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   ปญัหา
สิ่งแวดล้อมและผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์
แนวทางการแก้ปัญหา และการมสี่วนร่วมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมการส่งเสริมบ ารุง 
รักษา ตลอดจนสร้างแนวคิดและจติส านึก
เพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

2500305 มนุษย์กับสังคม  3(3-0-6)  
 Man and Society 
 ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ 
องค์ประกอบโครงสร้ า งและกระบวน     
การทางสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคม
มนุษย์ ในมิติต่าง ๆ ผลกระทบของการ
เปลี่ ยนแปลงที่มี ต่ อวิ ถี ชีวิตของมนุษย์ 
สถานการณ์ต่าง ๆ ในสังคมโลก สังคมไทย 
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและการ
ปกครอง  แนวทา งกา รด า เ นิ น ชี วิ ตที่
เหมาะสมในสังคมปัจจุบัน 
 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
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2500306 เศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6)
 Sufficient Economy 
 ความหมายความเป็นมาของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภมูพิลอดุลย
เดช การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ
การประกอบสัมมาอาชีพ 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

2500307 สันติศึกษา  3(3-0-6)
 Peace Studies 
 ความหมายและแนวคิดพื้นฐาน
เกี่ ยวกับสันติภาพและสันติภาพศึกษา 
ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงใน
ระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่าง
ประเทศ และการจัดการความขัดแย้งโดย
สันติวิธ ี
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

2500308 การศึกษาเพ่ือ  3(3-0-6) 
 พัฒนาท้องถิ่น   
 Local Development  
 Studies 
 ความหมาย ความส าคัญ ความ
เช่ือมโยง และความสัมพันธ์ของท้องถิ่น   
การวิเคราะห์เหตุปัจจัยและผลกระทบของ
เหตุการณ์ สถานการณ์ ปัญหาในท้องถิ่น 
และแนวทางในการแก้ไขป้องกันปัญหา 
พัฒนาเหตุการณ์ให้เกิดคุณประโยชน์ต่อ
ตนเอง ผู้อื่นและสังคมการประยุกต์ความรู้
เพื่อเสนอแนวทางการแก้ปัญหากรณีศึกษา 

GEH1401 วิถีลุ่มน  าทะเลสาบ  3(3-0-6) 
 สงขลา   
 Songkhla Lake Basin  
 Living 
 ประวัติความเป็นมา ลักษณะ
ทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม เศรษฐกิจ  
วัฒนธรรมและวิถีชีวิต กรณีศึกษาโครงการ
พระราชด าริ  รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะ  
ส่ง เสริมคุณธรรมจริยธรรมและหน้าที่
พลเมือง 
 History, physical characte-
ristics, ecology, society, economy, 
cultures, and ways of life of Songkhla 
lake. A case study of Royal Project. 
Educate students to have public 
mind, virtues, ethics, and civic duties. 
 

น ารายวิชาการศึกษาเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นมาบูรณาการ
ใหม่ เพ่ือให้นักศึกษามีความ
เข้าใจ และเรียนรู้พื้นที่ของ
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา และ
มี ค ว า ม รู้  ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
เกี่ยวกับหน้าที่ความเป็น
พลเมืองที่ดีของสังคมและ
เข้าใจประชาธิปไตยอย่าง
แท้จริง 

2500310  กฎหมายในชีวิต  3(3-0-6) 
 ประจ าวัน  
 Law in Daily Life 
 ความหมายและลักษณะของ
กฎหมาย ความ ส าคัญของกฎหมายต่อ
บุคคลและสังคมประเภทและที่มาของ
กฎหมาย หลักทั่วไปอื่น ๆ ของกฎหมาย
หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 

GEH1407 กฎหมายพื นฐาน 3(3-0-6) 
 เพ่ือคุณภาพชีวิต  
 Fundamental Law for  
 Quality of Life  
 วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิ
มนุษยชน รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพื้นฐาน
ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของ

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
กลุ่มวิชาจากกลุม่วิชา
สังคมศาสตรเ์ป็นกลุม่วิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และมีการ
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
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นักศึกษา และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ด้านการป้องกันการทุจริต  
 Evolution of the Law, 
human rights, constitutional Law and 
fundamental rights, emphasizing, on 
Laws related to student Life,and 
educate students to have virtue, 
morality, and corruption prevention. 
 

2500311 อาเซียนศึกษา   3(3-0-6) 
 ASEAN  Studies 
 ศึ ก ษ า ค วา ม เ ป็ น ม า  ค ว า ม
หลากหลายทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
แล ะวั ฒน ธร รม ขอ งป ระ เทศส มา ชิ ก
ประชาคมอาเซียน พัฒนาการการรวมตัว
ของประชาคมอาเซียน กลไก กฎบัตร ความ
ร่วมมือของประเทศสมาชิกและเขตการค้า
เสรีอา เซียน อาเซียนในปัจจุบัน  และ
ประเทศไทยในฐานะสมาชิกประชาคม
อาเซียน ผลกระทบ ความพร้อมและการ
ปรับตัวของสังคมไทยในประชาคมอาเซียน 
 

GEH1409 วิถีอาเซียน 3(3-0-6)
 ASEAN Ways 
 พัฒนาการความร่วมมือของ
ประชาคมอาเซียน สถานภาพและบทบาท
ของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติ
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  
ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียน
ท่ามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 Development of ASEAN 
Community, its status and role in the 
current world in politic, economic, 
social and cultural dimensions, self-
adjustment of Thailand in ASEAN 
context and sustainable development. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
กลุ่มวิชาจากกลุม่วิชา
สังคมศาสตรเ์ป็นกลุม่วิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  และมีการ
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
1000308 กีฬาและการออก  3(2-2-5) 
 ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    
 Sports and Exercise for  
 Health 
 หลั กก า รของวิ ทย าศ าสตร์     
การกีฬาและการออกก าลังกาย ความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรมทางกาย การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายที่เกี่ยวกับสุขภาพและ
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การ
ประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬาในการเล่น
กีฬาและ  การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
การปฏิบัติที่เป็นพื้นฐานในการเล่นกีฬาและ
การออกก าลังกายตามวิถีไทยและสากล 

3. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
GES1702 การดูแลสุขภาพ  3(2-2-5) 
 แบบบูรณาการ  
 Integrated Health Care  
 ความหมายและองค์ประกอบ
ของสุขภาพ การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ
ด้านอาหาร การออกก าลังกาย และการ
จัดการความเครียด เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่
ดีตลอดจนการแก้ไขความเช่ือที่ผิดทางด้าน
สุขภาพ  
 Definition and composition 
of wellness, integrated health care 
exercises and stress management, 
improvement of the quality of life 
and right views of wellness. 
 

น ารายวิชากีฬาและการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพมา
บูรณาการ แล้วเปลี่ยนรหัส
วิชา ช่ือวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาเพื่อให้นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
การดูแลสุขภาพเพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
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4000305 วิทยาศาสตร์เพ่ือ  3(3-0-6) 
 คุณภาพชีวิต  
 Science for Quality of Life  
 ความหมายของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เจตคติเชิงวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร์  
ความหมายขององค์ประกอบของคุณภาพ
ชีวิต สุขภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบรากฐาน
ของคุณภาพชีวิตผลกระทบของวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่มีต่อคุณภาพชีวิตของบุคคล
และชุมชน และการประเมินคุณภาพชีวิต 
 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

4000306 การคิดและ  3(2-2-5) 
 การตัดสินใจ  
 Thinking and Decision  
 Making 
 กระบวนการคดิของมนุษย์ 
เทคนิควิธีการคิดแบบต่าง ๆ การวเิคราะห์
ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการให้
เหตุผล กระบวนการตดัสินใจและการใช้
คณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปญัหาและการ
ตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 

GES1501 วิเคราะห์การคิด  3(2-2-5) 
 Thinking Analysis 
 กระบวนการคดิ วิธีคิด 
คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการวเิคราะห์และน าเสนอ
ข้อมูล 
 Thinking process, ways of 
thinking, Mathematics decision 
making, information technology for 
data analysis and presentation. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ และสามารถน า
เทคโนโลยีมาใช้ในวิเคราะห์
ข้อมูลได ้

4000307  เทคโนโลย ี  3(2-2-5) 
 สารสนเทศเพ่ือชีวิต  
 Information Technology  
 for Life 
 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
คอมพิวเตอร์ ที่มีอิทธิพลและมผีลกระทบต่อ
ชีวิตและสังคมการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์การประมวลผลข้อมลู
การจัดการและการใช้งานข้อมูลการใช้
โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์    
การสืบค้นข้อมลูการแสวงหาความรู้การ
สื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ระบบฐานข้อมลูและแหล่ง 
ข้อมูลอื่น ๆ การเคารพกฎหมายและสิทธิ
ทางปัญญา 
 

GES1503 ชีวิตกับเทคโนโลยี 3(2-2-5)
 Life and Technology 
 เทคโนโลยี ในชีวิตประจ าวัน 
ผลกระทบจากเทคโนโลยี  ความมั่นคง 
จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
 Technology in daily life, 
technology effects, security, ethics 
and computer laws. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
และค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษา  มีความรู้
ความเข้าใจและรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน
และการใช้สารสนเทศตาม
กฎหมายและจริยธรรม 

4000309 ชีวิตกับพลังงาน  3(3-0-6) 
 Life and Energy 
 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงาน
กับการด ารงชีวิต ปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสาร

 รายวิชาที่ยกเลิก 
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และพลังงาน รูปแบบของพลังงานและการ
เปลี่ยนรูปพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อ
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทนการ
อนุรักษ์พลังงาน 
 

4000311 อนามัยการ  3(3-0-6) 
 เจริญพันธุ์  
 Reproductive Health 
 ความหมาย ความเป็นมา และ
ขอบข่ายของอนามัยการเจริญพันธุ์  
สถานการณ์และแนวโน้มด้านอนามัย      
การเจรญิพันธ์ุ การเลือกคู่ครอง การเตรียม
แต่งงาน การแต่งงาน การสรา้งเสริมสุขภาพ
ครอบครัว การวางแผนครอบครัว          
การเตรียมตัวเป็นพ่อ-แม่ การดูแลสุขภาพ
แม่ ตลอดการตั้งครรภ์คลอดหลังคลอด และ
การดูแลและส่งเสริมสุขภาพลูก 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

4000312 อาหารและ  3(3-0-6) 
 โภชนาการเบื องต้น  
 Introduction to Food and  
 Nutrition 
 ความหมาย ความส าคัญของ
อาหารและโภชนาการต่อสุขภาพ อาหาร
หลัก 5 หมู่ สารอาหาร ข้อปฏิบตักิารบริโภค
อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ภาวะ
โภชนาการ ความต้องการพลังงานและ
สารอาหารของร่างกาย การเลือกซื้ออาหาร 
หลักใน การประกอบอาหารพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

GES1701 อาหารและ            3(3-0-6) 
 โภชนาการเบื องต้น  
 Introduction to Food  
 and Nutrition 
 อาหารและโภชนาการ ความ
ต้องการพลังงานและสารอาหารของร่างกาย 
ภาวะโภชนาการ การบริโภคอาหารเพื่อ
สุขภาพท่ีดี สภาวะอาหารและโภชนาการใน
ปัจจุบัน 
 Food and nutrition, 
nutrient requirements, nutritional 
status, food consumption for 
wellness, situation of food and 
nutrition. 

