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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

วิทยาเขตปัตตานี   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  

1.1 รหัสหลักสูตร 

25500101107623 

1.2 ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย  :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Science Program in Mathematics and Computer Science 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

ภาษาไทย        ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์) 

                    ชื่อย่อ  : วท.บ. (คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์) 

ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม  : Bachelor of Science (Mathematics and Computer Science) 

                    ชื่อย่อ  : B.Sc.(Mathematics and Computer Science) 

3. วิชาเอก  

- 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

130 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ   

หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร 4 ป ี

5.2 ภาษาที่ใช้   

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร 

5.3 การรับนักศึกษา  

รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   

เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
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5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา   

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว  

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  

    � หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   

     � เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2533 

     � การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ ปรับปรุงมาจากหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 

         สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

� ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 

    เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 

� ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากกรรมการนโยบายวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2564 

    เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 

� ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 420(3/2564) 

    เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 

� เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน   

หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2566      

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

ประกอบอาชีพในองค์กรหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น 

1) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

2) นักวิเคราะห์ระบบและออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์  

3) โปรแกรมเมอร์ 

4) นักวิจัยทางคณิตศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์  

5) นักวิเคราะห์ข้อมูล หรือนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล 

6) ครคูณิตศาสตร์หรือครูคอมพิวเตอร์ 
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 9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

  

 

 

ล าดับที่ 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

ระดับ

การศึกษาที่

จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ

การศึกษา 

สาขาวิชาที่จบ

การศึกษา 
ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา 

ปีท่ีจบ

การศึกษา 

1 xxxxxxxxxxxx ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นายเซาฟี  บูสะมัญ ปริญญาเอก Dr.rer.nat  
 

Algebra University of Potsdam, 
Germany 

2550 

    ปริญญาโท วท.ม.  คณิตศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2541 

    ปริญญาตรี วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2538 

2 xxxxxxxxxxxx 
 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

นางสาวนิฟาตมะห์ มะกาเจ 
 

ปริญญาเอก 
 

Dr.techn.  

 

Engineering Sciences Johannes Kepler 
University Linz, Austria 

2552 

    ปริญญาโท 
 

วท.ม.  

 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

 

ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง 

2547 

    ปริญญาตรี วท.บ.  คณิตศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2545 

3 xxxxxxxxxxxx อาจารย์ นางนูริน ดือเร๊ะ ปริญญาเอก ปร.ด.  วิธีวิทยาการวิจัย ม.สงขลานครินทร์ 2558 

    ปริญญาโท วท.ม.  วิธีวิทยาการวิจัย ม.สงขลานครินทร์ 2552 

    ปริญญาตรี วท.บ.  คณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.สงขลานครินทร์ 2549 

4 xxxxxxxxxxxx อาจารย์ นางสาวทัดดาว ปานสมบัติ 
 

ปริญญาเอก Ph.D. 
 

Computer Science North Carolina State 
University, USA 

2554 
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2546 

    ปริญญาตรี B.S. 
 

Computer Science Washington University 
 in St. Louis, USA 
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2555 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

      11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2565) ซึ่งระบุกรอบ

วิสัยทัศน์ในการที่ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในระดับประเทศ โดยท าให้ประเทศไทย
เปลี่ยนจากสังคมรายได้ปานกลางไปสู่สังคมรายได้สูง รวมถึงการที่รัฐบาลได้ประกาศโครงการการพัฒนา
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีการเชื่อมโยงเศรษฐกิจของท้องถิ่นจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ากับประเทศเพ่ือนบ้านในคาบสมุทรมลายู โดยกรอบทั้งหมดดังกล่าวได้มีการผลักดันโดยอาศัยตัวแบบ
ประเทศไทย 4.0 หรือ Thailand 4.0 ซึ่งเน้นการพัฒนาประเทศด้วยการสร้างนวัตกรรมและรังสรรค์
เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยอาศัยแรงงานที่มีศักยภาพสูง ทั้งทางภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
สาธารณสุข การบริการ เทคโนโลยีดิจิทัล และการเงิน และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ดังกล่าวจะต้องผ่าน
ทางการจัดการข้อมูลที่มีขนาดและความซับซ้อนมากหรือ Big Data เพ่ือที่ท าให้ประเทศสามารถแข่งขันทาง
เศรษฐกิจกับประเทศอ่ืน ๆ ได้อย่างทัดเทียม ดังนั้นสถานการณ์เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้จะท าให้
เกิดการแข่งขันในตลาดแรงงานที่มีความสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมให้เกิดกับภาคเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น รวมถึงต้องมีความรู้ความสามารถในการน าข้อมูลที่ส าคัญมาใช้ในการพัฒนา
เทคโนโลยี อีกทั้งแรงงานของประเทศยังต้องมีศักยภาพทั้งทางด้านความรู้และภาษาในการสื่อสารที่สามารถ
แข่งขันกับแรงงานที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน หรือสามารถขยายตลาดแรงงานของประเทศไปยังประเทศ
ใกล้เคียง หลักสูตรได้ออกแบบที่สามารถตอบสนองกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
ดังกล่าวได้อย่างชัดเจน โดยที่   หลักสูตรจะบูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์
ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่างๆ เช่นปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาสถานการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนใต้ และสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคมในภาคใต้เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างมั่นคง ต่อเนื่องและยั่งยืน  

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) หลักสูตรสามารถตอบสนองในยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน ในประเด็นอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ และ
ด้วยวิธีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสามารถสนับสนุนยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในประเด็นปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะ
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

และจากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560–2579 หลักสูตรสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 ใน
ประเด็นการผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยที่หลักสูตรมีส่วนในการสร้างก าลังคนมีทักษะที่ส าคัญจ าเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความ
ต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลักสูตรยังตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 
ในประเด็นการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา  โดยที่หลักสูตรสนับสนุนการ
ผลิตก าลังคนด้านการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล และโดยวิธีการสอนของหลักสูตร
เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมซึ่งสามารถตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 5 ในประเด็นการจัดการศึกษาเพ่ือสร้าง 

 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม   

ปัญหาที่เกิดข้ึนทางสังคมไทยในช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการคอรัปชั่นหรือความขัดแย้งด้านต่าง ๆ 
เกิดจากการขาดจิตสาธารณะ ขาดวินัย และการไม่เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างในบริบทสังคมทั้ง
ความคิด วัฒนธรรม และการใช้ชีวิต ซึ่งการแก้ปัญหาดังกล่าวต้องอาศัยสมาชิกของสังคมไทยที่มีจริยธรรม มี
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วินัย มีจิตสาธารณะ ยอมรับและเข้าใจในความแตกต่าง เพ่ือท าให้การด ารงชีวิตในสังคมเกิดความสงบสุข และ
น าไปสู่การพัฒนาในด้านอ่ืน ๆ ของประเทศได้ 

