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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 
ชื่อสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร   
  ภาษาไทย   :  วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 
  ภาษาองักฤษ   :  Bachelor of Science Program in Informatics  
                                                              Mathematics 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 
  ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)  :   วิทยาศาสตรบณัฑิต (คณิตศาสตร์สารสนเทศ) 
  ช่ือย่อ   (ภาษาไทย)  :   วท.บ. (คณิตศาสตร์สารสนเทศ) 
  ช่ือเตม็ (ภาษาองักฤษ)  :  Bachelor of Science (Informatics Mathematics) 
  ช่ือย่อ  (ภาษาองักฤษ)  :  B.Sc. (Informatics Mathematics) 
3. วชิาเอก  

หลกัสตูรคณิตศาสตร์สารสนเทศเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถทัง้ภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติในศาสตร์ของคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกต์งานด้าน 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    และสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 
ศึกษา ค้นคว้า สร้างสรรค์งานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม   เป็นผู้ ท่ีสามารถสื่อสารและท างาน 
ร่วมกับบุคคลในศาสตร์อ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้เป็นผู้ ท่ียึดมัน่คณุธรรมและ 
จริยธรรม 

4. จ านวนหน่วยกติท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตตลอดหลกัสตูร  127  หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ   
  หลกัสตูรระดบัปริญญาตรี หลกัสตูร  4  ปี  
 5.2 ภาษาท่ีใช้   
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มีการจดัการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ส าหรับเอกสารและต าราในวิชาหลกั เป็นต าราทัง้
ภาษาไทยและตา่งประเทศ โดยเน้นภาษาองักฤษเป็นหลกั 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนกัศกึษาไทยและนกัศกึษาตา่งประเทศท่ีจบมธัยมศกึษาตอนปลายสายวิทย์-คณิตท่ี
สามารถใช้และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 

เป็นหลกัสตูรการเรียนการสอนท่ีด าเนินงานโดยสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 

หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554 เปิดสอนในภาคการศกึษาท่ี 1 ปีการศกึษา 2554  
  ได้พิจารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ในการประชมุครัง้ท่ี  1  /2554  เมื่อวนัท่ี 27   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2554   
    
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

  มีความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรด้านคณุภาพและมาตรฐานในปีการศกึษา 2556 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศกึษา 
  8.1 นกัเขยีนโปรแกรม 
  8.2 นกัวิเคราะห์ระบบ 
  8.3 อาจารย์คณิตศาสตร์ 
  8.4 นกัวิจยัและบคุลากรทางการศกึษา 
  8.5 พนกังานธนาคาร 
  8.6 ประกอบธรุกิจสว่นตวั 
  8.8  ศกึษาตอ่สาขาวิชาคณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ประยกุต์  คณิตศาสตร์ศกึษาสารสนเทศ  
                   เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา  ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา 

         คณิตศาสตร์เป็นเลิศ  เชิดชคูณุธรรม  น าสงัคมให้ก้าวไกล  
 1.2 ความส าคัญ 
  เป็นแนวทางในการจัดการเรียนนการสอนท่ีสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถน าความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ไปพัฒนาการวางแผน เพ่ือหา
แนวทางในการพฒันาโปรแกรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตา่ง ๆ  
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือผลิตบณัฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศท่ีมีความสามารถและคณุลกัษณะ 
ดงัตอ่ไปนี ้

       1.3.1  มีความรู้และทกัษะในการบูรณาการศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์และ เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ท่ีสนองความต้องการของสงัคมสมยัใหม ่   
                   1.3.2   วิเคราะห์ สถานการณ์ท่ีต้องน าคณิตศาสตร์ไปประยกุต์ได้อย่างถกูต้อง และ
เหมาะสมกบัหน่วยงานด้านการศกึษา เศรษฐกิจและสงัคม  

1.3.3   ผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคณิตศาสตร์ท่ีอาศยัพืน้ฐานของการวิจยัและ 
พฒันา 
       1.3.4   มีคณุธรรม  จริยธรรมตอ่การประกอบวิชาชีพและมีความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
1) ส าเร็จการศกึษาไมต่ ่ากวา่ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  

คณิตศาสตร์ – ภาษาองักฤษ  ตามหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธิการหรือเทียบเท่า  และมหาวิทยาลยั 
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศกึษา 

   2)   ผู้ ท่ีจะเข้าศกึษาในหลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ต้องเป็นผู้มี 
คณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา วา่ด้วยการศกึษา ระดบั 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หมวด 1 ข้อ 6 และคณุสมบตัิอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลยั ราชภฏั สวน
สนุนัทา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  การปรับตวัของนกัศกึษาตอ่ระบบการเรียนการสอนในระดบัอดุมศกึษานบัวา่ยงัเป็นปัญหา  
อย่างมาก เพราะวา่มีทัง้การศกึษาด้วยตนเอง ต้องค้นคว้าอยู่เสมอและต้องเรียนรู้การน าเทคโนโลยี  
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สารสนเทศตา่ง ๆ  มาเป็นเคร่ืองช่วยในการศกึษา ค้นคว้า นกัศกึษาไมรู้่จกัวิธีการจดัการและบริหาร  
ในเร่ืองของเวลา  กิจกรรมก็เป็นสว่นหนึ่งท่ีนกัศกึษายงัเลือกกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์และเหมาะสมให้  
ตนเองไมไ่ด้  อีกทัง้ความรู้ด้านภาษาองักฤษยงัไมเ่พียงพอตอ่การศกึษาค้นคว้าจากต าราตา่งประเทศ  

