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หมวดที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร  : 25501641100806 
 ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program 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 (ถ้ามี) 

ไม่มี 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พ.ศ. 2554 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
       ปริญญาตรีทางวิชาการ 
        ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
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       หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
        ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
        ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
       หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
        ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
        ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
 5.3  ภาษาที่ใช้ 
   การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย    
 5.4  การรับเข้าศึกษา 
   รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี   
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
   เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา      
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2564 เปิดสอน 

ภาคการศึกษาที่  1 ปีการศึกษา  2564  
 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  

 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา 2559 
        ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ในการประชุม 

 ครั้งที ่5/2563  เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ. 2563  
        ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   
 ในการประชุมครั้งที่ 6/2563  เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรได้รับการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์  พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา 2566   
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา   
8.1 นักวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ นักการศึกษา     
8.2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิจัย 

8.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา          
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8.4 อาชีพเกี่ยวกับทางคอมพิวเตอร์ เช่น นักออกแบบเว็บไซต์ นักวิเคราะห์ข้อมูล 
 8.5 อาชีพอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์หรือสถิติ เช่น นักวิเคราะห์การเงิน อาชีพทางด้าน
คณิตศาสตร์ประกันภัย เป็นต้น 
 

9.  ช่ือ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ชื่อ-สกลุ 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คุณ 
วุฒิ วิชาเอก/สาขาวิชา 

การส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 

1 นางสาวภัทราวรรณ  เพชรแก้ว 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ด. 
 

วท.ม. 
 

วท.บ. 
 

คณิตศาสตร ์
 
คณิตศาสตร ์
 
คณิตศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั        
สงขลานครินทร ์

2559 
 

2555 
 

2553 
 

2 นางสาวศิรฉัตร  ทิพย์ศร ี
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 
 

ศษ.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 
 
คณิตศาสตร์ศึกษา 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยั        
สงขลานครินทร ์

2559 
 
 

2549 
2545 

3 นายอดิศักดิ์   เด็นเพ็ชรหน๋อง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
 
 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

2554 
 

 
2552 

4 นายสานิตย์  ฤทธิเดช 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์และสถติ ิ
 
คณิตศาสตร ์
 

มหาวิทยาลยั        
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั        
สงขลานครินทร ์

2550 
 

2545 

5 นางสาวศรณัยา    เฮงสวสัดิ ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์และสถติ ิ
 
ศึกษาศาสตร์
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยั        
สงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยั 
สงขลานครินทร ์

2552 
 

2550 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
      มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
   11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
     ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (ระหว่าง พ.ศ. 2560 – 2564) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบกับสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิเช่น กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความ 
ท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับ
สภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศใน
ปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการ
แข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้้าทางสังคม เป็นต้น  
    ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ประสานความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม คือหัวใจส้าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี ที่มุ่งยกระดับรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างความสุขอย่าง
ยั่งยืนตามหลักปรัญาของเศรษฐกิจพอเพียงยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ตามแนวทาง 
6 ยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง ๆ เช่น ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
    -  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เช่น อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล 
และปัญญาประดิษฐ์   
    -  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เน้นทั้งการแก้ไขปัญหาการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบัน และการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา ที่ให้ความส้าคัญที่
ครอบคลุมทั้งในส่วนของการพัฒนาทุนมนุษย์ และปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างระบบ
นิเวศที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย การพัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต ควบคู่กับการปฏิรูปที่ส้าคัญทั้งในส่วนของการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม เพ่ือให้คนมี
ความดีอยู่ใน “วิถี” การด้าเนินชีวิตและมีจิตส้านึกร่วมในการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และมีการปฏิรูปการ
เรียนรู้แบบพลิกโฉม ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การ
เปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก้ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออก
จากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย ตลอดจนพัฒนา
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และรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญาแต่ละประเภท  และการปฏิรูประบบเสริมสร้าง
ความรอบรู้และจิตส้านึกทางสุขภาพ  
 ดังนั้น การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดย
มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การ
เปลี่ยนบทบาทครู การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ตลอดชีวิต การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางต้าแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดย
ใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และการสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  เมื่อโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  คณิตศาสตร์ซึ่งเป็น
ศาสตร์ที่มีความลุ่มลึกทางวิชาการ และมีลักษณะที่สามารถสร้างองค์ความรู้ที่น้าไปสู่นวัตกรรมที่เกิด
ประโยชน์ได้หลากหลาย และตอบสนองความต้องการของประเทศได้ เหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องบ่งชี้ว่า 
ประเทศไทยยังจ้าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทิศทางที่เหมาะสม เพ่ือ
ช่วยลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสในการพัฒนาประเทศ ท้าให้เศรษฐกิจและสังคมของประเทศเข้มแข็ง
ยิ่งขึ้นต่อไป     
     11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
         การวางแผนพัฒนาหลักสูตรค้านึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และกระแส
โลกาภิวัฒน์ โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการความ
รับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility, CSR) เป็นทิศทางส้าคัญต่อการพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรม ดังนั้น จึงมีการวางแผนพัฒนาทางด้านคณิตศาสตร์ ให้สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบมีเหตุมีผล เพ่ือน้าไปสู่การตัดสินใจในชีวิตประจ้าวัน ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการ
พัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมและ
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาสังคมและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้ยั่งยืนต่อไป 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
  12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

     ในการพัฒนาหลักสูตร จ้าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของสังคม โดยการผลิตบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์ที่พร้อมปฏิบัติงานด้วย
ศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจใน
ผลกระทบของกิจกรรมในสังคมในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม น้า
ความรู้มุ่งสู่การพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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สงขลา ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ องค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มีบทบาทในการแก้ปัญหาอ่ืน ๆ ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จึงจ้าเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้สอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าว และมีความ
ทันสมัยตามพัฒนาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ โดยทางหลักสูตรได้ท้าการวิจัยศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบันต่อการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

     พบว่าการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ เน้นผลประโยชน์ของผู้เรียน มีแนวทางการประยุกต์ใช้ตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สามารถน้าไปใช้จริงและต่อยอดได้ การเรียนคณิตศาสตร์เป็นการเรียนการสอนที่เน้นการให้
เหตุผล ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งมีความจ้าเป็นต่อการน้าทักษะที่ได้รับจากเรียนไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ้าวัน ทั้งเป็นรากฐานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถน้าไปประยุกต์ใช้กับสาขาอ่ืน  ๆ ได้
หลากหลาย จึงจ้าเป็นต้องมีการผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางคณิตศาสตร์ให้กับประเทศให้มาก  
อีกทั้งมีความมั่นใจว่า บัณฑิตจะมีงานท้า เนื่องเป็นคณะและสาขาวิชาที่มีคุณภาพ เชื่อในศักยภาพของ
นักศึกษา ว่าไม่เลือกงาน นักศึกษามีประสบการณ์ในการฝึกงานในสายวิชาที่เรียนมา เป็นสาขาที่ 
ขาดแคลน และบางหน่วยงานยังต้องการหลักสูตรนี้ ส้าหรับคุณลักษณะของบัณฑิตที่จบการศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบัน เห็นว่าควร
ให้ความส้าคัญ ได้แก่ คุณลักษณะด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ส้าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความส้าคัญอยู่ในระดับมากที่สุด กับคุณลักษณะด้านความรู้ 
ทักษะทางด้านปัญญา และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี  

     ทักษะหรือสมรรถนะที่ควรพัฒนาผู้เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ที่ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความส้าคัญในระดับมากที่สุด คือ ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทักษะการสื่อสารทางด้านภาษาอังกฤษ  และทักษะการสื่อสารการ
น้าเสนองานและการพูดในที่สาธารณะ 

     ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นการใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือผลิต
บุคลากรที่มีองค์ความรู้ด้านการวิจัย ซึ่งจากงานวิจัยศึกษาความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบันต่อการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า การออกแบบหลักสูตร ควรเป็นวิชาที่ให้
เห็นโครงสร้างพ้ืนฐานของการศึกษาคณิตศาสตร์ เช่น แนวคิดหลักมูลของคณิตศาสตร์ (การพิสูจน์
เบื้องต้น) พีชคณิตนามธรรม การวิเคราะห์เชิงจริง ในขณะเดียวกันควรเพ่ิมวิชาที่สร้างความสามารถใน
การมองปัญหาเชิงค้านวณ เน้นให้สร้างตัวแบบเชิงค้านวณจากปัญหาต่าง ๆ ทั้งในสาขาคณิตศาสตร์และ
สามารถประยุกต์ในศาสตร์อ่ืน ๆ ได้จัดท้ารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท้า programming และวิชาที่เรียน
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เกี่ยวกับ software พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับคณิตศาสตร์และสถิติ เช่น โปรแกรม Matlab, Python, SPSS 
และ R  รายวิชาทางคณิตศาสตร์ประยุกต์เพ่ือให้นักศึกษาน้าไปใช้ประกอบอาชีพได้จริง เช่น เพ่ิมราย
วิชาชีพทางด้านคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์การเงิน และคณิตศาสตร์ประกันภัยให้มากขึ้น เพราะก้าลัง
เป็นที่ต้องการในสังคมปัจจุบัน และรายวิชาด้านศาสตร์การสอน (ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์) 
เพราะที่ผ่านมามีนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้ประกอบอาชีพเป็น
บุคคลากรทางการศึกษามากข้ึน  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     จากส่วนหนึ่งในพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่กล่าวว่า “ผลิต พัฒนาครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู  จัดการศึกษาที่หลากหลาย 
ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรม และสามารถแข่งขันได้ วิจัย และ
พัฒนาเพ่ือสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น  บริการวิชาการ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเพ่ือเข้าสู่สากล” พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์ “จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบัณฑิตและพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาครูด้านวิทยาศาสตร์ ศึกษา วิจัย 
สร้างองค์ความรู้ พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จะเห็นได้ว่า พันธกิจเหล่านี้มีความสอดรับกับ
สถานการณ์หรือการพัฒนาทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม ที่กล่าวมาในข้อ 11.1 และ 11.2 

13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/หรือต้องเรียนจากคณะอ่ืน) 

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 
    13.1.1 หมวดวชิาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จ้านวน 25 รายวิชา 
        1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ้านวน 8 รายวิชา  
   GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป     3(3-0-6) 
     English Adventures   
   GESL102  ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน      3(3-0-6) 
     English for Dream Achievement  
   GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 
     Arts of using Thai language 
   GESL104  เฮฮาภาษามาเลย์     3(3-0-6) 
      Malay Language Fun 
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   GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย     3(3-0-6) 
       Hello Indonesia Language 
   GESL106  สนุกกับภาษาญี่ปุ่น        3(3-0-6 
      Fun with Japanese 
   GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี     3(3-0-6) 
      Entertain with Korean 
   GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน     3(3-0-6) 
      Happy Chinese   
 

       2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   จ้านวน 9 รายวิชา 

   GESH201 ทักษะชีวิต      3(2-2-5) 
      Life skills 
   GESH202 ปรัชญาและศาสนา     3(3-0-6) 
      Philosophy and Religions 
   GESH203 มนุษย์กับความงาม     3(3-0-6) 
      Human and Aesthetics  
   GESH204   วัยใส ใจสะอาด      3(3-0-6) 
      Young with Good Heart     
   GESH205   นักสืบชุมชน      3(2-2-5) 
      Community  Detective 
   GESH206   มนุษยชาติ      3(3-0-6) 
      Humankind 
   GESH207   ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์    3(2-2-5) 
      Cyber Security and Confidentiality 
   GESH208   นวัตกรรมท้าเองได้     3(2-2-5) 
      Do it yourself Innovations 
   GESH209   วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่   3(3-0-6) 
      Local Culture and Modern Identity 
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      3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   จ้านวน 6 รายวิชา 

   GESS301  การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่    3(3-0-6) 
       Living in Modern Society 
   GESS302  ท้องถิ่นของเรา      3(3-0-6) 
      Our Local 
   GESS303 อาเซียนร่วมใจ      3(3-0-6) 
      ASEAN Together 
   GESS304 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน     3(2-2-5) 

   The King’s Philosophy for Sustainable 
    Development 
GESS305 เจ้าสัวน้อย      3(3-0-6) 
    Young Entrepreneurship 
GESS306 กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี   3(3-0-6) 
    Laws and Creating Good Citizenship 

       4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ้านวน 8 รายวิชา 

   GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
      Thinking in The Digital Age 
   GESC402 โปรแกรมประยุกต์ส้านักงานอัตโนมัติ   3(2-2-5) 
      Office Automations 
   GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
      Modern Lifestyle and Environment  
   GESC404 สุขภาพทันยุค      3(2-2-5) 
      Modern Health 
   GESC405  นักค้นคว้าข้อมูล      3(2-2-5)
      Information Explorers 
   GESC406 รู้ทันโลก      3(2-2-5) 
      World Knowledge 
   GESC407 นวัตกรรมการเกษตร     3(2-2-5) 
      Agriculture Innovation 
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       GESC408  การจัดการธุรกิจออนไลน์      3(2-2-5) 
      Online Business Management 
 

  13.1.2 กลุ่มวิชาแกน  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ้านวน 7 รายวิชา ได้แก่ 

       1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จ้านวน 3 รายวิชา 

 

 

                

                 
 

       2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จ้านวน 2 รายวิชา 
 

 
 

       3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา จ้านวน 2 รายวิชา 
 
 
 
 
 
               13.1.3 วิชาเฉพาะด้านบังคับ จ้านวน 2 รายวิชา ได้แก่ 
                        1)  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  จ้านวน 1 รายวิชา 
 

       
 
                         2) คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการตลาด         จ้านวน 1 รายวิชา 
      
 

              
 

4131014 ฟิสิกส์พื้นฐาน    3(3-0-6) 
 Fundamental  Physics  
4131015 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน    1(0-3-2) 
 Fundamental Physics Laboratory  
4134720 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์    3(2-2-5) 

 Geographic Information System  

4231105 เคมีพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry  
4231106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน    1(0-3-2) 
 Fundamental Chemistry Laboratory  

4331118 ชีววิทยาพ้ืนฐาน    3(3-0-6) 
 Fundamental Biology  
4331119 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน    1(0-3-2) 
 Fundamental Biology Laboratory  

4611340 การแก้ปัญหาและการโปรแกรมเบื้องต้น   3(2-2-5) 
 Problem Solving and Basic Programming  

3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
 New Venture Creation and Entrepreneurship 
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  13.1.4 วิชาเฉพาะด้านเลือก จ้านวน 6 รายวิชา ได้แก่ 
                        1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2 รายวิชา 
          
 
 
 
 

                       2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล   
จ้านวน 4 รายวิชา 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน จ้านวน 5 รายวิชา 
     4511101   คณิตศาสตร์พื้นฐาน            3(3-0-6) 
              Fundamental Mathematics     
     4511403  แคลคูลัสเบื้องต้น             3(3-0-6) 
          Introduction to Calculus 
     4521101  หลักสถิติ              3(3-0-6) 
          Principle Statistics  
     4561111  คณิตศาสตร์ส้าหรับการสอนวิทยาศาสตร์            3(2-2-5) 
         Mathematics for Science Teaching  
     4561112  คณิตศาสตร์พ้ืนฐานส้าหรับครู                   3(2-2-5) 
                   Fundamental Mathematics for Teacher  
  

4612440 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data structures  
4613443 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Systems  

4661131 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล     3(2-2-5)            
 Fundamentals of Information Technology and 

Digital Innovation 
 

4662233 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก        3(2-2-5)            
 Computer Graphic Design  
4663236    วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5)            
 Basic of Data Science  
4663337 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป 3(2-2-5)            
 Web Application Development with Software 

Packages 
 



 

12 มคอ. 2 

13.3  การบริหารจัดการ 
        อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องประสานงานรายวิชาทุกรายวิชากับอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา
ในการพิจารณารายวิชาด้านเนื้อหาสาระ การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พ.ศ. 2554 
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หมวดที ่ 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.   ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 เน้นคุณธรรม  น้าคณิตศาสตร์ก้าวหน้า  พัฒนาท้องถิ่น 

 1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ 
ทางด้านคณิตศาสตร์  รู้จักคิดวิเคราะห์ วางแผนและแก้ปัญหา มีทักษะในการพัฒนาคุณภาพชิวิตของ
ตนเองและมีส่วนร่วมในพัฒนาสังคม ท้องถิ่น ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ประยุกต์ใช้กับศาสตร์
อ่ืน ๆ  
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
คุณสมบัติดังนี้ 
  1.3.1 สามารถอธิบาย สรุปและอภิปรายองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ได้ 
  1.3.2 สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางคณิตศาสตร์ และใช้
องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาได ้
  1.3.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีทางด้าน
คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ ในการเรียนรู้ได้ 
  1.3.4 สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในการท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
  1.3.5 มีส้านึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเอง สังคม และท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาการ และสามารถบูรณาการความรู้ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อื่น ๆ 
2.   แผนพัฒนา/ปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
พ.ศ. 2554 

1. ติดตามการพัฒนามาตรฐาน 
คุณวุฒิสาขาวิชา 

2. ติดตามและประเมินหลักสูตร 
โดยการประชุมร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการหลักสูตรและ
สาขาวิชาคณิตศาสตร์อย่าง
สม่้าเสมอ 

1. เ อกส า รก า รปรั บป รุ ง
หลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมิน 
หลักสูตร 

3. มี  มคอ.2 , มคอ.3 และ 
มคอ.5 ที่สมบูรณ์ 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

3. ปรับปรุงเนื้อหาและการจัด 
การเรียนการสอนให้เหมาะสม 
เช่น 
   - ให้นักศึกษาท้าวิจัยใน
ระดับปริญญาตรีทุกคน  
   - ให้อาจารย์และนักศึกษา
ได้มกีิจกรรมร่วมกัน  
   - อาจารย์มีการประเมินผล
การสอนที่ เ อ้ือต่อวงจรการ
บริหารงานคุณภาพ หรือวงจร
เดมมิ ง  (PDCA or Deming 
Cycle) เพ่ือปรับปรุงประสิทธิ 
ภาพการสอนโดยตนเอง  

4. ประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิต 

4. มีแผนการสอนในรูปของ 
มคอ.3 และ มคอ.4 ที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5. นักศึกษาจะต้ องมีการ
ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
(ดูจาก มคอ.4) 

6. มี มคอ.3 คู่กับ มคอ.5 ทุก 
รายวิชา 

7. ร้อยละของนักศึกษาที่ท้า 
วิจัยระดับปริญญาตรี 

8. ร้อยละของนักศึกษาที่มี
งานท้า/ประกอบวิชาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี 

2. แผนการส่งเสริมการเรียนการสอน
ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ 

1. เพ่ิมพูนความรู้/ทักษะแก่ 
   อาจารย์ผู้สอน  
2. จัดกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน

เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้านตามกรอบมาตรฐาน 
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1. มีกิจกรรมอบรมเพ่ิมทักษะ
ให้แก่อาจารย์ผู้สอน 

2. ผลการประเมินการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนในการจัด
กิจกรรมเสริม 

3. แผนพัฒนากระบวนการสอน/การ
ประเมินผลของอาจารย์ผู้สอน ตามผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี  สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 
2554 

1.  พัฒนาทักษะกระบวนการ
สอนของอาจารย์ที่ เน้นการ
สอน ทั้งคุณธรรมจริยธรรม  
ความรู้  ทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่าง
บุคคล และความรับผิดชอบ 
ทั กษะกา ร วิ เ ค ร า ะห์ เ ชิ ง

1. โครงการการพัฒนาทักษะ
กระบวนการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้ทั้ง 
5 ด้าน 

2.  ผลการประ เมินระดับ
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
นักศึกษาต่อกระบวนการ
สอนของอาจารย์ผู้สอนที่
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ เข้าร่วม 
ประชุมและเสนอผลงานใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
และระดับนานาชาติ พร้อม
ทั้งน้า ความรู้จากการประชุม
มาใช้ในการ พัฒนาการเรียน
การสอน 

3. ส่งเสริมให้อาจารย์ท้าวิจัยใน
ชั้น เรียน เพื่อให้ได้ข้อมูลและ
ทราบถึงปัญหาของนักศึกษา 
เ พ่ือน้าไปสู่การพัฒนาการ
เรียนการสอน 

มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้
ทั้ง 5 ด้าน 

3. รายงานการเข้าประชุม 
วิชาการ 

4. บทคัดย่อหรือบทความที่ 
น้า เสนอในการประชุม
วิชาการ 

5. รายงานการศึกษา ดูงาน 
ฝึกอบรม 

6. รายงานผลการวิจัยในชั้น 
เรียน 
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หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
  ระบบทวิภาค  โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  หนึ่งภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  15  สัปดาห์ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 หมวด 3 ระบบการศึกษา (ภาคผนวก ก.) 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
  มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถจัดได้โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยหนึ่งภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
  ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก ก) 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
  2.1.1  ภาคปกติ  เรียนวันจันทร์ – ศุกร์ 
    ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน มิถุนายน – กันยายน 
    ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน พฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
    ภาคฤดูร้อน         เดือน มีนาคม – พฤษภาคม 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1  ส้าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือเรียน
รายวิชาวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต และรายวิชาคณิตศาสตร์
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
  2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2560   หมวด 2  การรับเข้าศึกษา  
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     2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า/2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 

2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา 
-  ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับ

มัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 
 

-  ทางหลักสูตรร่วมกับคณะจัดให้มีการติดตามดูแล
มากเป็น พิ เศษโดยอาจารย์ที่ ปรึ กษา และ
นักพัฒนานักศึกษา 

-   ความรู้ พ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ต่้ากว่ามาตรฐาน 

-   ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาไทย 
ด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต้่า 

-  ก้าหนดคุณสมบัตินักศึกษาแรกเข้าโดยดูผลการ
เรียน รายวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุก
รายวิชา เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00 

-  ทางหลักสูตรร่วมกับคณะจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาเสริมความรู้ พ้ืนฐานด้าน
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ก่อน
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 รวมทั้งจัดการสอนเสริม 
ใ ห้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ปั ญ ห า ใ น ก า ร เ รี ย น
ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 

  
 2.5  แผนการรับนักศึกษาภาคปกติและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

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 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 
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    2.6  งบประมาณตามแผน (กองนโยบายและแผนจะค านวณให้) 
   1)  ใช้งบประมาณเงินรายได้และรายจ่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  ตามรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

รายการ 
งบประมาณ  (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

1.  งบประมาณเงินรายได้      

 - ค่า FTES ต่อปี 23.33 50.00 85.56 111.11 111.11 

 - ค่าหัวจริงต่อเทอม 762.50 775.00 811.11 811.46 811.46 

 - จ้านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 40 80 120 160 160 

รวม 30,500.00 62,000.00 97,333.33 129,833.33 129,833.33 
 

รายการ 
งบประมาณ  (บาท) 

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 

2.  งบประมาณรายจ่าย      

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

 - จ้านวนนักศึกษา ป.ตรี (คน) 40 80 120 160 160 

รวม 120,000 240,000 360,000 480,000 480,000 

รวมงบประมาณทั้งหมด 150,500.00 302,000.00 457,333.33 609,833.33 609,833.33 
 

   2)  ค่าบ้ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายตลอดหลักสูตรต่อนักศึกษา 1 รุ่น  3,600,000 บาท  
ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว/ปี  22,500 บาท   
    

 2.7  ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 

    แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
    แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
    แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
    อ่ืนๆ (ระบุ) 
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 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  (ถ้ามี) 
  เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอน 
ผลการเรียน  พ.ศ. 2553 (ภาคผนวก ข) 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
  3.1.1  จ านวนหน่วยกิต               รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต 
  3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร   
   1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                      ไม่น้อยกว่า     30       หน่วยกิต 
    1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         ไม่น้อยกว่า           12      หน่วยกิต 
     บังคับเรียน                                                        9      หน่วยกิต 
     เลือกเรียน                                ไม่น้อยกว่า     3        หน่วยกิต 
    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   ไม่น้อยกว่า     6       หน่วยกิต 
     บังคับเรียน     3      หน่วยกิต 
     เลือกเรียน                                 ไม่น้อยกว่า     3        หน่วยกิต 
    1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                    ไม่น้อยกว่า     6       หน่วยกิต 
     บังคับเรียน     3      หน่วยกิต 
     เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า     3        หน่วยกิต 
    1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                              ไม่น้อยกว่า                                                        6        หน่วยกิต    
     บังคับเรียน     3      หน่วยกิต 
     เลือกเรียน                                 ไม่น้อยกว่า     3        หน่วยกิต 
   2.  หมวดวิชาเฉพาะ                       ไม่น้อยกว่า        94        หน่วยกิต 
    2.1  กลุ่มวิชาแกน    24      หน่วยกิต 
    2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                  ไม่น้อยกว่า     62      หน่วยกิต 
     วิชาเฉพาะด้านบังคับ         47      หน่วยกิต 
     วิชาเฉพาะด้านเลือก        15      หน่วยกิต 
    2.3  กลุ่มวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    ไม่น้อยกว่า      8      หน่วยกิต 
   3.  หมวดวิชาเลือกเสรี                        ไม่น้อยกว่า      6        หน่วยกิต 
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  3.1.3  รายวิชา 
   1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                        ไม่น้อยกว่า     30       หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร    ไม่น้อยกว่า     12     หน่วยกิต 
         บังคับเรียน           9      หน่วยกิต 
   GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป         3(3-0-6) 
     English Adventures   
   GESL102  ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน          3(3-0-6) 
     English for Dream Achievement  
   GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย          3(3-0-6) 
     Arts of using Thai language 
           เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต   จากวิชาต่อไปนี้ 
   GESL104  เฮฮาภาษามาเลย์         3(3-0-6) 
      Malay Language Fun 
   GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย         3(3-0-6) 
       Hello Indonesia Language 
   GESL106  สนุกกับภาษาญี่ปุ่น            3(3-0-6) 
      Fun with Japanese 
   GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี         3(3-0-6) 
      Entertain with Korean 
   GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน         3(3-0-6) 
      Happy Chinese     
    1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า            6      หน่วยกิต 
     บังคับเรียน   3  หน่วยกิต 
   GESH201 ทักษะชีวิต          3(2-2-5) 
      Life skills 
     เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  จากวิชาต่อไปนี้ 
   GESH202 ปรัชญาและศาสนา         3(3-0-6) 
      Philosophy and Religions 
   GESH203 มนุษย์กับความงาม         3(3-0-6) 
      Human and Aesthetics 
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   GESH204   วัยใส ใจสะอาด          3(3-0-6) 
      Young with Good Heart  
   GESH205   นักสืบชุมชน          3(2-2-5) 
      Community  Detective 
   GESH206   มนุษยชาติ          3(3-0-6) 
      Humankind 
   GESH207   ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์        3(2-2-5) 
      Cyber Security and Confidentiality 
   GESH208   นวัตกรรมท้าเองได้         3(2-2-5) 
      Do it yourself Innovations 
   GESH209   วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่       3(3-0-6) 
      Local Culture and Modern Identity 

    1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า          6      หน่วยกิต 
     บังคับเรียน   3  หน่วยกิต 
   GESS301  การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่        3(3-0-6) 
       Living in Modern Society 
     เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต จากวิชาต่อไปนี้ 
   GESS302  ท้องถิ่นของเรา          3(3-0-6) 
      Our Local 
   GESS303 อาเซียนร่วมใจ          3(3-0-6) 
      ASEAN Together 
   GESS304 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน         3(2-2-5) 

   The King’s Philosophy for Sustainable 
    Development 
GESS305 เจ้าสัวน้อย          3(3-0-6) 
    Young Entrepreneurship 
GESS306 กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี       3(3-0-6) 
    Laws and Creating Good Citizenship 
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    1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     บังคับเรียน    3  หน่วยกิต 
   GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล      3(2-2-5) 
      Thinking in The Digital Age 
     เลือกเรียน  ไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต  จากวิชาต่อไปนี้ 
   GESC402 โปรแกรมประยุกต์ส้านักงานอัตโนมัติ   3(2-2-5) 
      Office Automations 
   GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5) 
      Modern Lifestyle and Environment  
   GESC404 สุขภาพทันยุค      3(2-2-5) 
      Modern Health 
   GESC405  นักค้นคว้าข้อมูล      3(2-2-5)
      Information Explorers 
   GESC406 รู้ทันโลก      3(2-2-5) 
      World Knowledge 
   GESC407 นวัตกรรมการเกษตร     3(2-2-5) 
      Agriculture Innovation 
   GESC408  การจัดการธุรกิจออนไลน์     3(2-2-5) 
      Online Business Management 
 