เปลี่ยนรหัสวิชา และมีการ
ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้น 

4000313 วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  3(3-0-6)
 Local Science 
 บริบทของแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา ปฏบิัติการ
ส ารวจท่ัวไป ค้นหาองค์ความรูห้รอืสาระการ
เรียนรูต้่าง ๆ แบบมสี่วนร่วม น าขอ้มูลที่
ได้มาวางแผนการด าเนินงาน ปฏบิัติการตาม
แผน  ประเมินผล วิเคราะห์และสรุปผล 
สามารถน าผลที่ไดม้าสร้างบทเรยีน
วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น  
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
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4000314 วิทยาศาสตร์  3(3-0-6) 
 ระบบโลก  
 Earth System Science 
 วิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบใน
สภาพธรรมชาติ ความเช่ือมโยงของ
องค์ประกอบท่ีส าคญัของโลก ได้แก่       
ด้านธรณีวิทยา อุตุนิยมวิทยา ดาราศาสตร์  
สมุทรศาสตร์ รวมทั้งปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การเปลีย่นแปลงสภาพแวดล้อมตาม
ธรรมชาติ ภยัพิบัติทางธรรมชาติ การ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร ์
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

4000315 สารเคมีและยา  3(3-0-6) 
 ในชีวิตประจ าวัน 
 Chemical and Drugs in  
 Daily Life 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมี
และยา รวมถึงเครื่องส าอาง และยาจาก
สมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ที่เกี่ยวข้อง
กับสุขภาพตลอดจนการเลือกใช้และการ
จัดการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับสุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

4000316 สิ่งแวดล้อมใน  3(3-0-6) 
 ชีวิตประจ าวัน  
 Environment in Daily Life 
 ความรู้ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่
เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ด้านน้ า อากาศ 
เสียง มูลฝอย ของเสียอันตราย พลังงาน   
การอนุรักษ์ และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม 
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต การป้องกันผลกระทบ 
และการน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 

GES1502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 3(3-0-6)
 Life and Environment 
 ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจ าวันรวมถึง
การอนุรักษ์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
เ พื่ อ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ 
ความสัมพันธ์ ระหว่างพลั งงานกับการ
ด า ร ง ชี วิ ต  หลั กก ารอนุ รั กษ์พลั ง ง าน
การศึกษาวิทยาศาสตร์โลกท้ังระบบในสภาพ
ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
ตามธรรมชาติและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
เพื่อน าไปสู่แนวทางการวิเคราะห์สังเคราะห์
เชื่อมโยงไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง  
 Knowledge of environment 
in daily life, environmental 
preservation and technologies for 
the prevention and control of 

เปลี่ ยนรหัสวิ ชา  ช่ือวิ ชา 
และมีการปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความเหมาะสม
ยิ่งข้ึน 
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pollution, relations between energy 
and life, principle of energy 
conservation, Earth and Nature 
System, environmental changes and 
natural disasters, environmental 
solutions in real life. 
 

4000317 พืชพรรณเพ่ือชีวิต  3(3-0-6) 
 Plant for Life 
 ความส าคัญและคุณค่าของพืช
พรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืช
พรรณภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์
จากพืชพรรณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รั ตนร าชสุ ด าฯ  สย ามบรมร าชกุ ม า รี         
การอนุรักษ์และการพัฒนาพืชพรรณ 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
 

4000318 เกษตรเพ่ือ  3(3-0-6) 
 คุณภาพชีวิต  
 Agriculture for Quality of  
 Life 
 ความส าคัญของการเกษตรใน
ชีวิตประจ าวัน การใช้ความรู้ทางการเกษตร 
ทั้งการปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมง และการแปร
รูปเพื่อผลิตอาหารคุณภาพ เพื่อประกอบ
อาชีพเสริม เละเพื่อนันทนาการ มีความ
เข้าใจในการเลือกผลิตผลและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรที่ปลอดภัยเพื่อคุณภาพชีวิต  
ที่ด ี

GES1601 เกษตรเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
 Agriculture for Life 
 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน 
เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัย 
แ ล ะ ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง เ ท ค โ น โ ล ยี 
การเกษตร 
 Agriculture in daily life, 
agriculture for recreation, safe 
agriculture, revolution in agricultural 
technology. 
 

เปลี่ ยนรหัสวิ ชา  ช่ือวิ ชา 
และมีการปรับค าอธิบาย
รายวิชาให้มีความเหมาะสม
ยิ่งข้ึน 

4000319 สุขภาพจิตใน  3(3-0-6) 
 ชีวิตประจ าวัน  
 Mental Health in  
 Daily Life 
 ความหมายและความส าคัญของ
สุขภาพจิต  ปัญหาสุขภาพจิตและการ
ป้องกันแก้ไข การวิเคราะห์ การปรับปรุง
ตนเองให้เข้ากับวัย และสถานการณ์ ผลของ
สุขภาพจิตต่อสุขภาพ พฤติกรรมผิดปกติ
แ ล ะ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ก้ ไ ข  ก า รส่ ง เ ส ริ ม
สุขภาพจิต 
 
 
 

 รายวิชาที่ยกเลิก 
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 GES1801 งานช่างในชีวิต  3(2-2-5) 
 ประจ าวัน  
 Jobs on a Daily Basis 
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
เครื่ องมือช่างพื้นฐาน  การบ ารุ งรั กษา
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและ
ส านักงานระบบสุขภัณฑ์  ระบบแสงสว่าง 
การต่อวัสดุ และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ 
 Study and practice on   
the use of basic hand tools,         
the maintenance of electrical 
equipments in the home and office, 
the sanitary system, the lighting 
system, the materials linkage, and 
the value-added materials. 
 

เ พิ่ ม ร า ย วิ ช า นี้ เ พื่ อ ใ ห้
นักศึกษามีความรู้  ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือช่าง
และสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างเหมาะสม 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ 

หมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง     
พ.ศ. 2555 ก าหนดให้เรียนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต โดยแบ่งเป็นกลุ่มวิชาเนื้อหา กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 
และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยกลุ่มวิชาเนื้อหา ประกอบด้วย วิชาแกน 24  หน่วยกิต วิชาเนื้อหา
บังคับ 40 หน่วยกิต และวิชาเนื้อหาเลือก 21 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ 6 หน่วยกิต และกลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 8 หน่วยกิต  

ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ในหมวดวิชาเฉพาะมีการจัดกลุ่มวิชาเนื้อหาใหม่ โดยมี
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรดังนี้ 

หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า   91  หน่วยกิต 
 1)  กลุ่มวิชาแกน           24  หน่วยกิต 

2)  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน    67  หน่วยกิต 
  2.1)  วิชาเฉพาะด้านบังคับ   44  หน่วยกิต 
     2.2)  วิชาเฉพาะด้านเลือก   15  หน่วยกิต 
     2.3)  วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    8  หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาแกน 

ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ก าหนดให้เรียน 24 หน่วยกิต โดยได้มีการเปลี่ยนรหัส
วิชา เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา  และเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

1) รายวิชาย้ายกลุ่ม 

  - 

2) รายวิชาปรับปรุง 

ได้มีการเปลี่ยนรหัสวิชา และเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชา การปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา เปลี่ยนชื่อวิชา จ านวน 9 รายวิชา ได้แก่ ฟิสิกส์พ้ืนฐาน ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน เคมี
พ้ืนฐาน ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน ชีววิทยาพ้ืนฐาน ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน แคลคูลัส 1 แคลคูลัส 2 และ
ทฤษฎีจ านวน ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

3) รายวิชาใหม่  

 - 
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1.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 

  วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

จ านวนหน่วยกิตในวิชาเฉพาะด้านบังคับส าหรับหลักสูตรใหม่ก าหนดให้เรียน 44 หน่วยกิต 
โดยได้มีการย้ายกลุ่มวิชา เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา และเพ่ิมรายวิชาใหม่ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

1) รายวิชาที่ย้ายกลุ่ม 

รายวิชาที่ย้ายไปเป็นวิชาเฉพาะด้านเลือก จ านวน 1 รายวิชา คือ การวิเคราะห์การถดถอย 
และรายวิชาที่ย้ายกลุ่มมาจากวิชาเฉพาะด้านเลือก จ านวน 1 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ 

2)  รายวิชาที่ตัดออก  

     รายวิชาที่ตัดออก จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ โครงงานคณิตศาสตร์ 

 3)  รายวิชาปรับปรุง 

ได้มีการเปลี่ยนรหัสวิชา และเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชา เปลี่ยนชื่อวิชา 
ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา และเปลี่ยนรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 12 รายวิชา ได้แก่ หลักการคณิตศาสตร์ 
พีชคณิตเชิงเส้น แคลคูลัส 3 วิธีเชิงตัวเลข พีชคณิตนามธรรม คณิตวิเคราะห์ สมการเชิงอนุพันธ์ สัมมนา
คณิตศาสตร์ ตัวแปรเชิงซ้อน ความน่าจะเป็นและสถิติ  คณิตสถิติศาสตร์ และการแก้ปัญหาและการโปรแกรม
เบื้องต้น เนื่องจากปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับ มคอ.1 และสะดวกต่อการจัดแผนการเรียน 

4)  รายวิชาใหม่ 

 รายวิชาใหม่จ านวน 3 รายวิชา คือ วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ วิจัยทางคณิตศาสตร์ และ
การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 

วิชาเฉพาะด้านเลือก 

จ านวนหน่วยกิตมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งให้เรียนไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต โดยได้มีการเปลี่ยนรหัส
วิชาและเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา มีการย้ายกลุ่มวิชา เปลี่ยนรหัสวิชา เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา และเพ่ิมรายวิชาใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1) รายวิชาที่ย้ายกลุ่ม 

 รายวิชาที่ย้ายมาจากวิชาเฉพาะด้านบังคับ จ านวน 1 รายวิชา คือ การวิเคราะห์การ
ถดถอย และรายวิชาที่ย้ายไปเป็นวิชาเฉพาะด้านบังคับ จ านวน 1 รายวิชา คือ ภาษาอังกฤษส าหรับ
คณิตศาสตร์ 
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2)  รายวิชาที่ตัดออก  

รายวิชาที่ตัดออก จ านวน 11 รายวิชา ได้แก่ ทฤษฎีกราฟ อนุกรมฟูเรียร์และปัญหาค่า
ขอบ ทอพอโลยีเบื้องต้น การวิเคราะห์อนุกรมเวลา เทคนิคการชักตัวอย่าง คอมพิวเตอร์กราฟฟิก การ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 การโปรแกรมเชิงวัตถุ การเป็นผู้ประกอบการ เศรษฐศาสตร์ทั่วไป และคณิตศาสตร์
เชิงการจัด  