2.4   กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
      การด าเนินการแก้ไขปัญหาของนกัศกึษาแรกเข้าเป็นสิง่ท่ีจ าเป็นอย่างย่ิง  ซึ่งสาขาวิชา 
คณิตศาสตร์สารสนเทศ และร่วมกบัคณะฯได้ปฐมนิเทศรวมและแยกเป็นแตล่ะสาขา   นกัศกึษาจะได้ 
พบกบัอาจารย์ท่ีปรึกษาและอาจารย์ประจ าหลกัสตูร ซึ่งเป็นผู้ ท่ีคอยให้ค าแนะน าและแนะแนวทาง ใน
การศกึษาในระดบัอดุมศกึษา การวางตวั การเลือกกิจกรรม วิธีการเรียนท่ีเหมาะสม อีกทัง้มกีาร ปรับ
ความรู้พืน้ฐานด้านคณิตศาสตร์และการใช้เทคโนโลยีท่ีจ าเป็นตอ่การศกึษาค้นคว้า   
 

 2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

จ านวนนกัศกึษา 
จ านวนนกัศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ชัน้ปีท่ี 1 25 25 25 25 25 

ชัน้ปีท่ี 2  25 25 25 25 

ชัน้ปีท่ี 3   25 25 25 

ชัน้ปีท่ี 4    25 25 

รวม 25 50 75 100 100 
คาดวา่จะจบการศกึษา - - - 25 25 

   
 2.7 ระบบการศึกษา 
   แบบชัน้เรียน  
   แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลกั 
   แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลกั 
   แบบทางไกลทางอิเลก็ทรอนิกส์เป็นสื่อหลกั (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
   
     2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวทิยาลัย 
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  ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัสภามหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทาวา่ด้วยการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2551 หมวด 2 ข้อ 13 และ หมวด 3 ข้อ 15 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร   
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   
   จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร                       127      หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร   
       3.1.2.1 หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป เรียนไม่น้อยกว่า  30   หน่วยกิต  
  1) กลุม่วิชาภาษา เรียนไมน้่อยกวา่  12    หน่วยกิต  
  2) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ เรียนไมน้่อยกวา่ 9      หน่วยกิต 
  3)กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไมน้่อยกวา่   9      หน่วยกิต  

     3.1.2.2 หมวดวชิาเฉพาะด้าน  เรียนไม่น้อยกว่า  91   หน่วยกิต    
    1) วิชาแกน  24    หน่วยกิต 
    2)   วิชาเฉพาะด้าน  55    หน่วยกิต  
     ก. วิชาเอกบงัคบั   34    หน่วยกิต 
     ข. วิชาเอกเลือก   21    หน่วยกิต 
    3) วิชาภาษาองักฤษส าหรับวิชาชีพ   6      หน่วยกิต 
    4)วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศกึษา             6     หน่วยกิต             
      
 3.1.2.3 หมวดวชิาเลือกเสรี        เรียนไม่น้อยกว่า  6    หน่วยกิต  
     3.1.3 รายวชิา  

       1.หมวดวชิาศกึษาท่ัวไป  เรียนไม่น้อยกว่า    30   หน่วยกิต 
- กลุ่มวชิาภาษา  เรียนไม่น้อยกว่า                       12 หน่วยกิต 
                    บงัคบัเรียน  3 รายวิชาจ านวน  9 หน่วยกิต     ดงันี ้   

รหัสวชิา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 
GEL1001 การใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 

 Thai Usage  
GEL1002 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น  3(3-0-6) 

 English for Communication and Information Retrieval   
GEL1003 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารและทกัษะการเรียน  3(3-0-6) 
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 English for Communication and Study Skills   
 เลือกเรียน 1 รายวิชาจ านวน  3 หน่วยกิต จากรายวชิาตอ่ไปนี ้

 

 

รหัสวชิา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 
GEL2001 ภาษาไทยเชิงวิชาการ   3(3-0-6) 

 Thai for Academic Purposes   

GEL2002 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ             3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes   

-  กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรียนไม่น้อยกว่า    9  หน่วยกิต 
                     บงัคบัเรียน 2  รายวิชา จ านวน 6 หน่วยกิต ดงัตอ่ไปนี ้       
GEH1001 สนุทรียภาพของชีวิต  3(3-0-6) 
 Aesthetics  Appreciation   
GEH1002 สงัคมไทยในบริบทโลก  3(3-0-6)   
 Thai Society in Global Context   
                    เลือกเรียน 1  รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาตอ่ไปนี ้     
GEH2001 การพฒันาตน    3(3-0-6) 

 Self  Development   

GEH2002 ความจริงของชีวิต                             3(3-0-6) 
 Philosophy of Life   

-กลุ่มวชิา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรียนไม่น้อยกว่า    
                       บงัคบัเรียน 2  รายวิชา จ านวน  6  หน่วยกิต  ดงันี ้         

   9   หน่วยกิต   

GES1001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้  3(3-0-6) 
 IT for  Communication and Learning   

GES1002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคณุภาพชีวิต   3(3-0-6) 
 Science and Technology for Quality of Life   

 เลือกเรียน 1 รายวิชาจ านวน 3 หน่วยกิต จากรายวิชาดงันี ้   

GES2001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัสิ่งแวดล้อม  3(3-0-6) 
 Science, Technology and Environment   

GES2002 การคิดและการตดัสนิใจ   3(3-0-6) 
 Thinking and Decision Making   
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2. หมวดวชิาเฉพาะด้าน  เรียนไม่น้อยกว่า     91   หน่วยกิต 
                                                                                                              