นอกจากนี้ การที่เทคโนโลยีทางด้านการสื่อสารและการคมนาคมมีความก้าวหน้ามากขึ้นท าให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการหล่อหลอมให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในสังคมต่าง ๆ ทั่วโลก ดังเห็นได้จากวิถีชีวิต
ของผู้คนในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยมักจะอิงตามกระแสส่วนใหญ่ที่เกิดในโลก อย่างไรก็ตามการ
ด ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดั้งเดิมของไทยและท้องถิ่นที่เป็นการบ่งบอกอัตลักษณ์ของสังคมไทยโดยภาพรวมและ
สังคมในระดับท้องถิ่นนั้นยังคงมีอยู่แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง ดังนั้นผู้คนในสังคมไทยยุคใหม่จึงต้องมี
ความเข้าใจและยอมรับในการเปลี่ยนแปลง สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและการเข้ามา
ของวัฒนธรรมใหม่ได้ แต่ยังคงความซาบซึ้งและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมเดิมอันดีงามของไทยและท้องถิ่นของตน
ได้ รวมถึงสามารถน าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเสมอไปปรับเป็นรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของสังคมไทย 

การพัฒนาก าลังคนให้เป็นผู้ที่มีทักษะในการสื่อสารและสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้ถูกต้องและ
เหมาะสม อีกทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นระเบียบวินัย และปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของสังคมได้เป็นสิ่งที่หลักสูตรควรด าเนินการเป็นอย่างยิ่ง 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และข้อ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตร รวมถึงกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุง    

หลักสูตรในครั้งนี้  และความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

 12.1 การพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้  

        หลักสูตรที่มีประสิทธิภาพคือหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน แนวโน้มความต้องการอนาคต 

และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิต ผู้ผลิตต้องท าการวิจัย เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและต้องการของผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด ดังนั้น

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจึงท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ซ่ึงมีทั้งหมด 

7 กลุ่ม คือ กลุ่ม สกอ. มหาวิทยาลัย คณะและสาขาวิชา กลุ่มนายจ้างและผู้ประกอบการ กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

กลุ่มศิษย์เก่า และกลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน รวมทั้งหมด 450 คน เพ่ือให้หลักสูตรมีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ถูกต้อง

และสอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบันและแนวโน้มความต้องการในอนาคต  

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  จึงถูกปรับปรุงโครงสร้างของ

หลักสูตรเพ่ือให้สามารถตอบสนองต่อสังคมในการผลิตบุคลากรทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ที่มีความรู้และทักษะที่เป็นพ้ืนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล เทคโนโลยี

การค านวณ  และสามารถบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาทางสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

และสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้  หรือสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญ

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาด้านอ่ืนๆ ที่จ าเป็น และเพ่ือให้ประเทศมีบุคลากรที่ทันสมัยต่อสถานการณ์

และประเด็นปัญหาในปัจจุบัน  
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน       

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ออกผลการเรียนรู้
และวิธีการสอนที่สอดคล้องปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้  โดยมีผลการเรียนรู้  PLO-2 และ PLO-3 ของหลักสูตรสอดคล้องกับวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยที่ว่า
“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือนวัตกรรมและสังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ           
และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาภาคใต้และประเทศ มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นน า 1 ใน 5 ของอาเซียน ภายในปี พ.ศ. 
2570” และสอดคล้องกับพันธกิจมหาวิทยาลัย ข้อ 1  ผลการเรียนรู้ PLO-4 และ PLO-7 สอดคล้องกับพันธกิจ
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ของมหาวิทยาลัย ข้อ 2 และ PLO-4 และ PLO-7 สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ทีน่ักศึกษาต้องมซีื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะ 
13. ความสัมพันธ์ กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  
จ านวน 60 รายวิชา ได้แก่  
1) ส านักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จ านวน 2 รายวิชา คือ  

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน  
001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ  

2) กองบริการการศึกษา จ านวน 5 รายวิชา คือ  
117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข  
117-105 จิตวิวัฒน์และชีวิตที่ดี  
117-115 การคิดและการตัดสินใจ  
117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล  
117-118 โยคะ  

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 18 รายวิชา คือ  
411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ  
411-102 สนทนาภาษาไทย 4.0  
411-103 สีสันบันเทิงคดี  
413-213 มาเลย์ออนทัวร์  
413-242 เสน่ห์มลายู  
415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น  
415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอ้ี  
416-125 อันยองฮาเซโย โคเรีย  
416-146 ท่องแดนกิมจิ  
417-101 ไฮ! อิงลิช  
417-102 เพ็นแอนด์โพสต์  
417-191 การพัฒนาการอ่าน  
417-192 การพูดภาษาอังกฤษ  
417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ  
425-101 วัฒนธรรมน าชม  
437-111 ศิลปะบ าบัด  
437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม  
437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่างฉลาด  

4) คณะศึกษาศาสตร์ จ านวน 18 รายวิชา คือ  
262-202 การคิดเปลี่ยนชีวิต  
276-101 การมองภาพแบบองค์รวม  
277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ  
277-104 การ์ตูนหรรษา  
281-204 ลีลาศ  
281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ  
281-207 บาสเกตบอล  
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281-209 วอลเล่ย์บอล  
281-210 แฮนด์บอล  
281-215 เทเบิลเทนนิส  
281-216 แบดมินตัน  
281-219 ว่ายน้ า  
281-220 เปตอง  
281-223 มวยไทย  
281-225 เทควันโด  
281-226 ไอกิโด  
281-227 ยูโด  
299-104 รู้คิด รู้เท่าทัน  

5) คณะศิลปกรรมศาสตร์ จ านวน 1 รายวิชา คือ  
910-114 เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 6 รายวิชา คือ  
724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่  
724-107 การบริโภคสีเขียว  
724-108 ธรรมชาติบ าบัด  
746-103 ฟินแมท  
747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบ  
 

7) คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี จ านวน 1 รายวิชา คือ  
993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต  

8) คณะรัฐศาสตร์ จ านวน 2 รายวิชา คือ  
196-101 ความเป็นพลเมือง  
196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ  

9) สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จ านวน 2 รายวิชา คือ  
125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์  
125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา  

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

      รายวิชาที่เปิดให้กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์)  และศึกษาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยี

สารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ มีดังนี้ 
746-321 พีชคณิตนามธรรม 
746-344 ทอพอโลยีเบื้องต้น 
746-354 เรขาคณิต  
746-377 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์  
746-471 การวิจัยด าเนินงาน 
747-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง  
747-332 แผนแบบการทดลอง 
748-121 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
748-231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
748-341 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
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748-441 ปัญญาประดิษฐ์ 
748-442 การเรียนรู้ของเครื่อง 
748-443 การประมวลผลภาพ  
748-445 การท าเหมืองข้อมูล  

13.3 การบริหารจัดการ    

1) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรและหัวหน้าสาขาวิชาประชุมเรื่องการ

เปิดรายวิชา และประสานกับอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ศึกษาศาสตร์)  และหลักสูตร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา) คณะศึกษาศาสตร์ เพ่ือเปิดรายวิชา
ตามแผนการศึกษาและก าหนดอาจารย์ผู้สอน โดยที่สาขาวิชาจะเปิดกลุ่มของรายวิชาในหัวข้อ 13.2 แยกจาก
กลุ่มนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาในข้อ 13.2 ด าเนินการเกี่ยวกับ
การออกแบบการจัดการเรียนการสอน แจ้งการเปิดปิดรายวิชา การประกันคุณภาพการเรียนการสอน และ
การวัดและการประเมินผล การส่ง มคอ 3 และ มคอ 5 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   

1.1 ปรัชญา   
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้

ด้านคณิตศาสตร์  สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือบูรณาการความรู้ทั้งสามศาสตร์ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ และสร้าง
นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคมในภาคใต้อย่างยั่งยืน หลักสูตรผลิตบัณฑิตตามแนวทางพิพัฒนาการ
นิยม (Progressivism) คือการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และ
ปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
และใช้โครงงานเป็นฐาน มีการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนและสถานประกอบการ มีการพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการ
แก้ปัญหาและศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง สร้างทักษะในการสื่อสารและเลือกใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม และบ่มเพาะ
ผู้เรียนให้เป็นบัณฑิตทีม่ีคุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้ 

1.2 ความส าคัญ/หลักการและเหตุผล     

ประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือ 

การบูรณาการคณิตศาสตร์ร่วมกับสถิติและคอมพิวเตอร์เป็นจ านวนมาก เช่นโปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบ 

วิศวกรซอฟต์แวร์ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิศกรรมการเงิน นักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งเป็น

อาชีพที่มีความต้องการในปัจจุบันและอนาคต คณิตศาสตร์ สถิติ รวมกับวิทยาการคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือใน

การวิเคราะห์และวิจัยเพ่ือน าไปสู่การตัดสินใจที่รวดเร็วและมีเหตุมีผลในยุคโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง ตลอดจน

การใช้คณิตศาสตร์และสถิติในการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ

การพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวไปสู่ยุคของเทคโนโลยี และยุคข่าวสารข้อมูลที่ไร้พรมแดนต่อไปในอนาคต องค์กร

ขนาดใหญ่ทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมทั้งภาครัฐและเอกชนจ าเป็นต้องมีหน่วยงานวิจัยซึ่งต้องมีบุคลากร

ทางด้านนี้ ผู้บริหารองค์กรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีความเข้าใจระบบ ปัจจัยและตัวแปรต่าง  ๆ รวมทั้งการก าหนด

ยุทธศาสตร์เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนและการตัดสินใจในการด าเนินงาน ความเข้าใจที่ชัดเจนเป็นตัวเลขหรือ

ค่าท่ีวัดได้ต้องอาศัยความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์  

การใช้คณิตศาสตร์มีความส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์เป็นอย่างมาก ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นระบบ มีระเบียบ มีแบบแผน สามารถคิดวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้
อย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  ปัจจุบัน
คณิตศาสตร์เข้าไปมีบทบาทต่อวงการต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลและการ
หาข้อสรุปของข้อมูลจ าเป็นต้องอาศัยหลักวิชาทางสถิติไปใช้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยทั่วไปจุดประสงค์ของการ
บริหารประเทศนั้นก็เพ่ือเพ่ิมผลผลิตของประเทศ เพ่ิมโอกาสในการท างานให้กับคนในประเทศ รักษาเสถียรภาพ
ของราคาสินค้าและบริการ เพ่ือให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม จะเห็นว่าในการบริหารประเทศนั้นจ าเป็นต้อง
อาศัยข้อมูลต่าง ๆ มากมาย เพ่ือใช้ในการตัดสินใจและวางแผนให้บรรลุถึงจุดประสงค์ ดังนั้นในปัจจุบันจึงเป็น
หน้าที่ส าคญัของนักวิชาการทางคณิตศาสตร์หรือสถิติที่จะต้องประมวลข้อมูลข่าวสาร วิเคราะห์ตีความเพ่ือน าไปสู่
การตัดสินใจที่ถูกต้อง ซึ่งผู้ที่จะรับผิดชอบในการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารจ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติเป็นอย่างด ี

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเรื่องหนึ่งในยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และการผลิตบุคลากรทางด้านนี้จะช่วยสนับสนุนโครงการดิจิทัลไทยแลนด์ซึ่งเป็นการที่
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ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้ทัน
ยุคสมัย เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การด าเนินธุรกิจ การค้า การบริการ 
การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืน ๆ ที่ส่งผลต่อ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และการจ้างงานที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศและสามารถเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ แต่จากผลการศึกษาของ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เมื่อปี 2560 พบว่าก าลังคนด้านดิจิทัลประเทศไทยนั้นขาดแคลน
ในเชิงคุณภาพ ซึ่งขาดความรู้ความสามารถที่เหมาะสมที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจิทัลเพ่ือแข่งขันกับนานาประเทศได้ การได้เพ่ิมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์บวกการเรียน
การด้านดิจิทัลที่ดีและมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาและใช้โครงงานเป็นฐาน มีการฝึก
ปฏิบัติในชั้นเรียนและสถานประกอบการจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของก าลังคนในด้านนี้  

การผลิตบุคลากรเพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้บัณฑิต คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ประยุกต์ หลักสูตรปรับปรุงปี 2560 โดยการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหลักสูตร เปิดวิชาใหม่ และลดความซ้ าซ้อนของเนื้อหาที่มีอยู่ของแต่
ละรายวิชาในหลักสูตร จัดกลุ่มรายวิชาให้เป็นกลุ่มวิชาที่สาขาวิชามีความช านาญ ตลอดจนส่งเสริมให้มีการบูรณา
การของรายวิชาในหลักสูตรมากขึ้น เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์  สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
และสามารถบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์ใน
สามจังหวัดชายแดนใต้  หรือสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในภาคใต้ บัณฑิตสามารถเรียนรู้พัฒนา
ตนเองและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ได้อย่างอิสระ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความ
เป็นระเบียบวินัย และสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้  สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงและเป็นบุคคลที่รักถ่ินฐาน  