3) รายวิชาปรับปรุง 

ได้มีการเปลี่ยนรหัสวิชาทุกวิชา เปลี่ยนชื่อวิชา ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา เพ่ิมค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษทุกวิชา และเปลี่ยนรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน จ านวน 13 รายวิชา ได้แก่ ทฤษฎีเซต 
รากฐานเรขาคณิต การโปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ การสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์ สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การออกแบบการทดลอง การวิจัยด าเนินการ ระบบฐานข้อมูล 
เทคโนโลยีเว็บ การประกอบเครื่องและการบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
และสหกิจศึกษา  

4) รายวิชาใหม่ 

รายวิชาใหม่จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ วิยุตคณิต ภาษาโปรแกรมทางเลือกและคณิตศาสตร์
ประกันภัย 

1.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ได้มีการเพ่ิมค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ และปรับจ านวนชั่วโมงในกลุ่มวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ มีรายละเอียดดังนี้ 

1) รายวิชาปรับปรุง 

ได้มีการเปลี่ยนรหัสวิชา เพ่ิมจ านวนชั่วโมง จ านวน 2  รายวิชา ได้แก่ การเตรียมฝึก
ประสบการณว์ิชาชีพทางคณติศาสตร์ และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ 

2) รายวิชาใหม่ 

-  
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รายละเอียดการปรับปรุงกลุ่มวิชาเฉพาะด้านในโครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้ 
ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 99 หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชาเฉพาะ  เรียนไม่น้อยกว่า 91 หน่วยกิต 

 

1. กลุม่วิชาเนื้อหา                  85 หน่วยกิต 
    1.1 วิชาแกน                    24  หน่วยกิต 

1. วิชาแกน                          24 หน่วยกิต  

4131005 ฟิสกิส์พ้ืนฐาน           3(3-0-6) 
  Fundamental Physics 
  การวัดและหน่วยการวัดทั้งระบบ

มาตรฐานนานาชาติ และระบบการค้า ความ
แม่นย าในการวัด ลักษณะปริมาณทางฟิสิกส์ การ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ทั้งเชิงเส้นและเชิงมุม มวล
และโมเมนตัม กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน สมดุล
ของแรง เครื่องกลแบบต่าง ๆ งาน ก าลัง และ
พลังงาน กฎการอนุรักษ์ พลังงานและโมเมนตัม 
โดยเน้นท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน และวิชาชีพ
ของแต่ละสาขาวิชาชีพ 

4131007 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน              3(3-0-6) 
             Fundamental  Physics 
              เวกเตอร์ จลนศาสตร์ พลศาสตร์ งาน
และพลังงาน การสั่นและคลื่น เสียง กลศาสตร์
ของไหล อุณหพลศาสตร์  สนามไฟฟ้าและ
สนามแม่ เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่  เพื่อน าไปใ ช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันและวิชาชีพของผู้เรียน
แต่ละสาขา  
              Vector, kinematics, dynamics, 
work and energy, vibration and wave, 
acoustics, fluid mechanics, 
thermodynamics. Electric field and 
magnetic field and modern physics. All of 
topics are for daily life and for learner 
each discipline. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา ให้ เหมาะสม
ตาม มคอ.1 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน   1(0-3-2)                                     
             Fundamental Physics   
             Laboratory 

 ปฏิบัติการ การวัด โดยใช้เครื่องมือวัด
พื้นฐานในทางฟิสิกส์ และเครื่องมือประยุกต์ที่
อาศัยหลักทางฟิสิกส์  ปฏิบัติการทดลองการ
เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 
สมดุลของแรง เครื่องกลแบบต่าง ๆ 

4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน    1(0-3-
2) 
             Fundamental  Physics  
             Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4131007 ฟิสิกส์
พื นฐาน หรือเรียนควบคู่กัน 

  ปฏิบัติการซึ่งเน้นในเนื้อหาท่ีสอดคล้อง
กับรายวิชาฟิสิกส์พื้นฐาน ไม่ต่ ากว่า 10 การ
ทดลอง 
           Experiment emphasizing in 
context of the subject of Fundamental 
Physics. Including at least 10 experiments. 
 
 

- เปลี่ยนช่ือวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงค าอธิบาย 
รายวิชาให้เหมาะสม  
ตาม มคอ.1 
 

- เพิ่มค าอธิบายราย 
วิชาภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4134706 ระบบสารสนเทศ            3(2-2-5) 
             ภูมิศาสตร์   
             Geographic Information 
             System 
                ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เบื้องต้น
เฉพาะด้ านกายภาพ ความเกี่ ยวกับระบบ
คอมพิ ว เตอร์  เทคโนโลยี การประมวลผล
สารสนเทศภูมิศาสตร์ คุณลักษณะและโครงสร้าง
ข้อมูล ระบบการน าเข้าข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และ
ประมวลผลข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ
ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การแสดงผล หลักการจัดการระบบฐานข้อมูล
ด้านกายภาพ รวมถึงการวางแผนจัดการระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่ อการจัดการด้ าน
กายภาพ เครื่องระบุต าแหน่งด้วยดาวเทียม แผน
ที่  ชนิดและองค์ประกอบของแผนที่  และ
ภาพถ่ายทางอากาศ 

4134716 ระบบสารสนเทศ            3(2-2-5) 
             ภูมิศาสตร์ 
             Geographic Information    
             System 
              แผนที่  หลักการ และแนวคิดของ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการฐานข้อมูล
เ ชิ งพื้ นที่  ร ะบบซอฟท์ แวร์ และฮาร์ ดแวร์ 
โครงสร้างฐานข้อมูลและฐานข้อมูลลักษณะ
สัมพันธ์ ฟังก์ชันของระบบ การน าเข้า การแก้ไข
และการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์ การน าเสนอ
ข้อมูลและการฝึกปฏิบัติ 
              Cartographic; principle and 
conceptual of geography information 
system; management of spatial data; GIS 
software and hardware; spatial data 
structure and relationship; functions 
system; data input; data manipulation; 
query; analysis; and visualization and 
practice.  

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา ให้ เหมาะสม
ตาม มคอ.1 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 

4211105  เคมีพ้ืนฐาน                 3(3-0-6) 
  Fundamental Chemistry 
  หลักพื้นฐานทางเคมี  โครงสร้าง

อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมีเบื้องต้น เคมี
อินทรีย์ เบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์  แก๊ส 
ของเหลว สารละลาย ของแข็ง เคมีสิ่งแวดล้อม 

4211111  เคมีพื้นฐาน                  3(3-0-6) 
              Fundamental Chemistry 
               หลักพื้นฐานทางเคมี  โครงสร้าง
อะตอม ตารางธาตุ  พันธะเคมีเบื้องต้น เคมี
อินทรีย์ เบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์  แก๊ส 
ของเหลว สารละลาย ของแข็ง เคมีสิ่งแวดล้อม 
               Fundamentals of chemistry; 
atomic structures; periodic table of 
elements; principles of chemical 
bonding; principles of organic chemistry; 
stoichiometry; gases; liquids; solutions; 
solids; environmental chemistry. 
 
 
 
 

- เปลี่ยนช่ือวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงค าอธิบาย  
รายวิชาให้เหมาะสม   
 ตาม มคอ.1 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4211106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน      1(0-3-2) 
             Fundamental Chemistry 
             Laboratory  
             ปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคเบื้องต้นใน
ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร เ ค มี  ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น
ห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือ
พื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบต่าง ๆ  การ
สกัด และโครมาโทกราฟี การทดสอบคุณสมบัติ
ทางกายภาพของสาร และการเตรียมสารละลาย 

4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน          1(0-3-2) 
             Fundamental Chemistry  
             Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4211111  เคมี

พ้ืนฐาน หรือเรียนควบคู่กัน 

             เทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการเคมี 
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการ
ใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน เทคนิคการแยกสารแบบ 
ต่าง ๆ  การสกัด โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ 
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสาร และ
การเตรียมสารละลาย 
          Basic techniques in chemistry 
laboratory; chemical safety in 
laboratory; use of basic instruments; 
separation techniques; solvent extraction; 
paper chromatography; physical 
properties analysis of chemicals; 
preparation of solutions 

- เปลี่ยนช่ือวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา ให้ เหมาะสม
ตาม มคอ.1 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4331105 ชีววิทยาพ้ืนฐาน            3(3-0-6) 
 Fundamental Biology 
 สมบัติของสิ่ งมี ชีวิต   ก า เนิด ชีวิต 

สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต  เซลล์ เนื้อเยื่อ การ
เจริญเติบโต   การท างานของระบบต่าง ๆ  พันธุ
ศาสตร์ พฤติกรรมและการปรับตัว การจ าแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ ระบบนิเวศ  การ
จัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน           3(3-0-6) 
  Fundamental Biology  

              วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ
ของสิ่งมีชีวิต สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ 
การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วยแสง 
โครงสร้างและหน้าท่ีของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ 
การคัดเลือกโดยธรรมชาติ การจ าแนกประเภท
สิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 
 Scientific methods, properties of 
organism, chemical substance in 
organism, cell, cellular respiration, 
photosynthesis, structure and function of 
plants and animals, genetics, natural 
selection, classification of organism, 
ecology and behavior 
 
 
 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา ให้ เหมาะสม
ตาม มคอ.1 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4331106 ปฏิบัติการชีววิทยา         1(0-3-2) 
             พ้ืนฐาน                                  
             Fundamental Biology  
             Laboratory 

 กล้องจุลทรรศน์ สารประกอบเคมีใน
สิ่งมี ชีวิต เซลล์ การแบ่งเซลล์ เนื้อเยื่อ การ
ท างานของ ระบบต่าง ๆ  พฤติกรรมและการ
ปรับตัว การจ าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยา          1(0-3-2) 
             พ้ืนฐาน                                                                
             Fundamental Biology 
             Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331111 
ชีววิทยาพ้ืนฐาน หรือเรียนควบคู่กัน 
 ป ฏิ บั ติ ก า ร เ กี่ ย ว กั บ วิ ธี ก า ร ท า ง
วิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ สารเคมีในสิ่งมีชีวิต 
เซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์ด้วย
แสง เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การแบ่งเซลล์ การ
จ าแนกประเภทสิ่ งมี ชีวิต  ระบบนิ เ วศและ
พฤติกรรม 
 Laboratory of scientific methods, 
microscopy, chemical substance in 
organism, cell, cellular respiration, 
photosynthesis, plant and animal tissues, 
cell division, classification of organism, 
ecosystem and behavior. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา ให้ เหมาะสม
ตาม มคอ.1 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4571401  แคลคูลัส 1                 3(3-0-6) 
              Calculus I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 
ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 
      

4571411  แคลคูลสั 1                  3(3-0-6) 
              Calculus I 

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 
ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการประยุกต์ 
     Limits and continuity of functions; 
derivatives of single variable function and 
applications; integrals of single variable 
function and applications. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

4571402  แคลคูลัส 2                 3(3-0-6) 
   Calculus II 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4571401  
แคลคูลัส 1 

   อนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิต
และความต่อเนื่องของฟังก์ ชันหลายตัวแปร 
อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 

4571412  แคลคูลัส 2                  3(3-0-6)    
              Calculus II 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4571411  
แคลคูลัส 1 

       ล าดับและอนุกรม ฟังก์ชันหลายตัว
แปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัว
แปร อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
              Sequences and series; function 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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of several variables; limits and continuity 
of several variables of functions; partial 
derivatives, ordinary differential 
equations. 