2.1 วชิาแกน      24   หน่วยกิต 
รหัสวชิา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 
BIO1101 ชีววิทยาพืน้ฐาน    3(3-0-6) 
 Fundamental Biology   
BIO1102   ปฏิบตัิการชีววิทยาพืน้ฐาน     1(0-3-1) 
 Fundamental Biology Laboratory   
CHE 1101   เคมีพืน้ฐาน                                    3(3-0-6) 
 Fundamental  Chemistry   
CHE1102 ปฏิบตัิการเคมพืีน้ฐาน     1(0-3-1) 
 Fundamental Chemistry Laboratory   
PHY1311 ฟิสิกส์พืน้ฐาน                         3(3-0-6) 
 Fundamental  Physics   
PHY1312 ปฏิบตัิการฟิสิกส์พืน้ฐาน   1(0-3-1) 
 Fundamental  Physics Laboratory   
MAT1203 หลกัมลูฐานคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
 Fundamental of Mathematics   
MAT1403 แคลคลูสัและการประยกุต์  1  3(3-0-6) 
 Calculus and Applications 1   
MAT1404 แคลคลูสัและการประยกุต์  2  3(3-0-6) 
 Calculus and Applications 2   
MAT2305    พีชคณิตเชิงเส้นและการประยกุต์   3(3-0-6) 
 Linear Algebra  and  Applications    
2.2 วชิาเฉพาะด้าน        55   หน่วยกติ 
      2.2.1วชิาเอกบังคับ      34    หน่วยกิต 
MAT1405 แคลคลูสัและการประยกุต์ 3  3(3-0-6) 
 Calculus and  Applications 3   
MAT2306 คณิตศาสตร์ดิสครีต   3(3-0-6) 
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 Discrete Mathematics   

รหัสวชิา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 
MAT2404  สมการเชิงอนพุนัธ์   3(3-0-6) 
 Differential Equations   
MAT2702       ความน่าจะเป็นประยกุต ์    3(3-0-6) 
  Applied  Probability   
MAT3410     การวิจยัด าเนินงาน 1   3(3-0-6) 
 Operations Research 1   
MAT3414    การวิเคราะห์เชิงตวัเลข   3(3-0-6) 
 Numerical  Analysis   
MAT3415    คณิตศาสตร์วิเคราะห์   3(3-0-6) 
 Mathematical Analysis   
MAT3607     สมัมนาทางคณิตศาสตตร์   1(0-3 -1) 
 Seminar in Mathematics   
MAT3704 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิต ิ
 3(2-2-5) 

 Statistics and Data Analysis with Statistical Package   
CSC1102 หลกัการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1  3(2-2-5) 
 Computer Programming 1   
CSC1103 หลกัการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2  3(2-2-5) 
 Computer Programming 2   
CSC1106 โครงสร้างข้อมลู  3(2-2-5) 
 Data Structures   
     2.2.2 วชิาเอกเลือก          เลือกรายวิชาตอ่ไปนีไ้มน้่อยกวา่  21  หน่วยกิต 
     วชิาคณติศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                                    12    หน่วยกิต 
MAT1202     ทฤษฎีเซต   3(3-0-6) 
 Set Theory   
MAT2204     ทฤษฎีจ านวน   3(3-0-6) 
 Number Theory   
MAT2303 พีชคณิตนามธรรม    3(3-0-6) 
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MAT3101    คณิตศาสตร์ประกนัภยั    3(3-0-6) 
 Actuarial  Mathematics    
MAT3102      คณิตศาสตร์การเงิน   3(3-0-6) 
 Financial  Mathematics   
MAT3304      ทฤษฎีกราฟ   3(3-0-6) 
 Graph Theory   
MAT3407     ตวัแบบคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
 Mathematical Modeling   
MAT3408       เทคนิคของคา่เหมาะสมท่ีสดุ   3(3-0-6) 
 Optimization Methods   
MAT3411     การวิจยัด าเนินงาน 2   3(3-0-6) 
 Operations Research 2   
MAT3412      การวิเคราะห์จ านวนเชิงซ้อนเบือ้งต้น   3(3-0-6) 
 Introduction to Complex Analysis   
MAT3413  ทฤษฎีรหสัเบือ้งต้น  3(3-0-6) 
 Fundamental  of Coding Theory   
MAT3501 การส ารวจเรขาคณิต  3(3-0-6) 
 Exploring Geometry   
MAT3601      เร่ืองคดัเฉพาะทางคณิตศาสตร์   3(3-0-6) 
 Selected Topics in Mathematics   
MAT3603      เทคโนโลยีสารสนเทศทางคณิตศาสตร์                    3(2-2-5) 
 Mathematical Information Technology   
    
    

 

 Abstract Algebra   
รหัสวชิา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 
MAT2307    คณิตศาสตร์เชิงวิธีจดัหมูเ่บือ้งต้น     3(3-0-6) 
 Introductory Combinatorial Mathematics   
MAT2405   สมการเชิงอนพุนัธ์ย่อย  3(3-0-6) 
 Partial Differential Equations  
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MAT3703    ทฤษฎีการตดัสนิใจ   3(2-2-5) 
 Decision Theory   
       วชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า                         9  หน่วยกติ 
CSC3101 ปัญญาประดิษฐ์  3(2-2-5) 
 Artificial Intelligence   
CSC3204 ระบบสนบัสนนุการตดัสินใจ  3(2-2-5) 
 Decision Support Systems   
CSC2204 เทคโนโลยีมลัติมีเดีย  3(2-2-5) 
 Multimedia Technology   
CSC2105 คอมพิวเตอร์กราฟิกส ์  3(2-2-5) 
 Computer Graphics   
INT2104 การพฒันาโปรแกรมเชิงวตัถ ุ                               3(2-2-5) 
 Object Oriented Programming   
INT2201 ระบบฐานข้อมลูและการออกแบบ  3(2-2-5) 
 Database System and Design    
INT2301 การสื่อสารข้อมลูและเครือขา่ยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
 Data Communication and  Computer Networks   
INT2402 การออกแบบเวบ็    3(2-2-5) 
 Web Design   
INT3101 การเขียนโปรแกรมร่วมสมยับนอินเทอร์เนต็     3(2-2-5) 
 Modern Internet Programming   
INT3201 คลงัและเหมืองข้อมลู  3(2-2-5) 
 Data Warehouse and Data Mining   
INT3508    การจ าลองระบบธรุกิจสารสนเทศ  3(2-2-5) 
 Business System Simulation and Modeling   
INT4513 การประยกุตใ์ช้ระบบสารสนเทศในงานธรุกิจ        3(2-2-5) 
 Information System Application for Business   