 2.  หมวดวิชาเฉพาะ                                ไม่น้อยกว่า    94 หน่วยกิต 
            2.1  กลุ่มวิชาแกน                                                                      24 หน่วยกิต 
4131014 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental  Physics  
4131015 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamental Physics Laboratory  
4134720 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Geographic Information System  
4231105 เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Chemistry 
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4231106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamental Chemistry Laboratory  
4331118 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Biology  
4331119 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamental Biology Laboratory  

4511201 รากฐานคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

 Foundation of Mathematics  

4511401 แคลคูลัส  1 3(3-0-6) 
 Calculus  1  
4511402 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus 2 

 

 

            2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน           ไม่น้อยกว่า 62 หน่วยกิต 
                   2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 47 หน่วยกิต 
3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 New Venture Creation and Entrepreneurship  
4512201 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics  
4512301  พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 
 Linear Algebra    
4512302 ทฤษฎีจ้านวน  3(3-0-6) 
 Number Theory  
4512401 แคลคูลัสขั้นสูง 3(3-0-6) 
 Advance Calculus   
4512601 สมการเชิงอนุพันธ์    3(3-0-6) 
 Differential Equations  
4513001 ภาษาอังกฤษส้าหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 English for Mathematics  
4513301 พีชคณิตนามธรรม  3(3-0-6) 
 Abstract Algebra   
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4513401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Mathematical Analysis  
4513402 ตัวแปรเชิงซ้อน 3(3-0-6) 
 Complex Variables  
4513601 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 Numerical Methods  
4514901 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1(0-3-2) 
 Seminar in Mathematics   
4514902 วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1(0-3-2) 
 Research Methodology in Mathematics  
4514903 วิจัยทางคณิตศาสตร์ 3(0-6-3) 

 Research  in Mathematics   
4522201    ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics    
4522202 สถิติวิเคราะห์  3(3-0-6) 
 Statistical Analysis  
4611340   การแก้ปัญหาและการโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Problem Solving and Basic Programming   
                2.2.2  วิชาเฉพาะด้านเลือก           ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
4512202 ทฤษฎีเซต      3(3-0-6) 
 Set Theory  
4512303 รากฐานเรขาคณิต                                         3(3-0-6) 

 Foundation of Geometry  

4512602    โปรแกรมส้าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Mathematical Packages  
4513302 ทฤษฎีจ้านวนขั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advance number theory  

4513501 วิยุตคณิต  3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics 
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4513502 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Graph Theory and Applications  
4513602 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
 Mathematical Modeling  
4513603 คณิตศาสตร์การเงิน 3(3-0-6) 
 Mathematics of finance  
4513604 คณิตศาสตร์ประกันภัย 3(3-0-6) 
 Mathematics Insurance  
4513701 แนวโน้มทางคณิตศาสตรศึกษา               3(3-0-6) 
 Trends in Mathematics Education  
4513702 การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน              3(2-2-5) 
 School Mathematics Teaching  
4513703 กิจกรรมคณิตศาสตร์             3(2-2-5) 
 Mathematics Activities  
4514904 หัวข้อทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Topics in Mathematics  
4523301 การวิเคราะห์การถดถอย   3(2-2-5) 
 Regression Analysis  
4523302 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา  3(2-2-5) 
 Time Series Analysis  
4523303  การออกแบบการทดลอง  3(2-2-5) 
 Experimental Design   
4523401 การวิจัยด้าเนินการ     3(2-2-5) 
 Operations Research   
4612440 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data structures  
4613443 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Systems  
4661131 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล     3(2-2-5) 
 Fundamentals of Information Technology 

and Digital Innovation 
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4662233 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก        3(2-2-5) 
 Computer Graphic Design  
4663236    วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Basic of Data Science  
4663337 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป 3(2-2-5) 
 Web Application Development with 

Software Packages 
 

 

                2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 8  หน่วยกิต  
เลือกแบบใดแบบหนึ่ง ต่อไปนี้  
แบบท่ี 1  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
4514801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Preparation for Field Experience in 

Mathematics  
 

4514802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ 6(540) 
 Field Experience in Mathematics  
แบบท่ี 2  สหกิจศึกษา  
4514803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Cooperative Education Preparation in 

Mathematics 
 

4514804 สหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์ 6(640) 
 Cooperative Education in Mathematics  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                                  ไม่น้อยกว่า                                       6  หน่วยกิต 
     ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยไม่ซ้้ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก้าหนดให้เรียนที่ไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส้าเร็จของหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
27 

 

มคอ. 2 

ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาและหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร 
  เลขรหัสประจ้ารายวิชา  ประกอบด้วยเลข 7 หลัก  มีความหมายดังนี้ 
   เลขรหัส 3 ตัวแรก  หมายถึง  หมวดวิชาและหมู่วิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 4  หมายถึง  ชั้นปี  หรือระดับความยากง่าย 
   เลขรหัส  ตัวที่ 5  หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขรหัส  ตัวที่ 6,7   หมายถึง  ล้าดับก่อนหลัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
เลขรหัส 3 ตัวแรก ได้จัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ดังนี้ 
  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    451 
  กลุ่มวิชาสถิติ  452 

เลขรหัสตัวที่ 5 ได้จัดลักษณะเนื้อหาวิชา/กลุ่มวิชาไว้เป็นดังนี้ 
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

0 กลุ่มวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้    451-0-- 
1 คณิตศาสตร์ทั่วไป       451-1-- 
2 รากฐานคณิตศาสตร์      451-2-- 
3 พีชคณิต        451-3-- 
4 การวิเคราะห์และเรขาคณิต      451-4-- 
5 วิตยุคณิต        451-5-- 
6 คณิตศาสตร์ประยุกต์      451-6-- 
7 คณิตศาสตร์ศึกษา                 451-7-- 
8 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       451-8-- 
9 โครงการพิเศษหัวข้อพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศึกษาเอกเทศ   451-9-- 
      การสัมมนา และการวิจัย  

1 2 3 4 5 6 7 

ล ำดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหำวิชำ 

ช้ันปีหรือระดับควำมยำกง่ำย 

หมวดวิชำและหมู่วิชำ 
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 กลุ่มวิชาสถิติ         
0 กลุ่มวิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้    452-0-- 
1 หลักสถิตปิระยุกต์และสถิติวิเคราะห์     452-1-- 
2 ทฤษฎีสถิติและความน่าจะเป็น     452-2-- 
3 สถิติประยุกต์       452-3-- 
 

 3.1.4  แผนการศึกษา 
 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 
หมวดวิชาเฉพาะ    

    กลุ่มวิชาแกน 4131014 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาแกน 4131015 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน 1(0-3-2) 
    กลุ่มวิชาแกน 4331118 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาแกน 4331119 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 

    กลุ่มวิชาแกน 4511401 แคลคูลัส  1 3(3-0-6) 
รวมหน่วยกิต 17 

  
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 9 

หมวดวิชาเฉพาะ    

    กลุ่มวิชาแกน 4231105 เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
    กลุ่มวิชาแกน 4231106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน 1(0-3-2) 

    กลุ่มวิชาแกน 4511402 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาแกน 4511201 รากฐานคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 19 
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ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 

หมวดวิชาเฉพาะ    
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4512201 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4512301 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4512401 แคลคูลัสขั้นสูง 3(3-0-6) 
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ)  4522201 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 
 
 
 
 

ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 6 

หมวดวิชาเฉพาะ    
    กลุ่มวิชาแกน 4512302 ทฤษฎีจ้านวน  3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4522202 สถิติวิเคราะห์ 3(3-0-6) 
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4512601 สมการเชิงอนุพันธ์   3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4611321 การแก้ปัญหาและการโปรแกรม
เบื้องต้น 

3(2-2-5) 

รวมหน่วยกิต 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 มคอ. 2 

 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป GExxxxx เลือกเรียน 3 

หมวดวิชาเฉพาะ    

    กลุ่มวิชาแกน 4134720 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4513601 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4513301 พีชคณิตนามธรรม  3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4513401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4513001 ภาษาอังกฤษส้าหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 

รวมหน่วยกิต 18 
 
 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4514901 สัมมนาทางคณิตศาสตร์  1(0-3-2) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4513402 ตัวแปรเชิงซ้อน  3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4514902 วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1(0-3-2) 
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านเลือก) xxxxxxx เลือกเรียน 9 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3  

รวมหน่วยกิต 17 
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ) 4514903 วิจัยทางคณิตศาสตร์     3(0-6-3) 
    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านบังคับ)  3562201 การสร้างธุรกิจใหม่ และ

การเป็นผู้ประกอบการ 

3(3-0-6) 

    กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเฉพาะด้านเลือก) xxxxxxx เลือกเรียน 6 
    กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4514801  การเตรียมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ * 
2(1-2-3) 

 หรือ หรือ  
 4514803 การเตรียมความพร้อมสหกิจ

ศึกษา ** 
2(1-2-3) 

หมวดวิชาเลือกเสรี xxxxxxx เลือกเรียน 3 
รวมหน่วยกิต 17 

 
 

ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2 

กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 
(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะ    
    กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 4514802 การฝึกประสบการณว์ิชาชีพทาง

คณิตศาสตร์ *  
6(540) 

 หรือ หรือ  

     4514804 สหกิจศึกษา ** 6(640) 

รวมหน่วยกิต 6 

หมายเหตุ 

*    ส้าหรับนักศึกษาท่ีเลือกวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
**   ส้าหรับนักศึกษาที่ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
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  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   
   3.1.5.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
     3.1.5.1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป  
English Adventures      
 ค้าศัพท์ ส้านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษและอวัจนภาษา 
ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ และฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์ที่ก้าหนดทั้งในและนอก
ห้องเรียน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ้าวัน 
 English vocabulary, expressions, structures and non-
verbal language through various types of media such as 
movies, songs, online communications and printed 
matters.  Practice English in designed language situations not 
only inside but also outside classrooms in order to apply the 
language use to daily life. 
 

3(3-0-6) 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน  
English for Dream Achievement  
 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสมัครงานที่ใฝ่ฝันฝึกการ
สัมภาษณ์งาน บทสนทนาต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานที่ท้างาน และบริบทอ่ืน ๆ 
ของการท้างาน รวมทั้งการใช้ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีเพ่ือการ
น้าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ   
 English skills for dream job applications, job 
interviews, English conversations in workplace and in 
various work- related contexts.  Make use of English and 
technology for a variety of work presentations. 
 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย 
Arts of Using Thai Language 
 ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใช้ภาษา การย่อและการสรุป
ความ การพูดน้าเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 
 Strengthen learners in terms of communicative 
skills, arts of using Thai language, summarizing and briefing, 
oral presentations and academic writing. 
 

3(3-0-6) 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์   
Malay Language Fun 

ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
ทักษะ   การฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรม    เพ่ือการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Malay, focusing mainly on listening and speaking 
for daily communication and promoting the understanding 
of Thai and Malay cultures. 

 

3(3-0-6) 

 

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย   
Hello Indonesia Language 
 ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้น
ทักษะ   การฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบท
ทางด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพ่ือการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Indonesian, focusing mainly on listening and 
speaking for daily communication and promoting the 
understanding of Thai and Indonesian cultures. 

 
 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น    
Fun with Japanese 
 ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุ่น  
โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน 
และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและ
ญี่ปุ่นโดยใช้กิจกรรมการบูรณาการทางภาษา 
 The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Japanese, focusing mainly on listening and 
speaking for daily communication and promoting the 
understanding of Thai and Japanese cultures by using 
various integrated skill activities. 
 

3(3-0-6) 

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี    
Entertain with Korean 
   ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เกาหลีโดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสารใน
ชีวิตประจ้าวัน 
   The language skills: listening, speaking, reading and 
writing in Korean, focusing mainly on listening and speaking 
for daily life. 
 

3(3-0-6) 

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน     
Happy Chinese  
 ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรู้ค้าศัพท์
และบทสนทนาภาษาจีนอย่างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และ
เขียน พร้อมทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน   
 The Mandarin Chinese phonetics and the basics of 
writing the Chinese scripts. Focus on up to date vocabulary 
and dialogues in current contexts.  Practice the language 
skills: listening, speaking, reading and writing and recognize 
the intercultural awareness between Thai and Chinese. 

3(3-0-6) 
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     3.1.5.1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESH201 ทักษะชีวิต 

Life Skills 

 ความหมาย ความส้าคัญของทักษะชีวิต หลักการ แนวคิดและ
ทฤษฎี  ที่ เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์  การพัฒนาตนทั้ งทาง 
ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่าง
ใคร่ครวญสุนทรียสนทนา การสื่อสารอย่างสันติ การเรียนรู้เพ่ือการ
เปลี่ยนแปลงตนเอง การตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองและการก้าว
ข้ามขีดจ้ากัดการแก้ปัญหาความขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะการ
คิดและการคิดเชิงระบบจิตส้านึกต่อส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 
21 สมดุลชีวิตและการเรียน การด้าเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข 
 Meaning and importance of life skills; principles, 
concepts and theories related to human behavior; self-
development in physical, mind, emotional and social 
development; contemplation; dialogue; non- violent 
communication; transformative Learning; self- awareness 
and personal development; conflict resolution; holistic; 
thinking skills and holistic system thinking; public mind; life 
skills in the 21st century; study- life balance, good life and 
happiness. 
 

3(2-2-5) 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา           
Philosophy and Religions 
   ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของปรัชญา
และศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่าง
ระหว่างปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา 
หลักค้าสอนของศาสนาต่าง ๆ น้าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตใน
ระดับบุคคล  ครอบครัว สังคม เพ่ือให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
   Analytical elements of philosophy and religions, the 
relations between philosophy and religions, the real value 

3(3-0-6) 
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of philosophy and religions, teachings and philosophical 
concepts of different  school of philosophy and religions for 
peace of life and peaceful societies. 
 

GESH203 มนุษย์กับความงาม     
Human and Aesthetics  
  แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องต้น  องค์ประกอบทางศิลปะ 
ดนตรี  และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจ้าวัน  
การตระหนักในคุณค่าความงาม 
  Concept and fundamental concepts, theories of 
aesthetics,  elements of art, music,  and performing arts. 
Apply the knowledge of aesthetics in to daily life and realize 
the values of aesthetics. 
 

3(3-0-6) 

GESH204 วัยใส ใจสะอาด      
Youngster with Good Heart 
 การทุจริต การป้องกันการทุจริต จิตส้านึกสาธารณะ การ
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม การมีส่วนร่วม
ของชุมชน  ทักษะกระบวนการคิด  จริยธรรมในสังคม  หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือป้องกันการทุจริต    
 Corruption, corruption prevention, public awareness, 
distinction of self- interest and common interest, community 
participation, critical thinking skills, social morality, sufficiency 
economy philosophy for preventing corruption. 
 

3(3-0-6) 

GESH205 นักสืบชุมชน   
Community Detective 
 ความหมายและความส้าคัญของทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น การสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น 
การบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น  

3(2-2-5) 
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 Definition and Importance of local Information, local 
wisdom, local sources information, searching for local 
information, local information management  process, local 
information services and dissemination. 
 

GESH206 
 

มนุษยชาติ   
Humankind 
 เผ่าพันธุ์มนุษย์อารยธรรมวิถีชีวิต/วัฒนธรรมความสัมพันธ์
และการสื่อสารระหว่างกันของมนุษยชาติ การใช้ชีวิตแบบไม่ตระหนก 
ทักษะการด้ารงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุม
สภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์การเข้าใจปัญหาและการปรับตัวเองเพ่ือ
ความอยู่รอดในทุกสถานการณ์ 
 Race of Mankind, civilization, way of life/ culture, 
relations and communication between humanity; Living on 
the basis of ethnic differences, culture and religion; Keeping 
up with the situation; Awareness; Living skills in normal and 
critical conditions; Controlling human emotional states; 
Understanding problems and adjusting itself to survive in 
every situation. 
 

3(3-0-6) 

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์   
Cyber Security and Confidentiality 
 ความหมาย ความส้าคัญของความปลอดภัยทางเทคโนโลยี 
ยุคดิจิทัล การใช้สารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย  
แนวทางการป้องกันภัยคุกคามในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี 
การวิเคราะห์ และกลั่นกรองข่าวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี และการ
รู้ เท่าทันข่าวปลอมในยุคดิจิทัลที่ เกิดจากการใช้สื่อเทคโนโลยี   
จึงจ้าเป็นต้องมีความรู้ และทักษะเหล่านี้เพ่ือให้อยู่รอดโดยไม่ตกเป็น
เหยื่อทางอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 Precise definition and considerable importance of 
digital technology security, reasonable use of information, 

3(2-2-5) 
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ways to prevent threats in the digital age caused by the 
usage of technology.  Content analysis and preventive 
screening of information from technological media and 
knowing about fake news in the digital age caused by the 
use of technology media.  It is necessary to genuinely have 
these knowledge and necessary skills to survive without 
being a victim of electronic crime. 
 

GESH208 นวัตกรรมท าเองได้   
Do it yourself Innovations 
 การคิดแบบสร้างสรรค์ ประเภท รูปแบบและองค์ความรู้ของ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรม
ด้วยตัวเองจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น การทดสอบ
นวัตกรรม การประยุกต์ใช้นวัตกรรมกับงานชุมชนในท้องถิ่น งาน
อาชีพและชีวิตประจ้าวัน ตลอดจนกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีออกสู่ตลาดเพื่อการพาณิชย์ 
 Creative thinking, knowledge, the model of 
innovation and technology, process design and creative 
innovation by myself from waste materials or easy to find 
materials in local, innovation testing and innovation 
application for community, careers, and daily life as well as 
strategic management and technology for commercial. 
 

3(2-2-5) 

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่ 
Local Culture and Modern Identity 
  ประวัติความเป็นมา  ความเชื่อ  ศิลปะและวัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม  และอัตลักษณ์ท้องถิ่น
ตามแหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 
  History, belief, arts and culture, tradition, wisdom, 
arts environment and local identity from the community 
learning center. 

3(3-0-6) 
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     3.1.5.1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESS301 
 
 

การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่ 
Living in Modern Society 
 แนวความคิด รูปแบบ ทักษะในการด้าเนินชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี  ต่อต้านทุจริต  จิตสาธารณะ 
การแก้ไขสถานการณ์  ตระหนักถึงการด้าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่
แนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจ้าวัน การปรับตัวเข้ากับสังคม
สมัยใหม่และสถานการณ์ทางสังคม 
 Concepts, values of life, life skills in current 
societies, behaviors as a good citizen, anti- corruption, 
public mind, problem- solving skills, and the awareness of 
living in modern societies. Introduce practical guidelines in 
everyday life and self- adaptation in modern societies and 
social situations. 
 

3(3-0-6) 

GESS302 
 

ท้องถิ่นของเรา 
Our Local 
 ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ สังคม 
เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา และหรือ
จังหวัดสตูล เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด้าริ การสร้าง 
จิตสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหน้าที่พลเมือง 
 Study Songkhla and Satun in terms of history, 
physical features, characteristics, ecology, society, 
economy, cultures, and ways of life of people around 
Songkhla Lake and in Satun.  Sufficiency economy, royal 
projects, public mind enhancing virtues, ethics and civic 
duties are also focused. 
 
 
 

3(3-0-6) 
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GESS303 
 

อาเซียนร่วมใจ 
ASEAN Together 
 ที่มาของของดินแดนต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน ลักษณะ
ของสังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอก
ภูมิภาคอาเซียน ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพล
ต่ออุตสาหกรรมบริการ แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดนวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริการของประเทศ  
ต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน 
 The origin of lands in the ASEAN community and 
the characteristics of multicultural societies in the ASEAN 
community and alliances outside the ASEAN region. Social, 
cultural and political factors influencing on the service 
industry are also focused.  Emphasize on the ideas 
contributing to service innovations and the factors resulting 
in service innovation and service innovation in other 
countries in ASEAN. 
 

3(3-0-6) 
 

GESS304 
 

ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
The King’s Philosophy for Sustainable Development 
 หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 
10 ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์
พระราชาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ รัชกาลที่ 9 หลัก
วิธีการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
หลักการทรงงาน 23 ข้อ การบูรณาการเพ่ือประยุกต์ใช้จากตัวอย่าง
วิชา “9 หน้า จากศาสตร์พระราชา” โดยการปฏิบัติภาคสนามเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น 
 The King’s philosophy for sustainable development 
focusing on the study of the principles based on the royal 
policy of King Rama X (His Majesty King MahaVajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun) .  Meaning, principles, theories 

3(2-2-5) 
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and practices of the King’ s Philosophy derived from the 
Royal Projects of King Rama IX ( His Majesty King 
BhumibolAdulyadej)  are discussed.  The core principles of 
understanding, accessibility and development and 
philosophy of sufficiency economy are also studied.  The 
23 principles of His Majesty's works, integrated applications 
of the 9 progression principles based on King Rama IX’ s 
philosophy are also practiced by attending field trips for 
local development. 
 

GESS305 
 

เจ้าสัวน้อย 
Young Entrepreneurship 
 การเลือกธุรกิจสมัยใหม่ การเตรียมความพร้อมเพ่ือด้าเนิน
ธุรกิจ นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาด
ยุค 4.0 
 Modern business options,  business preparation, 
innovation and business management.  Financial provision, 
business environment analysis, trends of economy and 
markets in Thailand 4.0 are also focused. 
 

3(3-0-6) 
 

GESS306 
 

กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองท่ีดี   
Laws and Creating Good Citizenship 
 ศึกษาวิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนูญ
และสิทธิขั้นพ้ืนฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
 Evolution of law, human rights, constitutional law 
and fundamental rights based on the constitution. Enhance 
learners to have virtues and morality in order to prevent 
corruption. 
 
 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

GESC401 
 

การคิดในยุคดิจิทัล     
Thinking in The Digital Age 

ความหมายของการคิด ปัจจัยพ้ืนฐานของการคิด ลักษณะ
ของการคิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การ
ประยุกต์ทางคณิตศาสตร์เพ่ือการแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน ชีวิตใน
ยุคดิจิทัล การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้น
สารสนเทศและการประยุกต์ใช้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกัน
ตนเองในยุคดิจิทัล 

Meaning of thinking, basic factors of thinking, types 
of thinking, thinking process, logic and reasoning.  Practice 
the mathematical application to solve daily life problems. 
Life in the digital age, the use of digital devices and  
online applications, information searching and applying,  
e-business as will as self-protection in the digital world. 

 

3(2-2-5) 

GESC402 
 

โปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ   
Office Automations 
 ความรู้ เกี่ ยวกับส้ านั กงานอัตโนมัติ  การประยุกต์ ใช้
คอมพิวเตอร์ในส้านักงาน การใช้โปรแกรมประมวลผลค้าเพ่ือจัดการ
งานเอกสาร การใช้โปรแกรมตารางค้านวณอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการ
ท้างาน โปรแกรมน้าเสนอ โปรแกรมสื่อสารในส้านักงาน โปรแกรม
ประยุกต์บนคลาวด์ 
 Office automation content and apply computer 
skills to the office work by using word processing program 
to manage documents, spreadsheet program for work, 
presentation program, communication program in the 
office, and cloud applications for information storage. 
 
 

3(2-2-5) 
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GESC403 
 

ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม     
Modern Lifestyle and Environment  
 การประยุกต์ความรู้เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
และภัยพิบัติ  เ พ่ือสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
ทรั พยากรธ ร รมชาติ และสิ่ ง แ วดล้ อม  ร วมถึ ง กา รอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ให้สอดคล้องกับการ
ด้าเนินชีวิตยุคใหม่ 
 Apply the fundamental knowledge of science and 
technology to analyze the situations of natural resources, 
environments and disasters to raise responsibility 
awareness for natural resources, and environments, 
including natural resource conservation and disaster 
management to be in accordance with modern lifestyles. 
 

3(2-2-5) 

GESC404 
 

สุขภาพทันยุค 
Modern Health 

ความรู้ เกี่ยวกับสุขภาพ ความสุข ความเครียดและการ
จัดการความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้ พ้ืนฐาน
เกี่ยวกับอาหาร การบริโภคอาหาร การออกก้าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 Health knowledge, happiness, stress and stress 
management, health safety, the fundamental knowledge 
of food, food consumption and exercise. 
 

3(2-2-5) 
 

GESC405 
 

นักค้นคว้าข้อมูล 
Information Explorers 
 การใช้เทคโนโลยีเพ่ือสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้ Database 
Searching, OPAC แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ข้ อ มู ล โ ด ย ใ ช้  Google 
Application และ Application อ่ืน ๆ ในการจัดการข้อมูล การเขียน
บรรณานุกรม ทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้งการ
น้าเสนอสารสนเทศในรูปแบบที่หลากหลาย 

3(2-2-5) 
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 The Information technology literacy ( Database) 
Searching, OPAC, and information management by using 
Google applications and others.  Writing citation and 
bibliography is practiced.  Skills of using information 
ethically are focused as well as the information 
presentation in different forms is trained. 
 

GESC406 
 

รู้ทันโลก 
World Knowledge 
 การด้าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์ และสรรพสิ่ง การใช้
พลังงาน ในชีวิตประจ้าวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบที่น้าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความ
ยั่งยืน 
 Explore lifestyles in the fast changing world.  The 
understanding of the relationship between nature, human 
and all other things are also included. The use of energy in 
daily life and ecosystem as well as the knowledge of World 
science leading to the change towards sustainable 
lifestyles will be discussed. 
 

3(2-2-5) 

GESC407 
 

นวัตกรรมการเกษตร 
Agriculture Innovation 
 ความส้าคัญของการเกษตรในชีวิตประจ้าวัน ธุรกิจเกษตร
เบื้องต้น เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
การเกษตร เกษตรเพ่ือนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการ
ประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร
และนวัตกรรม 
 Importance of agriculture in daily life, basics of 
agricultural business, alternative agriculture and 
biodiversity in the agricultural systems, agriculture for 

3(2-2-5) 
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recreation, safe agriculture, application of local 
wisdom and revolution in agricultural technology and 
innovation. 
 

GESC408 
 

การจัดการธุรกิจออนไลน์   
Online Business Management 
 จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน์ ทิศทางและ
แนวโน้มตลาดออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบ
สื่อเพ่ือธุรกิจออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบ 
โลจิสติกส์กับธุรกิจออนไลน์ 
 Stimulate the online business startup inspiration. 
Discuss the online market directions and trends, online 
business financial instruments, online business media 
designs, online business data analysis and online business 
logistic systems. 