4572201  ทฤษฎีจ านวน              3(3-0-6) 
   Number Theory 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4571202 
หลักการคณิตศาสตร์ 

   การหารลงตัว จ านวนเฉพาะและ
ทฤษฏีหลักมูลของเลขคณิต สมภาค ส่วนตกค้าง
ก าลังสอง สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันทฤษฎี
จ านวน   

4572211  ทฤษฎีจ านวน               3(3-0-6)  
              Number Theory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4571212 
หลักการคณิตศาสตร์ 
                  การหารลงตัว จ านวนเฉพาะและ
ทฤษฎีหลักมูลของเลขคณิต สมภาค ส่วนตกค้าง
ก าลังสอง สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันเลขคณิต  
          Divisibility; prime numbers and 
fundamental theorem of arithmetic; 
congruence; quadratic residues; 
Diophantine equations; arithmetic 
functions. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาตามค าแนะน า
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
 

 1.2  วิชาเนื้อหาบังคับ       40   หน่วยกิต                                                2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน          
   ไม่น้อยกว่า 67 หน่วยกิต 
   2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 44 หน่วยกิต 

 

4571202  หลกัการคณิตศาสตร์      3(3-0-6)  
              Principles of Mathematics         

   ตรรกศาสตร์ เ ชิงสัญลักษณ์และ
ระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ 
เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฎีจ านวน
เบื้องต้น                                                                                                                                                                                                                          

4571212 หลักการคณิตศาสตร์          3(3-0-6)  
      Principles of Mathematics     
      ตร รกศาสตร์ เ ชิ ง สัญลั กษณ์ แล ะ

ระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัวแบบจากหัวข้อ 
เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฎีจ านวน
เบื้องต้น 

Symbolic logic and methods of 
proof using the models from sets, 
relations, functions and basic number 
theory. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4572301   พีชคณิตเชงิเสน้           3(3-0-6) 
  Linear Algebra   
  เมทริกซ์และตัวก าหนด ระบบ

สมการเชิงเส้นและการด าเนินการขั้นมูลฐาน 
ปริภูมิเวกเตอร์  การแปลงเชิงเส้น  ค่าเจาะจง
และเวกเตอร์เจาะจง  และการประยุกต์ 

4572311   พีชคณิตเชงิเสน้            3(3-0-6) 
               Linear Algebra   

          เมทริกซ์และดีเทอร์มีแนนต์ ระบบ
สมการเชิงเส้นและการด าเนินการขั้นมูลฐาน 
ปริภูมิเวกเตอร์  การแปลงเชิงเส้น  ค่าเฉพาะและ
เวกเตอร์เฉพาะ และการประยุกต์ 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาตาม มคอ.1 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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              Matrices and determinants; linear 
equations systems and elementary 
operations; vector spaces; linear 
transformations; eigenvalues, 
eigenvectors and applications. 

4572401  แคลคูลัส  3                3(3-0-6) 
  Calculus III 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4571402 
แคลคูลัส 2 
              ปริภูมิยุคลิด อนุพันธ์ระบุทิศทาง การ
ประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
ปริพันธ์หลายช้ัน ระบบพิกัดและการหาปริพันธ์
ในระบบต่าง ๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว  
ทฤษฎีบทปริพันธ์                                     

4572411  แคลคูลัส  3                 3(3-0-6)                     
              Calculus III 
รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อน : 4571412   
แคลคูลัส 2 

       ปริภูมิยุคลิด เวกเตอร์ อนุพันธ์ระบุ
ทิศทาง การประยุกต์ของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร ปริพันธ์หลายช้ัน ระบบพิกัดและ
การหาปริพันธ์ในระบบ  ต่าง ๆ ปริพันธ์ตามเส้น 
ปริพันธ์ตามผิว  ทฤษฎีบทปริพันธ์ 
              Euclidean  spaces; vector; 
directional derivatives; applications of 
derivatives of function of several 
variables; multiple integrals; coordinate 
systems and integration in various 
system; line integrals; surface integrals; 
integrals theorem. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชา โดยระบุ  ค า
ส าคัญให้ชัดเจน 

- เพิ่มค าอธิบาย 
รายวิชาภาษาอังกฤษ 

4572402  วิธเีชงิตัวเลข               3(3-0-6) 
   Numerical Methods 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4571402 
แคลคูลัส 2 

   การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผล
เฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น  ผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การ
ประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และ
ปริพันธ์เชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ
เชิงอนุพันธ ์

4573412  วิธเีชงิตัวเลข                3(3-0-6) 
   Numerical Methods 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4571412 
แคลคูลัส 2 

       การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผล
เฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น ผลเฉลยของ
ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง   
การประมาณค่าก าลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และ
ปริพันธ์เชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการ
เชิงอนุพันธ ์
             Error analysis; solutions of 
nonlinear equations; solutions of system of 
linear equations; interpolation; least squares 
estimation; differentiation and numerical 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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integration; numerical solutions of 
differential equations; numerical solutions of 
nonlinear system. 

4573301   พีชคณิตนามธรรม        3(3-0-6) 
   Abstract Algebra 
   กรุป  ริง ฟีลด ์และการประยุกต์ 

4573311   พีชคณิตนามธรรม         3(3-0-6) 
   Abstract Algebra 

        กรุป ริง ฟลีด์ และการประยุกต์ 
              Groups, rings, fields and 
applications. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4573401   คณิตวิเคราะห์             3(3-0-6) 
   Mathematical Analysis 

รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น : 4571402     
แคลคลูสั 2 

   ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้น
จ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและความ
ต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และปริพันธ์รีมันน์ 
อนุกรมของจ านวนจริง 

4573411   คณิตวิเคราะห์             3(3-0-6) 
   Mathematical Analysis 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4571412    
แคลคูลัส 2 
               ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีของ
จ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง อนุกรมของ
จ านวนจริง ลิมติและความต่อเนื่อง การหา
อนุพันธ์และปริพันธ์รมีันน์ 
                Real number system; 
topology of real numbers; sequences of 
real numbers; series of real numbers;  
limits and continuity; differentiation and  
Riemann integration. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4573402  สมการเชงิอนพัุนธ์         3(3-0-6) 
  Differential Equations 

รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น  : 4571402    
แคลคลูสั 2 

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง  สมการ
เชิงอนุพันธ์อันดับสอง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับ
สูง และการประยุกต์ สมการเชิงเส้นที่มี
สัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ 
อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยเบื้องต้น 

4572412  สมการเชงิอนพัุนธ์          3(3-0-6) 
  Differential Equations 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4571412    
แคลคูลัส 2 

     สมการ เ ชิ งอนุพันธ์ อันดับที่ หนึ่ ง 
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับทีส่อง สมการเชิงอนุพันธ์
อันดับสูงและการประยุกต์ สมการเชิงเส้นที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์
เชิงเส้น ผลการแปลงลาปลาซ และการประยุกต์ 
อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยเบื้องต้น 

     First order differential 
equations; second order differential 
equations; higher order differential 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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equations and application; linear 
differential equations with variable 
coefficients; system of linear differential 
equations; Laplace transforms and 
applications; Fourier series; boundary 
value problems; introduction to partial 
differential equations. 

 4573011 ภาษาอังกฤษส าหรับ             3(3-0-6)   
             คณิตศาสตร์                         
            English for Mathematics 
             ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ ศัพท์วิชาการทางคณิตศาสตร์ หลักการ
และเทคนิคการอ่านงานวิชาการทางคณิตศาสตร์ที่
เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านงานวิชาการทาง
คณิตศาสตร์จากต ารา วารสารและการสืบค้นทาง
อินเตอร์เน็ต แล้วน าเสนอผลการอ่าน 
               English for academic 
publications in mathematics, academic 
vocabulary in mathematics; principles 
and techniques of reading mathematics 
academic English; reading mathematics 
academic form textbooks, journals; 
searching the internet and then present 
the reader. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
เฉพาะทางให้ ชัด เจน
มากขึ้น 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

- ย้ายมาจากวิชาเฉพาะ
ด้านเลือก 

 
 

4573405   ตัวแปรเชงิซ้อน           3(3-0-6) 
   Complex Variables 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4571402 
แคลคูลัส 2 

   ระบบจ านวนเชิงซ้อน การหา
อนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรม ทฤษฎีบทส่วน
ตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป 

4573414   ตัวแปรเชงิซ้อน            3(3-0-6) 
   Complex Variables 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4571412   
แคลคูลัส 2 

        ระบบจ านวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ ์
การหาปริพันธ์ อนุกรม ทฤษฎีบท ส่วนตกค้าง
และการประยุกต์  การส่งคงรูป 
               Complex number system; 
differentiation; integration; series; 
residues theorem and applications; 
conformal mappings. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4574901  สัมมนาคณิตศาสตร์       1(0-3-2) 
  Seminar in Mathematics  
  ศึกษาและรวบรวมเอกสารวิชาการ

และงานวิจัยใหม่ ทางด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติ 
เรียบเรียง จัดท ารายงาน  น าเสนอและอภิปราย 

4574911  สัมมนาคณิตศาสตร์        1(0-3-2) 
  Seminar in Mathematics  

              การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการ
และงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษที่ 21 
เรี ยบเรี ยง วิ เคราะห์ข้อมูล  จัดท ารายงาน 
น าเสนอและอภิปรายในช้ันเรียน 
              Study and collection of the 
academic documents and research 
journals in mathematic that be useful 
and correspond with the change of 21st 
century. Edition, data analysis, report, 
presentation and then discussion in class 
room.   

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของ
ศตวรรษที่ 21 และลด
ช่ัวโมงการศึกษาด้วย
ตนเอง 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4574902   โครงงานคณิตศาสตร์     3(0-6-3) 
   Project in Mathematics  
    การท าวิจัยโดยใช้วิธีคิดแบบ

วิทยาศาสตร์ และใช้กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ในการแกไ้ขปัญหาทางคณิตศาสตร์
หรือ สถิติ และสามารถรายงานผลงานวิจัยตาม
หลักการ  เขียนบทความทางวิชาการได ้

  
 
 
 
 

ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชา
ใหม่ 2 วิชา คือ วิธีวิจัย
ทางคณิตศาสตร์ และ
วิจัยทางคณิตศาสตร์ 
เพื่อให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันทั้งคณะ 

 4574912 วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์     2(1-2-3)                                         
             Research methodology 
             in mathematics 
             ความรู้ เบื้ อ งต้น เกี่ ยวกับการวิ จั ย 
ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในงานวิจัย เทคนิคการ
เขียนหัวข้อวิจัย เค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย 
บทความวิจัย และการเผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ 
การฝึกปฏิบัติ และการสอบเค้าโครงวิจัย  เพื่อ
ด า เนิ นงานวิ จั ยต่ อ ไป ในรายวิ ช าวิ จั ยทาง
คณิตศาสตร์ 
 Basic knowledge of research, 
research methodology, statistic for research, 
techniques of writing of research tropic, 
research proposal, research reports, research 
articles and other formats of publication, 
practices, and research proposal defense; 

รายวิชาใหม่ 
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to perform research in course of Research  
in mathematics. 