 
 

รหัสวชิา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 
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2.3 วชิาภาษาอังกฤษส าหรับวชิาชีพ                                        6    หน่วยกติ 

MAT3608   ภาษาองักฤษส าหรับคณิตศาสตร์สารสนเทศ1   3(3-0-6) 
 English for Informatics Mathematics1   
MAT3609   ภาษาองักฤษส าหรับคณิตศาสตร์สารสนเทศ2   3(3-0-6) 
 English for Informatics Mathematics 2   

 2.4 กลุ่มวชิาปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วชิาชีพหรือสหกิจศกึษา          6     หน่วยกิต 
นกัศกึษาสามารถเลือกเรียนได้จากแผน ก หรือแผน ข ดงันี ้
แผน ก  เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการท าโครงงานซึ่งมีอาจารย์เป็นท่ีปรึกษาโครงงาน โดย

เรียนรายวชิาตอ่ไปนี ้
MAT4801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3(270) 
  Professional Training  

MAT4901 โครงงานวิจยั 3(0-6-3) 
 Research Project  

แผน ข  เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการไปปฏิบตัิงานเตม็เวลา ณ สถานประกอบการท่ี ให้
ความร่วมมือ ครบ 1 ภาคการศกึษา โดยมีลกัษณะงานตรงตามสาขาวิชาท่ีศกึษา และอยู่ภายใต้ การ
ดแูลของบคุลากรหรือเจ้าหน้าท่ี ซึ่งสถานประกอบการมอบหมาย โดยเรียนรายวิชาตอ่ไปนี ้
         MAT4802       สหกิจศกึษา                 6(480) 
                 Co-operative Education 
 หมายเหตุ  ผู้เลือกเรียนแผน ข ต้องมีระดบัคะแนนเฉล่ีย ไมต่ ่ากวา่ 2.50 จากระบบ 4 ระดบั

คะแนนหรือเทียบเท่า 
  3.หมวดวชิาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                 6    หน่วยกติ 
     ให้เลือกเรียนไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกิต จากวชิาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัโดยความเห็นชอบ 
ของอาจารย์ท่ีปรึกษา  
 
 
 
 
 
 

รหัสวชิา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 
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       3.1.4  แสดงแผนการศกึษา  
 

ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 

GEH1002 สงัคมไทยในบริบทโลก 
Thai Society in Global Context 

3(3-0-6) 

GEL1002 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 
English for Communication and Information Retrieval 

3(3-0-6) 

CHE1101 เคมีพืน้ฐาน       
Fundamental  Chemistry  

3(3-0-6) 

CHE1102 ปฏิบตัิการเคมีพืน้ฐาน  
Fundamental   Chemistry Laboratory 

1(0-3-1) 

MAT1203 หลกัมลูฐานคณิตศาสตร์  
Fundamental of Mathematics 

3(3-0-6) 

MAT1403 แคลคลูสัและการประยกุต์ 1   
Calculus and Applications 1  

3(3-0-6) 

 CSC1102 หลกัการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 
Computer Programming 1 

3(2-2-5) 

 รวม 19 หน่วยกิต  
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ชัน้ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
รหัสวชิา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 
GEL1001 การใช้ภาษาไทย 

Thai Usage 
3(3-0-6) 

GEL1003 ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารและทกัษะการเรียน 
English for Communication and Study Skills 

3(3-0-6) 

MAT2305 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยกุต์  
 Linear Algebra and  Applications  

3(3-0-6) 

BIO1101 ชีววิทยาพืน้ฐาน   
Fundamental Biology 

3(3-0-6) 

BIO1102 ปฏิบตัิการชีววิทยาพืน้ฐาน 
Fundamental Biology Laboratory 

1(0-3-1) 

MAT1404 แคลคลูสัและการประยกุต์  2  
Calculus and  Applications 2 

3(3-0-6) 

CSC1103 หลกัการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 
Computer Programming 2 

3(2-2-5) 

 รวม                                                                                 19 หน่วยกิต 
 

ชัน้ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวชิา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 
GES1001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้ 

IT for Communication and Learning 
3(3-0-6) 

 
GES1002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัคณุภาพชีวิต 

Science and Technology for Quality of Life 
3(3-0-6) 

MAT2306 คณิตศาสตร์ดิสครีต   
Discrete  Mathematics                                                                                                                

3(3-0-6) 
 

PHY1101 ฟิสิกส์พืน้ฐาน  
Fundamental Physics 

3(3-0-6) 
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PHY1102 ปฏิบตัิการฟิสิกส์พืน้ฐาน 
Fundamental Physics Laboratory  

1(0-3-1) 

MAT1405 แคลคลูสัและการประยกุต์ 3 
Calculus and Applications 3 

3(3-0-6) 

CSC1106 โครงสร้างข้อมลู 
Data Structures 

3(2-2-5) 

 รวม 19 หน่วยกิต 

 

ชัน้ปีท่ี 2  ภาคการศึกษาท่ี 2 

      
รหัสวชิา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 

GEH1001 สนุทรียภาพกบัชีวิต 
Aesthetic Appreciation 

3(3-0-6) 