3(2-2-5) 

 

   3.1.5.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
                             3.1.5.2.1 กลุ่มวิชาแกน                                                                                       

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4131014 ฟิสิกส์พื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental  Physics    
  กลศาสตร์ งานและพลังงาน การสั่นและคลื่น เสียง กลศาสตร์

ของไหล อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ฟิสิกส์ 
ยุคใหม่ เพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันและวิชาชีพของผู้เรียน 
แต่ละสาขา 

Mechanics, 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 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4131015 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1(0-3-2) 
 Fundamental  Physics Laboratory  
 ปฏิบัติการซึ่งเน้นในเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชาฟิสิกส์

พ้ืนฐาน     
         Experiment emphasizing in context of the subject of 
fundamental physics 

 

   

4134720 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Geographic Information System  
          แผนที่ หลักการ และแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

การจัดการฐานข้อมูงเชิง พ้ืนที่  ระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์  
โครงสร้างฐานข้อมูลและฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ฟังก์ชันของระบบ 
การน้าเข้า การแก้ไขและการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์ การน้าเสนอ
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 

 

   

4231105 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 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4231106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน  1(0-3-2) 

 Fundamental Chemistry Laboratory  

 เทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือพ้ืนฐาน เทคนิคการแยก
สารแบบต่าง ๆ การสกัด โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การทดสอบ
คุณสมบัติทางกายภาพของสาร 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 

 

   

4331118 ชีววิทยาพื้นฐาน 3(3-0-6) 
 Fundamental Biology  
           วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบ

ทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์  โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ 
หลักการถ่ายทอดทางพันธุกรรม กลไกของวิวัฒนาการ การจ้าแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 
          Scientific methods, properties of organism, chemical 
substance in organism, cell, structure and function of plants 
and animals, genetic heredity, mechanisms of evolution, 
classification of organism, ecology and behavior 

 

   

4331119 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน 1(0-3-2) 
   ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ 

สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การแบงเซลล์ การ
จ้าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และพฤติกรรม 
           Laboratory of scientific methods, microscope, 
chemical substance in organism, cell, plant and animal 
tissues, cell division, classification of organism, ecosystem 
and behavior. 
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4511201 รากฐานคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Foundation of Mathematics  

           พีชคณิตเบื้องต้น ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์  เซต  ระเบียบ
วิธีการพิสูจน์เบื้องต้น  
          Elementary algebra; symbolic logic; sets; basic 
methods of proof 

  

   

4511401 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 Calculus 1  
     ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชัน 

ตัวแปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 
 Limits and continuity of functions, derivatives of 

single variable function and applications, integrals of single 
variable function 

 

   

4511402 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus 2  
 รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4511401 แคลคูลัส 1 

Pre – requisite : 4511401 Calculus 1 
 

     เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ ล้าดับและ
อนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
หลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย  

 Techniques of integration; applications of integration; 
sequences and series; function of several variables; limits and 
continuity of several variables; partial derivative 
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                3.1.5.2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                                                                
                             (1) วิชาเฉพาะด้านบังคับ                                                                

 รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ 3(3-0-6) 
 New Venture Creation and Entrepreneurship  
     ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ องค์ประกอบในการ

ประกอบธุรกิจ ได้แก่ การตลาด  การผลิต  การบริหารทรัพยากร
มนุษย์ การบัญชีและการเงิน การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมใน
การประกอบธุรกิจ  รูปแบบและแนวทางในการสร้างธุรกิจ SMEs 
พ้ืนฐานแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ  การวิเคราะห์ปัญหาและ
โอกาสของการเป็นผู้ประกอบการ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ
ประกอบธุรกิจ  รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 

      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  

    

   

4512201 หลักการทางคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 

 Principles of Mathematics    
             ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์และระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้

ตัวแบบจากหัวข้อ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฎีจ้านวน
เบื้องต้น 
            Symbolic logic and methods of proof using the 
models from sets, relations, functions and basic number 
theory 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4512301 พีชคณิตเชิงเส้น        3(3-0-6) 
 Linear Algebra    
     เมทริกซ์และดี เทอร์มิแนนต์  ระบบสมการเชิงเส้นและ 

การด้าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิ เวกเตอร์  การแปลงเชิงเส้น   
ค่าลักษณะเฉพาะ เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ การประยุกต ์

    Matrices and determinants; linear equations systems 
and elementary operations; vector spaces; linear 
transformations; eigenvalues; eigenvectors; applications 

 

 

4512302 ทฤษฎีจ านวน  3(3-0-6) 

 Number Theory  

     จ้านวนเต็ม การหารลงตัว สมการไดโอแฟนไทน์ เชิงเส้น  
สมภาค ฟังก์ชันเลขคณิต รากปฐมฐานและดรรชนีเลขคณิต 

    Integers; divisibility; linear Diophantine equations; 
congruences; arithmetic functions; primitive root and 
arithmetic index 

 

   

4512401 แคลคูลัสขัน้สูง 3(3-0-6) 
 Advance Calculus   
 รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4511402 แคลคูลัส 2 

Pre – requisite : 4511402 Calculus 2 
 

     ปริภูมิยุคลิด เวกเตอร์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและ
การหาปริพันธ์ในระบบต่าง ๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ทฤษฎี
บทปริพันธ์ 

     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 
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4512601 สมการเชิงอนุพันธ์     3(3-0-6) 
 Differential Equations  
 รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4511402 แคลคูลัส 2 

Pre – requisite : 4511402 Calculus 2 
 

   สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่
สอง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต์  สมการเชิงเส้นที่
มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการ
แปลงลาปลาซ และการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการ
เชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

  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 

 

   

4513001 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 English for Mathematics  
           ภาษาอังกฤษส้าหรับงานวิชาการทางคณิตศาสตร์ ศัพท์

วิชาการทางคณิตศาสตร์ หลักการและเทคนิคการอ่านงานวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ที่ เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านงานวิชาการทาง
คณิตศาสตร์จากต้ารา วารสารและการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต แล้ว
น้าเสนอผลการอ่าน 
          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 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4513301 พีชคณิตนามธรรม       3(3-0-6) 
 Abstract Algebra   
     กรุป  ริง  ฟีลด์ การประยุกต์ 

    Groups; rings; fields; applications 
 

   

4513401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 
 Mathematical Analysis  
 รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4511401 แคลคูลัส 1 

Pre – requisite : 4511401 Calculus 1 
 

      ระบบจ้านวนจริง ทอพอโลยีของจ้านวนจริง ล้าดับของจ้านวน
จริง อนุกรมของจ้านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และ
ปริพันธ์รีมันน์  

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

 

   

4513402 ตัวแปรเชิงซ้อน        3(3-0-6) 
 Complex Variables  
 รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4511402 แคลคูลัส 2 

Pre – requisite : 4511402 Calculus 2 
 

     ระบบจ้านวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรม 
ลอเรนต์ ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประยุกต์  การส่งคงรูป 

    Complex number system; differentiation; integration; 
  Laurent series; residues theorem and applications; 
conformal mappings 

 

   

4513601 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข      3(3-0-6) 
 Numerical Methods  
     การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการแบบไม่

เชิงเส้น  ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น  การประมาณค่าในช่วง 
การประมาณค่าก้าลังสองน้อยที่สุด  อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข  
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ 
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      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 

 

   

4514901 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 1(0-3-2) 
 Seminar in Mathematics   
          การศึกษาและรวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยทาง

คณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล จัดท้ารายงาน น้าเสนอและ
อภิปรายในชั้นเรียน 
          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  

 

   

4514902 วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1(0-3-2) 
 Research Methodology  in Mathematics  
            ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ใน

งานวิจัย เทคนิคการเขียนหัวข้อวิจัย เค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย 
บทความวิจัย และการเผยแพร่ในรูปแบบอ่ืน ๆ การฝึกปฏิบัติ และ
การสอบเค้าโครงวิจัย  เพ่ือด้าเนินงานวิจัยต่อไปในรายวิชาวิจัยทาง
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 ; to perform research in course of Research  in 
mathematics 
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4514903 วิจัยทางคณิตศาสตร์ 3(0-6-3) 
 Research in Mathematics  
 รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4514902 วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ 

Pre – requisite : 4514902  Research Methodology  in 
                      Mathematics 

 

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

 

   

4522201 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(3-0-6) 
 Probability and Statistics  
    ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม  

การแจกแจงตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง และต่อเนื่อง  
    Probability; probability distribution of random 

variables; discrete and continuous of random variable 
distribution 

 

   

4522202 สถิติวิเคราะห์       3(3-0-6) 
 Statistical Analysis  
            การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ

แปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติไม่อิง
พารามิเตอร์ 

     Estimation; hypothesis testing; analysis of variance; 
regression; correlation; Chi- squares test; nonparametric 
statistics 

 

   

4611340 การแก้ปัญหาและการโปรแกรมเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Problem Solving and Basic Programming  

      หลักการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนวิธี เครื่องมือในการเขียน 
ขั้นตอนวิธี วงจรการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง    
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 ค้าสั่งควบคุมและแถวล้าดับ      
    Problem solving with algorithms, tools that describe 

algorithms, program development life cycle, structured 
programming, control statement, and array 

 

   

                          (2.2)  วิชาเฉพาะด้านเลือก                                                                
4512202 ทฤษฎีเซต       3(3-0-6) 

 Set Theory 
    การสร้างทฤษฎีเซตโดยระบบสัจพจน์  สัจพจน์ของการเลือก  

เซต อันดับ จ้านวนเชิงการนับ จ้านวนเชิงอันดับที่ 
    Creating set theory by axiom systems; axiom of 

choices; sets; order; cardinal numbers; ordinal numbers 

 

   

4512303 รากฐานเรขาคณิต                                         3(3-0-6) 
 Foundation of Geometry  
          ระยะทาง สมภาค ความคล้าย พ้ืนที่ หลักการของเรขาคณิต 

ระบบเรขาคณิตแบบยุคลิค การสร้างทางเรขาคณิต  การแปลงทาง
เรขาคณิต  อสมการเรขาคณิต 
          Distance; congruences; similarity; area; principle of 
geometry; euclidean geometry systems; geometric 
construction; geometric transformations; geometric  
inequalities 

 

   

4512602 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Mathematical Packages  
     การใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพ่ือการประยุกต์ใช้ใน

การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
   Using mathematical packages  for apply in solving 

mathematic problems. 
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4513302 ทฤษฎีจ านวนขั้นสูง  3(3-0-6) 

 Advance number theory  

 รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4512302  ทฤษฎีจ านวน 
Pre – requisite : 4512302 Number Theory 

 

     ส่วนตกค้างก้าลังสองและกฎส่วนกลับก้าลังสอง สัญลักษณ ์
จาโคบี เศษส่วนต่อเนื่อง สมการไดโอแฟนไทน์ไม่เชิงเส้น การประยุกต์ 

    Quadratic residues and quadratic reciprocity law; 
Jacobi symbol; continued fractions; nonlinear Diophantine 
equations; applications 

 

   

4513501 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics 

    การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความสัมพันธ์เวียนเกิด  
ฟังก์ชันก่อก้าเนิด แนวคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีกราฟ พีชคณิตบูลีน วงจร
ผสม ตัวแบบคณนา 

    Permutation and combination; recurrence relations; 
generating functions; basic concepts of graph theory; 
Boolean algrebra; logic circuits; computational model 

 

   

4513502 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 3(3-0-6) 
 Graph Theory and Applications  
     กราฟ สภาพเชื่อมโยงของกราฟ ทัวร์  ต้นไม้  การจับคู่   

การระบายสี กราฟระบุทิศทาง ข่ายงาน การประยุกต ์
    Graphs; connectivity of graphs; tours; trees; 

matching; coloring; directed graphs; network; applications 

 

   

4513602 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 
 Mathematical Modeling  
     ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อ

การแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัญหา การวางนัยทั่วไปและ
การตรวจสอบ  การสรุปเป็นตัวแบบ การแปลความหมายของค้าตอบ 
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     Algorithm and technique in mathematical modeling 
for solving several problems; problem analysis; 
generalization and checking; include to mathematical 
model; Interpreting its answers 

 

   

4513603 คณิตศาสตร์การเงิน 3(3-0-6) 
 Mathematics of Finance  
     พื้นฐานของทฤษฎีดอกเบี้ย พื้นฐานของทฤษฎีค่ารายงวด 

อัตราผลตอบแทนของการลงทุน วิธีการช้าระเงินกู้ การประยุกต์ของ
ทฤษฎีดอกเบี้ย หัวข้ออ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 

    Basics of interest theory; basics of annuity theory; 
rate of return of aninvetment; loan repayment methods; 
applications of interest theory; other interesting topics  

 

   

4513604 คณิตศาสตร์ประกันภัย      3(3-0-6) 
 Mathematics Insurance  
     ทฤษฎีและหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการประกันภัย ทฤษฎี 

ความน่าจะเป็นของการประกันภัย ความหมายและลักษณะของการ
ประกันภัย การประกันภัยและการประกันภัยอ่ืน ๆ ความน่าจะเป็น
ของการมีชีวิตและการตาย การคิดดอกเบี้ย ตารางมรณะ ค่ารายปี 
การค้านวณค่าประกันภัยแบบต่าง ๆ เงินส้ารองประกันชีวิต 

   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 

 

   

4513701 แนวโน้มทางคณิตศาสตรศึกษา               3(3-0-6) 
 Trends in Mathematics Education  
            นวัตกรรม เนื้อหำ วิเครำะห์และอภิปรำยถึงแนวโน้มและกำร

เปลี่ยนแปลงที่เก่ียวข้องกับกำรเรียนกำรสอนคณิตศำสตร์ 
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           Innovation, content, analyze and discuss on trends 
and changes related to teaching mathematics 

 

   

4513702 การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน              3(2-2-5) 
 School Mathematics Teaching  
            การวิเคราะห์หลักสูตร จิตวิทยาการเรียนรู้  วิธีสอนและ

เทคนิคการสอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การผลิตและการใช้สื่อ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการชั้นเรียน ฝึกปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ใน
ระดับโรงเรียน  
           Curriculum analysis; learning psychology; teaching 
methods and technique for teaching mathematics; skills 
and process of mathematics; production and use of 
instruction media; measurement and assessment of 
mathematics learning; designing learning plans; classroom 
management; practice in teaching school mathematics 

 

   

4513703 กิจกรรมคณิตศาสตร์             3(2-2-5) 
 Mathematics Activities  
           ความรู้เบื้องต้นการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ขั้นตอนการจัดค่าย

คณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรม ทั้งกิจกรรมวิชาการและกิจกรรม
นันทนาการ การผลิตสื่อและอุปกรณ์เพ่ือจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  
การน้าเสนอสื่อและอุปกรณ์ที่ผลิต การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
เชิงปฏิบัติการ สรุปและการประเมินผลการจัดค่ายคณิตศาสตร์ 
           Basic knowledge in organizing mathematics camps, 
steps in organizing mathematics camps, design both 
academic activities and recreation activities, production of 
media and equipment for organizing mathematics camp 
activities, presentation of media and production equipment,  
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 organizing the practical mathematics camp activities in 
schools, summary and evaluation of mathematics camps 

 

   

4514904 หัวข้อทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
 Topics in Mathematics   
      หัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่ไม่ได้

ระบุในหลักสูตร 
     Topics in mathematics or statistics of special 

interest without course. 

 

   

4523301 การวิเคราะห์การถดถอย      3(2-2-5) 
 Regression Analysis   
            กำรวิเครำะห์เชิงเดียวและเชิงพหุคูณ กำรสร้ำงตัวแบบ

ที่เหมำะสม กำรใช้ตัวแปรหุ่น กำรวิเครำะห์กำรถดถอยไม่เชิงเส้น กำร
ประยุกต์โปรแกรมส ำเร็จรูป 
           Simple linear regression analysis; multiple linear 
regression analysis; fit modeling; using dummy variable; 
nonlinear regression analysis; computer software 
applications 

 

   

4523302 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา 3(2-2-5) 
 Times Series Analysis  
     แนวคิดพ้ืนฐานในการพยากรณ์  การพยากรณ์เชิงปริมาณ  

เทคนิคการปรับเรียบโดยวิธี เฉลี่ ยเคลื่อนที่  วิ ธีท้ าให้ เรียบแบบ 
เ อ็ กซ์ โปเนนเชี ยล การใช้ ตั วแบบโฮลต์ และตั วแบบวินเตอร์   
การพยากรณ์กรองปรับได้อนุกรมเวลาแบบฉบับ การพยากรณ์โดยอนุกรม
เวลาบ๊อกซ์-เจนกินส์ การประยุกต์โปรแกรมส้าเร็จรูป      

     Basic concepts of forecasting; quantitative forecasting; 
smoothing techniques using method moving average; 
exponential smoothing methods; Holt’ s model; Winters’ 
model; adaptive filtering; classical time series; Box-  Jenkins 
time series forecasting; computer software applications    
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4523303 การออกแบบการทดลอง 3(2-2-5) 
 Experimental Design   
    หลักการวางแผนการทดลอง แผนแบบเชิงสุ่มบริบูรณ์ แผน

แบบบล็อกเชิ งสุ่ มบริบู รณ์  แผนแบบจัตุ รั สละติน  แผนแบบ 
แฟกทอเรียล แผนแบบสปลิตพล็อต  การเปรียบเทียบเชิงพหุคูณ การ
วิเคราะห์เมื่อมีค่าสูญหาย การประยุกต์โปรแกรมส้าเร็จรูป 
          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; computer 
software applications 

 

   

4523401 การวิจัยด าเนินการ  3(2-2-5) 
 Operations Research   
     ตัวแบบการวิจัยด้าเนินงาน ก้าหนดการเชิงเส้น ปัญหาคู่กัน 

การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดงาน  การ
ตัดสินใจและทฤษฎีเกม การประยุกตโ์ปรแกรมส้าเร็จรูป 

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

 

   

4612440 โครงสร้างข้อมูล 3(2-2-5) 
 Data Structure  
 รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน  : 4611340  การแก้ปัญหาและการ 

                                      โปรแกรมเบื้องต้น 
Pre –  requisite :  4611340 Problem Solving and Basic 
                          Programming 

 

      การออกแบบและการจัดการโครงสร้างข้อมูลภายใน
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ แถวล้าดับ กองซ้อน แถวคอย รายการ ต้นไม้ 
กราฟ การเรียงล้าดับ และการค้นหา 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

     Design and manipulate data structure in computer: 
array, stack, queue, list, tree, graph, sort and search 

 

   

4613443 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5) 
 Database Systems  
     แนวคิดของระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม

ระบบฐานข้อมูล แบบจ้าลองฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูล นอร์มัลไลเซชัน ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล  ความคง
สภาพของฐานข้อมูล ความปลอดภัยของฐานข้อมูล การประยุกต์ใช้
งานระบบฐานข้อมูล ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลโนเอสอิวแอล  

   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, database system 
applications, introduction to NoSQL 

 

   

4661131 พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล     3(2-2-5) 
 Fundamentals of Information Technology and Digital 

Innovation 
 

      องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ภาพรวมการท้างาน
ของระบบปฏิบัติการ การจัดการข้อมูล เทคโนโลยีฐานข้อมูล แนวคิด
พ้ืนฐานส้าหรับการสร้างโปรแกรม การสื่อสารข้อมูลและระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ นโยบาย
เทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในงานส้านักงาน และ
ประเด็นทางด้านจริยธรรม กฎหมาย และสังคมกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
           Computer system components, operating system 
overview, data management, database technology, basic 
concepts of computer programming, data communication 
and computer network system, modern information  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 technology, information technology policies, the use of 
software packages in workplaces, and issues of ethics, law, 
and society in information technology 

 

   

4662233 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก        3(2-2-5) 
 Computer Graphic Design  
    หลักทฤษฎี สี เส้น และภาพ การวาดภาพ การจัดองค์ประกอบ

ภาพ การออกแบบชนิดและการจัดการไฟล์ภาพ กระบวนการการผลิต
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้ความรู้การผลิตชิ้นงาน การใช้
โปรแกรมส้าเร็จรูปส้าหรับการท้างานด้วยกราฟิก 

   The theory of color, line, and image, drawing, 
composition, designing of image types and management of 
image files, process of producing electronic media, applying 
knowledge in production work, and using graphics software 
in graphic works 

 

   

4663236 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น  3(2-2-5) 
 Basic of Data Science  
   บทบาทและความส้าคัญของนักวิเคราะห์ข้อมูล แมทชีนเลิร์

นนิงอัลกอริทึม เทคนิคและเครื่องมือในการท้าแมทชีนเลิร์นนิง การ
เตรียมข้อมูลส้าหรับการท้าแมทชีนเลิร์นนิง การสร้างตัวแบบส้าหรับ
การท้านายจากข้อมูลที่มีอยู่จริงและการประเมินผลตัวแบบ การ
แก้ปัญหาเฉพาะอย่างโดยใช้เทคนิคทางแมทชีนเลิร์นนิงที่เหมาะสม 

  Roles and importance of a data scientist, standard 
machine learning algorithms, machine learning tools and 
software packages, data cleaning and exploratory data 
analysis, learn predictive models from real world datasets 
and evaluate learned models, choose and use a suitable 
machine learning technique to solve a particular real world 
problem 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4663337 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 3(2-2-5)                                      
 Web Application Development with Software Packages  
           สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคชั่น เฟรมเวิร์กการพัฒนาเว็บ

แอปพลิเคชั่นสมัยใหม่, พ้ืนฐานการออกแบบรูปแบบและเนื้อหา การ
ติดตั้งและการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคชั่นด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปและส่วน
ขยายที่เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้และการบริหารจัดการบนอินเทอร์เน็ต 
การส้ารองข้อมูลและการกู้คืน 
            Web application architectures, modern web 
application development frameworks, fundamental of 
design patterns and contents, installation and configuration 
of web application with related software packages and 
extensions, implementation and management on Internet, 
backup and restoration 

 

   

                               3.1.5.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                                         
  

4514801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์  2(1-2-3) 
 Preparation  for Field Experience in Mathematics   
           ก า ร เ ต ร ีย ม ค ว า ม พ ร ้อ ม ข อ ง ผู ้เ ร ีย น ก ่อ น อ อ ก ฝ ึก

ประสบการณ์วิชาชีพ โดยฝึกทักษะที่ท้าให้เกิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน การเลือกสถานประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ 
เทคนิคการเขียนรายงานและการน้าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และ
การพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ 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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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

4514802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์   6(540) 
 Field Experience in Mathematics   
 รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4514801 การเตรียมฝึกประสบการณ์  

                                  วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ 
Pre – requisite : 4514801  Preparation  for Field  
                      Experience in Mathematics 

 

           การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซึ่ง
อาจเป็นหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผู้ เรียนได้เรียนรู้การ
แก้ปัญหาในการท้างาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการ
น้าความรู้ ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไป
ประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          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 

 

   

4514803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
 Cooperative Education Preparation in Mathematics  
      กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการฝึกสหกิจ

ศึกษา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ และ
กระบวนการของสหกิจศึกษา ความรู้พ้ืนฐานและเทคนิคในการสมัคร
งาน ความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการน้าเสนอ การเขียนรายงาน 

     Activities to prepare student for cooperative education; 
strategy is giving knowledge concerning principles, concepts, 
regulations and processes of cooperative education; basic  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 

 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 
 

 

4514804 สหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์ 6(640) 
 Cooperative Education  in Mathematics  
 รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4514803 การเตรียมความพร้อมสหกิจ 

                                     ศึกษาทางคณิตศาสตร์ 
Pre – requisite :  4514803  Cooperative Education  
                         Preparation in Mathematics 

 

     การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานชั่วคราว สามารถจัดท้า
รายงาน น้าเสนอความก้าวหน้า และผลส้าเร็จของโครงงานที่ได้รับ
มอบหมาย เรียนรู้การแก้ปัญหาในการท้างาน การปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร และการน้าความรู ้ความสามารถรวบยอดจาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    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  : รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน หมายถึง รายวิชาที่นักศึกษาต้องเรียนมาก่อนโดยได้ระดับ
คะแนนไม่ต่้ากว่า D 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
    3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
การส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน(ขั้นต่ า) 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

สถาบัน ปี 
พ.ศ. 

2564 2565 2566 2567 2568 

1 นางสาวภัทราวรรณ  เพชรแก้ว 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ด. 
วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์
คณิตศาสตร ์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2559 
2555 
2553 

30 30 30 30 30 

2 นางสาวศิรฉัตร  ทิพย์ศร ี
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ ปร.ด. 
 

ศษ.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
 
คณิตศาสตร์ศึกษา 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2559 
 

2549 
2545 

30 30 30 30 30 

3 นายอดิศักดิ์   เด็นเพ็ชรหน๋อง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
 

วท.บ. 

คณิตศาสตร์ประยุกต ์
 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี
มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี
พระจอมเกล้าธนบุร ี

2554 
 

2552 

30 30 30 30 30 

4 นายสานิตย์  ฤทธิเดช 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์และสถติ ิ
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2550 
2545 

30 30 30 30 30 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

คุณวุฒิ วิชาเอก/สาขา 
การส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน(ขั้นต่ า) 
(ชม./สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

สถาบัน ปี 
พ.ศ. 

2564 2565 2566 2567 2568 

5 นางสาวศรณัยา    เฮงสวสัดิ ์
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์และสถติ ิ
ศึกษาศาสตร์
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2552 
2550 

30 30 30 30 30 

6 นายธีรพล  บัวทอง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์และสถติ ิ
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2551 
2547 

30 30 30 30 30 

7 นำยธีระพงค์ คงเกื้อ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

คณิตศาสตร์และสถติ ิ
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2556 
2550 

30 30 30 30 30 

8 นำงสำยใจ  เพชรคงทอง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ กศ.ม. 
ค.บ. 

คณิตศำสตร ์
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัทักษิณ 
สถาบันราชภฏัสงขลา 

2547 
2545 

30 30 30 30 30 

9 นำงสำวปิยธิดำ บุญสนอง 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อำจำรย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

สถิติประยุกต์
คณิตศำสตร ์

มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์
มหำวิทยำลยัสงขลำนครินทร ์

2553 
2550 

30 30 30 30 30 

10 นำงสำวจิรำภรณ์ กวดขัน 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

สถิติ 
คณิตศาสตร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
มหาวิทยาลยัมหดิล 

2543 
2540 

30 30 30 30 30 

11 นำงมำศภินันท์  พันธพ์ิพัฒไพบลูย์ 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

อาจารย ์ วท.ม. 
วท.บ. 

สถิติประยุกต์ 
สถิติ 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒสงขลา 

2539 
2536 

30 30 30 30 30 
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          3.2.2 อาจารย์พิเศษ 
                   ไม่มี 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน  หรือสหกิจศึกษา) 

หลักสูตรได้ก ำหนดรำยวิชำเกี่ยวกับประสบกำรณ์วิชำชีพเพ่ือให้บัณฑิตที่จบกำรศึกษำมี
ประสบกำรณ์ในวิชำชีพก่อนเข้ำกำรท ำงำนจริง โดยแบ่งเป็นรำยวิชำกำรเตรียมฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
และกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ส่วนนักศึกษำที่ร่วมโครงกำรสหกิจศึกษำต้องเรียนในรำยวิชำเตรียม
ควำมพร้อมสหกิจศึกษำและสหกิจศึกษำ โดยนักศึกษำทุกคนต้องลงทะเบียนในกลุ่มฝึกประสบกำรณ์
วิชำชีพนี้ 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
       (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีระเบียบวินัย 
(3) มีจิตส้านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(5) มีจิตสาธารณะ 
(6) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน้ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตร์เฉพาะ 
(7) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน  
(8) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
(9) น้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
(10) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย

ได้อย่างถูกต้องและเพ่ือน้าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(11) มีภาวะผู้น้า โดยสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น้าและสมาชิกที่ดี 
(12) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
(13) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 
(14) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผลการ

แก้ปัญหาและน้าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
(15) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ

สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
(16) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง

เหมาะสมและจ้าเป็น 
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(17) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์   
 4.2  ช่วงเวลา 
   ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

      ระยะเวลำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำ 540 ชั่วโมง หรือสหกิจศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ 640 
ชั่วโมง 

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 ศึกษา ค้นคว้าทางทฤษฎี ท้าโครงงานทางด้านคณิตศาสตร์หรือสถิติ หรือท้าการทดลอง ส้ารวจ
ในหัวข้อทีส่นใจ และสามารถอธิบายทฤษฎีที่น้ามาประยุกต์ในการท้าโครงงาน ประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การท้าโครงงาน  มีขอบเขตโครงงานที่สามารถท้าเสร็จภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
       (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 

(2) มีระเบียบวินัย 
(3) มีจิตส้านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(5) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(6) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน้ามาอธิบายหลักการและทฤษฎีใน

ศาสตร์เฉพาะ 
(7) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 
(8) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
(9) น้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
(10) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลาย

ได้อย่างถูกต้องและเพ่ือน้าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
(11) มีภาวะผู้น้า โดยสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น้าและสมาชิกที่ดี 
(12) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผลการ

แก้ปัญหาและน้าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
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(13) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบการ
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

(14) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจ้าเป็น 

(15) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับสถานการณ์   
 5.3  ช่วงเวลา 
  ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
   3(0-6-3) 
 5.5 การเตรียมการ 
  (1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  (2) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค้าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและ
ประเมินผล 
  (3) จัดให้นักศึกษาน้าเสนอผลการศึกษาปากเปล่าต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการ
ประเมินผล 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  (1) ประเมินผลจำกสอบหัวข้อโครงงำน 
  (2) ประเมินผลจำกควำมก้ำวหน้ำในกำรท ำโครงงำน  
  (3) ประเมินผลจำกกำรน ำเสนอปำกเปล่ำ และจำกกำรเขียนรำยงำน 
  (4) กำรเขำ้ร่วมกิจกรรมของนักศีกษำในกำรน ำเสนอผลงำน 
  (5) อำจำรย์ที่ปรึกษำและคณะกรรมกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำตำมแบบฟอร์ม  
  (6) ผู้ประสำนงำนรำยวิชำรำยงำนผลกำรเรียนของนักศึกษำตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
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หมวดที ่ 4   ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

มีทักษะการใช้ โปรแกรมส้ าเร็ จรู ปทาง
คณิตศาสตร์และสถิติ อาทิ  Latex, Mathlab 
    

- มีการจัดโครงการอบรมส้าเร็จรูปส้าหรับ
โปรแกรม Latex และโปรแกรม Mathlab 
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

- มีการฝึกทักษะการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปใน
รายวิชาต่าง ๆ 

มีความสามารถจัดกิจกรรม/ค่ายทาง
คณิตศาสตร์ 

มีการฝึกและจัดอบรมให้แก่นักศึกษาทุกชั้นปี 

มีบุคลิกภาพ/มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีการจัดกิจกรรมที่ พัฒนาบุคลิกภาพรวมถึง
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่
หลากหลายเพื่อเป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  2.1.1  ด้านด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
    2.1.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ และซื่อสัตย์
สุจริต โดยมีความพอเพียงเป็นฐานในการด้าเนินชีวิต 
     (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
     (3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่า
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
     (4)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจน
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
    2.1.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
     (1)  จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเนื้อหาคุณธรรม จริยธรรม ความ
เสียสละ และความซื่อสัตย์สุจริต 
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     (2)  ประยุกต์การสอนโดยยกตัวอย่างเหตุการณ์ในชีวิตประจ้าวันที่เกิดจาก
การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
     (3)  ฝึกเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมพ้ืนฐาน เช่น ระเบียบวินัย การเข้า
ชั้นเรียนตรงต่อเวลา การแต่งกายสุภาพ มีสัมมาคารวะ มีน้้าใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
     (4)  อาจารย์ผู้สอนปฏิบัติตนโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือ
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักศึกษา 
     (5)  ยกตัวอย่างกรณีศึกษาและจัดกิจกรรมกลุ่ม เช่น การแสดงบทบาทสมมุติ 
    2.1.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