 4574913 วิจัยทางคณิตศาสตร์             2(0-6-3)  
            Research in Mathematics 
รายวิชามาก่อน : 4574912  วิธีวิจัยทาง
คณิตศาสตร์       
             การด าเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิจัย 
ที่ผ่านการสอบมาแล้วในรายวิชาวิธีวิจัยทาง
คณิตศาสตร์  ภายใต้การดูแลของอาจารย์        
ที่ปรึกษา 
          Performing of research according 
to the defensive research proposal in 
course of Research methodology in 
mathematics under the advisor 
supervision  

 รายวิชาใหม ่

4582201   ความนา่จะเป็น           3(3-0-6) 
               และสถิต ิ                           

   Probability and Statistics 
   แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 

การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงตัวแปร
สุ่มที่ส าคัญ การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน      
การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบด้วย     
ไคก าลังสอง สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 

4582211  ความน่าจะเป็น             3(3-0-6) 
              และสถิติ                            

  Probability and Statistics 
     แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น 

การแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงตัวแปร
สุ่มที่ส าคัญ การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติ ฐาน  การวิ เ คราะห์ความแปรปรวน         
การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบด้วย      
ไคก าลังสอง สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ 
               Basic concepts of probability; 
probability distribution; some crucial 
probability distribution of random 
variable; estimation; hypothesis testing; 
analysis of variance; regression and 
correlation; chi-squares test; 
nonparametric statistics. 
 
 
 
 
 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4582202  คณิตสถติิศาสตร์           3(3-0-6) 
              Mathematical Statistics 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4571402 
แคลคูลัส 2 

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปร
สุ่มที่ส าคัญ โมเมนต์และฟังก์ ชันก่อก า เนิด
โมเมนต์ การแจกแจงร่วม การแจกแจงตามขอบ 
และการแจกแจงมีเง่ือนไข ความแปรปรวนร่วม 
โมเมนต์ร่วม และฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ร่วม 
เทคนิคการแปลง การแจกแจงหลายตัวแปรที่
ส าคัญ  กฎของเลขจ านวนมากและทฤษฎีลิมิต  
สู่ศูนย์กลาง 

4582212  คณิตสถติิศาสตร์            3(3-0-6) 
              Mathematical Statistics 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4571402 
แคลคูลัส 2 

        การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัว
แปรสุ่ม โมเมนต์และฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ 
การแจกแจงร่วม การแจกแจงตามขอบ และการ
แจกแจงมีเง่ือนไข ความแปรปรวนร่วม โมเมนต์
ร่วม และฟังก์ชันก่อก าเนิดโมเมนต์ร่วม เทคนิค
การแปลง การแจกแจงหลายตัวแปรที่ส าคัญ   
กฎของเลขจ านวนมากและทฤษฎีลิมิตสู่ศูนย์กลาง 
               Probability distribution of 
random variable; moment and moment 
generating function; joint distribution; 
marginal distribution and conditional 
distribution; covariance; joint moments 
and joint moments generating function, 
transformation multivariate of random 
variables; law of large number and 
central limit theorem. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4583301   การวิเคราะห์              3(3-0-6) 
               การถดถอย                                                    

   Regression Analysis 
รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อน  : 4582201  ความ
น่าจะเป็นและสถิติ 

   การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียว
และเชิงพหุคูณ การตรวจสอบความเหมาะสม
ของตัวแบบ การใช้ตัวแปรหุ่นส าหรับตัวแปรเชิง
คุณภาพในการวิเคราะห์การถดถอย การสร้างตัว
แบบท่ีเหมาะสมโดยการคัดเลือกตัวแปรวิธีต่าง ๆ 
และการวิเคราะห์การถดถอยที่ไม่เชิงเส้นและการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
 

 

 ย้ายไปเป็นวิชาเฉพาะ
ด้านเลือก เนื่องจากลด
หน่วยกิตกลุม่วิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ เพื่อให้หน่วย
กิตรวม น้อยลง 
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4611301 การโปรแกรม                3(2-2-5) 
             คอมพิวเตอร์ 1                        
             Computer Programming I 

 แนวความคิ ดพื้ นฐานของภาษา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรม โครงสร้างตัวแปร 
ตัวด าเนินการ นิพจน์ ฟังก์ชันมาตรฐานเกี่ยวกับ
การรับเข้าและส่งออกข้อมูล ค าสั่งควบคุม การ
สร้างฟังก์ชัน แถว ล าดับ ประเภทมิติเดียวและ
หลายมิติ  การออกแบบโปรแกรม การแก้
จุดบกพร่องของโปรแกรม 

4611321  การแก้ปัญหาและ          3(2-2-5) 
              การโปรแกรมเบื้องต้น                  

  Problem Solving and 
  Basic Programming 

             หลักการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนวิธี 
เครื่องมือในการเขียนขั้นตอนวิธี วงจรการพัฒนา
โปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ค าสั่ง
ควบคุม และแถวล าดับ 
                Problem solving with 
algorithms, tools that describe 
algorithms, program development life 
cycle; structured programming, control 
statement, and array. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า ใ ห้
ครอบคลุมเนื้อหา และ
ปรับค าอธิบายรายวิชา
ให้กระชับและชัดเจน 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 3562201  การสร้างธุรกิจใหม่         3(3-0-6) 
              และการเป็นผู้ประกอบการ                  
               New Venture Creation  
              and Entrepreneurship 
              ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 
องค์ประกอบในการประกอบธุรกิจ ได้แก่ การตลาด  
การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีและ
การเงิน การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการ
ประกอบธุรกิจ รูปแบบและแนวทางในการสร้างธุรกิจ 
SMEs  พื้นฐานแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ  
การวิ เคราะห์ปัญหาและโอกาสของการเป็ น
ผู้ประกอบการ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ประกอบธุรกิจ  รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบ
ธุรกิจ 
        General knowledge  about business; 
component of  business management  
such as marketing; production; human 
resource management; accounting and 
financial; analysis business environment; 
business pattern and new venture 
creation SMEs; Fundamental concept of 
being entrepreneur; analyze 

รายวิชาใหม่ 
แทนวิชาการเป็น
ผู้ประกอบการ และ
เศรษฐศาสตร์ทั่วไปเพื่อ
ความเหมาะสม 
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entrepreneur’s problems and 
opportunities; creativity; including 
business ethics  
 

1.3  วิชาเนื้อหาเลือก    
ไม่น้อยกว่า  21   หน่วยกิต 

 2.2  วิชาเฉพาะด้านเลือก     
ไม่น้อยกว่า  15   หน่วยกิต 

 

4572202  ทฤษฎเีซต                  3(3-0-6) 
  Set Theory 
   การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบ

สัจพจน์  สัจพจน์ของการเลือก  เซตอันดับ
จ านวนเชิงการนับ  จ านวนเชิงอันดับที่ 

4572212  ทฤษฎเีซต                   3(3-0-6)                                        
  Set Theory 

       การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบ
สัจพจน์  สัจพจน์ของการเลือก  เซตอันดับ 
จ านวนเชิงการนับ  จ านวนเชิงอันดับที ่

       Creating set theory by axiom 
systems; axiom of choices; set; order; 
cardinal number; ordinal number. 

 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4572501  รากฐานเรขาคณิต         3(3-0-6) 
              Foundation of Geometry 
              ระยะทาง สมภาค ความคล้าย พ้ืนท่ี  
หลักการของเรขาคณติ ระบบเรขาคณิตของ   
ยุคลิด บทน าเข้าสู่เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

4572511  รากฐานเรขาคณิต          3(3-0-6) 
             Foundation of Geometry 
              ระยะทาง สมภาค ความคล้าย พื้นที่ 
หลักการของเรขาคณิต ระบบเรขาคณิตแบบ   
ยุคลิค บทน าเข้าสู่เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค  
              Distance; congruences; 
similarity; area; principle of geometry; 
Euclidean  geometry systems; 
introduction to non- Euclidean  geometry. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4572601 โปรแกรมส าเร็จรูป          3(2-2-5) 
            ทางคณิตศาสตร์                            

 Mathematical Packages 
  ศึกษาและปฏิบั ติการใช้ โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์

4572611 โปรแกรมส าเร็จรูป          3(2-2-5) 
            ทางคณิตศาสตร์                         
            Mathematical Packages 

      ศึ กษาและปฏิ บั ติ การใช้ โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
              Study and practice to use 
mathematical softwares for apply in 
solving mathematic problems. 
 

 
 
 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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4573001  ภาษาอังกฤษส าหรับ      3(3-0-6) 
              คณิตศาสตร์                                       
              English  for Mathematics 
              ภาษาอังกฤษส าหรับงานวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ ศัพท์วิชาการทางคณติศาสตร ์
หลักการและเทคนิคการอ่าน 

 - ย้ายไปวิชาเฉพาะด้าน
บังคับ 

4573302  คณิตศาสตร์เชิงการจัด     3(3-0-6) 
               Combinatoric 
                    การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ สูตร
สเตอร์ลิง ฟังก์ชันก่อก าเนิด การแบ่งกั้นจ านวน
เต็ม ความสัมพันธ์ เวียนเกิด ทฤษฎีพอลยา
เกี่ยวกับการนับช้ันสมมูล ทฤษฎีพอลยาทั่วไป  
การประยุกต์ 

 
 
 
 
 

น าเนื้อหาวิชา
คณิตศาสตร์เชิงการจดั 
และทฤษฎีกราฟมา
บูรณาการเข้าด้วยกันซึ่ง
สอดคล้องกับรายวิชา 
วิยุตคณิต 
 
 4573403  ทฤษฎีกราฟ               3(3-0-6)                     

              Graph Theory 
               บทนิยามของกราฟ ความไม่ขาด
ตอนของกราฟ วิถี ต้นไม้ กราฟแบบออยเลอร์ 
และแฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กัน 
การจับคู่ การระบายสีของกราฟ ไดกราฟและ
การไหลของข่ายงาน 
 4573413 วิยุตคณิต                   3(3-0-6)                              

              Discrete Mathematics 
               การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ 
ความสัมพันธ์เวียนเกิด ฟังก์ชันก่อก าเนิด กราฟ 
ต้นไม้ ข่ายงาน การจับคู่  พีชคณิตบูลีน วงจร
ตรรกะ ตัวแบบคณนา 
               Permutation and combination; 
recurrence relation; generating function; 
graph; tree; network; matching; Boolean 
algrebra; logic circuits; computational 
model. 
 