หลักสูตรนี้มีความโดดเด่นคือสร้างบัณฑิตให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ 3 ศาสตร์ คือ คณิตศาสตร์ สถิติและ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสามารถบูรณาการความรู้ทั้ง 3 ศาสตร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหา
ต่าง ๆ เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้  
หลักสูตรผลิตบัณฑิตทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความช านาญด้านคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูล โดยที่หลักสูตรใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาและใช้โครงงานเป็นฐาน 
มีการฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนและสถานประกอบการ มีการพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและศึกษาเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

 
 

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
2) มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์  
3) บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ

แก้ปัญหาสภาพแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
4) มีทักษะการท างานเป็นทีม เรียนรู้ด้วยตัวเอง และสามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและ

เหมาะสม 
5) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นระเบียบวินัย และปฏิบัติตาม

กฎระเบียบของสังคมได้   
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง   

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในรอบการศึกษา (4 ปี) 

แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ส่งเสริมการจัดการ 
   เรียนการสอนให้ 

เป็น active 
learning  

1. กระตุ้นให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย
หลักสูตรหรือหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
การสอนแบบ active learning เพ่ือเพ่ิมพูน
ทักษะในการจัดการเรียนการสอน 

2. จัดการเรียนการสอนแบบ active learning 
ทุกรายวิชา 

3. จัดเสวนากลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ  

4. ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน
แบบ active learning 

1. จ านวนโครงการที่หลักสูตรจัดหรือ
จ านวนโครงการที่อาจารย์ได้เข้าเพ่ิมพูน
ทักษะ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ ร่ วมกิจกรรมการ
เพ่ิมพูน 
ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบ 
active learning 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนแบบ active learning 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียน
การ 
สอนแบบ active learning 

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ 
   ที่เน้นผู้เรียนเป็น 
   ศูนย์กลาง 

 
 
 
 
 
 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียน      
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ือ
ปรับปรุงให้ผู้สอนมีเทคนิคสอดคล้องกับ
ผู้เรียนมากข้ึน  

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้สอนจาก best 
practice ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยว ข้องที่
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเพ่ือกระตุ้นหรือ
เป็นกรณีศึกษาให้กับผู้สอนน ามาปรับใช้ 

3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การประเมินผลที่เน้นพัฒนาการของผู้เรียน
ในแผนการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา 

4.  ประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอน ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

5.  พัฒนาสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

1. จ านวนโครงการเพิ่มพูนทักษะ อาจารย์ 
2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรม 

การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

4. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

5. จ านวนรายวิชาที่ก าหนดกิจกรรมการ

เรียน รู้ด้วยตนเอง 

6. จ านวนรายวิชาที่ใช้การประเมินผลที่เน้น

พัฒนาการของผู้เรียน 

7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อสารสนเทศที่

สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. ปรับปรุงวิธีการวัด
และการ
ประเมินผล 

1. เพ่ิมพูนทักษะอาจารย์เกี่ยวกับวิธีการวัด
และประเมินผลเพ่ือเพ่ิมความหลากหลาย
ในการวัดและการประเมินและตรงกับความ
ต้องการของหลักสูตร 

2. ก าหนดให้มีคณะกรรมการตรวจและ
วิเคราะห์ข้อสอบในทุกรายวิชา 

3. ก าหนดเกณฑ์ในการวัดและประเมินผลของ
แต่ละรายวิชา 

1. จ านวนโครงการ เ พ่ิม พูนทักษะข อง
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพ่ิมพูน
ทักษะในการวัดและประเมินผล 

3. รายงานการวิเคราะห์ข้อสอบ 
4. ผลการตรวจและวิเคราะห์ข้อสอบ 
5. เกณฑ์การวัดและประเมินผล 
6. จ านวนรายวิชาที่ใช้วิธีการวัดและประเมิน 

ผลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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แผนการพัฒนา/

เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

7. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อระบบการวัด
และประเมินผล 

5. ส่งเสริมการจัด 
การเรียนรู้เพ่ือให้
บรรลุ PLOs ของ
หลักสูตร 

 

1. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมการ
จัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ 
ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย  

2. พัฒนาทักษะอาจารย์ในการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือให้บรรลุ 
PLOs ของหลักสูตร  

1.  จ านวนโครงการ เ พ่ิม พูนทักษะของ
อาจารย์ 

2. จ านวนอาจารย์ที่ร่วมกิจกรรมการเพ่ิมพูน
ทักษะการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตร 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

4. ผลการประเมินนักศึกษาต่อการจัดการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตร 

5. จ านวนอาจารย์ที่ เข้าร่วมหรือน าเสนอ
ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ    

ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และมีระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า 

15  สัปดาห์  และใช้ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย

การศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ. 2563 

     1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน    

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนจ านวน 8 สัปดาห์  หรือตามการพิจารณาของคณะกรรมการประจ า

หลักสูตร 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 

2. การด าเนินการหลักสูตร 

    2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   

           ภาคต้น  เดือนมิถุนายน–ตุลาคม 

           ภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน–มีนาคม 

           ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม–พฤษภาคม 

    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

1) ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในแผนการเรียนของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

    หรือเทียบเท่า 

2) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหรือเป็นไปตามระเบียบ 

    ข้อบังคับของการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ 

3) ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกภายใต้โครงการพิเศษของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตาน ี

     2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   

1) ความรู้และทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ า 

2) ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ไม่เพียงพอที่เรียนในรายวิชาพ้ืนฐาน 

3) การปรับตัวด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  

4) ด้านเศรษฐกิจ ฐานะทางครอบครัวค่อนข้างยากจน ไม่มีค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน 

      2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

1) กรรมการบริหารหลักสูตรจัดชั่วโมงกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาไทย และสนับสนุนให้

นักศึกษาที่มีผลการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาไทยต่ าเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย 

2) กรรมการบริหารหลักสูตรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาท่ีมีปัญหาความรู้พ้ืนฐานด้าน

คณิตศาสตร์ และประสานงานการจัดจ านวนชั่วโมงการสอนรายวิชาพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ต่อสัปดาห์

มากขึ้น เช่นจัด 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในรายวิชา 3 หน่วยกิต หรือประสานงานให้คณะจัดโครงการปรับ

พ้ืนฐานก่อนเข้าเรียน 
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3) สาขาวิชาจัดหาทุนท างานหรือทุนผู้ช่วยสอนแก่นักศึกษาที่มีปัญหาทางการเงิน และกรรมการบริหาร