     (1)  อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมและทัศนคติของนักศึกษาทั้งก่อน
และหลังเรียน 

     (2)  อาจารย์ผู้สอนประเมินพฤติกรรมนักศึกษาท้ังในและนอกชั้นเรียน 

     (3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

     (4)  ประเมินจากการบันทึกเวลาเรียน การน้าเสนอหน้าชั้นเรียน ความ
สนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ในขณะเรียน 
  2.1.2  ด้านความรู้ 
    2.1.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
     (1)  มีความรู้ความเข้าใจ สาระส้าคัญของหลักการและทฤษฎีที่ เป็น
พ้ืนฐานชีวิตในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 

     (2)  มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความ
เข้าใจหลักการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่าง
บุคคล และวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

     (3)  สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความ
ต้องการ จากแหล่งที่หลากหลาย 

     (4)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถน้ามาประยุกต์ใช้งานได้จริง      
เพ่ือยกระดับการพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 

     (5)  พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยสามารถ
บูรณาการความรู้ในศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาตนเอง 

     (6)  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเอง
เพ่ิมข้ึน อันจะน้าไปสู่การด้ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 
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    2.1.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้   
     (1)  เน้นกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนเป็นหลัก 
     (2)  ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายปรับเปลี่ยนตามเนื้อหาสาระ 
     (3)  ให้ความส้าคัญกับแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 
     (4)  เน้นกระบวนการเรียนรู้อย่างบูรณาการ 
      (5)  สามารถสืบค้นสารสนเทศให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้ตรงตามความต้องการ 
      (6)  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเป็นรายกลุ่ม/รายบุคคล 
      (7)  บรรยายทฤษฎี หลักการ ยกตัวอย่างประกอบ ให้นักศึกษาน้าเสนอ
ความคิดเห็น และถาม-ตอบในชั้นเรียน 
      (8)  มีความรู้ความเข้าใจ สาระส้าคัญของหลักการและทฤษฎีที่ เป็น
พ้ืนฐานชีวิตในเนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
     2.1.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

     (1)  อาจารย์ผู้สอนประเมินนักศึกษาจากผลการทดสอบ การสังเกต
พฤติกรรมในชั้นเรียน เช่น ความตั้งใจ ความเอาใจใส่ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

      (2)  ประเมินผลจากงานที่มอบหมายให้ท้า แบบฝึกหัด การสอบย่อยสอบ
กลางภาคและสอบปลายภาค 

      (3)  สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 

      (4)  ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมกลุ่ม 
  2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
    2.1.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

     (1)  สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้
แก้ปัญหาโดยมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  
      (2)  สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเกี่ยวกับภาพ
อนาคต และก้าหนดแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิด
เพ่ือการพัฒนาตนเอง 
      (3)  มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหา
อย่างบูรณาการได้ 
      (4)  สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
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    2.1.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

     (1)  เน้นให้นักศึกษาฝึกสังเกต ฝึกการตั้งค้าถาม ฝึกการคิดในหลากหลายรูปแบบ 

      (2)  เน้นการสอนที่มีการประยุกต์ใช้ความคิดในรูปแบบต่าง ๆ  
      (3)  จัดกิจกรรมการสอนที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการใช้ความคิดร่วมกัน 

     (4)  สอดแทรกตัวอย่างที่เกิดจากการมีทักษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหา 
    2.1.3.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

      (1)  สังเกตพัฒนาการ การมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ ความสนใจ 
ความตั้งใจในการแสวงหาความรู้ 
      (2)  สังเกตวิธีคิดในการตั้งค้าถาม หาค้าตอบ และแนวทางแก้ไขปัญหา 

      (3)  อาจารย์จัดสอบเพื่อประเมิน 

  2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
     2.1.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

     (1)  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยความ
เข้าใจและรู้ถึงคุณค่าความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 
     (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่ืน 

     (3)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ 

     (4)  มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

     (5)  มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทใน
สังคมต่าง ๆ  
     (6)  มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร 
    2.1.4.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

     (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกให้มีการท้างานร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษา 

      (2)  จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ภาคสนามโดยให้นักศึกษาแสดงออกถึง
ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

     (3)  สอนเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล สังคม และวัฒนธรรม การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี สามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
     (4)  สอนเรื่องการช่วยเหลือและการมีน้้าใจต่อผู้อื่น 
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      (5)  สอนเรื่องการท้างานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และทักษะในการแก้ปัญหา
ในการท้างานเป็นกลุ่ม 
    2.1.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

      (1)  ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการศึกษาท้ังในและนอกห้องเรียน 

      (2)  ประเมินการสร้างความร่วมมือและการให้ความร่วมมือกับเพ่ือน
นักศึกษา 

      (3)  ประเมินความรับผิดชอบต่อการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง
จัดกิจกรรม 

      (4)  แบบฝึกหัด ชิ้นงานสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
  2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.1.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้         
บนพื้นฐานของหลักการทางวิชาการในการด้าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

      (2)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับโอกาสและวาระท่ีแตกต่างกัน  

      (3)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและ
น้าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อ
ชีวิตและสังคม 

      (4)  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผล
และวิเคราะห์ บนหลักการทางวิชาการได้ 
      (5)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณ์โลกปัจจุบัน 
     2.1.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้ เรียนได้มีทักษะการคิด
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาและสามารถถ่ายทอดกระบวนการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
      (2)  จัดการเรียนการสอนโดยให้เกิดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย      
อย่างสม่้าเสมอ 
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      (3)  สอนเรื่องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
      (4)  บรรยาย อภิปราย และยกตัวอย่างการใช้ภาษาในบริบทที่แตกต่าง 
      (5)  มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า และท้ากิจกรรมเป็นรายบุคคล/กลุ่ม 
      (6)  แนะน้านักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยปรึกษากันได้ ถามผู้สอนได้ 
และศึกษาจาก website สื่อการสอน e–learning ได ้
     2.1.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   
การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      (1)  ประเมินผลจากการมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาระหว่าง
ด้าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

      (2)  ประเมินผลจากการน้าเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ 
      (3)  ประเมินผลจากทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตาม
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 

      (4)  การน้าเสนอผลงานการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน 

      (5)  แบบฝึกหัด แบบทดสอบสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 

      (6)  ประเมินจากเทคนิคการน้าเสนอผลงาน 
 

     2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
   2.2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

               2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                       (1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 

  (2) มีระเบียบวินัย 
  (3) มีจิตส้านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 
  (4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
  (5) มีจิตสาธารณะ 

  2.2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) ก้าหนดเกณฑ์การเข้าชั้นเรียน การแต่งกาย เช่น การเข้าเรียนตรงต่อ

เวลาและสม่้าเสมอ และแต่งกายถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
  (2) สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เกี่ยวกับการสอบและอ่ืน ๆ  
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(3) ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจรรยาบรรณ ทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

(4) ใช้กิจกรรมกลุ่มเพ่ือปลูกฝังความสามัคคี รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  
มีจิตใจโอบเอื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

  2.2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียนไม่ต่้ากว่าร้อย

ละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด การส่งงานตามก้าหนดระยะเวลาที่มอบหมายและการร่วมกิจกรรม 
  (2) ปริมาณการกระท้าทุจริตในการสอบ 
  (3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
  (4) ประเมินผลจากการท้ากิจกรรมกลุ่ม 

 2.2.2  ด้านความรู้ 
                   2.2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 (1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 (2) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน้ามาอธิบาย

หลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
 (3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่ งด้าน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 (4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

                   2.2.2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 (1) ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส้าคัญที่ใช้ในการ

วิเคราะห์และแก้โจทย์ปัญหา  
 (2) ร่วมกันแก้โจทย์ปัญหา อภิปรายแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน  
 (3) ให้งานหรือแบบฝึกหัด โดยตรวจให้เป็นรายบุคคล มีการสอบย่อย  

สอบกลางภาคและสอบปลายภาค 
                   2.2.2.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  ประเมินผลจากงานหรือแบบฝึกหัด การสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการ 
ทางวิทยาศาสตร์ 
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(2) น้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ 
ต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูล 
ต่าง ๆ  ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพ่ือน้าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
  2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ให้นักศึกษาฝึกท้าโจทย์ตามความเหมาะสม เพ่ือให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์
แก้โจทย์ปัญหาในเรื่องเหล่านี้ได้ 
  2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  ประเมินผลจากงานหรือแบบฝึกหัด การสอบย่อย สอบกลางภาค และ 
สอบปลายภาค 
 2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(1) มีภาวะผู้น้า โดยสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น้าและสมาชิกที่ดี 
 (2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
 (3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

  2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) ฝึกแก้โจทย์ปัญหา โดยสามารถปรึกษากันได้ และถามผู้สอนได้ 
(2) การมอบหมายงานที่ต้องรับผิดชอบเป็นรายบุคคล และการมอบหมายที่

เป็นกิจกรรมกลุ่ม 
  2.2.4.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 
(1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออก 
(2) สังเกตจากผลการท้างานที่ได้รับมอบหมาย 

 2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ 

ประมวลผลการแก้ปัญหาและน้าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 
 (2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ

เลือกใช้รูปแบบการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
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 (3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการ
ค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ้าเป็น 

 (4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ 
   2.2.5.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 (1) ฝึกแก้โจทย์ปัญหา โดยสามารถปรึกษากันได้ และถามผู้สอนได้ 
 (2) มอบหมายงาน ให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

น้าเสนอ และอภิปราย 
   2.2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การ
สื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย การสอบย่อย สอบกลางภาคและ 
สอบปลายภาค 

(2) ประเมินจากการน้าเสนองานโดยใช้ภาษาคณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)    
 3.1  ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ในตารางมีความหมาย  ดังนี้ 
  1.  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   (1)  ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม  เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต  โดยมีความ
พอเพียงเป็นฐานในการด้าเนินชีวิต 
   (2)  มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
   (3)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
   (4)  เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคมตลอดจนมีจรรยาบรรณ
ทางวิชาการและวิชาชีพ 
  2.  ด้านความรู้  
   (1)  มีความรู้ความเข้าใจ สาระส้าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตใน
เนื้อหาวิชาที่ศึกษา 
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    (2)  มีความรอบรู้ ความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา รวมทั้งความเข้าใจหลักการ
ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ บนพ้ืนฐานของการมีความเข้าใจ ในความแตกต่างระหว่างบุคคล และวางตัว
ได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

   (3)  สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ตรงตามความต้องการ จาก
แหล่งที่หลากหลาย 

    (4)  มีประสบการณ์ในการพัฒนาและสามารถน้ามาประยุกต์ใช้งานได้จริง  เพ่ือยกระดับ
การพัฒนาตนเองทั้งร่างกาย จิตใจ ด้วยความเฉลียวฉลาด 

    (5)  พัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยการศึกษาอย่างยั่งยืนโดยสามารถบูรณาการความรู้ใน
ศาสตร์ที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาตนเอง 

    (6)  ตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองเพ่ือพัฒนาความสามารถของตนเองเพ่ิมขึ้น    อันจะ
น้าไปสู่การด้ารงชีวิตอย่างมีความสุขและยั่งยืน 
  3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวล และประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาโดยมีการ
คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ  
   (2)  สามารถใช้ทักษะการคิดพัฒนาให้เกิดปัญญาแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคต และก้าหนด
แนวทางความเป็นไปได้ท่ีจะบรรลุเป้าหมายที่ก้าหนดได้ไปจนถึงได้ผลของการคิดเพ่ือการพัฒนาตนเอง 
    (3)  มีทักษะวิธีคิดแก้ไขปัญหาหลากหลายรูปแบบและมีทักษะแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการได้ 
    (4)  สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสมใน
การแก้ปัญหา 
  4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   (1)  เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนด้วยความเข้าใจและรู้ถึง
คุณค่าความแตกต่างทาง วัฒนธรรม ทั้งของไทยและประชาคมนานาชาติ 
    (2)  สามารถให้ความช่วยเหลือและอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้อ่ืน 

    (3) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบ 

    (4)  มีความรับผิดชอบในตนเอง วิชาชีพ องค์กร และสังคมอย่างต่อเนื่อง 

    (5)  มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์และบทบาทในสังคมต่าง ๆ  
    (6)  มีทักษะในการเสริมสร้างความสามัคคีในกลุ่มหรือองค์กร 
  5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    (1)  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาความรู้และประยุกต์ใช้บนพ้ืนฐานของ
หลักการทางวิชาการในการด้าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
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   (2)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
โอกาสและวาระท่ีแตกต่างกัน  

   (3)  สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน้าเสนอข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไปจนถึงการตระหนักรู้ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อชีวิตและสังคม 

    (4)  สามารถใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น คัดกรอง รวบรวมการประมวลผลและวิเคราะห์ 
บนหลักการทางวิชาการได้ 
    (5)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 



      

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping)

   ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

รหัสวิชา รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

GESL101 ภาษาอังกฤษพาไป          

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน           

GESL103 รู้ใช้ภาษาไทย     

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย์     

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย     

GESL106 สนุกกับภาษาญี่ปุ่น     

GESL107 บันเทิงกับภาษาเกาหลี     

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน     

มคอ.2 
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รหัสวิชา รายวิชา 

1. ด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม

2. ด้านความรู้ 3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
GESH201 ทักษะชีวิต                    

GESH202 ปรัชญาและศาสนา         

GESH203 มนุษย์กับความงาม              

GESH204 วัยใส ใจสะอาด                     

GESH205 นักสืบนักชุมชน         

GESH206 มนุษยชาติ         

GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์           

GESH208 นวัตกรรมท้าเองได้                    

GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่น
สมัยใหม่ 
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รหัสวิชา รายวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่              

GESS302 ท้องถิ่นของเรา      

GESS303 อาเซียนร่วมใจ 
       

GESS304 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 



     

 

    

GESS305 เจ้าสัวน้อย          

GESS306 กฎหมายกับการสร้างความเป็น
พลเมืองที่ดี  

    

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล            

มคอ. 2 



รหัสวิชา รายวิชา 

1.ด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ด้านความรู้ 3.ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5.ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 

GESC402 โปรแกรมประยุกต์ส้านักงาน
อัตโนมัติ 

    

GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม     

GESC404 สุขภาพทันยุค      

GESC405 นักค้นคว้าข้อมูล        

GESC406 รู้ทันโลก      

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร       

GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน์       
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 3.2  ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะ  ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
    3.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

(1) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
(2) มีระเบียบวินัย 
(3) มีจิตส้านึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
(4) เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
(5) มีจิตสาธารณะ 

    3.2.2  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
(2) มีความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่จะน้ามาอธิบายหลักการและ

ทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
(3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
(4) มีความรอบรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่จะน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

    3.2.3  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
(2) น้าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ไปประยุกต์กับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม 
(3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง  ๆ  ที่

หลากหลายได้อย่างถูกต้องและเพ่ือน้าไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
    3.2.4  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีภาวะผู้น้า โดยสามารถท้างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น้าและสมาชิกที่ดี 
(2) มีความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร 
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กร 

    3.2.5  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล
การแก้ปัญหาและน้าเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

(2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการเลือกใช้รูปแบบ
การสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
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(3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง
เหมาะสมและจ้าเป็น 

(4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์   
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (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                    

4131014 ฟิสิกส์พื้นฐาน                    

4131015 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน                    

4134720 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                    

4231105 เคมีพ้ืนฐาน                    

4231106 ปฏิบัติการเคมีพ้ืนฐาน                    

4331118 ชีววิทยาพ้ืนฐาน                    

4331119 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน                    
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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 

4511201 รากฐานคณิตศาสตร์                    

4511401 แคลคูลัส 1                    

4511402 แคลคูลัส 2                    

2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
       2.2.1 วิชาเฉพาะด้านบังคับ 

3562201 การสร้างธุรกิจใหม่และการ
เป็นผู้ประกอบการ 

 
                                                   

4512201 หลักการทางคณิตศาสตร์                    

4512301 พีชคณิตเชิงเส้น                    

4512302 ทฤษฎีจ้านวน                     

4512401 แคลคูลัสขั้นสูง                    

4512601 สมการเชิงอนุพันธ์                    

 มคอ.2 
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รายวิชา 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา

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 

4513001 ภาษาอังกฤษส้าหรับ
คณิตศาสตร์ 

     

4513301 พีชคณิตนามธรรม       

4513401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์       

4513402 ตัวแปรเชิงซ้อน        

4513601 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข       

4514901 สัมมนาทางคณิตศาสตร์                

4514902 วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์                

4514903 วิจัยทางคณิตศาสตร์                

4522201 ควำมน่ำจะเป็นและสถิติ         

4522202 สถิติวิเคราะห์         

4611340 การแก้ปัญหาและการ
โปรแกรมเบื้องต้น 

        

90 
มคอ.2 



 
91 

 

มคอ. 2 

 

รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

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  

4512202 ทฤษฎีเซต                         
4512303 รากฐานเรขาคณิต                              

4512602 โปรแกรมส้าเรจ็รูปทางคณิตศาสตร ์                    
4513302 ทฤษฎีจ้านวนขั้นสูง                    
4513501 วิยุตคณิต                    

4513502 ทฤษฎีกราฟและการประยุต์                    
4513602 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์                     

4513603 คณิตศาสตร์การเงิน                    

4513604 คณิตศาสตร์ประกันภัย                    

4513701 แนวโน้มทางคณิตศาสตรศึกษา                                  

91 
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รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

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 

4513702 การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน                                 

4513703 กิจกรรมคณิตศาสตร์                                

4514904 หัวข้อทางคณิตศาสตร์                    

4523301 การวิเคราะห์การถดถอย                    

4523302 การวิเคราะห์อนุกรมเวลา                    

4523303 การออกแบบการทดลอง                    
4523401 การวิจัยด้าเนินการ                        

4612440 โครงสร้างข้อมูล                    

4613443 ระบบฐานข้อมลู                    

92 
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รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

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 
4661131 พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมดิจิทัล 
                   

4662233 การออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิก 

                   

4663236 วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น                    

4663337 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน
ด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูป 

                   

              2.2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4514801 การเตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางคณิตศาสตร์ 
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รายวิชา 

 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

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 
4514802 

 
การฝึกประสบการณว์ิชาชีพ
ทางคณิตศาสตร์ 

                   

4514803 
 

การเตรียมความพร้อมสหกิจ
ศึกษาทางคณิตศาสตร์ 

                   

4514804 สหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์                    
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4.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

1 1. อธิบายหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
2. แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ 
3. มีระเบียบวินัย การวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับ และมี

ความรับผิดชอบ 

4. สื่อสารภาษาไทย อังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนในการค้นคว้าได้ 
2 1. อธิบายหลักการในรายวิชาเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ  

2. เขียนโปรแกรมเบื้องต้นได ้
3. น้าความรู้ในรายวิชาเฉพาะด้านไปเรียนต่อในรายวิชาที่มีเนื้อหาข้ันสูงได้  
4. วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้ 

3 1. อ่าน แปล และค้นคว้า งานวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ได้ 
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
3. เลือกใช้โปรแกรมเฉพาะทางเพ่ือสร้างชิ้นงาน หรือประมวลผลได้ 
4. ประยุกตอ์งคค์วามรู้ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างวิจัยทางคณิตศาสตร์ได ้

4 1. คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และมีเหตุมีผล ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ 

2. ประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผลการแก้ปัญหา 
บูรณาการคณิตศาสตร์ได้อย่างหลากหลาย 

3. ท้างานร่วมกับผู้อ่ืน เคารพสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่น 
4. มีส้านึกรับผิดชอบต่อการท้างานทั้งต่อตนเองและสังคม และปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณวิชาการ 
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หมวดที ่ 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน   
  การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ของนักศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ที่แบ่งการประเมินผลการศึกษาเป็น 
2 ระบบ ดังนี้ 
 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+ ดีพอใช้  (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้  (Fair) 2.0 

D+ อ่อน  (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก  (Very Poor) 1.0 
E ตก  (Fail) 0.0 

 

 ระบบนี้ใช้ส้าหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้
ต้องไม่ต่้ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับคะแนนในรายวิชาใดต่้ากว่า “D” ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าสอบได้ กรณีวิชาเลือกถ้าได้ระดับคะแนนต่้ากว่า “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนได้ 
ส่วนการประเมินผลรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าได้
ระดับคะแนนต่้ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ 

1.2  ระบบไม่มีค่าระดับคะแนน ก้าหนดสัญลักษณ์การประเมินผลดังนี้   
    

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

  ระบบคะแนนนี้ใช้ส้าหรับการประเมินผลรายวิชาที่หลักสูตรบังคับให้เรียนเพ่ิมตามข้อก้าหนด
เฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก้าหนดให้เรียนเพ่ิม 
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2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
     2.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
      2.1.2  หลักสูตรประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
               2.1.3  คณะกรรมการประจ้าคณะรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
               2.1.4  ความเห็นจากอาจารย์ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง
กับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา  
          2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

2.2.1 ภาวะการได้งานท้าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้าน
ของระยะเวลาในการหางานท้า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ 

2.2.2 ส้ารวจความเห็นจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือการส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเข้าท้างานในสถานประกอบการ  

2.2.3 การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่ก้าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต 
รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  3.1 ต้องเรียนครบตามจ้านวนหน่วยกิตท่ีก้าหนดไว้ในหลักสูตร  
  3.2 มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่้ากว่า 2.00  
  3.3 ใช้เวลาการศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษาที่ก้าหนดไว้ในหลักสูตร  
  3.4 ไม่มีพันธะใด ๆ กับมหาวิทยาลัย  
  3.5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับ 6 ขึ้นไป หรือ
เทียบเท่า CEFR ระดับ B1 
  3.6 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2560 
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หมวดที ่ 6   การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มหำวิทยำลัยก ำหนดให้อำจำรย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ำรับกำรอบรมปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักสูตรและกำรบริหำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย บทบำทหน้ำที่ของอำจำรย์
มหำวิทยำลัยและจรรยำบรรณครู และให้มีทักษะเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
กำรสอนสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม และกำรสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 1.2 อำจำรย์ใหม่ทุกคนควรผ่ำนกำรอบรมเกี่ยวกับกำรจัดเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรจัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.
3) และรำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.4) 

 1.3 มอบหมำยให้มีอำจำรย์พ่ีเลี้ยงท ำหน้ำที่ให้ค ำแนะน ำและเป็นที่ปรึกษำในด้ำนกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน 

 1.4 มอบหมำยให้อำจำรย์ใหม่ศึกษำค้นคว้ำ จัดท ำเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรสอน ในหัวข้อหนึ่ง
หรือหลำยหัวข้อที่อำจำรย์ใหม่มีควำมรู้และถนัด เพ่ือทดลองสอนโดยมีอำจำรย์พ่ีเลี้ยง หรือประธำน
หลักสูตรเป็นผู้ให้ค ำแนะน ำ 

 1.5 ก ำหนดให้อำจำรย์ใหม่เข้ำร่วมสังเกตกำรณ์กำรสอนของอำจำรย์ในหลักสูตร 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 ก ำหนดให้อำจำรย์ต้องเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือพัฒนำตนเองด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรวัดและกำรประเมินผล ตำมควำมต้องกำรของอำจำรย์ และเป็นไปตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย ซึ่ง
มหำวิทยำลัยมีกำรเปิดหลักสูตรอบรมเพ่ือพัฒนำอำจำรย์ในหัวข้อต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียน   
กำรสอน กำรวิจัย กำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร เป็นประจ ำทุกปี 

2.1.2 จัดให้มีกำรสอนแบบเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะส่งเสริมโอกำสให้อำจำรย์ได้มีประสบกำรณ์กำรสอน
ร่วมกับผู้อ่ืน รวมถึงกำรมีโอกำสได้เป็นผู้รับผิดชอบรำยวิชำ ผู้ประสำนงำน และผู้ร่วมคณะสอน 

2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้ำงโอกำสให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ด้ำนกำรจัดกำรเรียน   
กำรสอนระหว่ำงอำจำรย์ในหลักสูตร หรือท ำวิจัยกำรเรียนกำรสอนที่สำมำรถน ำไปเผยแพร่ในกำร
ประชุมวิชำกำรท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำเดียวกันของหลำย ๆ สถำบัน 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 

2.2.1 ส่งเสริมให้อำจำรย์เข้ำร่วมกำรอบรม กำรประชุมสัมมนำในสำขำวิชำกำรหรือวิชำชีพที่
จัดทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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2.2.2 ส่งเสริมให้อำจำรย์ท ำวิจัยโดยกำรขอทุนวิจัยจำกภำยในมหำวิทยำลัยและนอก
มหำวิทยำลัย รวมทั้งสนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องมือในกำรปฏิบัติงำน 

2.2.3 ส่งเสริมให้อำจำรย์น ำเสนอผลงำนในกำรประชุมวิชำกำรทั้งในระดับชำติและนำนำชำติ 
2.2.4 ส่งเสริมให้อำจำรย์ขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
2.2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนกำรศึกษำต่อทั้งในและต่ำงประเทศในระดับที่สูงขึ้น โดย

ก ำหนดเป็นแผนกำรศึกษำที่ชัดเจน 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

การประกันคุณภาพหลักสูตรเป็นกระบวนการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีองค์ประกอบที่ส้าคัญ ได้แก่ การก้ากับ
มาตรฐานหลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เพ่ือให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการประจ้าหลักสูตรเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยด้าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ ดังนี้ 

1. การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

1. 1 ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณ 
วุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิทยาศาสตร์
และคณิ ตศาสตร์   
พ.ศ. 2554 

1. ก้ากับควบคุมจ้านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรจะต้องไม่น้อยกว่า 5 คน และ
เป็นเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และอยู่
รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

2. ก้ากับควบคุมคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ คือมีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด้ารง
ต้าแหน่งทางวิชาการไม่ต่้ากว่าระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาท่ีเปิดสอน 

3. ส่งเสริมติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

4. ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก้าหนด 

1.  หลักสูตรมีอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรที่ท้าหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรจัดการเรียนการสอน โดย
การวางวางแผน ติดตาม ทบทวน
ก า ร ด้ า เ นิ น ง า น ห ลั ก สู ต ร และ
ปฏิบัติงานประจ้าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะ เวลาที่ จั ดการศึ กษาตาม
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน 

2.  หลักสูตรมีอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิไม่ต่้ากว่าระดับ
ปริญญาโท หรือด้ารงต้าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่้ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์ทั้ ง 
 5 คน 

3.  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปี 

    ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
4. หลักสูตรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มี

ความทันสมัยตามความก้าวหน้าทาง
คณิตศาสตร์ 
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2. บัณฑิต 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม 
ศึกษา 

ประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ระบุไว้ใน 
มคอ.2 ตามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน โดย
ประเมินความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิต 

มีผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตของหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

2.2 การได้งานท้าของ
ผู้ส้าเร็จการศึกษา 

1. จัดรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการ 
    ทางวิชาชีพ 
2. จัดกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือส่งเสริม 
    ทักษะต่าง ๆ ในการประกอบอาชีพ 

บัณฑิตมีงานท้าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 
3. นักศึกษา 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

3.1 การรับนักศึกษา
และการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา 

1. ประชุมหลักสูตรเพ่ือวางแผนการรับ
นักศึกษาและก้าหนดคุณสมบัติของผู้
เข้าศึกษา 

2.  ก้ าหนดเกณฑ์ที่ ใช้ ในการคัด เลื อก
นักศึกษา 

3. หลักสูตรร่วมกับคณะและมหาวิทยาลัย
ด้าเนินการรับนักศึกษา 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาให้มี
ความพร้อมทางการเรียน 

5. ประเมินระบบกลไกการรับนักศึกษา
และการเตรียมความพร้อมเพ่ือปรับปรุง
พัฒนา 

1. รับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงกับ
ความต้องการของหลักสูตร 

2. ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมในการ
เรียนรู้ 
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3.2 การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

ระบบการดูแลให้ค้าปรึกษาจากอาจารย์ที่
ปรึกษา 
1. มีระบบกลไกการดูแลนักศึกษาของ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
2. มีการติดตาม ควบคุมการดูแลการให้

ค้าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา 

3. ประชุมประเมินกระบวนการในการ
คัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตร 
และการให้ค้าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวชีวิต 