 
 
 

รายวิชาใหม่ แทนวิชา
คณิตศาสตร์เชิงการจดั 
และทฤษฎีกราฟเพื่อ
ความเหมาะสม 
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4573404  อนุกรมฟูเรียร์และ           3(3-0-6)   
               ปัญหาค่าขอบ                   

Fourier Series and Boundary  
Value Problem 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4572401 
แคลคูลัส 3 

  ผลเฉลยรูปอนุกรมก าลังของสมการ
เชิงอนุพันธ์สามัญเชิงเส้น  พหุนามเลอจองส์  
ฟังก์ชันเบสเซล อนุกรมฟูเรียร์  ปัญหาค่าขอบ  
ปริพันธ์ฟูเรียร์  ปัญหาสตูร์ม-ลีอูวิลล์ 

 ตัดออก เพราะนักศึกษา
ไม่ให้ความสนใจเลือก
เรียนในรายวิชานี้ และ
เพื่อความเหมาะสมต่อ
การจัดการหลักสูตร 
 

4573601  การสร้างตัวแบบ         3(3-0-6)   
             เชิงคณิตศาสตร์                           
             Mathematical Model 

ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัว
แบบเชิงคณิตศาสตร์  เพื่อการแก้ปัญหาด้าน
ต่างๆ โดยกล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหา การ
ก าหนดนัยทั่ ว ไป การตรวจสอบนัยทั่ วไป       
การสรุปเป็นตัวแบบ  การแปลความหมายของ
ค าตอบ 

4573611  การสร้างตัวแบบ           3(3-0-6)   
            เชิงคณิตศาสตร์                       
            Mathematical Model 
                ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัวแบบ
เชิงคณิตศาสตร์  เพื่อการแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ โดย
กล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหา การก าหนดนัยทั่วไป 
การตรวจสอบนัยทั่ วไป การสรุปเป็นตัวแบบ       
การแปลความหมายของค าตอบ 

            Algorithm and technique in 
mathematical modeling for solving 
several problems; problem analysis; 
generalization and checking; include to 
mathematical model; Interpreting its 
answers.   
 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

   4573612 คณิตศาสตร์ประกันภัย    3(3-0-6) 
              Mathemathematics Insurance 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4582211 ความ 
น่าจะเป็นและสถิติ 
             ทฤษฎีและหลักแกณฑ์เกี่ยวกับการ
ประกันภัย  ทฤษฎีความน่าจะเป็นของการ
ประกันภัย ความหมายและลักษณะของการ
ประกันภัย การประกันและการประกันภัยอื่น ๆ 
ความน่าจะเป็นของการมีชีวิตและการตาย การ
คิดดอกเบี้ย ตารางมรณะ ค่ารายปี การค านวณ

รายวิชาใหม่ เพ่ือให้
สอดคล้องกับ
สถานการณ์ทางด้าน
ประกันภัย ในปัจจบุัน 
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ค่าประกันภัยแบบต่าง ๆ เงินส ารองประกันชีวิต 
               Theory and principle of 
insurance; definition and properties of 
insurance; insurance and other insurance; 
probability of life and death; interest, 
mortality table, calculation about 
insurance; reserve actuarial money. 

4574401  ทอพอโลยีเบื้องต้น       3(3-0-6) 
              Introduction  to Topology 
                   แนวคิดเกี่ยวกับทอพอโลยี ทอพอโลยี
บนเส้นจ านวนจริง ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอ
พอโลยี ปรภิูมิย่อย  ความกระชับ ความบริบรูณ์
และความเชื่อมโยง 

 ตัดออก เพราะนักศึกษา
ไม่ให้ความสนใจเลือก
เรียนในรายวิชานี้ และ
เพื่อความเหมาะสมต่อ
การจัดการหลักสูตร 

4574903  หัวข้อทางคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
  Topics in Mathematics  

   หัวข้อทางคณิตศาสตร์ หรือสถิติ ที่
น่าสนใจเป็นพิเศษท่ีไม่ได้ระบุในหลักสูตร 

4574914  หัวข้อทางคณิตศาสตร์        3(3-0-6) 
              Topics in Mathematics  
              หั วข้ อทางคณิ ตศาสตร์ หรื อสถิ ติ ที่
น่าสนใจเป็นพิเศษที่ไม่ได้ระบุในหลักสูตร 
              Topics in mathematics or 
statistics of special interest without  
course. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 4583311  การวิเคราะหก์ารถดถอย    3(2-2-5) 
             Regression Analysis 
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน : 4582211 ความ
น่าจะเป็นและสถิติ 
              การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวและ
เชิงพหุคูณ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัว
แบบ การ ใช ้ต ัวแปรหุ ่นส าหร ับต ัวแปร เช ิง
คุณภาพในการวิเคราะห์การถดถอย การสร้าง
ตัวแบบท่ีเหมาะสมโดยการคัดเลือกตัวแปรวิธีต่าง 
ๆ และการวิเคราะห์การถดถอยที่ไม่เชิงเส้น  และ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
            Simple linear regression 
analysis and multiple linear 
regression analysis; regression model 
checking; using dummy variable for 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ลดจ านวนช่ัวโมงทาง
ทฤษฎี และลดจ านวน
ช่ัวโมงทางการศึกษา
ด้วยตนเอง เพิ่มจ านวน
ช่ัวโมงทางปฏิบัติเพื่อให้
เหมาะสมกับลักษณะ
ของรายวิชา 
- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
- ย้ายมาจากวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ 
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qualitative variable in regression 
analysis; fit modeling by variables 
selection methods and nonlinear 
regression analysis and computer 
software applications. 

4583302  สถิติศาสตร์ไม่อิง         3(3-0-6)   
             พารามิเตอร์                      

               Non-parametric  Statistics 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 4582201  ความ
น่าจะเป็นและสถิติ 
               การทดสอบภาวะสารปูสนิทดี การ
ทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามเิตอร์ ต่าง ๆ 
โดยสถิติที่ไม่อิงพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่ง
กลุ่ม  สองกลุ่มและหลายกลุ่ม การทดสอบความ
สุ่มและสหสัมพันธ์แบบไม่อิงพารามิเตอร ์และ
การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป 

4583312 สถิติศาสตร์ไม่อิง           3(3-0-6) 
             พารามิเตอร์                                   

 Non-parametric Statistics  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  : 4582211  ความ
น่าจะเป็นและสถิติ 
               การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การ
ทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามเิตอรต์่าง ๆ โดย
สถิติที่ไม่อิงพารามิเตอร์ของประชากรหนึ่งกลุ่ม  
สองกลุ่มและหลายกลุ่ม การทดสอบความสุ่มและ
สหสัมพันธ์แบบไม่อิงพารามิเตอร์  และการ
ประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
                Goodness of fit test; 
hypothesis testing for parameters by 
nonparametric statistics of one 
population group; two population groups 
and several population groups; 
randomness and nonparametric 
correlation and computer software 
applications. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4583303 การวิเคราะหอ์นุกรมเวลา3(3-0-6) 
   Time Series Analysis 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 4582201  
ความน่าจะเป็นและสถิต ิ

   ตัวแบบอนุกรมเวลา การวิเคราะห์
แนวโน้มการแยกส่วนประกอบ เทคนิคการปรับ
เรียบ การวิเคราะห์การแปรผันตามฤดูกาล     
การแปรผันตามวัฏจักร การแปรผันที่ไม่สม่ าเสมอ  
การถดถอยที่ใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา การพยากรณ์ 
โดยใช้อนุกรมเวลา การตรวจสอบ การพยากรณ์ 
และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 ตัดออก เพราะนักศึกษา
ไม่ให้ความสนใจเลือก
เรียนในรายวิชานี้ และ
เพื่อความเหมาะสมต่อ
การจัดการหลักสูตร 
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4583304  เทคนิคการชักตัวอย่าง        3(3-0-6) 
              Sampling Technique 
              ประโยชน์ทางงานส ารวจ  ขั้นตอน
การส ารวจ   การชักตัวอย่างแบบสุ่มเชิงเดยีว  
แบบแบ่งเป็นช้ัน  แบบมีระบบ  แบบเกาะ
กลุ่ม ตัวประมาณค่าอัตราส่วน ตัวประมาณค่า
ถดถอย  การชักตัวอย่างที่ไม่ใช้ความน่าจะเป็น  
ความคลาดเคลื่อนของงานส ารวจ   การปฏิบัติ 
งานภาคสนาม การเสนอรายงานการส ารวจ 

 ตัดออก เพราะนักศึกษา
ไม่ให้ความสนใจเลือก
เรียนในรายวิชานี้ และ
เพื่อความเหมาะสมต่อ
การจัดการหลักสูตร 
 

4583305 การออกแบบการทดลอง 3(3-0-6)   
Experimental Design  

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 4582201  
ความน่าจะเป็นและสถิต ิ
             หลักการวางแผนการทดลอง  แผน
แบบเชิงสุ่มบริบรูณ ์ แผนแบบบล็อกเชิงสุ่ม
บริบูรณ์ แผนแบบจัตุ รัสละติน แผนแบบ
แฟกทอเรียล แผนแบบสปลิตพล็อต การ
เปรียบเทียบเชิงพหุคูณ การวิเคราะห์เมื่อมีค่าสูญ
หาย และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป 

4583313 การออกแบบการทดลอง  3(2-2-5) 
Experimental Design  

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 4582211   
ความน่าจะเป็นและสถิติ 
                หลักการวางแผนการทดลอง  แผน
แบบเชิงสุ่มบริบูรณ์  แผนแบบบล็อกเชิงสุ่ม
บริ บู รณ์  แผนแบบจั ตุ รั ส ละติ น  แผนแบบ       
แฟกทอเรียล  แผนแบบสปลิตพล็อต  การ
เปรียบเทียบเชิงพหุคูณ การวิเคราะห์เมื่อมีค่าสูญ
หาย และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
                Principles of experimental 
designs; completely randomized designs; 
randomized complete block design; Latin 
square designs; factorial designs; split-
plot designs; multiple comparisons; 
analysis of missing value and computer 
software applications. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4583501  การวิจัยด าเนินการ        3(3-0-6) 
  Operations Research  
  ตัวแบบการวิจัยด าเนินงาน 

ก าหนดการเชิงเส้น ปัญหาคู่กัน การวิเคราะห์
ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดงาน  
การตัดสินใจและทฤษฎีเกม และการประยุกต์ 
ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป 

4583511  การวิจัยด าเนินการ         3(2-2-5) 
      Operations Research 
      ตัวแบบการวิจัยด าเนินงาน 

ก าหนดการเชิงเส้น ปัญหาคู่กัน การวิเคราะห์
ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดงาน  
การตัดสินใจและทฤษฎีเกม และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 
         Operation research model; linear 
programming; dual problem; sensitivity 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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analysis; transportation problem; 
assignment problem; decision and game 
theory; computer software applications. 