หลักสูตรประสานงานกับคณะฯ ในการจัดหาทุนการศึกษา หรือให้นักศึกษาขอทุนท างานที่รับผิดชอบ

โดยกองพัฒนานักศึกษา วิทยาเขตปัตตาน ี

4) กรรมการบริหารหลักสูตรมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาแนะวิธีการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 และให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ากิจกรรมการใช้ชีวิตและเรียนในมหาวิทยาลัยที่จัดโดยคณะ 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ในระยะ 5 ปี   

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2564 2565 2566 2567 2568 

ปีที่ 1 60  60 60 60 60 

ปีที่ 2 - 60 60 60 60 

ปีที่ 3 - - 60 60 60 

ปีที่ 4 - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 

จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ  - - - 60 60 

2.6 งบประมาณตามแผน   

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท)  

             

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

ก. งบด าเนินการ  

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 4,800,000 4,992,000 5,191,000 5,399,000 5,615,000 

2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ไม่รวม 3) 320,000 340,000 360,000 380,000 400,000 

3. ทุนการศึกษา      

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย      

รวม (ก) 5,120,000 5,332,000 5,551,000 5,779,000 6,015,000 

ข. งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 

 

 
2564 2565 2566 2567 2568 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

แบบเหมาจ่าย 

2,160,000 4,320,000 6,480,000 8,640,000 8,640,000 

รวมรายรับ 2,160,000 4,320,000 6,480,000 8,640,000 8,640,000 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

2564 2565 2566 2567 2568 

รวม (ข) 420,000 420,000 420,000 420,000 420,000 

รวม (ก) + (ข) 5,540,000 5,752,000 5,971,000 6,199,000 7,695,000 

จ านวนนักศึกษา  60 120 180 240 240 

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา/คน/ปี 92,333 47,933 33,172 25,829 26,813 

2.7 ระบบจัดการศึกษา  

แบบชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา  

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอด

ชีวิต พ.ศ. 2563 

2.9 การจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรนี้มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ดังนี้  
1) มีรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน (Work Integrated Learning: WIL) 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง เช่น การเรียนรู้ที่เน้นการลงมือท าจริง การผสมผสานการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนผนวกกับการเรียนในห้องเรียน ทั้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การฝึกประสบการณ์ 
สหกิจศึกษา การท างานเพ่ือสังคม เป็นต้น โดยจัดให้มีรายวิชาที่สอดแทรก WIL ร้อยละ 64.71 ของรายวิชาใน
หลักสูตร  

2) ก าหนดให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาโดยมีผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวน
นักศึกษาในหลักสูตร 

3) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก (active learning) ทุกรายวิชาในหลักสูตร 
4) ก าหนดให้ทุกรายวิชาใช้ภาษาอังกฤษร่วมในการจัดการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

รายวิชาในหลักสูตร 
5) ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบชุดวิชาซึ่งสามารถเรียนจบภายใน 1 ภาคการศึกษา การ

จัดการเรียนสอนท าในเชิงบูรณาการในชุดวิชา โดยมีโครงงาน 1 ชิ้นที่ผู้เรียนต้องพัฒนาโดยบูรณาการจากความรู้ที่
เรียนตั้งแต่เริ่มจนจบชุดวิชา ผู้เรียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรสามารถเลือกเรียนเพ่ือเก็บเครดิตหรือรับใบ
ประกาศนียบัตรได้ จ านวนชุดวิชามีท้ังหมด 3 ชุดวิชาดังนี้  
   - ชุดวิชาบังคับ 2 ชุดวิชา 

 746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ  
 747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์ 

   - ชุดวิชาเลือก 1 ชุดวิชา  
 748-333 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 130 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา 

แผนฝึก

ประสบการณ์ 

(หน่วยกิต) 

แผนสหกิจศึกษา 

(หน่วยกิต) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 30 

   1) สาระบังคับศึกษาทั่วไป 26 26 

สาระที ่1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 3 3 

สาระที ่2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ 6 6 

สาระที ่3 การเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ  3 3 

สาระที ่4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 4 4 

สาระที ่5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข 2 2 

สาระที ่6 ภาษาและการสื่อสาร 6 6 

สาระที ่7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา 2 2 

   2) สาระเลือกศึกษาท่ัวไป  4 4 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 94 94 

1) กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก   15 15 

2) กลุ่มวิชาเฉพาะ  79 79 

- กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ  57 57 

- กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 22 22 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 6 

รวม 130 130 
3.1.3 รายวิชา/กลุ่มสาระ/Module 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
                       1) สาระบังคับทั่วไป จ านวน 26 หน่วยกิต 

สาระท่ี 1 ศาสตร์พระราชาและประโยชน์เพื่อนมนุษย์ จ านวน 3 หน่วยกิต 
บังคับจ านวน 3 หน่วยกิต  

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 

2(2-0-4) 

711-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 
(Benefit of Mankinds) 

1(1-0-2) 

สาระท่ี 2 ความเป็นพลเมืองและชีวิตที่สันติ จ านวน 6 หน่วยกิต 

117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข 
(Living a Peaceful Life) 

3(3-0-6) 

993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต 1(1-0-2) 
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(Social Engagement in Crisis) 

196-101 ความเป็นพลเมือง 
(Citizenship) 

2(2-0-4) 

สาระท่ี 3 การเป็นผู้ประกอบการกับการคิดเชิงระบบ จ านวน 3 หน่วยกิต 

001-103 

 

ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
(Idea to Entrepreneurship) 

1(1-0-2) 

747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบ 
(Answering Questions with Data) 

2(2-0-4) 

สาระท่ี 4 การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล จ านวน 4 หน่วยกิต 
บังคับจ านวน 2 หน่วยกิต 

117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล 
(Digital Environment Literacy) 

2(2-0-4) 

และเลือกจ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

299-104 รู้คิด รู้เท่าทัน 
(Values of the Wise and Deliberation) 

2(2-0-4) 

724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
(Current Issues in Modern Science) 

2(2-0-4) 

724-107 การบริโภคสีเขียว 
(Green Consumptions) 

2(2-0-4) 

สาระท่ี 5 การคิดเชิงตรรกะและตัวเลข จ านวน 2 หน่วยกิต 

746-103 ฟินแมท 
(FinMath) 

2(2-0-4) 
 

สาระท่ี 6 ภาษาและการสื่อสาร จ านวน 6 หน่วยกิต 
บังคับจ านวน 4 หน่วยกิต 

417-101 ไฮ-อิงลิช 
(Hi ! English) 

2(2-0-4) 

417-102 เพ็นแอนด์โพสต์ 
(Pen and Post) 

2(2-0-4) 

และเลือกจ านวน 2 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้  

411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ 
(Thai Language Your Language) 

2(2-0-4) 
 