 
 
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาสูงขึ้น 
2. นักศึกษาส้าเร็จการศึกษาเป็นไปตาม

แผนการศึกษาของหลักสูตร 
3. จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 ของแผนรับนักศึกษา 
4. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

ระบบการดูและให้ค้าปรึกษาไม่น้อย
กว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ 
1.  ประชุมวางแผนก้าหนดทักษะของ

นักศึกษาแต่ละชั้นปี เพ่ือให้นักศึกษามี
คุณลักษณะตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของนักศึกษา
ในแต่ ล ะชั้ นปี โ ดยจั ดท้ า เ สน อขอ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

3. ติดตามและประเมินกระบวนการของการ
จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของนักศึกษา 

4.  น้ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

 
 
1. นักศึกษามีทักษะชีวิตและมีทักษะที่

จ้าเป็นต่อการประกอบอาชีพใน
อนาคต 

2.  นั ก ศึ ก ษ า มี คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ต า ม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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4. อาจารย์ 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ 

ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ้า
หลักสูตรและระบบการบริหารอาจารย์ 
1.  มีระบบกลไกการรับและการแต่งตั้ ง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2. จั ดท้ าแผนอัตราก้ าลั งอาจารย์  และ

แผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ 
3. ประเมินกระบวนการการรับและการ

แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4. น้าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการการรับและการแต่ งตั้ ง
อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 

 
 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี

ความเหมาะสมทางด้านคุณวุฒิและ
ต้าแหน่งทางวิชาการ 

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 
คนตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตร 

3.  ผลความพึงพอใจของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหาร
หลักสูตรไม่น้ อยกว่ า  4.00 จาก
คะแนนเต็ม 5 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
1. ท้าแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ทั้งด้าน

คุณวุฒิ การขอต้าแหน่งทางวิชาการ 
ศาสตร์ที่สอนวิจัย การจัดการเรียนรู้ 

2. มีระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ 

3. ติดตามการพัฒนาตนเองของอาจารย์ให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาตนเอง  และ
ติดตามการรายงานผลการพัฒนาตนเอง
ของอาจารย์ 

4. ประเมินกระบวนการการส่งเสริมและ
พัฒนาอาจารย์ 

5.  น้ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

 
 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการ

พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี

ความเหมาะสมทางด้านคุณวุฒิและ
ต้าแหน่งวิชาการ 

3.  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึน 

4. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรมี
ผลงานวิชาการที่ตี พิมพ์เผยแพร่
อย่างน้อย 1 เรื่อง/ป ี
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน 
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5.1 สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาของ
หลักสูตร 

2. ศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
หลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
นั กศึ กษา  บัณฑิต  ผู้ ใ ช้ บัณฑิตและ
นักวิชาการ 

3.  ศึกษาสถานการณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาที่จ้าเป็นเพ่ือน้ามาพิจารณาในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

4. น้าผลการประเมินหลักสูตรและรายงาน
การประเมินตนเองของหลักสูตร (มคอ.
7)  น้ า มา พิจ า รณา ในการว า งแผน
ปรับปรุงหลักสูตร 

5.  ก้ าหนดผลการเรียนรู้ที่ คาดหวั ง ให้
สอดคล้ อ งกั บหลั กสู ต รและกร อบ
มาตรฐานการเรียนรู้ 

6. ก้าหนดโครงสร้างหลักสูตรที่เหมาะสม
และทันสมัย 

7. ประเมินกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตร 
8.  น้ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ม า ป รั บ ป รุ ง

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร 

1. มีหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานใน
ประเทศ 
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5.2 การวางระบบ
ผู้สอนและกระบวนการ 
จัดการเรียนการสอน 

การก้าหนดผู้สอน 
1. ประชุมก้าหนดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้  

ความเชี่ยวชาญในรายวิชา 
2.  อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ น ต้ อ ง เ ป็ น อ า จ า ร ย์

ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจ้าอาจารย์พิเศษที่ มีคุณสมบัติตาม
เ กณฑ์ ที่ ส้ า นั ก ง านคณะกร รมการ
อุดมศึกษาก้าหนดไว้ 

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
1. ด้าเนินการประชุมพิจารณา มคอ.3 และ 

มคอ.4 เพ่ือตรวจสอบการวางแผนการ
สอน เครื่องมือในการวัดการประเมินผล
ทักษะการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน และทักษะ
การเรียนรู้  5 ด้าน ต้องสอดคล้องกับ 
มคอ.2 และติดตามการปรับปรุง มคอ.3 
และ มคอ.4 ให้เป็นไปแผนการปรับปรุง
ที่ระบุใน มคอ.5 และ มคอ.6 

2. ประชุมติดตาม มคอ.3 และ มคอ.4 เพ่ือ
พิ จ า รณาการสอน  และการวั ดผล
ประเมินผลของอาจารย์  เป็นไปตาม
แผนการสอนหรือไม่ 

3. อาจารย์ผู้สอน ส่ง มคอ. 3 และมคอ.4 
ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา มคอ 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน 

    หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
4. ก้าหนดให้มีการชี้แจง แนะน้าผู้ เรียน

เกี่ยวกับการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชาในช่วงต้นของการเรียน 

 

1.  อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อนมี ค ว าม รู้ ค ว าม
เชี่ยวชาญในรายวิชา 

2. ผู้เรียนมีคุณภาพตามผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังในหลักสูตร 
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การสนับสนุนและการให้ค้าแนะน้านักศึกษา 
1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ก้าหนดอาจารย์

ผู้ดูแลกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือดูแลด้านการ
เรียน ให้ค้าปรึกษาในการท้ากิจกรรมต่าง ๆ 

2. หลักสูตรมีโครงการดูแลนักศึกษาที่มี
เกรดเฉลี่ยสะสมน้อยกว่า 2.00 ร่วมกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา เพ่ือ
แนะน้าแนวทางในการลงทะเบียนเรียน
ทุกภาคการศึกษา 

การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
1.  นักศึกษาสามารถยื่นค้ าร้องเ พ่ือขอ

อุทธรณ์ในกรณีที่ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการ
สอบ ผลคะแนน และวิธีการประเมินผล 
ตามช่องทางที่ระบุไว้ใน มคอ.3 

2. หลักสูตรมีช่องทางรับค้าร้องเพ่ือการขอ
อุทธรณ์ของนักศึกษา 

3. หลักสูตรมีคณะกรรมการในการพิจารณา
การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
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5 . 3  ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ผู้เรียน 

1. ด้าเนินการพิจารณา มคอ.3 และ มคอ.4 
เ พ่ือตรวจสอบการวางแผนการสอน 
เครื่องมือในการวัดการประเมินผลทักษะ
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความเหมาะสม
หรือไม ่

2. ทวนสอบข้อสอบ 
3. พิจารณาการกระจายของเกรด 
4. ส่งเกรดตามระบบประกาศผล 
5. นักศึกษาประเมินผู้สอนในเรื่องเครื่องมือ

การวัดประเมินผล 
6. อาจารย์ผู้สอนรายท้า มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการเรียนการสอน 
7. ก้าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

ผู้ เรี ยนตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก้าหนดในมคอ.3 และ มคอ.4 ภายใน 30 
วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษาโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรจัดหากรรมการ
เพ่ือทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
จ้านวนรายวิชาที่  เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา และรายงานผลต่อที่ประชุม
หลักสูตร 

1. มีการประเมินผลการเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือ 
2. ผลการประเมินผลการเรียนรู้น่าเชื่อถือ 
3. มีข้อมูลที่ช่วยให้ผู้สอนน้าไปพัฒนา

ปรับปรุงการเรียนการสอน 
4. มีข้อมูลที่ช่วยในการพัฒนาปรับปรุง

หลักสูตร 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

เกณฑ์/ตัวบ่งชี้ แนวทางการปฏิบัติ ผลที่คาดหวัง 

6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1. ส้ารวจตามความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้จากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา 

2. น้าผลการส้ารวจมาวิเคราะห์เพ่ือจัดล้าดับ
ความส้าคัญของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ไม่เพียงพอ 

3. จัดท้าคุณสมบัติของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
เพ่ือของบประมาณ 

4. ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
ราชการ 

5. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6. ประชุมประเมินกระบวนการจัดซื้อจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และวิเคราะห์ผล
การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ 

7.  น้ าผลการประเมินมาปรับปรุ งการ
ด้าเนินงาน  

1. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
พร้อมใช้งาน 

2. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนที่ทันสมัย ทัน
ต่อเทคโนโลยีในปัจจุบัน 

3. มีผลความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่
น้อยกว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5 

 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
      เกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

1) อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มี 
ส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน  ติดตาม และทบทวน
การด้าเนินงานหลักสูตร 

     

2)  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พ.ศ. 2554 

     



 
109 

 

มคอ. 2 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของรายวิชา  และรายงาน
ผลการด้าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6  ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5) จัดท้ารายงานผลการด้าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก้าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย 
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ
ด้าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค้าแนะน้า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

9) อาจารย์ประจ้าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

10) จ้านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 

     

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

     

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ย 
     ไม่น้อยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.0 
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เกณฑ์ประเมิน  หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน  ดังนี้  ตัว
บ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5)  มีผลด้าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย  และมีจ้านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด้าเนินการ
บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า 80%  ของตัวบ่งชี้รวม  โดยพิจารณาจากจ้านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้
รวมในแต่ละปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
111 

 

มคอ. 2 

หมวดที ่ 8   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 การประชุมร่วมของอาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นขอค้าแนะน้า
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความรู้และประสบการณ์ หรือเพ่ือนร่วมงาน 

1.1.2 การแลกเปลี่ยนโดยสนทนากับนักศึกษา เพ่ือสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน
ในช่วงของการเรียนแต่ละรายวิชา 

1.1.3 การประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา เปรียบเทียบพัฒนาการหรือ
ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้กลยุทธ์การสอนที่แตกต่างกัน 

1.1.4 การท้าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือประเมินภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชา 
  1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ทุกสิ้นภาคการศึกษา 
ตามระบบของมหาวิทยาลัย 

1.2.2 น้าผลการประเมินจัดส่งให้อาจารย์ผู้สอน และประธานหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงและ
พัฒนาต่อไป 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
2.1 การประเมินหลักสูตร โดยนักศึกษาปัจจุบันและอาจารย์ เพ่ือน้าข้อมูลมาทบทวนและปรับปรุง

การจัดการแผนการเรียน การจัดการเรียนการสอน และเนื้อหารายวิชาที่อาจซ้้าซ้อน ไม่ทันสมัย ยาก/ง่าย 
เป็นต้น 

2.2 การประเมินหลักสูตรโดยศิษย์เก่า เพ่ือติดตามผลการน้าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ
จากการศึกษาในหลักสูตรไปใช้ในการท้างาน 

2.3 การประเมินผลโดยผู้ ใช้บัณฑิต เ พ่ือส้ารวจความพึงพอใจและความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิต เกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตร 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ผลการด้าเนินงานของหลักสูตร เป็นไปตามระบบการประเมินผลการจัดการหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ซึ่งด้าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษา (ตามท่ีก้าหนดไว้ในหลักสูตรนี้ หมวดที่ 7 
ข้อ 7) และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พ.ศ. 2554 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร น้าผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ โดย

นักศึกษา ผู้บังคับบัญชาและหรือเพ่ือนร่วมงาน แล้วแต่กรณี มาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

4.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน้าผลประเมินตามระบบการจัดการหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งด้าเนินการทุกสิ้นปีการศึกษามาทบทวนและวิเคราะห์ พร้อมน้าเสนอแนวทางปรับปรุง
แก้ไขในจุดที่มีข้อบกพร่อง ส้าหรับปีการศึกษาถัดไป 

4.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร น้าผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรโดยนักศึกษา
ปัจจุบันและอาจารย์ โดยศิษย์เก่า และโดยผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือทบทวนและพิจารณาในการน้าไปแก้ไข
ปรับปรุงหลักสูตร ตามรอบระยะเวลาที่ก้าหนดในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 
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ภาคผนวก ข 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการเทียบโอนผลการเรียน 
พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

                                                          139                                                 มคอ.2 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559  กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
เหตุผลของ

การ
เปลี่ยนแปลง 

1. ชื่อหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

1. ชื่อหลักสูตร  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

ปรับปรุง 
ปี พ.ศ. 2564 
 

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

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

คงเดิม 

3.ปรัชญาของหลักสูตร 
    เน้นคุณธรรม น้าคณิตศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 

3.ปรัชญาของหลักสูตร 
    เน้นคุณธรรม น้าคณิตศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น 

คงเดิม 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
เหตุผลของ

การ
เปลี่ยนแปลง 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
4.1  ความรู้และประสบการณ์การเรียนรู้ สามารถปฏิบัติงานใน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ 

โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาการท้างานได้ 

4.3  มีทักษะความสามารถด้านการสื่อสาร  การวิเคราะห์วิจัย 
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
สมัยใหม่ 

4.4  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ/
วิชาชีพ และมีทักษะความพร้อมด้านสังคม  ที่จ้าเป็นต่อการท้างาน
และการใช้ชีวิตในอนาคต 
 

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     4.1 สามารถอธิบาย สรุปและอภิปรายองค์ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ได ้
 4.2 สามารถคิดวิเคราะห์และริเริ่มสร้างสรรค์ สร้างองค์ความรู้
ใหม่ทางคณิตศาสตร์ และใช้องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาได ้
 4.3 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และ
ใช้เทคโนโลยีทางด้านคณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ 
ในการเรียนรู้ได้ 
     4.4 สามารถปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ในการท้างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 4.5 มีส้านึกรับผิดชอบในหน้าที่ต่อตนเอง สังคม และท้องถิ่น 
รวมทั้งปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาการ และสามารถบูรณาการ
ความรู้ประยุกต์ใช้กับศาสตร์อ่ืน ๆ 

 

 

ปรับให้
สอดคล้องกับ
ปรัชญาของ
หลักสูตร 
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การ
เปลี่ยนแปลง 

5.  โครงสร้างหลักสูตร 
    จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 127 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต                      

 บังคับเรียน                                      9 หนว่ยกิต 
 เลือกเรียน                     ไม่น้อยกว่า    3 หน่วยกิต 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และวิชาสังคมศาสตร์      
                                            ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต  

 บังคับเรียน                                     3 หน่วยกิต 
 เลือกเรียน                     ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 

1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
                                                   ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

 บังคับเรียน                                     3 หน่วยกิต 
 เลือกเรียน                    ไม่น้อยกว่า     6 หน่วยกิต 

 
 

5.  โครงสร้างหลักสูตร 
    จ้านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต                           

 บังคับเรียน                                     9 หน่วยกิต 
 เลือกเรียน                    ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์          ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต                    
 บังคับเรียน                                   3 หน่วยกิต 
 เลือกเรียน                    ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต 

1.3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต           
 บังคับเรียน                                   3 หน่วยกิต 
 เลือกเรียน                    ไม่น้อยกว่า   3 หน่วยกิต  

1.4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        
                                                  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

 บังคับเรียน                                   3 หน่วยกิต 
 เลือกเรียน                      ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
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การ
เปลี่ยนแปลง 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                 ไม่น้อยกว่า        91 หน่วยกิต 
      2.1) กลุ่มวิชาแกน                                    24 หน่วยกิต  

  2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                             67 หน่วยกิต 
-   วิชาเฉพาะด้านบังคับ                         41 หน่วยกิต       

   -   วิชาเฉพาะด้านเลือก                          18 หน่วยกติ  
   -   วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                  8 หน่วยกติ 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                 ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 

 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                ไม่น้อยกว่า       94 หน่วยกิต 
      2.1) กลุ่มวิชาแกน                                   24 หน่วยกิต  

  2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน                            62 หน่วยกิต 
-   วิชาเฉพาะด้านบังคับ                       47 หน่วยกิต       

   -   วิชาเฉพาะด้านเลือก                        15 หน่วยกิต  
       2.3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                   8 หน่วยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า       6 หน่วยกิต 
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GEL0101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Thai for Communication 
  พัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด 
การอ่าน และการเขียน ให้มีความรอบรู้และสามารถใช้ภาษาสื่อสารใน
ชีวิตประจ้าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมตามบริบททางสังคม 
และวัฒนธรรมไทย 
  Study and practice skills in listening, 
speaking, reading and writing, in Thai for the daily life 
communication appropriately in various Thai contexts. 

GESL103  รู้ใช้ภาษาไทย   3(3-0-6) 
  Arts of Using Thai Language 
  ทักษะการสื่อสาร ศิลปะการใช้ภาษา การย่อและการ
สรุปความ การพูดน้าเสนอ และการเขียนทางวิชาการ 
  Strengthen learners in terms of communicative 
skills, arts of using Thai language, summarizing and briefing, oral 
presentations and academic writing. 

เปลี่ยนรหสัวิชาช่ือวิชา 
และปรับปรุงสาระรายวิชา 
ให้ทันสมัยขึ้น 

GEL0201  ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน  3(3-0-6) 
  English for Today’s World 
  พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็นเครื่องมือใน
การแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ใน
การศึกษาและการด้ารงชีวิตในโลกปัจจุบัน 
  Develop learners in using English as a 
medium to access and retrieve information for education and 
daily life applications. 

GESL101  ภาษาอังกฤษพาไป   3(3-0-6)  
  English Adventures    
  ค้าศัพท์ ส้านวน โครงสร้างภาษาอังกฤษ  และอวัจน
ภาษา ผ่านสื่อในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ภาพยนตร์ เพลง สื่อออนไลน์ และสื่อ
สิ่งพิมพ์ และฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์ที่ก้าหนดทั้งในและนอกห้องเรียน 
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ้าวัน 
  English vocabulary, expressions, structures and 
non- verbal language through various types of media such as 
movies, songs, online communications and printed matters. 

เปลี่ยนรหัสวิชาช่ือวิชา 
และปรับปรุงสาระรายวชิา 
ให้ทันสมัยขึ้น 
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Practice English in designed language situationsnot only inside 
but also outside classrooms in order to apply the language use 
to daily life. 

GEL0202  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน  3(3-0-6) 
  English at Work 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทของการ
ท้างาน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการหางาน สมัครงาน สัมภาษณ์
งาน และบริบทอ่ืน ๆ ของการท้างาน 
  Practice English skills in work- related 
contexts.  Make use of English for job seeking, job applying, 
job interviewing, and other work-related contexts. 

GESL102 ภาษาอังกฤษพิชิตฝัน   3(3-0-6) 
  English for Dream Achievement  
  ทักษะการใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสมัครงานที่ใฝ่ฝันฝึก
การสัมภาษณ์งาน บทสนทนา 
ต่าง ๆ ที่ใช้ในสถานท่ีท้างาน และบริบทอ่ืน ๆ ของการท้างาน รวมทั้งการใช้
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี เพื่อการน้าเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ   
  English skills for dream job applications, job 
interviews, English conversations in workplace and in various 
work-related contexts. Make use of English and technology for a 
variety of work presentations. 

เปลี่ยนรหัสวิชาช่ือวิชา 
และปรับปรุงสาระรายวชิา 
ให้ทันสมัยขึ้น 

GEL0304 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6 ) 
  Chinese for Communication  
  เรียนรู้ระบบสัทอักษรจีน วิธีการเขียนอักษรจีน ฝึก
ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีนในชีวิตประจ้าวัน เรียนรู้การศึกษา
ค้นคว้าภาษาจีนด้วยตนเองผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่  พร้อมทั้งเรียนรู้และ
เข้าใจความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยจีน 
  Study and practice basic structure of 
Mandarin Chinese with an emphasis on developing listening, 

GESL108 เพลิดเพลินกับภาษาจีน   3(3-0-6) 
  Happy Chinese  
  ระบบการออกเสียงและวิธีการเขียนอักษรจีน เรียนรู้
ค้าศัพท์และบทสนทนาภาษาจีนอย่างทันสมัย ฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน พร้อมทั้งเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทย-จีน   
  The Mandarin Chinese phonetics and the basics 
of writing the Chinese scripts.  Focus on up to date vocabulary 
and dialogues in current contexts.  Practice the language skills: 

เปลี่ยนรหสัวิชาช่ือวิชา 
และปรับปรุงสาระรายวิชา 
ให้ทันสมัยขึ้น 



 

                                                          145                                                 มคอ.2 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 

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. 

listening, speaking, reading and writing and recognize the 
intercultural awareness between Thai and Chinese. 

GEL0305 ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
  ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นทักษะการฟัง
และการพูดเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน  และเสริมสร้างความเข้าใจ
ด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่างไทยและญี่ปุ่น 
  Study and practice skills in Japanese, 
focusing on listening and speaking for daily communication 
and  promoting the understanding of Thai and Japanese 
cultures. 

GESL106 สนุกกับภาษาญ่ีปุ่น     3(3-0-6) 
  Fun with Japanese 
  ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ภาษาญี่ปุ่น  โดยเน้นทักษะการฟังและการพดู เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจ้าวัน และเสริมสร้างความเข้าใจด้านสังคมและวัฒนธรรมระหว่าง
ไทยและญี่ปุ่น โดยใช้กิจกรรมการบูรณาการทางภาษา 
  The language skills:  listening, speaking, reading 
and writing in Japanese, focusing mainly on listening and speaking 
for daily communication and promoting the understanding of 
Thai and Japanese cultures by using various integrated skill 
activities. 

เปลี่ยนรหสัวิชาช่ือวิชา 
และปรับปรุงสาระรายวิชา 
ให้ทันสมัยขึ้น 

GEL0301 ภาษามาเลย์เพ่ือการสื่อสาร    3(3-0-6) 
  Malay for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรก
บริบททางด้านวัฒนธรรม เพื่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

GESL104 เฮฮาภาษามาเลย ์   3(3-0-6) 
  Malay Language Fun 
  ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรม เพื่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 

เปลี่ยนรหัสวิชาช่ือวิชา 
และปรับปรุงสาระรายวชิา 
ให้ทันสมัยขึ้น 
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  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. 

 The language skills:  listening, speaking, reading 
and writing in Malay, focusing mainly on listening and speaking 
for daily communication and promoting the understanding of 
Thai and Malay cultures. 

GEL0306 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียนภาษาเกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ้าวัน 
  Study and practice skills in listening, 
speaking, reading and writing in Korean, focusing on listening 
and speaking for daily life. 

GESL107   บันเทิงกับภาษาเกาหล ี   3(3-0-6) 
     Entertain with Korean 
  ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เกาหลี โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสารในชีวิตประจ้าวัน 
  The language skills:  listening, speaking, reading 
and writing in Korean, focusing mainly on listening and speaking 
for daily life. 
 

เปลี่ยนรหัสวิชาช่ือวิชา 
และปรับปรุงสาระรายวชิา 
ให้ทันสมัยขึ้น 

GEL0303 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่าน  และ
การเขียนภาษาพม่า โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร
ในชีวิตประจ้าวัน 
  Study and practice skills in listening, 
speaking, reading and writing in Burmese, listening and 
speaking for daily life. 

 - 
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GEL0302 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Indonesian for Communication 
  การฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน โดยเน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรก
บริบททางด้านวัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
  Study and practice Skills in listening, 
speaking, reading and and speaking for daily communication 
and promoting the understanding of Thai and Indonesian 
cultures.  

GESL105 เฮลโลภาษาอินโดนีเซีย  3(3-0-6) 
  Hello Indonesia Language 
  ทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดย
เน้นทักษะการฟังและการพูดส้าหรับการสื่อสาร สอดแทรกบริบททางด้าน
วัฒนธรรมอินโดนีเซีย เพื่อการน้าไปใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
  The language skills:  listening, speaking, reading 
and writing in Indonesian, focusing mainly on listening and 
speaking for daily communication and promoting the 
understanding of Thai and Indonesian cultures. 

เปลี่ยนรหัสวิชาช่ือวิชา 
และปรับปรุงสาระรายวชิา 
ให้ทันสมัยขึ้น 

GEH0406 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู ้  3(3-0-6) 
  Information for Learning 
  ความหมาย ความส้ าคัญ และความต้องการ
สารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ  กลยุทธ์การสืบค้น
สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การประเมินสารสนเทศ การอ้างอิงและ
บรรณานุกรม การน้าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ โดยตระหนักถึง
จริยธรรมสารสนเทศ  
  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. 

 - 
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GEH0402 ปรัชญาและศาสนา  3(3-0-6) 
  Philosophy and Religions 
  ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของ
ปรัชญาและศาสนา  สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่าง
ระหว่างปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลัก
ค้าสอนของศาสนาต่าง ๆ น้าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับ
บุคคล ครอบครัว  สังคม  เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
  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. 

GESH202 ปรัชญาและศาสนา  3(3-0-6) 
  Philosophy and Religions 
  ความหมาย องค์ประกอบ การวิเคราะห์ปัญหาของ
ปรัชญาและศาสนา สาขาของปรัชญา ความสัมพันธ์และความแตกต่าง
ระหว่างปรัชญาและศาสนา คุณค่าที่แท้จริงของปรัชญาและศาสนา หลักค้า
สอนของศาสนาต่าง ๆ น้าหลักธรรมมาพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับบุคคล 
ครอบครัว สังคม เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุข 
  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. 

ปรับรหสัวิชา 

GEH0403 มนุษย์กับความงาม  3(3-0-6) 
  Human and Aesthetics 
  แนวคิดทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทาง
ศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดง  การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน 
  Concept and theory of beauty, aesthetic 
elements in painting, music and performing arts, beauty in 
daily life. 

GESH203 มนุษย์กับความงาม  3(3-0-6) 
  Human and Aesthetics  
  แนวคิด ทฤษฎีความงามเบื้องต้น องค์ประกอบทาง
ศิลปะ ดนตรี และศิลปะการแสดง การประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวัน การ
ตระหนักในคุณค่าความงาม 
  Concept and fundamental concepts, theories of 
aesthetics, elements of art, music, and performing arts. Apply the 
knowledge of aesthetics into daily life and realize the values of 
aesthetics. 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
กลุ่มวิชา และปรับปรุง
สาระรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 
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GEH0404 พฤติกรรมมนุษย์และการพัฒนาตน  3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 
  การศึกษาพฤติกรรมมนุษย์การเข้าใจตนเองและ
ผู้อื่น การพัฒนาตนด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม มีวินัยใน
ตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะชีวิต  ส้านึกในความเป็น
พลเมืองไทย สร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลในพหุวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ 
ร่วมกัน การท้างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข 
  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. 

 
 

- 

GEH0408 เรียนรู้คุณธรรมน าชีวิตพอเพียง 3(3-0-6) 
  Moral Principles Leading to self  
                       Sufficiency 
  ความหมายและคุณค่าของชีวิตหลักธรรมในการ
ด้ารงชีวิต การฝึกสติ สมาธิ การสร้างศรัทธาและปัญญา การน้า
หลักธรรมมาใช้ในการป้องกัน แก้ปัญหา และการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัวและสังคม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 - 
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  Meaning of life, religious teachings for the 
wellness of life, mindedness and concentration, application 
of Self-Sufficiency principles in life. 

GEH0401 วิถีลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา  3(3-0-6) 
  Songkhla Lake Basin Living 
  ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบ
นิเวศ สังคม  เศรษฐกิจ  วัฒนธรรมและวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการพระราชด้าริ  รวมทั้งสร้างจิตสาธารณะ  ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและหน้าที่พลเมือง 
  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. 

GESS302 ท้องถิ่นของเรา   3(3-0-6) 
  Our Local 
  ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ ระบบนิเวศ  
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตในลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลาและหรือ
จังหวัดสตูลเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด้าริ การสร้างจิต
สาธารณะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหน้าที่พลเมือง 
  Study Songkhla and Satun in terms of history, 
physical features, characteristics, ecology, society, economy, 
cultures, and ways of life of people around Songkhla Lake and in 
Satun.  Sufficiency economy, royal projects, public mind 
enhancing virtues, ethics and civic duties are also focused. 

น้ารายวิชาวิถี  ลุ่มน้้า
ทะเลสาบสงขลามา
บูรณาการใหม่ เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจและเรียนรู้พื้นท่ี
ลุ่มน้้าทะเลสาบสงขลา 
สตูลเพ่ิมขึ้น 

GEH0405 มนุษย์กับการเปลี่ยนแปลง  3(3-0-6) 
  Man and Changing World 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโลกและมนุษย์  โลกทัศน์ใน
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลก  เน้นความเป็นไทยและการ
เปลี่ยนแปลงในสังคมไทย แนวคิดและกิจกรรม  จิตสาธารณะ  การ
ด้าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 - 
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  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. 
GEH0407 กฎหมายพ้ืนฐานเพ่ือคุณภาพชีวิต 3(3-0-6) 
  Fundamental Law for Quality of Life  
  วิวัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน รัฐธรรมนญู
และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งศึกษา
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา และเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต  
  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. 