GEL2002 ภาษาองักฤษเชิงวิชาการ 
English for Academic Purposes 

3(3-0-6) 

MAT2702 ความน่าจะเป็นประยกุต ์
Applied Probability   

3(3-0-6) 

MAT2404  สมการเชิงอนพุนัธ์ 
Differential Equations 

3(3-0-6) 

MAT3414 การวิเคราะห์เชิงตวัเลข 
Numerical Analysis  

3(3-0-6) 

INT2201 ระบบฐานข้อมลูและการออกแบบ 
Database System and Design  

3(2-2-5) 

MATXXX วิชาเลือกด้านคณิตศาสตร์ 
 

3(X-X-X) 

 รวม 21  หน่วยกิต 
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ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวชิา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 
GEH2002 ความจริงของชีวิต 

Philosophy of  Life 
3(3-0-6) 

 
GES2002 การคิดและการตดัสนิใจ 

Thinking  and  Decision  Making 
3(3-0-6) 

MAT3415 คณิตศาสตร์วิเคราะห์ 
Mathemaical Analysis  

3(3-0-6) 

MAT3410 การวิจยัด าเนินงาน 1  3(3-0-6) 
 Operations Research 1  

MATXXXX วิชาเลือกด้านคณิตศาสตร์ 3(X-X-X) 
XXXXXXX วิชาเลือกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(X-X-X) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 1 3(X-X-X)) 

 รวม   21 หน่วยกิต 
 
 

ชัน้ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
รหัสวชิา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 
MAT3607 สมัมนาทางคณิตศาสตร์  1(0-3-1) 

 Seminar in Mathematics  
MAT3608 ภาษาองักฤษส าหรับคณิตศาสตร์สารสนเทศ 1                                  3(3-0-6) 

English for Informatics Mathematics1 
MAT3704 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ     3(2-2-5) 

 Statistics and Data Analysis with Statistical Package  
MATXXXX วิชาเลือกด้านคณิตศาสตร์ 3(X-X-X) 
MATXXXX วิชาเลือกด้านคณิตศาสตร์ 3(X-X-X) 
XXXXXXX วิชาเลือกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(X-X-X) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 2    3(X-X-X)  
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 รวม     19 หน่วยกิต 

ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวชิา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 

ส าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียนแผน ก  ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอ่ไปนี ้
MAT4801 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

Professional Training 
   3(270) 

ส าหรับนกัศกึษาท่ีเลือกเรียนแผน ข  ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอ่ไปนี ้
MAT4802 สหกิจศกึษา           

Co-operative Education                                       
  6(480) 

 รวม                                                                                            6  หน่วยกิต 

ชัน้ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

 
รหัสวชิา ชื่อวชิา น(บ-ป-อ) 
MAT4901 โครงงานวิจยั 

Research Project 
3(0-6-3) 

MAT3609 ภาษาองักฤษส าหรับคณิตศาสตร์สารสนเทศ 2    
English for Informatics Mathematics2                                

3(3-0-6) 
 

XXXXXXX วิชาเลือกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(X-X-X) 
 

                               รวม                                                                                        9  หน่วยกิต 
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ความหมายของรหัสวชิา 
     รหสัวิชาประกอบด้วยตวัอกัษร 3 ตวั ตวัเลข 4 ตวั        
      ตวัอกัษร 3 ตวัแรก เป็นหมวดวิชา/หมู ่วิชา 
            GEL  หมายถึง  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป  กลุม่วิชาภาษาไทย 
            GEH  หมายถึง  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป กลุม่วิชามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

GES   หมายถึง  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    BIO   หมายถึง   หมวดวิชา/หมูวิ่ชาชีววิทยา  
            CHE   หมายถึง   หมวดวิชา/หมูวิ่ชาเคมี 
            CSC   หมายถึง   หมวดวิชา/หมูวิ่ชาคอมพิวเตอร์ 
            INT    หมายถึง   หมวดวิชา/หมูวิ่ชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            PHY   หมายถึง   หมวดวชิา/หมูวิ่ชาฟิสกิส ์
            MAT   หมายถึง   หมวดวิชา/หมูวิ่ชาคณิตศาสตร์ 
  หมวดวชิา/หมู่วชิาคณติศาสตร์ 

เลขหลกัท่ี 1 หมายถึง ระดบัความยากง่าย 

เลขหลกัท่ี 2 หมายถึง ลกัษณะเนือ้หาวิชา 

เลขหลกัท่ี 3-4 หมายถึง ล าดบัก่อนหลงั 

ลกัษณะเนือ้หาวิชาแบ่งออกดงันี ้

1   หมายถึง   คณิตศาสตร์ทัว่ไป 

2   หมายถึง  รากฐานคณิตศาสตร์      

3   หมายถึง  พีชคณิต       

4   หมายถึง  การวิเคราะห์       

T 

ลกัษณะเนือ้หา 

5 

ล าดบัก่อนหลงั 

 6 7 

หมวดวิชา 

A หลักที่ 

รหัส ความหมาย 

M 4 

ระดบัความยากง่าย 
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5   หมายถึง  เรขาคณิต       

6   หมายถึง  คณิตศาสตร์ส าหรับจดุประสงคเ์ฉพาะ    

7   หมายถึง  ความน่าจะเป็นและสถิต ิ     

8   หมายถึง  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ     

9   หมายถึง  โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์ โครงการศกึษาเอกเทศ  การสมัมนาและ 

                    การวิจยั 
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4. องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  จากผลการประเมินความพงึพอใจจากผู้ใช้บณัฑิต มีความต้องการให้บณัฑิตมีประสบการณ์ ใน
วิชาชีพ ก่อนเข้าสูก่ารท างานจริง ดงันัน้ในหลกัสตูรจึงมีรายวิชาฝึกประสบการณ์ หรือ สหกิจศกึษา เป็น
ภาคบงัคบั 
 4.2 ช่วงเวลา 
  ภาคการศกึษาท่ี 1 ปีท่ี 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  จดัเตม็เวลาใน 1 ภาคการศกึษา  

5. ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวจิัย 
 การท าโครงงานหรืองานวิจยันัน้ต้องเป็นหวัข้อท่ีเก่ียวข้องกบัศาสตร์ท่ีเรียนมาหรือการประยกุต์ใช้ 
ความรู้จากศาสตร์ตา่งๆ ท่ีเรียนมากบัศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้รายบคุคลหรือจบัคูใ่นการท างาน และมี
รายงานท่ีต้องน าสง่ตามรูปแบบและระยะเวลาท่ีหลกัสตูรก าหนดอย่างเคร่งครัด 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 โครงงานวิจยัทางคณิตศาสตร์สารสนเทศท่ีนกัศกึษาสนใจและด าเนินการศกึษานัน้จะเป็นโครงงานท่ี
สามารถน าไปใช้หรือประยกุต์ใช้งานได้จริง และต้องสามารถอธิบายหลกัการ ทฤษฎีท่ีน ามาเก่ียวข้อง หรือ
น ามาประยกุตใ์ช้ในการท าโครงงานฯ โดยประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการท าโครงงานฯ นัน้ต้อง สามารถ
ด าเนินการได้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  นกัศกึษาสามารถท างานได้อย่างมหีลกัการ เป็นระบบ และมีทกัษะในรูปแบบ ท่ีเป็น มาตรฐาน 
รวมถึงสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน และสามารถคิดแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ได้ อย่าง ถกูต้องและรวดเร็ว 
 5.3 ช่วงเวลา 
  ภาคการศกึษาท่ี 2 ของชัน้ปีท่ี 4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
  จ านวน  3  หน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
  น านกัศกึษาไปศกึษา/ดงูานพร้อมทัง้สอบถามความสนใจท่ีนกัศกึษามี  จากนัน้ก าหนด ชัว่โมงใน
การให้นกัศกึษาสอบถามพร้อมทัง้แนะน าแนวทางและความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงงานฯ เพ่ือให้
นกัศกึษามัน่ใจในข้อมลูพืน้ฐานและหลกัการท่ีจะน าไปใช้ รวมทัง้ความทนัสมยั ในการด าเนินโครงงานฯ อีก
ทัง้มีตวัอย่างโครงงานให้ศกึษาเพ่ือเป็นตวัอย่างด้วย 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
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  ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานฯ จากการก าหนดช่วงเวลาเพ่ือให้นกัศกึษา ได้
น าเสนองานท่ีมอบหมายให้ในระยะเวลาท่ีก าหนด และประเมินผลจากงานดงักลา่ววา่ เป็นไปตามแผนงาน
ท่ีวางไว้หรือไม ่โดยโครงงานฯ ต้องอยู่ภายใต้การดแูล อยา่งเข้มงวด จาก อาจารย์ ท่ีปรึกษา 
ท่ีมีความรู้ ความช านาญในเร่ืองท่ีนกัศกึษาสนใจ หรืออาจจะมีการเชิญผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอก ร่วม การ
ประเมินบ้างเป็นบางกรณี 
 

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 
        มีความตระหนกัและทศันคติท่ีดีตอ่จรรยาบรรณทางวิชาชีพ  มีจิตส านึกสาธารณะ และมีทกัษะ
การเป็นผู้น า สามารถท างานเป็นทีม มีวินยั ซ่ือสตัย์ ตรงตอ่เวลาและความรับผิดชอบ อีกทัง้ต้องมีทกัษะ
การเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

          คณุธรรม จริยธรรม และวินยัท่ีนกัศกึษาต้องพึงระลึกเสมอทัง้ต่อตวัเอง และสงัคมเพ่ือให้
สามารถด าเนินชีวิตร่วมกับผู้ อ่ืนในสงัคม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ท่ีส าคญัอย่างย่ิงการค านึงถึง
คณุค่าของสิ่งมีชีวิต เพราะสาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศเป็นวิชาท่ีสอนให้นักศึกษาเป็นผู้ ท่ีรู้จักคิด 
วิเคราะห์อย่างสมเหตสุมผล ดงันัน้จึงจ าเป็นอย่างมากท่ีจะต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อผลท่ีเกิดขึน้ทัง้
ต่อตนเองและผู้ อ่ืน นอกจากนีแ้ล้วอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาต้องสอดแทรกสิ่งท่ีจะท าให้นักศึกษานัน้
สามารถพฒันา / ยกระดบัคณุธรรม จริยธรรม และวินยั บรูณาการร่วมไปกบัศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีศึกษา รวมทัง้
อาจารย์ต้องมีคณุสมบัติด้านคณุธรรม จริยธรรม และวินัยในตนเองด้วย โดยสิ่งท่ีตระหนักอยู่เสมอเวลา
เรียน/สอน  ได้แก่ 

      1) มีความซ่ือสตัย์สจุริต  
  2) มีระเบียบวินยั  
  3) มีจิตส านึกและตระหนกัในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  
  5) มีจิตสาธารณะ   

  2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
   สร้างวฒันธรรมองค์กรเพ่ือปลกูฝังและให้นกัศกึษาด าเนินตามอย่างมีระเบียบวินัย โดยเน้น