411-102 สนทนาภาษาไทย 4.0 
(4.0 Thai Conversation) 
 
 

2(2-0-4) 

สาระท่ี 7 สุนทรียศาสตร์และกีฬา จ านวน 2 หน่วยกิต เลือกจากสาระต่อไปนี้ 
สาระสุนทรียศาสตร์  

125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Craft) 

1(1-0-2) 

277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ 
(Craft Appreciation) 

1(1-0-2) 
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277-104 การ์ตูนหรรษา 
(Cartoon Appreciation) 

1(1-0-2) 

411-103 สีสันบันเทิงคดี 
(Colorful Fiction) 

1(1-0-2) 

412-123 ศิลปะแดนมังกร 
(Chinese Art) 

1(1-0-2) 

413-242 เสน่ห์มลายู 
(Malay Enchantment) 

1(1-0-2) 

415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น 
(What’s Japan) 

1(1-0-2) 

416-146 ท่องแดนกิมจ 
(Get to Know Korea) 

1(1-0-2) 

437-111 ศิลปะบ าบัด 
(Arts Therapy) 

1(1-0-2) 

910-114 เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(PSU Songs Appreciation) 

1(1-0-2) 

สาระกีฬา จากรายวิชาต่อไปนี้ 

117-118 โยคะ 
(Yoga) 

1(1-0-2) 

281-204 ลีลาศ 
(Social Dance) 

1(0-2-1) 

281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ 
(Rhythmic Activities) 

1(0-2-1) 

281-207 บาสเกตบอล 
(Basketball) 

1(0-2-1) 

281-209 วอลเล่ย์บอล 
(Volleyball) 

1(0-2-1) 

281-210 แฮนด์บอล 
(Handball) 

1(0-2-1) 

281-215 เทเบิลเทนนิส 
(Table Tennis) 

1(0-2-1) 

281-216 แบดมินตัน 
(Badminton) 

1(0-2-1) 

281-219 ว่ายน้ า 
(Swimming) 

1(0-2-1) 

281-220 เปตอง 
(Petongue) 

1(0-2-1) 

281-223 มวยไทย 
(Thai Boxing) 

1(0-2-1) 

281-225 เทควันโด 
(Taekwondo) 

1(0-2-1) 
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281-226 ไอกิโด 
(Aikido) 

1(0-2-1) 

281-227 ยูโด 
(Judo) 

1(0-2-1) 

          2) เลือกจากรายวิชาสาระต่าง ๆ ดังนี้ จ านวน 4 หน่วยกิต 
              2.1 สาระสุนทรียศาสตร์ 

125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 
(Miracle of Wisdom) 

2(2-0-4) 

425-101  วัฒนธรรมน าชม 
(Culture Guide) 

2(2-0-4) 

              2.2 สาระความเป็นพลเมือง 

196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
(Leadership and Management) 

2(2-0-4) 

437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม 
(Ethics and Social Responsibility) 

2(2-0-4) 

              2.3 สาระอยู่อย่างรู้เท่าทัน 

724-108  ธรรมชาติบ าบัด 
(Natural Therapy) 

2(2-0-4) 

              2.4 สาระการคิดเชิงระบบ 

276-101 การมองภาพแบบองค์รวม 
(Holistic View) 

2(2-0-4) 

437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่างฉลาด 
(Smart Thought, Clever Understanding) 

2(2-0-4) 

              2.5 สาระภาษาและการสื่อสาร การคิดเชิงระบบ สุนทรียศาสตร์ 

263-123 การถ่ายภาพเพ่ือการท่องเที่ยวในต่างแดน 
(Photography for Abroad Travelling) 

2(2-0-4) 

              2.6 สาระภาษาและการสื่อสาร 

412-201 หนีห่าว จงกว๋อ 
(Ni Hao Zhong Guo) 

2(2-0-4) 

413-213 มาเลย์ออนทัวร์ 
(Malay on Tour) 

2(2-0-4) 

415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอ้ี 
(Say Hi Style Kawaii) 

2(2-0-4) 

416-125 อันยองฮาเซโย โคเรีย 
(Annyeonghaseyyo Korea) 

2(2-0-4) 

417-191 พัฒนาการอ่าน 
(Reading Development) 

2(2-0-4) 

417-193 บันเทิงศึกษาภาษาอังกฤษ 
(English Edutainment) 

2(2-0-4) 

        



21 
 

 

 ข. หมวดวิชาเฉพาะ 94 หน่วยกิต 

      1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก 15 หน่วยกิต    

746-141 แคลคูลัส 1                   
(Calculus I)   

3((3)-0-6) 

746-142 แคลคูลัส 2          
(Calculus II)              

3((3)-0-6) 

747-212 หลักสถิติ       
(Principle of Statistics)    

3((2)-3-4) 

748-121 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น    
(Introduction to Computer Programming) 

3((2)-3-4) 

748-122 ความรู้พื้นฐานส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์   
(Fundamental of Computer Science)   

3((2)-3-4) 

     2) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 57 หน่วยกิต 

746-221 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์  
(Linear Algebra and Applications)  

3((3)-0-6) 

746-225 หลักคณิตศาสตร์ 
(Principle of Mathematics) 

3((3)-0-6) 

746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร      
(Calculus of Serveral Variables)           

3((3)-0-6) 

746-242 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์   
(Ordinary Differential Equations and Applications) 

3((3)-0-6) 

746-345 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข      
(Programming Numerical Methods) 

3((2)-3-4) 

746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ 
(Integrated Mathematics Module) 

6((4)-6-8) 

746-391      ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์   
(English for Mathematics and Computer Science) 

3((3)-0-6) 

747-221 ความน่าจะเป็น   
(Probability) 

3((2)-3-4) 

747-336 ตัวแบบเชิงสถิติ 
(Statistical Modeling)    

3((2)-3-4) 

747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์  
(Data Analytics and Data Visualizations Module) 

6((4)-6-8) 

747-433 ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research Methodology)   

3((2)-3-4) 
 

748-111 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Laws and Ethics in Information Technology) 

3((3)-0-6) 

748-221 โครงสร้างข้อมูล 
(Data Structure) 

3((2)-3-4)  
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748-222  ขั้นตอนวิธีและการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี   
(Algorithms and Complexity Analysis of Algorithms) 

3((2)-3-4)  

748-223 การจัดการข้อมูล   
(Data Management) 

3((2)-3-4)  

748-321 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอ็นท์  
(Client-Side Web Development) 

3((2)-3-4)  

748-322 ระบบปฎิบัติการและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   
(Operating Systems and Computer Architecture) 

3((2)-3-4)  

  3) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 22 หน่วยกิต 

ในรายวิชาวิชาเอกเลือก นักศึกษาต้องเลือกแผนสหกิจศึกษาหรือแผนฝึกประสบการณ์
อย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