GESS306 กฎหมายกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่ดี  3(3-0-6) 
  Laws and Creating Good Citizenship 
  ศึกษาวิ วัฒนาการของกฎหมาย สิทธิมนุษยชน 
รัฐธรรมนูญและสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ และการสร้าง
เสริมคุณธรรมจริยธรรมด้านการป้องกันการทุจริต 
  Evolution of law, human rights, constitutional 
law and fundamental rights based on the constitution.  Enhance 
learners to have virtues and morality in order to prevent 
corruption. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
กลุ่มวิชา และปรับปรุง
สาระรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 

GEH0409 วิถีอาเซียน   3(3-0-6) 
  ASEAN Ways   
 พัฒนาการความร่วมมือของประชาคมอาเซียน สถานภาพและ
บทบาทของประชาคมอาเซียนในกระแสโลกในมิติการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม ทิศทางการปรับตัวของไทยในบริบทอาเซียน
ท่ามกลางกระแสโลกจากฐานแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

GESS303 อาเซียนร่วมใจ          3(3-0-6) 
  ASEAN Together 
  ที่มาของของดินแดนต่าง ๆ  ในประชาคมอาเซียน
ลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียนและพันธมิตรนอก
ภูมิภาคอาเซียน ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม และการเมืองที่มีอิทธิพลต่อ
อุตสาหกรรมบริการแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมการบริการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิด

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
กลุ่มวิชา และปรับปรุง
สาระรายวิชาให้ทันสมัย
ขึ้น 
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  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. 

นวัตกรรมการบริการ และนวัตกรรมการบริการของประเทศต่าง ๆ  ใน
ประชาคมอาเซียน 
  The origin of lands in the ASEAN community and 
the characteristics of multicultural societies in the ASEAN 
community and alliances outside the ASEAN region.  Social, 
cultural and political factors influencing on the service industry 
are also focused. Emphasize on the ideas contributing to service 
innovations and the factors resulting in service innovation and 
service innovation in other countries in ASEAN. 

 GESH201 ทักษะชีวิต         3(2-2-5) 
  Life Skills 
  ความหมาย ความส้าคัญของทักษะชีวิต หลักการ 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์ การพัฒนาตนทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม การพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
สุนทรียสนทนา การสื่อสารอย่างสันติ การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
การตระหนักรู้ศักยภาพของตนเองและการก้าวข้ามขีดจ้ากัดการแก้ปัญหา
ความขัดแย้งทัศนะแบบองค์รวม ทักษะการคิดและการคิดเชิงระบบจิตสา้นกึ
ต่อส่วนรวมทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 สมดุลชีวิตและการเรียน การด้าเนิน
ชีวิตที่ดีและมีความสุข 
  Meaning and importance of life skills; principles, 
concepts and theories related to human behavior; self-

เพิ่มรายวิชานี้ และน้า
ร า ย วิ ช า พ ฤ ติ ก ร ร ม
มนุษย์และการพัฒนาตน
มาบู รณาการร่ วมกัน
เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้ทักษะของชีวิต
มากยิ่งข้ึน  
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development in physical, mind, emotional and social 
development; contemplation; dialogue; non- violent 
communication; transformative Learning; self- awareness and 
personal development; conflict resolution;  holistic; thinking skills 
and holistic system thinking; public mind;  life skills in the 21st 
century; study-life balance, good life and happiness. 

 GESS301 การใช้ชีวิตในสังคมสมัยใหม่        3(3-0-6) 
  Living in Modern Society 
  แนวความคิด  รูปแบบ ทักษะในการด้าเนินชีวิตในสังคม
ปัจจุบัน การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ต่อต้านทุจริต จิตสาธารณะ การแก้ไข
สถานการณ์ ตระหนักถึงการด้าเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่  แนวทางการ
ปฏิบัติตนในชีวิตประจ้าวัน การปรับตัวเข้ากับสังคมสมัยใหม่และ
สถานการณ์ทางสังคม 
  Concepts, values of life, life skills in current 
societies, behaviors as a good citizen, anti- corruption,  public 
mind, problem- solving skills, and the awareness of living in 
modern societies.  Introduce practical guidelines in everyday 
lifeand self-adaptation in modern societies and social situations. 
 
 

เพิ่ มรายวิชานี้ เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้รับความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน 
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 GESS304 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน       3(2-2-5) 
  The King’ s Philosophy for Sustainable 
                       Development 
  หลักการ แนวคิดพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวใน
รัชกาลที่ 10 ความหมาย หลักคิด หลักวิชา และหลักปฏิบัติของศาสตร์
พระราชาจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ รัชกาลที่ 9 หลักวิธีการ
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรง
งาน 23 ข้อ การบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้จากตัวอย่างวิชา “9 หน้าจาก
ศาสตร์พระราชา” โดยการปฏิบัติภาคสนามเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  The King’ s philosophy for sustainable 
development focusing on the study of the principles 
based on the royal policy of King Rama X ( His Majesty 
King MahaVajiralongkorn  Bodindradebayavarangkun . 
Meaning, principles, theories and practices of the King’ s 
Philosophy derived from the Royal Projects  of King Rama 
IX ( His Majesty King BhumibolAdulyadej )  are discussed . 
The core principles of understanding, accessibility and 
development and philosophy of sufficiency economy are 
also studied .  The 23 principles of His Majesty's works, 
integrated applications of the 9 progression principles 

เพิ่ มรายวิชานี้ เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้รับความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
แนวคิด หลักปฏิบัติตาม
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริ 
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based on King Rama IX’ s philosophy are also practiced by 
attendingfield trips for local development. 

 GESS305 เจ้าสัวน้อย         3(3-0-6) 
  Young Entrepreneurship 
  การเลือกธุรกิจสมัยใหม่ การเตรียมความพร้อมเพื่อ
ด้าเนินธุรกิจ นวัตกรรมและการบริหารจัดการ การจัดหาแหล่งเงินทุน การ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ แนวโน้มสภาพเศรษฐกิจและตลาดยุค 4.0 
  Modern business options, business preparation, 
innovation and business management.  Financial provision, 
business environment analysis, trends of economy and markets 
in Thailand 4.0 are also focused. 

เพิ่มรายวิชานี้เพื่อให้
นักศึกษาได้รบัความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ด้าเนินธุรกิจ การจัดการ 
วางแผนการลงทุน 

 GESC401 การคิดในยุคดิจิทัล          3(2-2-5)
  Thinking in The Digital Age 
  ความหมายของการคิด ปัจจัยพื้นฐานของการคิด 
ลักษณะของ   การคิด กระบวนการคิด ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล การ
ประยุกต์ทางคณิตศาสตร์เพื่อการแก้ปัญหาในชีวิตประจ้าวัน ชีวิตในยุค
ดิจิทัล การใช้อุปกรณ์ดิจิทัลและโปรแกรมประยุกต์ การสืบค้นสารสนเทศ
และการประยุกต์ใช้ ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การป้องกันตนเองในยุคดิจิทัล 
     Meaning of thinking, basic factors of thinking, 
types of thinking, thinking process, logic and reasoning.  Practice 
the mathematical application to solve daily life problems. Life in 

เพิ่มรายวิชานี้  เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
คิดการประยุกต์  ใช้ชีวิต
ในยุ คที่ มี ก า ร เปลี่ ยน 
แปลง 
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the digital age, the use of digital device and online applications, 
information searching and applying and business are also focused 
in order to know self-protect in the digital world. 

 GESC402 โปรแกรมประยุกต์ส านักงานอัตโนมัติ        3(2-2-5) 
  Office Automations 
  ความรู้ เกี่ยวกับส้านักงานอัตโนมัติ การประยุกต์ใช้
คอมพิวเตอร์ในส้านักงาน  การใช้โปรแกรมประมวลผลค้าเพื่อจัดการงาน
เอกสาร การใช้โปรแกรมตารางค้านวณอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการท้างาน 
โปรแกรม น้าเสนอ โปรแกรมสื่อสารในส้านักงาน โปรแกรมประยุกต์บน
คลาวด์ 
  Office automation content and apply computer 
skills to the office work by using word processing program to 
manage documents, spreadsheet program for work, presentation 
program, communication program in the office, and cloud 
applications for information storage. 

เพิ่ มรายวิชานี้ เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้รับความรู้  
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์
เ พื่ อ ก า ร ท้ า ง า น ใ น
อนาคตได้ 

 GESC404 สุขภาพทันยุค          3(2-2-5) 
  Modern Health 
  ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ความเครียดและการจัดการ
ความเครียด ความปลอดภัยทางสุขภาพ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาหาร การ
บริโภคอาหาร การออกก้าลังกายเพื่อสุขภาพ 

เพิ่ มรายวิชานี้ เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้รับความรู้  
ความเข้าใจในการดูแล
สุขภาพเพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
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  Health knowledge, stress sand stress 
management, health safety, the fundamental knowledge of food, 
food consumption and exercise. 

 GESC405 นักค้นคว้าข้อมูล          3(2-2-5) 
  Information Explorers    
  การใ ช้ เทคโนโลยี เพื่ อสืบค้นสารสนเทศ โดยใช้  
Database Searching, OPAC และการจั ดการข้ อมู ล โดย ใ ช้  Google 
Application และ Application อื่น ๆ  ในการจัดการข้อมูล การเขียน
บรรณานุกรม ทักษะการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรม พร้อมทั้งการ
น้าเสนอสารสนเทศในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
  The Information technology literacy ( Database) 
Searching, OPAC, and information management by using Google 
applications and others.  Writing citation and bibliography is 
practiced. Skills of using information ethically are focused as well 
as the information presentation in different forms is trained. 

เพิ่ มรายวิชานี้ เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้รับความรู้  
ความเข้าใจในการใ ช้
เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ ก า ร
สืบค้น และทักษะการใช้
สารสนเทศท่ีหลากหลาย 

 GESC406 รู้ทันโลก           3(2-2-5) 
  World Knowledge 
  การด้าเนินชีวิตอย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติ มนุษย์และสรรพสิ่ง การใช้พลังงานใน
ชีวิตประจ้าวัน ระบบนิเวศ ตลอดจนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์โลกทั้ง
ระบบท่ีน้าไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ความยั่งยืน 

เพิ่ มรายวิชานี้ เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้รับความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ธรรมชาติ ระบบของโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอด 
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  Explore lifestyles in the fast changing world. The 
understanding of the relationship between nature, human and 
all other things are also included.  The use of energy in daily life 
and ecosystem as well as the knowledge of World science 
leading to the change towards sustainable lifestyles will be 
discussed. 

 GESC408 การจัดการธุรกิจออนไลน์          3(2-2-5) 
  Online Business Management 
  จุดประกายการเริ่มประกอบธุรกิจออนไลน์ ทิศทางและ
แนวโน้มตลาดออนไลน์ เครื่องมือการเงินธุรกิจออนไลน์ การออกแบบสื่อ
เพื่อธุรกิจออนไลน์ การวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจออนไลน์ ระบบโลจิสติกส์กับ
ธุรกิจออนไลน์ 
  Stimulate the online business startup 
inspiration.  Discuss the online market directions and trends, 
online business financial instruments, online business media 
designs, online business data analysis and online business logistic 
systems. 

เพิ่ มรายวิชานี้ เพื่ อ ให้
นักศึกษาได้รับความรู้  
ความเข้าใจแนวทางการ
ประกอบธุรกิจออนไลน์ 
ที่ประสบผลส้าเร็จ 

GES0702 การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ 3(2-2-5)  
  Integrated Health Care  
  ความหมายและองค์ประกอบของสุขภาพ  การดูแล
สุขภาพแบบบูรณาการด้านอาหาร  การออกก้าลังกาย  และการจัดการ

 - 
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ความเครียด เพื่อการมีคุณภาพชีวิต ที่ดีตลอดจนการแก้ไขความเชื่อที่ผดิ
ทางด้านสุขภาพ  
  Definition and composition of wellness, 
integrated health care exercises and stress management, 
improvement of the quality of life and right views of wellness. 
GES0501 วิเคราะห์การคิด   3(2-2-5) 
  Thinking Analysis 
  กระบวนการคิด  วิธีคิด  คณิตศาสตร์เพื่อการ
ตัดสินใจ  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์และน้าเสนอข้อมูล 
  Thinking process, ways of thinking, 
Mathematics decision making, information technology for 
data analysis and presentation. 

 - 

GES0503 ชีวิตกับเทคโนโลย ี   3(2-2-5) 
  Life and Technology 
  เทคโนโลยี ในชีวิตประจ้ าวัน  ผลกระทบจาก
เทคโนโลยี ความมั่นคง จริยธรรม และกฎหมายคอมพิวเตอร์ 
  Technology in daily life, technology effects, 
security, ethics and computer laws. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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GES0701 อาหารและโภชนาการเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
  Introduction to Food and Nutrition 
  อาหารและโภชนาการ  ความต้องการพลังงานและ
สารอาหารของร่างกาย  ภาวะโภชนาการ  การบริโภคอาหารเพื่อสขุภาพ
ที่ดี  สภาวะอาหารและโภชนาการในปัจจุบัน 
  Food and nutrition, nutrient requirements, 
nutritional status, food consumption for wellness, situation of 
food and nutrition. 

 - 

GES0502 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม    3(3-0-6) 
  Life and Environment 
  ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและมลพิษสิ่งแวดล้อมใน
ชีวิตประจ้าวันรวมถึงการอนุรักษ์และเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
ป้องกันและควบคุมมลพิษความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการ
ด้ารงชีวิตหลักการอนุรักษ์พลังงานการศึกษาวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ
ในสภาพธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและภัย
พิบัติทางธรรมชาติเพื่อน้าไปสู่แนวทางการวิเคราะห์สังเคราะห์เชื่อมโยง
ไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง  
  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, World and 

GESC403 ชีวิตยุคใหม่กับสิ่งแวดล้อม         3(2-2-5) 
  Modern Lifestyle and Environment  
  การประยุกต์ความรู้ เบื้องต้นด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ เพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อ
ทรั พย ากร ธ ร รมชาติ แ ละสิ่ ง แ วดล้ อม  ร วมถึ ง      ก า รอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการภัยพิบัติ ให้สอดคล้องกับการด้าเนินชีวิต
ยุคใหม่ 
  Apply the fundamental knowledge of science 
and technology to analyze the situations of natural resources, 
environments and disasters to raise responsibility awareness for 
natural resources, and environments, including natural resource 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
และมีการปรับค้าอธิบาย
ร า ย วิ ช า ใ ห้ มี ค ว า ม
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
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Nature System, environmental changes and natural disasters, 
environmental solutions in real life. 

conservation and disaster management to be in accordance with 
modern lifestyles. 

GES0601 นวัตกรรมการเกษตร    3(3-0-6) 
  Agriculture for Life 
  การเกษตรในชีวิตประจ้าวัน เกษตรเพื่อนันทนาการ 
เกษตรปลอดภัย และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตร 
                       Agriculture in daily life, agriculture for 
recreation, safe agriculture, revolution in agricultural 
technology. 

GESC407 นวัตกรรมการเกษตร         3(2-2-5) 
  Agriculture Innovation 
  ความส้าคัญของการเกษตรในชีวิตประจ้าวัน ธุรกิจ
เกษตรเบื้องต้น เกษตรทางเลือกและความหลากหลายทางชีวภาพในระบบ
การเกษตร เกษตรเพื่อนันทนาการ เกษตรปลอดภัยและการประยุกต์ใช้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม 
  Importance of agriculture in daily life, basics of 
agricultural business, alternative agriculture and biodiversity in 
the agricultural systems, agriculture for recreation, safe 
agriculture, application of local wisdom and revolution in 
agricultural technology and innovation. 

เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
และปรับปรุงสาระ
รายวิชาให้ทันสมัยขึ้น 

GES0801 งานช่างในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
  Jobs on a Daily Basis 
  ศึกษาและปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่าง
พื้นฐาน  การบ้ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและ
ส้านักงานระบบสุขภัณฑ์  ระบบแสงสว่าง  การต่อวัสดุ และการเพิ่ม
มูลค่าวัสดุเหลือใช้ 
  Study and practice on the use of basic hand 
tools, the maintenance of electrical equipments in the home 

 - 
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and office, the sanitary system, the lighting system, the 
materials linkage, and the value-added materials. 
 GESH204 วัยใส ใจสะอาด           3(3-0-6) 

  Youngster with Good Heart 
  การทุจริต การป้องกันการทุจริต จิตส้านึกสาธารณะ 
การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม  การมีส่วนร่วม
ของชุมชน  ทักษะกระบวนการคิด  จริยธรรมในสังคม  หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อป้องกันการทุจริต    
  Corruption, corruption prevention, public 
awareness, distinction of self-interest and common interest, 
community participation, critical thinking skills, social morality, 
sufficiency economy philosophy for preventing corruption. 

รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร ์

 GESH205 นักสืบชุมชน                  3(2-2-5) 
  Community Detective 
  ความหมายและความส้าคัญของทรัพยากรสารสนเทศ
ท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น การสืบค้น
ทรัพยากรสารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น การ
บริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น  
  Definition and Importance of local Information, 
local wisdom, local sources information, searching for local 

รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร ์



 

                                                          163                                                 มคอ.2 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 สาระการปรับปรุง 

information, local information management  process, local 
Information services and dissemination. 

 GESH206  มนุษยชาติ            3(3-0-6) 
    Humankind 
    เผ่ าพันธุ์ มนุษย์อารยธรรมวิถี ชีวิต/วัฒนธรรม
ความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างกันของมนุษยชาติ การใช้ชีวิตแบบไม่
ตระหนก ทักษะการด้ารงชีวิตในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติการควบคุม
สภาวะทางอารมณ์ของมนุษย์การเข้าใจปัญหาและการปรับตัวเองเพื่อความ
อยู่รอดในทุกสถานการณ์ 
    Race of Mankind, civilization, way of 
life/ culture, relations and communication between humanity; 
Living on the basis of ethnic differences, culture and religion; 
Keeping up with the situation; Awareness; Living skills in normal 
and critical conditions; Controlling human emotional states; 
Understanding problems and adjusting itself to survive in every 
situation. 

รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร ์

 GESH207 ลับ ลวง หลอก ทางไซเบอร์          3(2-2-5) 
   Cyber Security and Confidentiality 
  ความหมาย ความส้าคัญของความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยียุคดิจิทัล การใช้สารสนเทศจากสื่อทางเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย 
แนวทางการป้องกันภัยคุกคามในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี การ

รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร ์
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วิเคราะห์  และกลั่นกรองข่าวสารจากสื่อทางเทคโนโลยี  และการรู้เท่าทัน
ข่าวปลอมในยุคดิจิทัลที่เกิดจากการใช้สื่อเทคโนโลยี จึงจ้าเป็นต้องมีความรู้ 
และทักษะเหล่านี้เพื่อให้อยู่รอดโดยไม่ตกเป็นเหยื่อทางอาชญากรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
  Precise definition and considerable importance 
of digital technology security, reasonable use of information, 
ways to prevent threats in the digital age caused by the usage of 
technology.  Content analysis and preventive screening of 
information from technological media and knowing about fake 
news in the digital age caused by the use of technology media. 
It is necessary to genuinely have these knowledge and necessary 
skills to survive without being a victim of electronic crime. 

 GESH208 นวัตกรรมท าเองได้           3(2-2-5) 
  Do it yourself Innovations 
  การคิดแบบสร้างสรรค์ ประเภท รูปแบบและองค์ความรู้
ของนวัตกรรมและเทคโนโลยี กระบวนการออกแบบและสร้างนวัตกรรมด้วย
ตัวเองจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น การทดสอบนวัตกรรม 
การประยุกต์ ใ ช้นวัตกรรมกับงานชุมชนในท้องถิ่น งานอาชีพและ
ชีวิตประจ้าวัน ตลอดจนกลยุทธ์การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีออกสู่
ตลาดเพื่อการพาณิชย์ 

รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร ์
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  Creative thinking, knowledge, the model of 
innovation and technology, process design and creative 
innovation by myself from waste materials or easy to find 
materials in local, innovation testing and innovation application 
for community, careers, and daily life as well as strategic 
management and technology for commercial. 

 GESH209 วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสมัยใหม่    3(3-0-6) 
   Local Culture and Modern Identity 
   ประวัติความเป็นมา  ความเช่ือ  ศิลปะและวัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปัญญา  สิ่งแวดล้อม ศิลปกรรม  และอัตลักษณ์ท้องถิ่นตาม
แหล่งการเรียนรู้ของชุมชน 
  History, belief, arts and culture, tradition, 
wisdom, arts environment and local identity from the community 
learning center. 

รายวิชาใหม่ กลุ่มวิชา
มนุษยศาสตร ์
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4131007 ฟิสิกส์พ้ืนฐาน                                         3(3-0-6) 
             Fundamental  Physics 
              เวกเตอร์ จลนศาสตร์ พลศาสตร์ งานและพลังงาน การสั่น
และคลื่น เสียง กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้าและ
สนามแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวัน
และวิชาชีพของผู้เรียนแต่ละสาขา  
              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. 

4131014 ฟิสิกส์พื้นฐาน                                              3(3-0-6) 
             Fundamental  Physics 
              กลศาสตร์ งานและพลังงาน การสั่นและคลื่น เสียง กลศาสตร์
ของไหล อุณหพลศาสตร์ สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ฟิสิกส์ยุคใหม่ เพื่อ
น้าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ้าวันและวิชาชีพของผู้เรียนแต่ละสาขา  
              Mechanics, 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 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 

4131008 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน                             1(0-3-2)                                                  
             Fundamental  Physics Laboratory 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4131007 ฟิสิกส์พื้นฐาน หรือเรียนควบคู่กัน 

  ปฏิบัติการซึ่งเน้นในเนื้อหาที่สอดคล้องกับรายวิชาฟิสิกส์
พื้นฐาน ไม่ต่้ากว่า 10 การทดลอง 
            Experiment emphasizing in context of the subject of 
Fundamental Physics. Including at least 10 experiments. 

4131015 ปฏิบัติการฟิสิกส์พ้ืนฐาน                                 1(0-3-2)                                           
             Fundamental  Physics Laboratory  
             ปฏิบัติกำรซึ่งเน้นในเนือ้หำท่ีสอดคล้องกับรำยวิชำฟิสิกสพ์ื้นฐำน     
              Experiment emphasizing in context of the subject of 
fundamental physics 
 

- เปลี่ยนช่ือวิชา 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ตัดรำยวิชำที่ต้องเรียน
มำก่อน 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลง 

4134716  ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์                         3(2-2-5) 
             Geographic Information  System 
              แผนที่ หลักการ และแนวคิดของระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์การ
จัดการฐานข้อมูงเชิงพื้นที่  ระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ โครงสร้าง
ฐานข้อมูลและฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ฟังก์ชันของระบบ การน้าเข้า การ
แก้ไขและการแปลงข้อมูล การวิเคราะห ์การน้าเสนอข้อมูลและการฝึกปฏิบัติ 
              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.  

4134720 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                             3(2-2-5)  
             Geographic Information System 
              แผนที่ หลักการ และแนวคิดของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การ
จัดการฐานข้อมูงเชิงพื้นที่  ระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ โครงสร้าง
ฐานข้อมูลและฐานข้อมูลลักษณะสัมพันธ์ ฟังก์ชันของระบบ การน้าเข้า การ
แก้ไขและการแปลงข้อมูล การวิเคราะห์ การน้าเสนอข้อมูลและการฝึกปฏิบัติ 
              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 
 

4211111  เคมีพื้นฐาน                                            3(3-0-6) 
              Fundamental Chemistry 
               หลักพื้นฐานทางเคมี โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะ
เคมีเบื้องต้น เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ปริมาณสารสัมพันธ์ แก๊ส ของเหลว 
สารละลาย ของแข็ง 
               Fundamentals of chemistry; atomic structures; periodic 
table of elements; principles of chemical bonding; principles of 
organic chemistry; stoichiometry; gases; liquids; solutions; solids 

4231105  เคมีพื้นฐาน                                                3(3-0-6) 
              Fundamental Chemistry 
               หลักพ้ืนฐานทางเคมี โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี
เบื้องต้น เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ปริมาณสารสมัพันธ์ 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  

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 
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การเปลี่ยนแปลง 

4211112 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                                      1(0-3-2) 
             Fundamental Chemistry Laboratory   
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4211111 เคมีพื้นฐานหรือเรียนควบคู่กัน 

เทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการเคมี ความปลอดภัยใน

ห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสาร

แบบต่าง ๆ  การสกัด โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การทดสอบ

คุณสมบัติทางกายภาพของสาร 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 

4231106 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน                                           1(0-3-2) 
             Fundamental Chemistry Laboratory 
             เทคนิคเบื้องต้นในการปฏิบัติการเคมี  ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการเคมี เทคนิคการใช้เครื่องมือพื้นฐาน เทคนิคการแยกสารแบบ
ต่าง ๆ เช่น การสกัด โครมาโทกราฟีแบบกระดาษ การกลั่นธรรมดา การ
กลั่นล้าดับส่วน การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของสาร การเตรียม
สารละลาย 
             Basic techniques in chemistry laboratory; chemical 
safety in laboratory; use of basic instruments; separation 
techniques; solvent extraction; paper chromatography; simple 
distillation; fractional distillation; physical properties analysis of 
chemicals; preparation of solutions  

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ตัดรำยวิชำที่ต้องเรียน
มำก่อน 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 

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

              วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบ
เคมีในสิ่งมี ชีวิต เซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง 
โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ พันธุศาสตร์ การคัดเลือกโดย
ธรรมชาติ การจ้าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

4331118 ชีววิทยาพ้ืนฐาน                                          3(3-0-6) 
  Fundamental Biology  

              วิธีการทางวิทยาศาสตร คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต สารประกอบ
ทางเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล โครงสร้างและหน้าที่ของพืชและสัตว์ หลักการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรม กลไกของวิวัฒนาการ การจ้าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต 
นิเวศวิทยาและพฤติกรรม 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 
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สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

 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 

              Scientific methods, properties of organism, chemical 
substance in organism, cell, structure and function of plants and 
animals, genetic heredity, mechanisms of evolution, classification 
of organism, ecology and behavior 

4331112 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน                          1(0-3-2)                                                               
             Fundamental Biology Laboratory 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 4331111 ชีววิทยาพ้ืนฐาน หรือเรียน 
                                    ควบคู่กัน 
 ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์ กล้องจุลทรรศน์ 
สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ การหายใจระดับเซลล์ การสังเคราะห์แสง 
เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การแบ่งเซลล์ การจ้าแนกประเภทสิ่งมีชีวิต ระบบ
นิเวศและพฤติกรรม 
 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. 
 
 
 

4331119 ปฏิบัติการชีววิทยาพ้ืนฐาน                              1(0-3-2) 
             Fundamental Biology Laboratory 
              ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์  กล้องจุลทรรศน 
สารเคมีในสิ่งมีชีวิต เซลล์ เนื้อเยื่อพืชและสัตว์ การแบงเซลล์ การจ้าแนก
ประเภทสิ่งมีชีวิต ระบบนิเวศ และพฤติกรรม 
              Laboratory of scientific methods, microscope, chemical 
substance in organism, cell, plant and animal tissues, cell 
division, classification of organism, ecosystem and behavior 
 
 
 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ตัดรำยวิชำที่ต้องเรียน
มำก่อน 

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

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัว
แปรเดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียวและการ
ประยุกต์ 
     Limits and continuity of functions; derivatives of single 
variable function and applications; integrals of single variable 
function and applications. 

4511401   แคลคูลัส 1                                               3(3-0-6) 
    Calculus 1 

        ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปร
เดียวและการประยุกต์ ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว 
    Limits and continuity of functions, derivatives of single 
variable function and applications, integrals of single variable 
function 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 

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

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4571411 แคลคูลัส 1 
       ล้าดับและอนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความ

ต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
              Sequences and series; function of several variables; 
limits and continuity of several variables of functions; partial 
derivatives, ordinary differential equations. 

4511402  แคลคูลัส 2                                                3(3-0-6)    
              Calculus 2 

รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4511401 แคลคูลัส 1 
Pre – requisite            : 4511401 Calculus 1 

       เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ ล้าดับและ 
อนุกรม ฟังก์ชันหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
อนุพันธ์ย่อย  
 Techniques of integration; applications of integration; 
sequences and series; function of several variables; limits and 
continuity of several variables; partial derivative 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 
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4572211  ทฤษฎีจ านวน                                       3(3-0-6)  
              Number Theory 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4571212 หลักการทางคณิตศาสตร์ 
                  การหารลงตัว  จ้านวนเฉพาะและทฤษฎีหลักมูลของเลขคณิต  
สมภาค  ส่วนตกค้างก้าลังสอง   สมการไดโอแฟนไทน์   ฟังก์ชันเลขคณิต  
          Divisibility; prime numbers and fundamental theorem 
of arithmetic; congruence; quadratic residues; Diophantine 
equations; arithmetic functions. 