ให้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลยั การเข้าชัน้เรียนให้ตรงเวลา  การแตง่กายถกูระเบียบ พฤติกรรม
และวาจา พฤติกรรมการเรียนในชัน้เรียน ความรับผิดชอบในการท างานทัง้รายบคุคลและกลุม่นัน้ต้องฝึกให้
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รู้หน้าท่ีของการเป็นผู้น ากลุม่และการเป็นสมาชิกกลุม่ มีความซ่ือสตัย์ทัง้ตอ่หน้า และลบัหลงั สิ่งท่ีส าคญัคือ
อาจารย์ผู้สอนทกุคนต้องสอดแทรกคณุธรรม จริยธรรม และวินัยในการสอนทุกรายวิชา พร้อมทัง้กระท า
เป็นแบบอย่างอย่างเคร่งครัดและให้มีการจดักิจกรรมสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม และวินัย เช่น การกล่าว
ยกย่องนกัศกึษาท่ีท าดีตอ่หน้าประชาคม 
  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

          การตรงเวลาของนกัศกึษาทัง้ในการเข้าชัน้เรียน และการนดัหมายตา่งๆ การสง่งานตาม
ก าหนดระยะเวลาท่ีมอบหมาย  การมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ  และความพร้อมเพรียงของนกัศกึษาในการ
เข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนท่ีอยู่นอกหลกัสตูร  การกระท าทจุริตในการสอบ  ความรับผิดชอบในหน้าท่ีท่ีได้รับ
มอบหมาย  รวมถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกและค าพดู 
 2.2 ความรู้ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

          นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับวิชาคณิตศาสตร์ท่ีศึกษา ผสมผสานกับการมีคุณธรรม 
จริยธรรม และวินัยเพ่ือน าสิ่งดังกล่าวนีไ้ปใช้ทัง้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาสังคม และท านุบ ารุง
ศิลปะวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียม ประเพณี รวมถึงกฎระเบียบท่ีดีให้สงัคมมีความดีงาม โดยให้ตระหนกัถึง
สิ่งดงัตอ่ไปนี ้
  1) มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์ 
  2) มีความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะน ามา 
                  อธิบายหลกัการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
 3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน 
                  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 4)  มีความรอบรู้ในศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

 

   2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          ใช้การสอนท่ีหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลกัการทางทฤษฎี และประยกุตใ์ช้ทางปฎิบตัิ

ในสภาพแวดล้อมจริง ร่วมกบัการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้ผลลพัธ์การเรียนรู้กว้าง และลุม่ลกึ  
นอกจากนีย้งัจดัการเรียนรู้ในสถานการณ์จริง ทัง้การศกึษาดงูาน การออกศกึษาในภาคสนาม หรือเชิญ
ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์เฉพาะด้านมาเป็นวิทยากรพิเศษ อีกทัง้ยงัมีการฝึกปฏิบตังิานในสถาน
ประกอบการเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์จริงในการท างาน 

   3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    ประเมินจากผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบตัิของนกัศกึษาในด้านตา่ง ๆ คือ 

1)   บททดสอบย่อย 
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2)   การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3)   ประเมินจากรายงานท่ีนกัศกึษาจดัท าและน าเสนอรายงานในชัน้เรียน 
4)   ประเมินจากแผนหรือโครงการท่ีน าเสนอ 
5)   ประเมินจากการออกศกึษาภาคสนาม และจากการฝึกประสบการณ์เตม็รูปแบบ /  

สหกิจศกึษา 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

      นกัศกึษาสามารถพฒันา และพ่ึงพาตนเองได้ในขณะประกอบวิชาชีพเมื่อจบการศกึษาแล้ว 
อีกทัง้สามารถสร้างเสริมทกัษะทางปัญญาและฝีมือไปพร้อมกบัคณุธรรม จริยธรรม และความรู้ท่ีได้รับจาก
ศาสตร์ตา่งๆ ท่ีศกึษา ในขณะท่ีอาจารย์ควรจะเน้นให้นกัศกึษารู้จกัเหตแุละผล รวมถึงการวิเคราะห์หา
สาเหตอุย่างสมเหตสุมผล  อีกทัง้รู้จกัวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเองทัง้ปัจจบุนัและอนาคต จะต้องสอนให้
นกัศกึษารู้จกัคิด วิเคราะห์  ไมใ่ช่สอนในลกัษณะท่องจ าและเสี่ยงตอ่การผิดศีลธรรม จรรยาบรรณ และวินยั 
โดยนกัศกึษาต้องมีคณุสมบตัิตา่ง ๆ จากการสอนเพ่ือให้เกิดทกัษะทางปัญญา ดงันี ้
 1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตมุีผล ตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ 
 2) น าความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยกุต์กบั 
                  สถานการณ์จริงตา่ง ๆ ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม  
 3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสงัเคราะห์ ความรู้จากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ีหลากหลาย 
                 อย่างถกูต้องและสร้างสรรค์ 

 

           2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
กรณีนีใ้ช้กลยทุธ์ กระบวนการจดัการโดยการท างานและการอภิปรายแตล่ะบคุคลในกลุม่ 

โดยมีการปฏิบตัิจริงผสมผสานร่วมกบัทฤษฎี 

   3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 ประเมินผลการศกึษาทัง้เดี่ยวและกลุม่แบบผสมผสานทัง้ทฤษฎี และปฏิบตัิ เพ่ือให้ 

เกิดกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และเกิดการท างานเป็นทีมโดยมีการ
อภิปรายทัง้เดี่ยวและกลุม่ 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
   การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญานีม้ีกลยทุธ์ในการด าเนินการ คือ          
รูปแบบของข้อสอบท่ีออกในแนวการแก้ปัญหา อธิบายแนวคิด การวิเคราะห์ และวิธีการแก้ปัญหาโดย 
น าความรู้ท่ีเรียนมาประยกุต์ใช้ รวมถึงการให้นกัศกึษาได้ลงมือปฏิบตัิงานจริง  
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2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 