แผนสหกิจศึกษา ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

746-401 เตรียมสหกิจศึกษา   
(Cooperative Education Preparation) 

1(0-2-1) 

746-402  สหกิจศึกษา   
(Cooperative Education) 

6(0-36-0) 

แผนฝึกประสบการณ์ ต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

746-403  การฝึกประสบการณ์ ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง                   
(Internship) 
 

ไม่มีหน่วยกิต 

746-451  สัมมนา  
(Seminar) 

1(0-2-1) 

746-452  โครงงานวิจัย  
(Senior Project) 

3(0-9-0) 

 โดยที่วิชา 746-402 และวิชา 746-403 ก าหนดให้มีการวัดและประเมินผลเป็นสัญลักษณ์ G, P หรือ F  
แผนสหกิจศึกษา นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาทางสถิติ

เพ่ือการค านวณ หรือกลุ่มวิชาทางวิทยาการค านวณ หรือเลือกเรียนวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ข้ึนกับดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวมกันไม่ต่ ากว่า 15 หน่วยกิต และนักศึกษาที่เลือกแผนสหกิจ
ศึกษาต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75 และทุกรายวิชาต้องได้เกรดตั้งแต่ C ขึ้นไป หรือขึ้นกับดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

แผนฝึกประสบการณ์ นักศึกษาต้องเลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาทาง
สถิติเพ่ือการค านวณ หรือกลุ่มวิชาทางวิทยาการค านวณ หรือเลือกเรียนวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมกันไม่
ต่ ากว่า 18 หน่วยกิต ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

   กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ 

746-222 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 
(Graph Theory and Applications) 

3((3)-0-6) 

746-243 คณิตวิเคราะห์ 1  
(Mathematical Analysis I) 

3((3)-0-6) 

746-272 ทฤษฎีการคณนาเบื้องต้น 
(Introduciton to Theory of Computation) 

3((2)-3-4) 
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746-321 พีชคณิตนามธรรม 
(Abstract Algebra) 

3((3)-0-6) 

746-341 แคลคูลัสขั้นสูง   
(Advanced Calculus) 

3((3)-0-6) 

746-343 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์  
(Vector Calculus) 

3((3)-0-6) 

746-344 ทอพอโลยีเบื้องต้น 
(Introduction to Topology) 

3((3)-0-6) 

746-346 คณิตวิเคราะห์ 2  
(Mathematical Analysis II) 

3((3)-0-6) 

746-348 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง  
(Advanced Linear Algebra) 

3((3)-0-6) 

746-349 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น  
(Introduction to Partial Differential Equations) 

3((3)-0-6) 

746-351 ตรรกศาสตร์วิภัชนัย  
(Fuzzy Logic) 

3((3)-0-6) 

746-354 เรขาคณิต  
(Geometry) 

3((3)-0-6) 

746-377 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์  
(Number Theory and Applications) 

3((3)-0-6) 

746-411 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
(Special Topics in Mathematics) 

3((3)-0-6) 

746-441 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน  
(Functions of a Complex Variable) 

3((3)-0-6) 

746-471 การวิจัยด าเนินงาน  
(Operation Research) 

3((2)-2-5) 

746-476 เทคนิคการออฟติไมซ์  
(Optimization Technique) 

3((2)-3-4) 

        กลุ่มวิชาทางสถิติเพื่อการค านวณ 

747-213 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติและการค านวณ  
(Statistical Packages and Computing) 

3((2)-3-4)  

747-231 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์  
(Demography Analysis)  

3((2)-3-4)  

747-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง  
(Sampling Techniques)  

3((2)-3-4)  

747-325 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 
(Multivariate Analysis) 

3((2)-3-4)  

747-332 แผนแบบการทดลอง  
(Experimental Design) 

3((2)-3-4)  

747-335 เทคนิคการพยากรณ์ 
(Forecasting Techniques) 

3((2)-3-4)  
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747-411 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 
(Special Topics in Statistics) 

3((2)-3-4) 

747-436 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 
(Categorical Data Analysis) 

3((2)-3-4)  

747-437 การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Data Analytics and Big Data) 

3((2)-3-4) 

747-441 กราฟิกและการน าเสนอส าหรับสถิติ 
(Statistical Graphic and Presentation) 

3((2)-3-4)  

747-444 การรู้จ ารูปแบบเชิงสถิติ  
(Statistical Pattern Recognition) 
 
 

3((2)-3-4)  

         กลุ่มวิชาทางวิทยาการค านวณ 

748-231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object-Oriented Programming) 

3((2)-3-4)  

748-333 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน  
(Web Application Development Module) 

6((4)-6-8) 

748-341 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
(Computer Graphics) 

3((2)-3-4)  

748-411 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ  1 
(Special Topics in Information Science I) 

3((2)-3-4)  

748-412 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ  2 
(Special Topics in Information Science II) 

3((2)-3-4)  

748-431 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 
(No SQL Database) 

3((2)-3-4)  

748-432 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(Mobile Application Development) 

3((2)-3-4)  

748-441 ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) 

3((2)-3-4)  

748-442 การเรียนรู้ของเครื่อง 
(Machine Learning) 

3((2)-3-4)  

748-443 การประมวลผลภาพ  
(Image Processing) 

3((2)-3-4)  

748-444 การค้นคืนสารสนเทศ 
(Information Retrieval) 

3((2)-3-4)  

748-445 การท าเหมืองข้อมูล  
(Data Mining) 

3((2)-3-4)  

748-446 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 
(Introduction to Computer Network) 

3((2)-3-4)  

       ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
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              นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่สนใจที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
หรือมหาวิทยาลัยอื่น ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

ความหมายของเลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร  

1) เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 6 หลัก โดยมีความหมายดังนี้ 
เลขรหัส 3 ตัวแรก หมายถึง รหัสสาขาวิชา/ สาขาวิชา  
      746 เป็นรายวิชาด้านคณิตศาสตร์ 
      747 เป็นรายวิชาด้านสถิติเพ่ือการค านวณ 
      748 เป็นรายวิชาด้านวิทยาการค านวณ 
เลขรหัสตัวที่ 4 หมายถึง ชั้นปี 
เลขรหัสตัวที่ 5 หมายถึง กลุ่มวิชา 
เลขรหัสตัวที่ 6 หมายถึง ล าดับวิชา 

2) ความหมายของหน่วยกิตที่ใช้ในหลักสูตร เช่น 3(3-0-6) หรือ 3((3)-0-6) มีความหมายดังนี้  