4512302  ทฤษฎีจ านวน                                            3(3-0-6)  
              Number Theory 
                จ้านวนเต็ม การหารลงตัว สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเส้น  สมภาค 
ฟังก์ชันเลขคณิต รากปฐมฐานและดรรชนีเลขคณิต 
                 Integers; divisibility; linear Diophantine equations; 
congruences; arithmetic functions; primitive root and arithmetic 
index 

- ย้ายกลุ่มไปเป็นกลุ่ม
วิชาบังคับ 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 

- ตัดรายวิชาที่เรียนผ่าน
มาก่อน เพื่อท้าให้การ
จัดการเรียนการสอนมี
ความยืดหยุ่น 

 4511201  รากฐานคณิตศาสตร์                                    3(3-0-6) 
Foundation of Mathematics 
               พีชคณิตเบื้องต้น ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์  เซต  ระเบียบ
วิธีการพิสูจน์เบื้องต้น  
               Elementary algebra; symbolic logic; sets; basic 
methods of proof 

รายวิชาใหม่ 

4571212 หลักการทางคณิตศาสตร์                               3(3-0-6)  
      Principles of Mathematics     
      ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์และระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้

ตัวแบบจากหัวข้อ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฎีจ้านวนเบื้องต้น 

4512201 หลักการทางคณิตศาสตร์                                     3(3-0-6)  
      Principles of Mathematics  

             ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์และระเบียบวิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัว
แบบจากหัวข้อ เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน และทฤษฎีจ้านวนเบื้องต้น 
 

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

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

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

         เมทริกซ์และดีเทอร์มีแนนต์  ระบบสมการเชิงเส้นและการ
ด้าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์  การแปลงเชิงเส้น  ค่า เฉพาะ  
เวกเตอร์เฉพาะ  และการประยุกต์ 
              Matrices and determinants; linear equations systems and 
elementary operations; vector spaces; linear transformations; 
eigenvalues, eigenvectors and applications. 

4512301   พีชคณิตเชิงเส้น                                         3(3-0-6) 
               Linear Algebra   

         เมทริกซ์และดีเทอร์มีแนนต์  ระบบสมการเชิงเส้นและการ
ด้าเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์  การแปลงเชิงเส้น  ค่าลักษณะเฉพาะ   
เวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ  การประยุกต์ 
                    Matrices and determinants; linear equations systems and 
elementary operations; vector spaces; linear transformations; 
eigenvalues, eigenvectors; applications 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

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

       ปริภูมิยุคลิด เวกเตอร์ อนุพนัธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายชั้น ระบบพิกัดและการ
หาปริพันธ์ในระบบ  ต่าง ๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว  ทฤษฏีบท
ปริพันธ์ 
              Euclidean spaces; vector; directional derivatives; 
applications of derivatives of function of several variables; 
multiple integrals; coordinate systems and integration in 

4512401  แคลคูลัสขัน้สูง                                            3(3-0-6)                     
              Advance Calculus  
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4511402  แคลคูลัส 2 
Pre – requisite            : 4511402 Calculus 2 

       ปริภูมิยุคลิด เวกเตอร์ อนุพันธ์ระบุทิศทาง การประยุกต์ของ 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร ปริพันธ์หลายช้ัน ระบบพิกัดและการหา
ปริพันธ์ในระบบ  ต่าง ๆ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว  ทฤษฏีบทปริพันธ์ 
              Euclidean spaces; vector; directional derivatives; 
applications of derivatives of function of several variables; 
multiple integrals; coordinate systems and integration in various 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เปลี่ยนช่ือวิชา 
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various system; line integrals; surface integrals; integrals 
theorem. 

system; line integrals; surface integrals; integrals theorem 

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

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4571412 แคลคูลัส 2 
       การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการแบบไม่

เชิงเส้น  ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การ
ประมาณค่าก้าลังสองน้อยที่สุด  อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข  ผลเฉลย
เชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ 
             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. 

4513601  ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข                                    3(3-0-6) 
   Numerical Methods 

       การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการแบบไม่ 
เชิงเส้น  ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การ
ประมาณค่าก้าลังสองน้อยที่สุด  อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข  ผลเฉลยเชิง
ตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ 
             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 

- เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับมคอ.1 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ตัดรายวิชาที่เรียนผ่าน
มาก่อน เพื่อท้าให้การ
จัดการเรียนการสอนมี
ความยืดหยุ่น 
 
 

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

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

4513301   พีชคณิตนามธรรม                                      3(3-0-6) 
   Abstract Algebra    

        กรุป  ริง  ฟีลด์ การประยุกต์ 
               Groups, rings, fields; applications 
 
 

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

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน: 4571412 แคลคูลัส 2 
               ระบบจ้านวนจริง ทอพอโลยีของจ้านวนจริง ล้าดับของ
จ้านวนจริง อนุกรมของจ้านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหา
อนุพันธ์และปริพันธ์รีมันต์ 
                Real number system; topology of real numbers; 
sequences of real numbers; series of real numbers;  limits and 
continuity; differentiation and  Riemann integration.  
 

4513401 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์                            3(3-0-6) 
  Mathematical Analysis 

รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4511401  แคลคูลัส 1 
Pre – requisite            : 4511401 Calculus 1 
               ระบบจ้านวนจริง ทอพอโลยีของจ้านวนจริง ล้าดับของจ้านวน
จริง อนุกรมของจ้านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์และ
ปริพันธ์รีมันต์ 
                Real number system; topology of real numbers; 
sequences of real numbers; series of real numbers;  limits and 
continuity; differentiation and  Riemann integration 

- เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับมคอ.1 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับรายวิชาที่เรียน
ผ่านมาก่อน เพื่อให้มี
ความเหมาะสม 
 

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

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4571412    แคลคูลัส 2 
     สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งที่ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่

สอง  สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต์  สมการเชิงเส้นท่ีมี
สัมประสิทธ์ิเป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลา
ปลาซ และการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิง
อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

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

4512601  สมการเชิงอนุพันธ์                                      3(3-0-6) 
  Differential Equations 

รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4511402  แคลคูลัส 2 
Pre – requisite           : 4511402 Calculus 2 

   สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งที่ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่สอง  
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูง และการประยุกต์   สมการเชิงเส้นที่มี
สัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลา
ปลาซ และการประยุกต์ อนุกรมฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อยเบื้องต้น 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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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. 

   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 

4513011 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์                  3(3-0-6) 
             English for Mathematics 
             ภาษาอังกฤษส้าหรับงานวิชาการทางคณิตศาสตร์ ศัพท์
วิชาการทางคณิตศาสตร์ หลักการและเทคนิคการอ่านงานวิชาการทาง
คณิตศาสตร์ที่เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านงานวิชาการทางคณิตศาสตร์
จากต้ารา วารสารและการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต แล้วน้าเสนอผลการ
อ่าน 
             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. 

4513001 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์                       3(3-0-6) 
             English for Mathematics 
             ภาษาอังกฤษส้าหรับงานวิชาการทางคณิตศาสตร์ ศัพท์วิชาการ
ทางคณิตศาสตร์ หลักการและเทคนิคการอ่านงานวิชาการทางคณิตศาสตร์ที่
เป็นภาษาอังกฤษ ฝึกการอ่านงานวิชาการทางคณิตศาสตร์จากต้ารา วารสาร
และการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต แล้วน้าเสนอผลการอ่าน 
             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 
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4573414   ตัวแปรเชงิซ้อน                                    3(3-0-6) 
   Complex Variables 

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4571412  แคลคูลัส 2 
        ระบบจ้านวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ 

อนุกรม ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประยุกต์  การส่งคงรูป 
               Complex number system; differentiation; 
integration; series; residues theorem and applications; 
conformal mappings. 

4513402   ตัวแปรเชิงซ้อน                                          3(3-0-6) 
   Complex Variables 

รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4511402  แคลคูลัส 2 
Pre – requisite           : 4511402 Calculus 2 

        ระบบจ้านวนเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ อนุกรม 
ลอเรนต์ ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการประยุกต์ การส่งคงรูป 
               Complex number system; differentiation; integration; 
Laurent series; residues theorem and applications; conformal 
mappings 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เปลี่ยนแปลง
ค้าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับ มคอ.1 

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

              การศึกษารวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
ศตวรรษที่ 21 เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล จัดท้ารายงาน น้าเสนอและ
อภิปรายในช้ันเรียน 
              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.   

4514901  สัมมนาทางคณิตศาสตร์                                  1(0-3-2) 
  Seminar in Mathematics  

              การศึกษาและรวบรวมเอกสารวิชาการและงานวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศตวรรษ
ที่ 21 เรียบเรียง วิเคราะห์ข้อมูล จัดท้ารายงาน น้าเสนอและอภิปรายในช้ัน
เรียน 
              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 

- เ ป ลี่ ย น ช่ื อ วิ ช า ใ ห้
สอดคล้องกับมคอ.1 
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4574912 วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์                              2(1-2-3)                                         
             Research methodology in mathematics 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ใน
งานวิจัย เทคนิคการเขียนหัวข้อวิจัย เค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย 
บทความวิจัย และการเผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ และการฝึกปฏิบัติ 
    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 and practices. 

4514902 วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์                                  1(0-3-2)                                         
             Research methodology in Mathematics 
             ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ใน
งานวิจัย เทคนิคการเขียนหัวข้อวิจัย เค้าโครงวิจัย รายงานการวิจัย บทความ
วิจัย และการเผยแพร่ในรูปแบบอื่น ๆ การฝึกปฏิบัติ และการสอบเค้าโครง
วิจัย  เพื่อด้าเนินงานวิจัยต่อไปในรายวิชาวิจัยทางคณิตศาสตร์ 
 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 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เปลี่ยนหน่วยกิต 
เพื่อให้มีความเหมาะสม 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 
 

4574913 วิจัยทางคณิตศาสตร์                                         2(0-4-2)  
            Research in mathematics 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4574912  วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์       
             การวิจัยตามความสนใจของผู้เรียน โดยใช้กระบวนการทาง
วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 
          Performing of research according to student’s interest  
using the research methodology in mathematics under the 
advisor supervision.  

4514903 วิจัยทางคณิตศาสตร์                                               3(0-6-3)  
            Research in Mathematics 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4514902  วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ 
Pre – requisite            : 4514902 Research methodology in 
                                  Mathematics 
             การด้าเนินการวิจัยตามเค้าโครงวิจัยที่ผ่านการสอบมาแล้วใน
รายวิชาวิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- เปลี่ยนหน่วยกิตเพื่อ 
ให้มีความเหมาะสม 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 
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          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 

     แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็น การแจกแจงความ
น่าจะเป็น การแจกแจงตัวแปรสุ่มที่ส้าคัญ การประมาณค่า  การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะหค์วามแปรปรวน การถดถอย คา่สหสัมพันธ์ การ
ทดสอบด้วย  ไคกา้ลังสอง สถติิศาสตรไ์ม่อิงพารามิเตอร์ 
               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. 

4522201  ความน่าจะเป็นและสถิติ                                3(3-0-6) 
  Probability and Statistics 

     ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม  
การแจกแจงตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่อง และต่อเนื่อง  
              Probability; probability distribution of random 
variables; discrete and continuous of random variable 
distribution   

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 

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

        การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม โมเมนต์และ
ฟังก์ชันก่อก้าเนิดโมเมนต์ การแจกแจงร่วม การแจกแจงตามขอบ และ
การแจกแจงมีเง่ือนไข ความแปรปรวนร่วม โมเมนต์ร่วม และฟังก์ชัน

 - ปรับรายวิชาไปบูรณา
การกับรายวิชาความ
น่าจะเป็นและสถิติ และ
วิชาสถิติวิเคราะห์ 
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ก่อก้าเนิดโมเมนต์ร่วม เทคนิคการแปลง การแจกแจงหลายตัวแปรที่
ส้าคัญ  กฎของเลขจ้านวนมากและทฤษฎีลิมิตสู่ศูนย์กลาง 
               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. 
 4522202   สถิติวิเคราะห์                                            3(3-0-6) 

               Statistical Analysis 
               การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การถดถอย ค่าสหสัมพันธ์ การทดสอบไคสแควร์ สถิติไม่อิง
พารามิเตอร์ 
               Estimation; hypothesis testing; analysis of variance; 
regression; correlation; Chi-squares test; nonparametric statistics  

- รายวิชาใหม่ 
ซึ่งได้ปรับมาจากเดิมที่
เนื้ อหารวมวิชาความ
น่ า จ ะ เ ป็ น แ ล ะ ส ถิ ติ  
เพื่อให้มีความยืดหยุ่น
ของเนื้อหามากขึ้น 

4611321  การแก้ปัญหาและการโปรแกรมเบื้องต้น          3(2-2-5) 
  Problem Solving and Basic Programming 

             หลักการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนวิธี เครื่องมือในการเขียน
ขั้นตอนวิธี วงจรการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง 
ค้าสั่งควบคุม และแถวล้าดับ 

4611340  การแก้ปัญหาและการโปรแกรมเบื้องต้น              3(2-2-5)    
  Problem Solving and Basic Programming 

             หลักการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนวิธี เครื่องมือในการเขียน
ขั้นตอนวิธี วงจรการพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมโครงสร้าง ค้าสั่ง
ควบคุม และแถวล้าดับ 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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                Problem solving with algorithms; tools that 
describe algorithm; program development life cycle; 
structure programming; control statement; and array. 

               Problem solving with algorithms; tools that describe 
algorithm; program development life cycle; structure 
programming; control statement; and array 

3562201  การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ   3(3-0-6) 
               New Venture Creation and Entrepreneurship 
              ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ องค์ประกอบในการ
ประกอบธุรกิจ ได้แก่ การตลาด  การผลิต  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การ
บัญชีและการเงิน การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ  
รูปแบบและแนวทางในการสร้างธุรกิจ SMEs  พื้นฐานแนวคิดของการเป็น
ผู้ประกอบการ  การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของการเป็นผู้ประกอบการ  
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  

3562201  การสร้างธุรกิจใหม่และการเป็นผู้ประกอบการ        3(3-0-6) 
               New Venture Creation and Entrepreneurship 
              ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ องค์ประกอบในการประกอบ
ธุรกิจ ได้แก่ การตลาด  การผลิต  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชีและ
การเงิน การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจ  รูปแบบและ
แนวทางในการสร้างธุรกิจ SMEs  พื้นฐานแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ  การ
วิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของการเป็นผู้ประกอบการ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใน
การประกอบธุรกิจ  รวมถึงจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ 
        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  
 
 
 
 
 

ไม่มเีปลี่ยนเปลีย่ง 
เนื่องจากหลักสตูร
การตลาดไม่มีการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
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4572212  ทฤษฎเีซต                                            3(3-0-6)                                        
  Set Theory 

       การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศยัระบบสัจพจน์  สัจพจน์ของการ
เลือก  เซตอันดับ จา้นวนเชิงการนับ  จ้านวนเชิงอันดับที่ 

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

 

4512202  ทฤษฎีเซต                                                3(3-0-6)                                        
  Set Theory 

       การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน์  สัจพจน์ของการ
เลือก  เซตอันดับ จ้านวนเชิงการนับ  จ้านวนเชิงอันดับที ่

       Creating set theory by axiom systems; axiom of 
choices; sets; order; cardinal numbers; ordinal numbers 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 

4572511  รากฐานเรขาคณิต                                  3(3-0-6) 
             Foundation of Geometry 
              ระยะทาง สมภาค ความคล้าย พ้ืนท่ี หลักการของเรขาคณติ 
ระบบเรขาคณิตแบบยุคลิค บทน้าเข้าสู่เรขาคณิตนอกแบบยุคลิค  
              Distance; congruences; similarity; area; principle of 
geometry; euclidean geometry systems; introduction to non- 
euclidean geometry. 
 
 

4512303  รากฐานเรขาคณิต                                        3(3-0-6) 
             Foundation of Geometry 
              ระยะทาง สมภาค ความคล้าย พื้นที่ หลักการของเรขาคณิต 
ระบบเรขาคณิตแบบยุคลิค การสร้างทางเรขาคณิต  การแปลงทางเรขา 
คณิต  อสมการเรขาคณิต 
              Distance; congruences; similarity; area; principle of 
geometry; euclidean geometry systems; geometric construction; 
geometric transformations; geometric inequalities 
 
 
 
 
 
 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 
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 4513302 ทฤษฎีจ านวนขั้นสูง                                      3(3-0-6) 
             Advance number theory 
รายวิชาท่ีเรียนผ่านมาก่อน : 4512302  ทฤษฎีจ านวน 
Pre – requisite            : 4512302 Number theory 

      ส่วนตกค้างก้าลังสองและกฎส่วนกลับก้าลังสอง สัญลักษณ์จาโคบี 
เศษส่วนต่อเนื่อง สมการไดโอแฟนไทน์ไม่เชิงเส้น การประยุกต์ 
             Quadratic residues and quadratic reciprocity law; Jacobi 
symbol; continued fractions; nonlinear Diophantine equations; 
applications 

- รายวิชาใหม่ เพ่ือเพิ่ม
ทางเลือกให้กับนักศึกษา
ที่สนใจทางด้านทฤษฎี
จ้านวนในการท้าวิจัย
ต่อไป 

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

      ศึกษาและปฏิบัติการใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
              Study and practice to use mathematical softwares 
for apply in solving mathematic problems. 

4512602 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์                     3(2-2-5) 
            Mathematical Packages 

      การใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
             Using mathematical softwares for apply in solving 
mathematic problems. 

 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
 

4573413 วิยุตคณิต                                            3(3-0-6)                              
              Discrete Mathematics 
               การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความสัมพันธ์เวียนเกิด 
ฟังก์ชันก่อก้าเนิด กราฟ ต้นไม้ ข่ายงาน การจับคู่ พีชคณิตบูลีน วงจร
ตรรกะ ตัวแบบคณนา 

4513501 วิยุตคณิต                                                 3(3-0-6)                              
              Discrete Mathematics 
               การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความสัมพันธ์เวียนเกิด 
ฟังก์ชันก่อก้าเนิด แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ พีชคณิตบูลีน วงจรผสม 
ตัวแบบคณนา 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

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

               Permutation and combination; recurrence relations; 
generating functions; basic concepts of graph theory; Boolean 
algrebra; logic circuits; computational model  

 4513502 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์                        3(3-0-6) 
            Graph Theory and Applications 

      กราฟ สภาพเช่ือมโยงของกราฟ ทัวร์ ต้นไม้ การจับคู่ การระบายสี 
กราฟระบุทิศทาง ข่ายงาน การประยุกต์ 

      Graphs; connectivity of graphs; tours; trees; matching; 
coloring; directed graphs; network; applications 

- รายวิชาใหม่ เพื่อเพ่ิม
ทางเลือกให้กับ
นักศึกษาท่ีสนใจ
น้าไปใช้ในการท้าวิจัย
ต่อไป 

4573611  การสร้างตัวแบบเชงิคณิตศาสตร์                3(3-0-6)   
            Mathematical Model 
                ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  เพื่อการ
แก้ปัญหาด้านต่าง ๆ โดยกล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหา การก้าหนดนัยทั่วไป 
การตรวจสอบนัยทั่วไป การสรุปเป็นตัวแบบ  การแปลความหมายของค้าตอบ 

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

4513602  การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์                      3(3-0-6)   
              Mathematical Modeling 
              ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เพื่อการ
แก้ปัญหาด้านต่าง ๆ การวิเคราะห์ปัญหา การวางนัยทั่วไปและการ
ตรวจสอบ การสรุปเป็นตัวแบบ การแปลความหมายของค้าตอบ    
               Algorithm and technique in mathematical modeling for 
solving several problems; problem analysis; generalization and 
checking; include to mathematical model; interpreting its 
answers 
 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 
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 4513603 คณิตศาสตร์การเงิน                                      3(3-0-6) 
              Mathematics of Finance 
              พื้นฐานของทฤษฎีดอกเบี้ย พื้นฐานของทฤษฎีค่ารายงวด อัตรา
ผลตอบแทนของการลงทุน วิธีการช้าระเงินกู้ การประยุกต์ของทฤษฎี
ดอกเบี้ย หัวข้ออ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 
                Basics of interest theory; basics of annuity theory; rate 
of return of aninvetment; loan repayment methods; applications 
of interest theory; other interesting topics 

- รายวิชาใหม่ เพิ่ม
ทางเลือกให้กับ
นักศึกษาท่ีและน้าไปใช้
ในชีวิตประจ้าวันได ้

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

     ทฤษฎีและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกันภัย ทฤษฎีความ
น่าจะเป็นของการประกันภัย ความหมายและลักษณะของการ
ประกันภัย การประกันภัยและการประกันภัยอื่น ๆ ความน่าจะเป็นของ
การมีชีวิตและการตาย การคิดดอกเบี้ย ตารางมรณะ ค่ารายปี การ
ค้านวณค่าประกันภัยแบบต่าง ๆ เงินส้ารองประกันชีวิต 
   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. 

4513604 คณิตศาสตร์ประกันภัย                                    3(3-0-6) 
             Mathematics Insurance 

      ทฤษฎีและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกันภัย ทฤษฎีความน่าจะ
เป็นของการประกันภัย ความหมายและลักษณะของการประกันภัย การ
ประกันภัยและการประกันภัยอื่น ๆ ความน่าจะเป็นของการมีชีวิตและการ
ตาย การคิดดอกเบี้ย ตารางมรณะ ค่ารายปี การค้านวณค่าประกันภัยแบบ
ต่าง ๆ เงินส้ารองประกันชีวิต 
            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 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ตัดรายวิชาที่เรียนผ่าน
มาก่อน เพื่อท้าให้การ
จัดการเรียนการสอนมี
ความยืดหยุ่น 
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 4513701 แนวโนม้ทางคณิตศาสตรศึกษา                          3(3-0-6)    
  Trends in Mathematics Education   
             นวัตกรรม เนื้อหา วิเคราะห์และอภิปรายถึงแนวโน้มและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
            Innovation, content, analyze and discuss on trends and 
changes related to teaching mathematics. 

- ร า ย วิ ช า ใ ห ม่  เ พิ่ ม
ทางเลือกให้กับนักศึกษา
ที่ แ ล ะ น้ า ไ ป ใ ช้ ใ น
ประกอบอาชีพ 

 4513702  การสอนคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน                    3(2-2-5) 
    School Mathematics Teaching 
    การวิเคราะหห์ลักสูตร จติวิทยาการเรยีนรู้  วิธีสอนและเทคนิค
การสอนเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณติศาสตร์ ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ การผลติและการใช้สือ่ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ การเขยีนแผนการจัดการเรยีนรู้ การจดัการช้ันเรียน ฝกึ
ปฏิบัติการการจดัการเรียนรูค้ณติศาสตร์ในระดับโรงเรียน  
              Curriculum analysis; learning psychology; teaching 
methods and technique for teaching mathematics; skills and 
process of mathematics; production and use of instruction 
media; measurement and assessment of mathematics learning; 
designing learning plans; classroom management; practice in 
teaching school mathematics 
 

- ร า ย วิ ช า ใ ห ม่  เ พิ่ ม
ทางเลือกให้กับนักศึกษา
ที่ แ ล ะ น้ า ไ ป ใ ช้ ใ น
ประกอบอาชีพ 
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 4513703  กิจกรรมคณิตศาสตร์                                    3(2-2-5) 
    Mathematics Activities  
    ความรู้เบื้องต้นการจัดค่ายคณิตศาสตร์ ขั้นตอนการจัดค่าย
คณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรม ทั้งกิจกรรมวิชาการและกิจกรรม
นันทนาการ การผลิตสื่อและอุปกรณ์เพื่อจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  การ
น้าเสนอสื่อและอุปกรณ์ที่ผลิต การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เชิง
ปฏิบัติการ สรุปและการประเมินผลการจัดค่ายคณิตศาสตร์ 
               Basic knowledge in organizing mathematics camps, 
steps in organizing mathematics camps, design both academic 
activities and recreation activities, production of media and 
equipment for organizing mathematics camp activities, 
presentation of media and production equipment, organizing the 
practical mathematics camp activities in schools, summary and 
evaluation of mathematics camps  

- ร า ย วิ ช า ใ ห ม่  เ พิ่ ม
ทางเลือกให้กับนักศึกษา
ที่ แ ล ะ น้ า ไ ป ใ ช้ ใ น
ประกอบอาชีพ 

4574913  หัวข้อทางคณิตศาสตร์                                    3(3-0-6) 
              Topics in Mathematics  
               หัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่ไม่ได้ระบุ
ในหลักสูตร 
              Topics in mathematics or statistics of special 
interest without  course. 

4514904  หัวข้อทางคณิตศาสตร์                                         3(3-0-6) 
              Topics in Mathematics  
               หัวข้อทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่ไม่ได้ระบุใน
หลักสูตร 
              Topics in mathematics or statistics of special interest 
without  course 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 
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4583311  การวิเคราะหการถดถอย                             3(2-2-5) 
             Regression Analysis 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4582211  ความน่าจะเป็นและสถิติ 
              การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเดียวและเชิงพหุคูณ การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของตัวแบบ การใช้ต ัวแปรหุ ่นส้าหรับต ัวแปรเชิง
คุณภาพในการวิเคราะห์การถดถอย การสร้างตัวแบบที่เหมาะสมโดย
การคัดเลือกตัวแปรวิธีต่าง ๆ และการวิเคราะห์การถดถอยที่ไม่เชิงเส้น  
และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป 
            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 . 

4523301  การวิเคราะหก์ารถดถอย                                 3(2-2-5) 
             Regression Analysis 
             การวิเคราะห์เชิงเดียวและเชิงพหุคูณ การสร้างตัวแบบที่เหมาะสม 
การใช้ตัวแปรหุ่น การวิเคราะห์การถดถอยไม่เชิงเส้น การประยุกต์โปรแกรม
ส้าเร็จรูป 
            Simple linear regression analysis; multiple linear 
regression analysis; fit modeling; using dummy variable; nonlinear 
regression analysis; computer software applications 

- เปลี่ยนรหัสวิชา 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 

- ตัดรายวิชาที่ต้องเรียน
มาก่อนตั ดรายวิ ชาที่
เรียนผ่านมาก่อน เพื่อ
ท้าให้การจัดการเรียน
การสอนมีความยืดหยุ่น 
 
 
 

4583312 สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์                      3(3-0-6)          
 Non-parametric Statistics  

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4582211  ความน่าจะเป็นและสถิติ 
               การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบสมมุติฐาน
เกี่ยวกับพารามิเตอร์ต่าง ๆ โดยสถิติที่ไม่อิงพารามิเตอร์ของประชากร

 - ตัดออก น้าไปบูรณา
การในรายวิชาที่มีอยู ่
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หนึ่งกลุ่ม  สองกลุ่มและหลายกลุ่ม การทดสอบความสุ่มและสหสัมพันธ์
แบบไม่อิงพารามิเตอร์   และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป 
                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. 
 4523302  การวิเคราะห์อนุกรมเวลา                              3(2-2-5) 

              Times Series Analysis 
        แนวคิดพื้นฐานในการพยากรณ์  การพยากรณ์เชิงปริมาณ  

เทคนิคการปรับเรียบโดยวิธีเฉลี่ยเคลื่อนที่ วิธีท้าให้เรียบแบบเอ็กซ์โปเนน
เชียล    การใช้ตัวแบบโฮลต์และตัวแบบวินเตอร์  การพยากรณ์กรองปรับได้
อนุกรมเวลาแบบฉบับ  การพยากรณ์โดยอนุกรมเวลาบ๊อกซ์ -เจนกินส์ การ
ประยุกต์โปรแกรมส้าเร็จรูป      

        Basic concepts of forecasting; quantitative forecasting; 
smoothing techniques using method moving average; 
exponential smoothing methods; Holt’s model; Winters’ model; 
adaptive filtering; classical time series; Box-  Jenkins time series 
forecasting; computer software applications   series forecasting; 
computer software applications 

- รายวิชาใหม่ เพื่อเพิ่ม
ท า ง เ ลื อ ก ใ ห้ กั บ
นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส น ใ จ
น้ า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร ท้ า
วิจัย/ประยุกต์ ใ ช้ใน
การท้างานต่อไป 
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4583313 การออกแบบการทดลอง                           3(3-0-6) 
Experimental Design  

รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4582211  ความน่าจะเป็นและสถิติ 
                หลักการวางแผนการทดลอง  แผนแบบเชิงสุ่มบริบูรณ์  
แผนแบบบล็อกเชิงสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบจัตุรัสละติน แผนแบบแฟกทอ
เรียล  แผนแบบสปลิตพล็อต  การเปรียบเทียบเชิงพหุคูณ การวิเคราะห์
เมื่อมีค่าสูญหาย และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป 
                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. 