      เมื่อนกัศกึษาส าเร็จการศกึษาต้องออกไปใช้ชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริง ต้องพบและใช้ชีวิต
บางช่วงเวลากบับคุคลอ่ืนๆ ความสามารถท่ีจะปรับตวัและควบคมุตวัเองให้เข้ากบักลุม่คนตา่งๆ เป็นเร่ือง
จ าเป็นอย่างย่ิง ดงันัน้การสอนต้องสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวข้องกบัคณุสมบตัิต่างๆ ให้นกัศกึษาระหวา่งท่ี
สอน โดยมีแนวทางเบือ้งต้น ดงันี ้
 1) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี 
 2) มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและองค์กร 
 3) สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมขององค์กรท่ีไปปฏิบตัิงาน 

3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผดิชอบ 

      ก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มกีารท างานเป็นกลุม่ / การท างานท่ีต้องประสาน งาน
กบัผู้ อ่ืน หรือต้องค้นคว้าหาข้อมลูจากบคุคลอ่ืนหรือผู้มีประสบการณ์ เพ่ือให้เกิดทกัษะและความ สัมพนัธ์
ในการสื่อสาร และความสมัพนัธ์ระหวา่งตวับคุคล อีกทัง้สามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอย่างดี มีความ
รับผิดชอบตอ่งานท่ีได้รับมอบหมาย และยงัสามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมองค์กรท่ีไป
ปฏิบตัิงานได้เป็นอย่างดี  รวมถึงมีมนษุยสมัพนัธ์ และมีภาวะผู้น าท่ีดีกบัผู้ ร่วม งานในองคก์รและกบับคุคล
ทัว่ไปด้วย 
 2.5 ทักษะในการวเิคราะห์เชงิตัวเลข   การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข   การส่ือสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         นกัศกึษาต้องมทีกัษะขัน้ต ่าในการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ท่ีจ าเป็นท่ีมีอยู่ใน

ปัจจบุนัตอ่การท างานท่ีเก่ียวข้อง และต้องสามารถเสนอแนะประเดน็การแก้ไขปัญหาตา่งๆ โดยใช้ความรู้ท่ี
มีอย่างสร้างสรรค์รวมถึงสามารถสื่อสารและน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้รู้จักใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยอย่างเหมาะสม 
  2) กลยุทธ์การสอนท่ีใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทักษะในการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข   การส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ระหวา่งการสอน อาจให้นกัศกึษาตอบ / อภิปราย / แก้ปัญหา วิเคราะห์แนวทาง / วิธี
แก้ปัญหา และให้น าเสนอทัง้แบบกลุม่และเดีย่ว รวมถึงให้อภิปรายแนวคิดท่ีน าเสนอกนัเองในชัน้เรียน หรือ
ให้วิเคราะห์ในเชิงวิชาการ / หลกัการระหวา่งอาจารย์และกลุม่นกัศกึษา เช่น ให้นกัศกึษาได้วิเคราะห์
สถานการณ์จ าลองและสถานการณ์เสมือนจริง และน าเสนอการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการ
ประยกุต์ศาสตร์ตา่งๆ บรูณาการร่วมกบัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 
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  3) กลยุทธ์การประเมนิผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวเิคราะห์เชงิตัวเลข   การ
ส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

      ใช้การประเมินจากเทคนิคและรูปแบบการน าเสนอ โดยให้ใช้การผสมผสานทัง้ทฤษฎี และ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวข้อง โดยประเมินจากความสามารถในการอธิบายข้อจ ากัด 
เหตผุลในการเลือก ใช้วิธีการต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ท่ีมีการน าเสนอต่อชัน้
เรียน รวมถึงการบรูณาการด้วย 

1) สามารถประยกุต์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลแก้ปัญหา 
และน าเสนอข้อมลูได้อย่างเหมาะสม 

2) มีทกัษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้เลือกใช้รูปแบบของการ 
สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

3) มีทกัษะและความรู้ภาษาองักฤษหรือภาษาตา่งประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง 
เหมาะสมและจ าเป็น  

4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมลูได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 

3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum Mapping) 

   ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดงันี ้ 
 ผลการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มวชิาชีพ 
  คุณธรรม จริยธรรม 

  1) มีความซ่ือสตัย์สจุริต  
  2) มีระเบียบวินยั  
  3) มีจิตส านึกและตระหนกัในการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

  4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้ อ่ืน  
  5) มีจิตสาธารณะ  
   ความรู้ 

 1) มีความรู้ในหลกัการและทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์ 
 2) มีความรู้พืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีจะน ามา

อธิบายหลกัการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 
 3) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้าน 
            คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4)  มีความรอบรู้ในศาสตร์ตา่ง ๆ ท่ีสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
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  ทักษะทางปัญญา 

 1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตมุีผล ตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ 
 2) น าความรู้ทางด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์กับ

สถานการณ์จริงตา่ง ๆ ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม  
 3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์และสงัเคราะห์ ความรู้จากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ ท่ี 
            หลากหลายอย่างถกูต้องและสร้างสรรค์ 
  

  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 1) มีภาวะผู้น า โดยสามารถท างานร่วมกบัผู้ อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี 
 2) มีความรับผิดชอบตอ่สงัคมและองค์กร 
 3) สามารถปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์และวฒันธรรมขององค์กรท่ีไปปฏิบตัิงาน 
  

  ทักษะการวเิคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1) สามารถประยุกต์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ ประมวลผล การ

แก้ปัญหาและน าเสนอข้อมลูได้อย่างเหมาะสม 
 2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้เลือกใช้รูปแบบของการ

สื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
 3) มีทักษะและความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืน เพ่ือการค้นคว้าได้อย่าง

เหมาะสมและจ าเป็น  
 4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมลูได้อย่างมี 

            ประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัสถานการณ์ 