4584301 การควบคุม                  3(3-0-6) 
             คุณภาพเชิงสถิติ                           

 Statistical Quality Control 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 4582201  ความ
น่าจะเป็นและสถิติ 

    หลักการของการควบคุมคุณภาพ 
การสร้างคุณภาพ แผนภูมิควบคุมลักษณะ 
แผนภูมิควบคุมตัวแปร เทคนิคการควบคุม
คุณภาพอื่น ๆ การชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับ
ลักษณะการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับตัวแปร 
วิธีการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับอ่ืนๆ ระบบการ
ควบคุมคุณภาพที่ส าคัญ และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

 - ตัดออก เพราะ
นักศึ กษา ไม่ ให้ ค วาม
ส น ใ จ เ ลื อ ก เ รี ย น ใ น
ร า ย วิ ช า นี้  แ ล ะ เ พื่ อ
ความเหมาะสมต่อการ
จัดการหลักสูตร 
 
 

4612405 ระบบฐานข้อมูล            3(2-2-5) 
 Database Systems 
              ความหมาย  องค์ ประกอบและ
สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล แบบจ าลอง
ฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล 
การท าให้เป็นบรรทัดฐาน ภาษาที่ใช้ในระบบ
ฐานข้อมูล พีชคณิตเชิงสัมพันธ์ การรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล การรักษาความถูกต้องของ
ข้อมูล ความเช่ือถือได้ และความคงสภาพของ
ข้อมู ล  ประยุ กต์ ก ารออกแบบ และสร้ า ง
ฐานข้อมูลบนระบบฐานข้อมูลที่เลือกมา 

4613428 ระบบฐานข้อมูล            3(2-2-5) 
 Database Systems 

       แ น ว คิ ด ข อ ง ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล 
องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล 
แบบจ าลองฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูล นอร์มัลไลเซชัน ภาษาที่ใช้ในระบบ
ฐานข้อมูล ความคงสภาพของฐานข้อมูล การ
รักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล 

      The concept of a database 
system, database system element and 
architectures, database models, database 
analysis and design, normalization, 
database language, database integrity and 
database security. 

 
 
 
 
 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห้ ก ร ะ ชั บ
ชัดเจน 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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 4613326  ภาษาโปรแกรมทางเลือก  3(2-2-5)                     
              Alternative Programming 
              Language 
              การพัฒนาโปรแกรมด้ วยภาษา
โปรแกรมสมัยใหม่หรือภาษาโปรแกรมที่ตรงกับ
ความต้องการของตลาด 
               Developing program with new 
programming language or insdustrial 
tendency programming language. 

- รายวิชาใหม่ 

4613201 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์     3(2-2-5) 
 Computer Graphics 
             พื้นฐานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การ
สร้างรูปทรงทางเรขาคณิต  เรขาคณิตเชิงค านวณ 
การทรานฟอร์ม 2 มิติ และ 3 มิติ การย่อ-ขยาย 
การให้แสง การตั้ ง โมเดลกล้อง การสร้ าง
ภาพเคลื่อนไหว 

 ตัดออก เพราะนักศึกษา
ไม่ให้ความสนใจเลือก
เรียนในรายวิชานี้ และ
เพื่อความเหมาะสมต่อ
การจัดการหลักสูตร 
 

4611302 การโปรแกรม               3(2-2-5) 
             คอมพิวเตอร์ 2                                      
 Computer Programming II 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4611301  
การโปรแกรมแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

ทบทวนโครงสร้างควบคุม แถวล าดับ 
รูปแบบของโปรแกรมย่อย ฟังก์ชันเรียกตัวเอง 
ตัวช้ีและการประยุกต์ใช้ แฟ้มข้อมูลและสารบบ 
การเขียนโปรแกรมที่ใช้งานได้จริง 

 ตัดออก เพราะนักศึกษา
ไม่ให้ความสนใจเลือก
เรียนในรายวิชานี้ และ
เพื่อความเหมาะสมต่อ
การจัดการหลักสูตร 
 

4613308 การโปรแกรมเชิงวัตถุ      3(2-2-5) 
           Object-Oriented Programming 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4611301 การ
โปรแกรมแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
            แนวคิดในการออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมโดยใช้หลักการเชิงวัตถุ การก าหนด
คลาสและชนิดข้อมูล การถ่ายทอดคุณลักษณะ
ของคลาส การควบคุมการเข้าถึงข้อมูล การเขียน
โปรแกรมเพื่อติดต่อกับฐานข้อมูล หรือการเขียน
โปรแกรมแบบวิชวล รูปแบบการเขียนโปรแกรม

 ตัดออก เพราะนักศึกษา
ไม่ให้ความสนใจเลือก
เรียนในรายวิชานี้ และ
เพื่อความเหมาะสมต่อ
การจัดการหลักสูตร 
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เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์โดยเน้นฝึกทักษะการ
เขี ยน โปรแกรมที่ ดี  ก า ร ใ ช้ ง าน  และการ
บ ารุงรักษาโปรแกรม 

4613409 การสื่อสารข้อมลูและ      3(2-2-5) 
             เครือข่ายคอมพิวเตอร์              
             Data Communication and 
             Computer Network 

หลักและกระบวนการพื้นฐานของ
การสื่อสารข้อมูล การรับส่งข้อมูลแบบแอนาลอก
และแบบดิจิทัล อุปกรณ์สถาปัตยกรรม การ
เข้ารหัสข้อมูลและการส่งรหัสข้อมูล วิธีการ
ตรวจสอบความผิดพลาดและวิธีการแก้ไข การ
สื่อสารโปรโตคอลแบบ อะซิงโครนัส การเช่ือมต่อ
โปรโตคอลแบบซิ ง โครนัส เทคโนโลยีและ
สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่าย และเครือข่าย
ไร้สาย 

 ตัดออก เพราะนักศึกษา
ไม่ให้ความสนใจเลือก
เรียนในรายวิชานี้ และ
เพื่อความเหมาะสมต่อ
การจัดการหลักสูตร 
 

4662303  เทคโนโลยีเว็บ              3(2-2-5) 
   Web Technology  
              เทคโนโลยีเว็บ โพรโทคอลและภาษา
มาตรฐาน โครงสร้างและองค์ประกอบของ
เว็บไซต์ ระบบน าทาง สื่อดิจิทัลประเภทต่าง ๆ 
สภาวะแวดล้อมของเว็บแอพพลิเคชัน การพัฒนา
แอพพลิ เค ชันบนเว็บฝั่ ง ไคล เอนต์ และฝั่ ง
เ ซิ ร์ ฟ เ ว อ ร์ ส ถ า ปั ต ย ก ร ร ม เ อ็ น เ ที ย ร์
กระบวนการพัฒนาที่เน้นผู้ใช้ การใช้ประโยชน์ 
และความสะดวกในการ เข้ าถึ งวิ ศวกรรม
สารสนเทศ  เครื่องมือส าหรับการพัฒนาแอพ
พลิเคชัน  เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ประเด็นทาง
สังคมและความปลอดภัยของระบบ 

4662312 เทคโนโลยีเว็บ               3(2-2-5) 
  Web Technology 
      สถาปัตยกรรมและโครงสร้างเว็บ

สมัยใหม่ การออกแบบและภาษาส าหรับการ
พัฒนาเว็บ เว็บเซอร์วิส การวิเคราะห์เว็บไซต์ 
และความมั่นคง 

Introduction to modern web 
architecture; structure and design. Web 
development languages; web services; 
web analytics and web security. 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
ร า ย วิ ช า ใ ห้ ก ร ะ ชั บ
ชัดเจน 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4663315 การประกอบเคร่ืองและ    3(2-2-5) 
             บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์  
             Computer Systems  
             Management and  
             Maintenance  
             หลักการท างานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 

4663315  การจดัการและ             3(2-2-5) 
              บ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์          
              Computer  Management 
              and Maintenance 

       คุณลักษณะอุปกรณ์ต่ า ง  ๆ ของ
คอมพิวเตอร์  ประเภทของซอฟต์แวร์  การ

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับช่ือและค าอธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห้ มี เ นื้ อ ห า
ครอบคลุมกับการน าไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ง า น ใ น
องค์กร 
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การก าหนดค่าในไบออส การจัดการฮาร์ดดิสก์ 
การติดตั้ งระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์
ประยุกต์ การกู้ข้อมูล การโคลนนิ่ง  การ
ก าหนดให้สามารถใช้ทรัพยากรร่ วมกันใน
เครือข่าย การตรวจสอบและปรับปรุงซอฟต์แวร์ 
การติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ  ของคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง   

ก าหนดค่าในไบออส การจัดการฮาร์ดดิสก์  การ
ติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ 
การติดตั้งไดร์เวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การส ารอง
ข้อมูล และการก าหนดให้สามารถใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในเครือข่าย  

Features a variety of computer 
equipment; types of software;  
configuring the BIOS; hard disk 
management;  installing the operating 
system and application software;  
installing drivers and peripherals;  
backups data and to make use of shared 
resources on the network. 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

2. กลุ่มวิชาวิทยาการจัดการ   3  หน่วยกิต 
3563110  การเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 

  Entrepreneurship 
  ลั ก ษ ณ ะ  แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง

ผู้ประกอบการที่ดี  แนวทางการจัดตั้ งการ
ด าเนินการเป็นผู้ประกอบการ ทั้งในเรื่องของ
แนวคิด การแสวงหาโอกาส ความเสี่ยง การ
ว า ง แผ น  แล ะผ ลต อบแ ทน ขอ งก า ร เป็ น
ผู้ประกอบการ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธุรกิจ ผลกระทบของผู้ประกอบการทาง
ธุรกิจต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

 น าเนื้อหาวิชา การเป็น
ผู้ประกอบการ และ
เศรษฐศาสตร์ทั่วไปมา
บูรณาการเข้าด้วยกันซึ่ง
สอดคล้องกับรายวิชา
การสร้างธุรกิจใหม่และ
การเป็นผูป้ระกอบการ
แทน 
 

3591105  เศรษฐศาสตร์ท่ัวไป        3(3-0-6)                                                                                        
              General  Economics 
              ศึกษาสภาพเศรษฐกิจในสังคมและ
ชีวิตประจ าวัน เพื่อประกอบธุรกิจ  การจัดหา
และการใช้ทรัพยากรการบริโภค การผลิต ต้นทุน
การผลิต ตลาด  สถาบันการเงิน นโยบายการเงิน
การคลังสาธารณะ การค้า การลงทุน ปัญหา
เศรษฐกิจและแนวทางแก้ไข 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 3. กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
    8 หน่วยกิต 

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ   
    8 หน่วยกิต 

 
 

4574801  การเตรียมฝึก                  2(90) 
            ประสบการณ์ทาง 
            คณิตศาสตร์                

Preparations  for Field 
Experience in Mathematics 
จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความ

พร้อมของผู้เรียนก่อนฝึกประสบการณ์ทาง
คณิตศาสตร์และสถิติในด้านการรับรู้  ลักษณะ
และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนา
ตัวผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะ เจตคติ คุณธรรม 
จริยธรรม แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับอาชีพโดยการกระท าในสถานการณ์หรือ
รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในอาชีพ 

 
 
 
 

4574811 การเตรียมฝึก                2(1-2-3) 
           ประสบการณ์วิชาชีพทาง 
           คณิตศาสตร์        
           Preparations for Field 
           Experience in Mathematics 

                  การเตรียมความพร้อมของผู ้เร ียน
ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยฝึกทักษะ
ที่ท าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน การ
เลือกสถานประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน าเสนอ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่
เหมาะสมกับอาชีพ เป็นต้น 
          Student preparation for field 
experience skill training, to be well-
prepared for work via various activities 
including employability skills training, 
institute selection, quality management, 
techniques of report writing and 
presentation, personality development 
and career qualification improvement and 
other related topics 

- เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
ช่ือวิชา  

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งคณะ 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

4574802  การฝึกประสบการณ์       6(320) 
              ทางคณิตศาสตร์              
              Field Experience in 
              Mathematics                     
               ฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมด้าน
คณิตศาสตร์และสถิติ ในหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน  เพื่อน าความรู้ความสามารถรวบ
ย อ ด จ า ก ก า ร ศ ึก ษ า ต ล อ ด ห ล ัก ส ูต ร ไ ป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและกลมกลืน 

4574812 การฝึกประสบการณ์          6(540)    
            วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ 
           Field Experience in  
           Mathematics 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4574811       
การเตรียมฝึกประสบการณ์คณิตศาสตร์ 
             การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมใน
สถานประกอบการ ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานของรัฐ
และ/หรือเอกชน ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาใน
การท างาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร 
และการน าความรู้ความสามารถรวบยอดจาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมี

- เปลี่ยนรหัสวิชาและ 
ช่ือวิชา  

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทัง้คณะ 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

- เปลี่ยนจ านวนช่ัวโมงการ
ฝึกฯ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

ประสิทธิภาพ 
          Collaborative job training between 
students and institutional personel in 
government and/or private sectors; 
adjustment for organizational cultures 
and efficient applications of knowledge 
and skills from the whole curriculum for 
training effectively 

7000390 การเตรียมความพร้อม           2(90) 
              สหกิจศึกษา                      
 Cooperative Education  
            Preparation 

หลักการ แนวคิด และกระบวนการ
ของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง
ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงานอาชีพ 
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสารและ
มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการ
บริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการ
น าเสนอ การเขียนรายงาน 

7000390 การเตรียมความพร้อม          2(90) 
             สหกิจศึกษา            
   Cooperative Education  
             Preparation 
            กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของ
ผู้ เรียนในการฝึกสหกิจศึกษา โดยให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ และ
กระบวนการของสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและ
เทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐานในการ
ปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถาน
ประกอบการ เทคนิคการน าเสนอ การเขียน
รายงาน 
         Activities to prepare student for 
cooperative education;  strategy is giving 
knowledge concerning principles, 
concepts, regulations and processes of 
cooperative education; basic knowledge 
and techniques in job application, basic 
knowledge  for real practices, 
communications, human relationship, 
personal development, quality 
management system in the workplace 
and techniques of presentation and 
report writing 
 
 

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งคณะ 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

7000490  สหกิจศึกษา                   6(640) 
              Cooperative Education 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  : 7000390     
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
               การปฏิบัติงานในลักษณะพนักงาน
ช่ัวคราวตามโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจน
การจัดท ารายงานและการน าเสนอ 

7000490  สหกิจศึกษา                   6(640) 
              Cooperative Education 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 7000390          
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
          การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงาน
ช่ัวคราว สามารถจัดท ารายงาน น า เสนอ
ความก้าวหน้า และผลส าเร็จของโครงงานที่ได้รับ
มอบหมาย เรียนรู้การแก้ปัญหาในการท างาน 
การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการน า
ความรู ้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษา
ต ล อ ด ห ล ัก ส ูต ร ไ ป ป ร ะ ย ุก ต ์ใ ช ้อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
          Job training as a temporary 
employee; capabilities to write the 
report, present the progress and present 
the results and outcomes of the assigned 
project; solving the problems in 
workplace, adjustment for organizational 
cultures and efficient applications of 
knowledge and skills from the whole 
curriculum for training effectively 

- ป รั บ ป รุ ง ค า อ ธิ บ า ย
รายวิชาให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันทั้งคณะ 

- เพิ่มค าอธิบายรายวิชา
ภาษาอังกฤษ 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร (ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF) 
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ภาคผนวก จ 
ข้อมูลประวตัิอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูรพรอ้มรายละเอียดผลงานวิชาการ 

และประสบการณ์การสอน 
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1. นายชิงชัย  วัฒนธรรมเมธี   
ต าแหน่ง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. 
 ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2526. 

ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน 33 ปี 
ผลงานวิจัย – 

บทความทางวิชาการ – 

ต ารา/เอกสาร 
ชิงชัย  วัฒนธรรมเมธี. (2555). ระบบจ ำนวน. สงขลา: เทมการพิมพ์. 
ชิงชัย  วัฒนธรรมเมธี. (2555). เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำทฤษฎีเซต. สงขลา: มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
           สงขลา. 

รายวิชาที่สอน 
1. การคิดและการตัดสินใจ 
2. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 
3. แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 
4. แคลคูลัส 3 
5. หลักการคณิตศาสตร์ 
6. พีชคณิตนามธรรม 
7. ภาษาอังกฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 
8. ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ 
9. ทฤษฎีเซต 
10. คณิตวิเคราะห์ 
11. ระบบจ านวน 
12. สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 
13. โครงงานทางคณิตศาสตร์ 
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2. นางสาวศิรฉัตร  ทิพย์ศรี           
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549. 
 ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2545. 
 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน  10 ปี 

ผลงานวิจัย – 
 
บทความทางวิชาการ  
ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์ และ เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์. (2555, มีนาคม). แบบจ าลองSIQR 

ร่วมกับอุบัติการณ์การกระท ามวลง่าย. การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” (ครั้งที่ 
4), มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะวิทยาศาสตร์. 

ต ารา/เอกสาร – 
 
รายวิชาที่สอน 

1. การคิดและการตัดสินใจ 
2. แคลคูลัส 1 
3. แคลคูลัส 3 
4. หลักการคณิตศาสตร์ 
5. สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
6. วิเคราะห์การคิด 
7. วิยุตคณิต 
8. วิธีเชิงตัวเลข 
9. สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 
10. โครงงานทางคณิตศาสตร์ 
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3. นางสาวศรัณยา    เฮงสวัสดิ์ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์และสถิติ), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2552. 
          ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตร์(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550. 
 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน 7 ปี 
ผลงานวิจัย - 
บทความทางวิชาการ  
อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง ปิยธิดา บุญสนอง ศรัณยา หนุ่มนา และ ฮาซียัน แวมูซอ. (2556, มีนาคม). การ

วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของแบบจ าลองการระบาดเมื่อมีการฉีดวัคซีน. การประชุมวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ประจ าปี 2556 (ครั้งที่ 18), มหาวิทยาลัยทักษิณ, โรงแรมอ่าวนาง อโยธยา บีชรีสอร์ท. 

ศรัณยา หนุ่มนา ปิยธิดา บุญสนอง และอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง. (2556 , กรกฎาคม). แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เมื่อมีการแยกกักประชากรที่ติดเชื้อ. การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 5). ฐานการ
วิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, จ.สงขลา. 

ต ารา/เอกสาร – 

รายวิชาที่สอน  
1. การคิดและการตัดสินใจ 
2. คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
3. แคลคูลัส 1 
4. แคลคูลัส 2 
5. พีชคณิตนามธรรม 
6. สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 
7. โครงงานทางคณิตศาสตร์ 
8. หลักสถิต ิ
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4. นายอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง 
ต าแหน่ง  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
 ปริญญาโท : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า   
                           ธนบุร,ี 2554. 
 ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2552. 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน  4 ปี 
ผลงานวิจัย - 
บทความทางวิชาการ  
อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง ปิยธิดา บุญสนอง ศรัณยา หนุ่มนา และ ฮาซียัน แวมูซอ. (2556 , มีนาคม). การ

วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของแบบจ าลองการระบาดเมื่อมีการฉีดวัคซีน . การประชุมวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ประจ าปี 2556 (ครั้งที่ 18), มหาวิทยาลัยทักษิณ, โรงแรมอ่าวนาง อโยธยา บีชรีสอร์ท. 

ศรัณยา หนุ่มนา ปิยธิดา บุญสนอง และอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง. (2556 , กรกฎาคม). แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เมื่อมีการแยกกักประชากรที่ติดเชื้อ. การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 5). ฐานการ
วิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, จ.สงขลา. 

Adisak Denphetnong Settaphat Chinviriyasit and Wirawan Chinviriyasit. (2013). On the 
dynamics of SEIRS epidemic model with transport-related Infection. Mathematical 
Bioscience, Vol. 245 pp. 188 – 205. 

ต ารา/เอกสาร  – 
รายวิชาที่สอน 

1. การคิดและการตัดสินใจ 
2. คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
3. แคลคูลัส 1 
4. แคลคูลัส 2 
5. วิเคราะห์การคิด 
6. สมการเชิงอนุพันธ์ 
7. สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 
8. โครงงานทางคณิตศาสตร์ 
9. วิธีเชิงตัวเลข 
10. ระเบียบวิธีการวิจัย 
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5. นางสาวปิยธิดา  บุญสนอง 

ต าแหน่ง  อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553. 
          ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2550. 
ผลงานทางวิชาการ/ประสบการณ์การท างาน  6 ปี 

ผลงานวิจัย  - 
บทความทางวิชาการ  
อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง ปิยธิดา บุญสนอง ศรัณยา หนุ่มนา และ ฮาซียัน แวมูซอ. (2556, มีนาคม). การ

วิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ของแบบจ าลองการระบาดเมื่อมีการฉีดวัคซีน . การประชุมวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ประจ าปี 2556 (ครั้งที่ 18), มหาวิทยาลัยทักษิณ, โรงแรมอ่าวนาง อโยธยา บีชรีสอร์ท. 

ศรัณยา หนุ่มนา ปิยธิดา บุญสนอง และอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง. (2556 , กรกฎาคม). แบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์เมื่อมีการแยกกักประชากรที่ติดเชื้อ. การประชุมวิชาการระดับชาติ (ครั้งที่ 5). ฐานการ
วิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถิ่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา, จ.สงขลา. 

ต ารา/เอกสาร – 

รายวิชาที่สอน 
1. การคิดและการตัดสินใจ 
2. คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
3. ความน่าจะเป็นและสถิติ 
4. หลักสถิติ 
5. แคลคูลัส 1 
6. สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 
7. โครงงานทางคณิตศาสตร์ 
8. สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ 
9. วิเคราะห์การคิด 

 