4523303 การออกแบบการทดลอง                               3(2-2-5) 
Experimental Design  

               หลักการวางแผนการทดลอง  แผนแบบเชิงสุ่มบริบูรณ์  แผน
แบบบล็อกเชิงสุ่มบริบูรณ์ แผนแบบจัตุรัสละติน แผนแบบแฟกทอเรียล แผน
แบบสปลิตพล็อต  การเปรียบเทียบเชิงพหุคูณ การวิเคราะห์เมื่อมีค่าสญูหาย 
การประยุกต์โปรแกรมส้าเร็จรูป 
               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; computer software 
applications 
 

- เปลี่ยนรหสัวิชา 

- ตัดรายวิชาที่เรียนผ่าน
มาก่อน เพื่อท้าให้การ
จัดการเรียนการสอนมี
ความยืดหยุ่น 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 
 
 

4583511  การวิจัยด าเนินการ                                  3(3-0-6) 
      Operations Research 
      ตัวแบบการวิจัยด้าเนินงาน ก้าหนดการเชิงเส้น ปัญหาคู่กัน 

การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดงาน การ
ตัดสินใจและทฤษฎีเกม และการประยุกต์ใช้โปรแกรมส้าเร็จรูป 
         Operation research model; linear programming; dual 
problem; sensitivity analysis; transportation problem; 
assignment problem; decision and game theory; computer 

4523401  การวิจัยด าเนินการ                                      3(2-2-5) 
      Operations Research 
     ตัวแบบการวิจัยด้าเนินงาน ก้าหนดการเชิงเส้น ปัญหาคู่กัน 

การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดงาน การตัดสินใจ
และทฤษฎีเกม การประยุกต์โปรแกรมส้าเร็จรูป 

     Operation research models; linear programming; 
dual problems; sensitivity analysis; transportation problem; 

- เปลี่ยนรหสัวิชา 
- เปลี่ยนหน่วยกิต 

- ปรับปรุงสาระรายวิชา
ให้ทันสมัยขึ้น 
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software applications. assignment problem; decision and game theory; computer 
software applications 

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

       แ น วคิ ด ข อ ง ร ะ บ บ ฐ า น ข้ อ มู ล  อ ง ค์ ป ร ะ ก อบ แ ล ะ
สถาปัตยกรรมระบบฐานข้อมูล แบบจ้าลองฐานข้อมูล การวิเคราะห์และ
ออกแบบฐานข้อมูล นอร์มัลไลเซชัน ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ความ
คงสภาพของฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล 

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

4613443 ระบบฐานข้อมูล                                           3(2-2-5) 
 Database Systems 

       แนวคิดของระบบฐานข้อมูล องค์ประกอบและสถาปัตยกรรม
ระบบฐานข้อมูล แบบจ้าลองฐานข้อมูล การวิเคราะห์และออกแบบ
ฐานข้อมูล นอร์มัลไลเซชัน ภาษาที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล ความคงสภาพของ
ฐานข้อมูล การรักษาความปลอดภัยของฐานข้อมูล 

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

เปลี่ยนรหัสวิชา 

 4612440 โครงสร้างข้อมูล                                           3(2-2-5)    
             Data Structure 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน  : 4611321  การแก้ปัญหาและการโปรแกรมเบื้องต้น 
Pre – requisite          : 4611321  Problem Solving and Basic 
                                 Programming 

       การออกแบบและการจั ดการ โคร งสร้ า งข้ อมู ลภาย ใน
คอมพิวเตอร์ ได้แก่ แถวล้าดับ กองซ้อน แถวคอย รายการ ต้นไม้ กราฟ การ
เรียงล้าดับ และการค้นหา 

- รายวิชาใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับยุคการใช้
ข้อมูล 
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       Design and manipulate data structure in computer: 
array, strack, queue, list, tree, graph, sort and search 

4662312 เทคโนโลยีเว็บ                                        3(2-2-5) 
  Web Technology 
      สถาปัตยกรรมและโครงสร้างเว็บสมัยใหม่ การออกแบบและ

ภาษาส้าหรับการพัฒนาเว็บ เว็บเซอร์วิส การวิเคราะห์เว็บไซต์ และ
ความมั่นคง 

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

 - ตั ด ออก  เ นื่ อ ง จ า ก
หลั กสู ต ร เ ทค โน โลยี
สารสนเทศและดิจิทัลมี
การปรับปรุงหลักสูตร
ใหม ่

- ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ ป รั บ 
วิ ข า เ ลื อ ก ท า ง ด้ า น 
คอมพิ ว เ ตอร์ ใหม่ ให้
สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่ 

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

       คุณลักษณะอุปกรณ์ต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ประเภทของ
ซอฟต์แวร์ การก้าหนดค่าในไบออส การจัดการฮาร์ดดิสก์  การติดตั้ง
ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์การติดตั้งไดร์เวอร์และอุปกรณ์
ต่อพ่วง การส้ารองข้อมูล และการก้าหนดให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกนั
ในเครือข่าย  

Features a variety of computer equipment; types of 
software;  configuring the BIOS; hard disk management;  

 - ตั ด ออก  เ นื่ อ ง จ า ก
หลั กสู ต ร เ ทค โน โลยี
สารสนเทศและดิจิทัลมี
การปรับปรุงหลักสูตร
ใหม ่

- ห ลั ก สู ต ร ไ ด้ ป รั บ 
วิ ข า เ ลื อ ก ท า ง ด้ า น
คอมพิ ว เ ตอร์ ใ หม่ ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ค



 
 มคอ. 2                                                  192 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

installing the operating system and applications software;  
installing drivers and peripherals;  backups data and to make 
use of shared resources on the network. 

สมัยใหม่ 

4613326  ภาษาโปรแกรมทางเลอืก                           3(2-2-5)                     
              Alternative Programming Language 
              การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษาโปรแกรมสมัยใหม่หรือภาษา
โปรแกรมที่ตรงกับความต้องการของตลาด 
               Developing program with new programming 
language or insdustrial tendency programming language. 

 - ตัดออก  

- หลักสูตรได้ปรับวิขา
เ ลื อ ก ท า ง ด้ า น
คอมพิ ว เ ตอร์ ใ หม่ ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ค
สมัยใหม่ 

 4661131  พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจทัิล   3(2-2-5) 
              Fundamentals of Information Technology and 
              Digital Innovation 
               องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ ภาพรวมการท้างานของ
ระบบปฏิบัติการ การจัดการข้อมูล เทคโนโลยีฐานข้อมูล แนวคิดพื้นฐาน
ส้าหรับการสร้างโปรแกรม การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การใช้โปรแกรมส้าเร็จรูปในงานส้านักงาน และประเด็นทางด้านจริยธรรม 
กฎหมาย และสังคมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                Computer system components, operating system 
overview, data management, database technology, basic 

- รายวิชาใหม่ เพื่อปรับ
วิ ข า เ ลื อ ก ท า ง ด้ า น
คอมพิ ว เ ตอร์ ใ หม่ ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ค
สมัยใหม่ 
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concepts of computer programming, data communication and 
computer network system, Modern Information Technology, 
Information Technology policies, the use of software packages in 
workplaces, and issues of ethics, law, and society in information 
technology 

 4662233    การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก                   3(2-2-5) 
  Computer Graphic Design 
  หลักทฤษฎี สี เส้น และภาพ การวาดภาพ การจัดองค์ประกอบ
ภาพ การออกแบบชนิดและการจัดการไฟล์ภาพ กระบวนการการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ การประยุกต์ใช้ความรู้การผลิตช้ินงาน การใช้โปรแกรม
ส้าเร็จรูปส้าหรับการท้างานด้วยกราฟิก 
 The theory of color, line, and image, drawing, 
composition, designing of image types and management of image 
files, process of producing electronic media, applying knowledge 
in production work, and using graphics software in graphic works 

- รายวิชาใหม่ เพื่อปรับ
วิ ข า เ ลื อ ก ท า ง ด้ า น
คอมพิ ว เ ตอร์ ใ หม่ ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ค
สมัยใหม่ 

 4663236   วิทยาการข้อมูลเบ้ืองต้น                    3(2-2-5) 
               Basic of Data Science  
               บทบาทและความส้าคัญของนักวิเคราะห์ข้อมูล แมทชีน 
เลิร์นนิงอัลกอริทึม เทคนิคและเครื่องมือในการท้าแมทชีนเลิร์นนิง การ
เตรียมข้อมูลส้าหรับการท้าแมทชีนเลิร์นนิง การสร้างตัวแบบส้าหรับการ

- รายวิชาใหม่ เพื่อปรับ
วิ ข า เ ลื อ ก ท า ง ด้ า น
คอมพิ ว เ ตอร์ ใ หม่ ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ค
สมัยใหม่ 
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ท้านายจากข้อมูลที่มีอยู่จริงและการประเมินผลตัวแบบ การแก้ปัญหาเฉพาะ
อย่างโดยใช้เทคนิคทางแมทชีนเลิร์นนิงที่เหมาะสม 
               Roles and importance of a data scientist, standard 
machine learning algorithms, machine learning tools and 
software packages, data cleaning and exploratory data analysis, 
learn predictive models from real world datasets and evaluate 
learned models, choose and use a suitable machine learning 
technique to solve a particular real world problem 

 4663337  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 3(2-2-5)                                             
              Web Application Development with Software 
              Packages 
               สถาปัตยกรรมเว็บแอปพลิเคช่ัน เฟรมเวิร์กการพัฒนาเว็บ
แอปพลิเคช่ันสมัยใหม่, พื้นฐานการออกแบบรูปแบบและเนื้อหา การติดตั้ง
และการตั้งค่าเว็บแอปพลิเคช่ันด้วยโปรแกรมส้าเร็จรูปและส่วนขยายที่
เกี่ยวข้อง การประยุกต์ใช้และการบริหารจัดการบนอินเทอร์เน็ต การส้ารอง
ข้อมูลและการกู้คืน 
            Web application architectures, modern web application 
development frameworks, fundamental of design patterns and 
contents, installation and configuration of web application with 

- รายวิชาใหม่ เพื่อปรับ
วิ ข า เ ลื อ ก ท า ง ด้ า น
คอมพิ ว เ ตอร์ ใ หม่ ให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ยุ ค
สมัยใหม่ 
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related software packages and extensions, implementation and 
management on Internet, backup and restoration 

4574811 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                 2(1-2-3) 
             ทางคณิตศาสตร์                                                     
           Preparations for Field Experience in Mathematics 

                  ก า ร เ ต ร ีย ม ค ว า ม พ ร ้อ ม ข อ ง ผู ้เ ร ีย น ก ่อ น อ อ ก ฝ ึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยฝึกทักษะที่ท้าให้เกิดความพร้อมในการ
ปฏิบัติงาน การเลือกสถานประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ เทคนิค
การเขียนรายงานและการน้าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการ
พัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสมกับอาชีพ 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 
 
 
 
 

4514801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์  2(1-2-3) 
           Preparation for Field  Experience in Mathematics 

                  การเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ โดยฝึกทักษะที่ท้าให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน การเลือก
สถานประกอบการ การบริหารงานคุณภาพ เทคนิคการเขียนรายงานและ
การน้าเสนอ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาคุณลักษณะที่เหมาะสม
กับอาชีพ 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 

เปลี่ยนรหัสวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

4574812 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์       6(540)    
             Field Experience in Mathematics 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 4574811 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
                                  คณิตศาสตร์ 
             การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซึ่ง
อาจเป็นหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหา
ในการท้างาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการน้าความรู้
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 

4514802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางคณิตศาสตร์           6(540)    
           Field Experience in Mathematics 

รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4514801 การเตรียมฝึกประสบการณ์ 
                                   คณิตศาสตร์ 
Pre – requisite            : 4514801 Preparation for Field   
                                    Experience in Mathematics 
             การฝึกปฏิบัติงานแบบมีส่วนร่วมในสถานประกอบการ ซึ่งอาจ
เป็นหน่วยงานของรัฐและ/หรือเอกชน ผู้เรียนได้เรียนรู้การแก้ปัญหาในการ
ท้างาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมองค์กร และการน้าความรู้ความสามารถ
รวบยอดจากการศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          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 

เปลี่ยนรหัสวิชา 

7000390 การเตรียมความพร้อมสหกจิศึกษา                    2(90) 
   Cooperative Education Preparation 
            กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการฝึกสหกิจ
ศึกษา โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ และ
กระบวนการของสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัคร

4514803 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์       2(1-2-3) 
             Cooperative Education Preparation in Mathematics 
            กิจกรรมการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการฝึกสหกิจศึกษา 
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ระเบียบข้อบังคับ และกระบวนการ
ของสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานและเทคนิคในการสมัครงาน ความรู้พื้นฐาน

- เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 

- เปลี่ยนรูปแบบหน่วยกิต 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

งาน ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ ระบบการบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ 
เทคนิคการน้าเสนอ การเขียนรายงาน 
         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 

ในการปฏิบัติงาน การสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ระบบ
การบริหารคุณภาพในสถานประกอบการ เทคนิคการน้าเสนอ 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 

7000490  สหกิจศึกษา                                                      6(640) 
              Cooperative Education 
รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน : 7000390  การเตรียมความพร้อมสหกิจ 
                                  ศึกษา 
            การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว สามารถจัดท้า
รายงาน น้าเสนอความก้าวหน้า และผลส้าเร็จของโครงงานที่ได้รับ
มอบหมาย เรียนรู้การแก้ปัญหาในการท้างาน การปรับตัวเข้ากับ
วัฒนธรรมองค์กร และการน้าความรู ้ความสามารถรวบยอดจาก
การศึกษาตลอดหลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4514804  สหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์                             6(640) 
              Cooperative Education in Mathematics 
รายวิชาที่เรียนผ่านมาก่อน : 4514803  การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา 
Pre – requisite         : 4514803 Cooperative Education 
                               Preparation in Mathematics 
                การฝึกปฏิบัติงานในลักษณะพนักงานช่ัวคราว สามารถจัดท้า
รายงาน น้าเสนอความก้าวหน้า และผลส้าเร็จของโครงงานที่ได้รับ
มอบหมาย เรียนรู้การแก้ปัญหาในการท้างาน การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรม

- เปลี่ยนรหัสวิชา ช่ือวิชา 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 
สาระส าคัญ/เหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 

          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 

องค์กร และการน้าความรู้ความสามารถรวบยอดจากการศึกษาตลอด
หลักสูตรไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 
              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 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับที่ 1   นางสาวภัทราวรรณ  เพชรแก้ว                      
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์       
  
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก วท.ด. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559 
ปริญญาโท วท.ม. คณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553 

 
บทความวิจัย / บทความวิชาการ   

Chinram, R., Petchkaew, P., & Baupradist, S. (2018). Left and right   magnifying elements 
in generalized semigroups of transformations by using partitions of a set.  
European journal of pure and applied mathematics,  11(3),  9 pages,  
580-588. ISI.  

Petchkaew, P., Wasanawichit, A., &  Pianskool, S. (2016). Generalizations of n-absorbing 
            ideals of  commutative semirings. Thai Journal of Mathematics, 14, 13 pages,   
           477-489. Scopus.  
Petchkaew, P., & Chinram, R. (2018). The Minimality amd Maximality of n-ideals in n-ary 

semigroups.   European journal of pure and applied mathematics, 11( 3) ,   
12 pages, 762-773. ISI.  

Simuen, A., Petchkaew, P., & Chinram, R. (2020). Generalized Subsemigroups and Fuzzy 
Subsemigroups in Semigroups. International Journal of Mathematics and 
Computer Science. 15(3), 7 pages, 869 – 875. Scopus. 
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การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ   

นูรีซัน ดอเลาะ, อิสวารา ดอเล๊าะซีเม๊าะ และภัทราวรรณ เพชรแก้ว. (2563). จ้านวนกึ่งกรุปย่อยของกึ่ง

กรุป ( , ).n  รายงานการสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว.วิจัย ครั้งที่ 13.  

25 – 26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 8 หน้า, 718 - 725.  

สิรีธร ชูเมือง, สิรชัช ฉิมเกื้อ และภัทราวรรณ เพชรแก้ว. (2563). จ้านวนกรุปย่อยวัฏจักรของกรุป 

วัฏจักรจ้ากัด( , )n . รายงานการสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้ งที่  5. 6-7 กุมาพันธ์  2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 7 หน้า, 1511 – 1517. 

ณัฏฐา สอดส่อง, อัจฉราวดี สุขทอง และภัทราวรรณ เพชรแก้ว . (2562). ไอดีลเฉพาะในกึ่งกรุป 

n -วิภาค. รายงานการสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว.วิจัย ครั้งที่ 12. 20 – 21 

 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 6 หน้า, 1374-1379. 

ประสบการณ์การสอน   
1. แคลคูลัส 1 
2. แคลคูลัส 2 
3. ตัวแปรเชิงซ้อน 
4. ภาษาอังกฤษส้าหรับคณิตศาสตร์ 
5. ทฤษฎีกราฟ 
6. สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 
7. โครงงานทางคณิตศาสตร์ 
8. ระเบียบวิธีการวิจัย 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับที่ 2      นางสาวศิรฉัตร  ทิพย์ศรี                      
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์       
  
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาเอก      ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2559 

ปริญญาโท      ศษ.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549 
ปริญญาตรี      วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ   

นุรหาวาตี ดือเล๊าะ, ชลธิชา คลองรั้ว, ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี และอดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหน๋อง. (2563). การศึกษา 

วิธีการควบคุมที่เหมาะสมของวัคซีนในแบบจ้าลองการแพร่ระบาด SIR. รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ประจ าปี 2563.  27 มีนาคม 

2563 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 11 หน้า, 298–308. 

ยารียะห์ ยันยา, อานีรา หะ และศิรฉัตร ทิพย์ศรี. (2562). แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ SEIR ของโรค

ระบาดที่มีการให้วัคซีนและการรักษา. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3.  11–12 กุมภาพันธ์ 2561 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 9 หน้า, 359 – 367. 

สิทธิพงษ์ ทอสาย , วัชรพงศ์ จินดาพันธ์ , ศิรฉัตร ทิพย์ศรี และอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง. (2562).  

การวิเคราะห์เสถียรภาพแบบจ้าลองการระบาด SIQS เมื่อมีการเพ่ิมประชากรแบบโลจิสติก. 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว.วิจัย ครั้งที่ 12. 20–21 มีนาคม 

2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 11 หน้า, 720–730. 
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สุดารัตน์ จันทร์หอม และศิรฉัตร ทิพย์ศรี. (2563). การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของแบบจ้าลองโรค

ระบาด SVIQ. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5. 6–7 กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 10 หน้า, 1290 – 1299. 

อานีฟะห์ หามะ, นูรีซา ล่าเต๊ะ, ศิรฉัตร ทิพย์ศรี และสายใจ เพ็ชรคงทอง. (2562). แบบจ้าลองทาง

คณิตศาสตร์ SIQS ของโรคระบาดที่มีการรักษาแบบอ่ิมตัว. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 4.  7–8 

กุมภาพันธ์ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 10 หน้า, 972–981. 

ประสบการณ์การสอน   
1. คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
2. คณิตศาสตร์ส้าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 
3. แคลคูลัส 1 
4. แคลคูลัส 3 
5. สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 
6. สมการเชิงอนุพันธ์ 
7. วิยุตคณิต 
8. โปรแกรมส้าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ 
9. พีชคณิตเชิงเส้น 
10. วิธีวิจัยทางคณิตศาสตร์ 
11. สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 
12. โครงงานทางคณิตศาสตร์ 

 
 

 

 
 
 
 



 
 

217                                                 มคอ. 2 
 

ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับที่ 3           นายอดิศักดิ์   เด็นเพ็ชรหน๋อง      
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท  วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
2554 

ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี 

2552 

 
บทความวิจัย / บทความวิชาการ   
อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง, มาริษา สวนนิ่ม และจิรนันท์ คุ่มเคี่ยม. (2560). แบบจ้าลองการระบาดที่

เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนและการคัดแยก. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ฉบับที่ 22(พิเศษ)  
12 หน้า, 354–365. TCI (1). 

Denphetnong, A., & Rattana, P. (2020). An SIQS Epidemic Model on the Specific Networks. 

Journal of Computer Science & Computational Mathematics, 10(1) , 4 page,      

21-26. 
 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ   

ณัฐพงษ์ สุวรรณฤทธิ์, สิริพรรณ รัตนกูล, ธีรพล บัวทอง และอดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหน๋อง. (2563). ผลเชิง

ตัวเลขของแบบจ้าลองการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2 สายพันธุ์เมื่อมีการฉีดวัคซีนป้องกัน

โรค. รายงานการสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว.วิจัย ครั้งที่ 13. 25–26 

มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 12 หน้า, 529 – 541. 

ณัฐธนาภรณ์ รักษ์เกลี้ยง, สมฤทัย หอมวงศ์ และอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง. (2562). แบบจ้าลองการ
ระบาดส้าหรับการคัดแยกประชากรที่ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง. รายงานการสืบเนื่อง
งานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว.วิจัย ครั้งที่ 12 . 20 – 21 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ. 12 หน้า, 655 – 666.  
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นุรหาวาตี ดือเล๊าะ, ชลธิชา คลองรั้ว, ศิรฉัตร  ทิพย์ศรี และอดิศักดิ์  เด็นเพ็ชรหน๋อง. (2563). การศึกษา

วิธีการควบคุมที่เหมาะสมของวัคซีนในแบบจ้าลองการแพร่ระบาด SIR. รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุม วิชาการระดับชาติ  มหา วิทยาลัยนอร์ทกรุ ง เทพ ประจ าปี  2563 .  

27 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ. 11 หน้า, 298–308. 

ประพรรณพร รัตนะ และอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง. (2562). แบบจ้าลองการระบาดส้าหรับโรคมือ ปาก 
เท้า บนเครือข่าย. รายงานการสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติประจ าปี 2561 .  
11-13 ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ . 9 หน้า, 305-313. 

สิทธิพงษ์ ทอสาย , วัชรพงศ์ จินดาพันธ์ , ศิรฉัตร ทิพย์ศรี และอดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง. (2562).  
การวิเคราะห์เสถียรภาพแบบจ้าลองการระบาด SIQS เมื่อมีการเพ่ิมประชากรแบบโลจิสติกส์. 
รายงานการสืบเนื่องงานประชุมวิชาการระดับชาติ มศว.วิจัย ครั้งที่ 12 . 20–21 มีนาคม 
2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 11 หน้า, 720–730.  

อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง และศรัณยา เฮงสวัสดิ์. (2560). แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่
ระบาดของโรคอีสุกอีใสเมื่อมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค. รายงานการสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2560, 7- 8 ธันวาคม 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ . 11 หน้า,  
165-175. 

อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง, ศศิวิมล แทนด้วง และจุฑาลักษณ์ แก้วบพิธ. (2561). การวิเคราะห์เสถียรภาพ
ของแบบจ้าลองคณิตศาสตร์ส้าหรีบโรคเอชไอวี/เอดส์ และวัณโรค. รายงานการสืบเนื่องงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ  วิทยาศาสตร์ วิจัยครั้ งที่  10 . 24–25 พฤษภาคม 2561 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 8 หน้า, MA137 – MA144. 

 
ประสบการณ์การสอน   

1. คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
2. แคลคูลัส 1 
3. แคลคูลัส 2 
4. สมการเชิงอนุพันธ์ 
5. สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 
6. โครงงานทางคณิตศาสตร์ 
7. วิธีเชิงตัวเลข 
8. ระเบียบวิธีการวิจัย 
9. คณิตศาสตร์การเงิน 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับที่ 4  นายสานิตย์   ฤทธิเดช 
ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา คุณวุฒ-ิสาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. คณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 
ปริญญาตรี วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 

 
การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ   

ธนากร  แก้วทับทิม และสานิตย์ ฤทธิเดช. (2020). สมการไดโอแฟนไทน์  4x +p(7y) โดยที่  p เป็น
จ้านวนเฉพาะคี่. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2563, 6–7 กุมภาพันธ์ 
2563, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 13 หน้า, 1472–1484. 

รุ่งทิวา  จันทโร และสานิตย์ ฤทธิเดช. (2020). ผลบวกและผลคูณของจ้านวนเพลล์และจ้านวน
โมดิฟายด์เพลล์โดยวิธีเมทริกซ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2563, 6–7 
กุมภาพันธ์ 2563, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 13 หน้า, 1485–1497. 

สานิตย์ ฤทธิเดช, อัฟนัท มาฮามะ และไซนับ เวาะเเม. (2018). สมบัติของพหุนามคล้ายสมดุลและคล้าย
สมดุล-ลูคัส, ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 28 ประจ าปี 2561 
ภายใต้หัวข้อ: งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน , 8-9 พฤษภาคม 
2561 ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช อ้าเภอเมือง จังหวัดสงขลา. 8 หน้า, 1118-1125.  

สานิตย์ ฤทธิเดช, ซามียะห์ แวกะจิ และลัดดาวัลย์ หมัดสมัน. (2016). บางเอกลักษณ์ของล้าดับคล้าย
สมดุลและล้าดับคล้ายสมดุล-ลูคัส โดยใช้สูตรไบเนท. รายงานสืบเนื่องจากการน าเสนอ
ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช,  
13 – 14 กุมภาพันธ์ 2560, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. 6 หน้า, 310-315. 
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ประสบการณ์การสอน  
1. แคลคูลัส 1 
2. แคลคูลัส 2 
3. แคลคูลัส 3 
4. แคลคูลัสชั้นสูง 
5. คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
6. คณิตศาสตร์ส้าหรับการสอนวิทยาศาสตร์ 
7. ทฤษฎีจ้านวน 
8. การวิเคราะห์เชิงซ้อน 1 
9.  รากฐานเรขาคณิต 
10.  ตัวแปรเชิงซ้อน 
11.  การวิเคราะหเ์ชิงเวกเตอร์ 
12.  สัมมนาคณิตศาสตร์ 
13.  โครงงานคณิตศาสตร์ 
14.  ภาษาอังกฤษส้าหรับคณิตศาสตร์ 
15.  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณิตศาสตร์ 
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ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ล าดับที่ 5  นางสาวศรัณยา   เฮงสวัสดิ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์ 
ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา คุณวุฒิ - สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ปริญญาโท วท.ม. คณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2552 
ปริญญาตรี วท.บ. ศึกษาศาสตร์   

        (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 

 

บทความวิจัย/บทความทางวิชาการ 
กานต์พิชชา  แซ่ตั้ง, ปารตี สุระก้าแหง และศรัณยา เฮงสวัสดิ์. (2561). เอกลักษณ์ส้าหรับนัยทั่วไปใหม่

ของล้าดับฟีโบนักชีและล้าดับลูคัส. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 23(3), 12 หน้า, 1705-1716.  
         TCI (1). 

การประชุมวิชาการ/สัมมนาทางวิชาการ   

อามีเน๊าะ หมินเย๊าะ, ฮัมดีย์ บือแน และศรัณยา เฮงสวัสดิ์. (2563). สมบัติของล้าดับ k-ฟีโบนักชีทั่วไป
ล้าดับ k-เพลล์ และล้าดับเมทริกซ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว 
วิจัย ครั้งที่13. 25-26 มีนาคม 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 9 หน้า, 542-550. 

ชวัลวิทย์ แสงเจริญ, นูรอาซีกิง หะยีเจะซอ และศรัณยา เฮงสวัสดิ์. (2563). ผลรวมส้าหรับนัยทั่วไปใหม่
ของ ล้าดับฟีโบนักชีโดยใช้เมทริกซ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2563. 6-7 
กุมภาพันธ์ 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 9 หน้า, 1180-1188. 

สุกัญญา มรรคาเขต, สุไรยา นิยากะ, ธีรพล บัวทอง และศรัณยา เฮงสวัสดิ์ . (2562). ผลรวมของ
จ้านวนฟีโบนักชีทั่วไปโดยใช้เมทริกซ์.  รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ มศว 
วิจัย ครั้งที่ 12. 20-21 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 9 หน้า, 1310-1318. 

อดิศักดิ์ เด็นเพ็ชรหน๋อง และศรัณยา เฮงสวัสดิ์. (2560). แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ของการแพร่ 
          ระบาดของโรคอีสุกอีใสเมื่อมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรค. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ 
          ประจ าปี 2560. 7-8 ธันวาคม มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 11 หน้า, 165-175. 
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 ประสบการณ์การสอน (รายวิชาที่สอน) 
1. คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

2. แคลคูลัส 1 

3. แคลคูลัส 2 

4. หลักสถิติ 

5. พีชคณิตนามธรรม 

6. สัมมนาคณิตศาสตร์ 

7. โครงงานคณิตศาสตร์ 

8. สัมมนาทางคณิตศาสตร์ 

9. โครงงานทางคณิตศาสตร์ 

10. หลักสถิติ 
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ภาคผนวก ฉ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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