เลขตัวที่ 1 หมายถึง จ านวนหน่วยกิตรวม  

เลขตัวที่ 2 หมายถึง จ านวนชั่วโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ ถ้ามีวงเล็บในตัวเลขตัวที่ 2 หมายถึงมีการเรียน  

              การสอนแบบ active learning 

เลขตัวที่ 3 หมายถึง จ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์  

เลขตัวที่ 4 หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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แผนการศึกษา 
 

 

ปีท่ี 1 
ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ านวนหน่วยกิต 
117-103 จิตวิวัฒน์ และคิด-ท า-น าสุข 3(3-0-6) 
117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล 2(2-0-4) 
411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ 2(2-0-4) 
417-101 ไฮ-อิงลิช 2(2-0-4) 
747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบ 2(2-0-4) 
746-141 แคลคูลัส 1 3((3)-0-6) 
748-121 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3((2)-3-4) 
 รวม 17 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2  
 จ านวนหน่วยกิต 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน 2(2-0-4) 

711-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1(1-0-2) 

417-102 เพ็นแอนด์โพสต์ 2(2-0-4) 

746-103 ฟินแมท 2(2-0-4) 

933-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต 1(1-0-2) 

746-142 แคลคูลัส 2 3((3)-0-6) 

747-212 หลักสถิติ 3((2)-3-4) 

748-122 ความรู้พื้นฐานส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3((2)-3-4) 

xxx-xxx การอยู่อย่างรู้เท่าทัน* 2 

 รวม 19 หน่วยกิต 
             

         *สาระ การอยู่อย่างรู้เท่าทันและการรู้ดิจิทัล 
           สาระการอยู่อย่างรู้เท่าทัน เลือกจากวิชา 299-104, 724-106 หรือ 724-107 
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ปีท่ี 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  

 จ านวนหน่วยกิต 

196-101 ความเป็นพลเมือง 2(2-0-4) 

746-225 หลักคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) 

746-242 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์  3((3)-0-6) 

748-221 โครงสร้างข้อมูล  3((2)-3-4) 

748-223 การจัดการข้อมูล  3((2)-3-4) 

xxx-xxx สุนทรียศาสตร์** 1 

xxx-xxx กีฬา** 1 

xxx-xxx เลือกศึกษาทั่วไป*** 2 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 
 

ภาคการศึกษาที่ 2  

 จ านวนหน่วยกิต 

746-221 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์        3((3)-0-6) 

746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร 3((3)-0-6) 

747-221 ความน่าจะเป็น  3((2)-3-4) 
748-111 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3((3)-0-6) 

748-222 ขั้นตอนวิธีและการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 3((2)-3-4) 

xxx-xxx เลือกศึกษาทั่วไป*** 2 

 รวม 17 หน่วยกิต 

 
**สาระสุนทรียศาสตร์และกีฬา  

  สุนทรียศาสตร์ เลือกจากวิชา 125-101, 277-103, 277-104 หรือ 411-103,… 
  กีฬา เลือกจากวิชา 117-118, 281-2xx หรือ 910-11x 

***สาระการเรียนรู้เลือกศึกษาทั่วไป เลือกจากวิชา 125-102, 196-103 หรือ 263-123,… 
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ปีท่ี 3 

ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ านวนหน่วยกิต 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 1(1-0-2) 

746-345 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข          3((2)-3-4) 

746-391 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3((2)-3-4) 
747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์  6((4)-6-8) 

748-321 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอ็นท์         3((2)-3-4) 

วิชาเฉพาะเลือก 3 

 รวม 19 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2  
 จ านวนหน่วยกิต 
746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ 6((4)-6-8) 

747-336 ตัวแบบเชิงสถิติ  3((2)-3-4) 

748-322 ระบบปฎิบัติการและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์  3((2)-3-4) 

วิชาเฉพาะเลือก 6 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 

ส าหรับแผนฝึกประสบการณ์  
ภาคการศึกษาที่ 3  
 จ านวนหน่วยกิต 
746-403 การฝึกประสบการณ์  300 ชั่วโมง - 
 รวม – หน่วยกิต 
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ปีท่ี 4 

1. แผนฝึกประสบการณ์  

ภาคการศึกษาที่ 1  

 จ านวนหน่วยกิต 

746-451 สัมมนา  1(0-2-1) 

747-433 ระเบียบวิธีวิจัย   3((2)-3-4) 

วิชาเฉพาะเลือก  6 

วิชาเลือกเสรี 3 

 รวม 13 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาที่ 2  
 จ านวนหน่วยกิต 

746-452 โครงงานวิจัย  3(0-9-0) 

วิชาเฉพาะเลือก  3 

วิชาเลือกเสรี 3 

 รวม 9 หน่วยกิต 
        

2. แผนสหกิจศึกษา  
ภาคการศึกษาที่ 1  
 จ านวนหน่วยกิต 
746-401 เตรียมสหกิจศึกษา  1(0-2-1) 

747-433 ระเบียบวิธีวิจัย         3((2)-3-4) 

วิชาเฉพาะเลือก 6 

วิชาเลือกเสรี 6 

 รวม 16 หน่วยกิต 
 

ภาคการศึกษาที่ 2  
 จ านวนหน่วยกิต 
746-402 สหกิจศึกษา  6(0-36-0) 
 รวม 6 หน่วยกิต 
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3.1.4 ค าอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

001-102 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน   
(The King’s Philosophy and Sustainable Development) 

ความหมาย หลักการ แนวคิด ความสาคัญ และเป้าหมายของหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา 
การพัฒนาตามศาสตร์พระราชาและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  และการ
วิเคราะห์การน าศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ระดับบุคคล 
องค์กรธุรกิจ หรือชุมชนในระดับท้องถิ่นหรือประเทศ  

Meaning, principle, concept, importance and goal of the 
philosophy of sufficiency; work principles; understanding and 
development of the king’s wisdom and sustainable 
development; and analysis of application of the king’s 
wisdom in the area of interest including individual business or 
community sectors in local and national level 

2(2-0-4) 

711-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์  
(Benefit of Mankinds)  

การท ากิจกรรมเชิงบูรณาการองค์ความรู้ เน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพ่ือประโยชน์เพื่อนมนุษย์  

Knowledge integration activities, with emphasis on sufficiency, 
economy philosophy, work principle for benefit of mankind 

1(1-0-2) 

993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต 
(Social Engagement in Crisis)  

แนวคิดและหลักการของการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น การช่วยเหลือดูแล
สุขภาพแก่บุคคลอ่ืนและการปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพจากสถานการณ์
จ าลอง บ าเพ็ญประโยชน์กับผู้อ่ืนโดยใช้หลักการช่วยฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น
และการช่วยเหลือดูแลสุขภาพ  

Concepts and principles of CPR (Cardiopulmonary 
resuscitation); public health care; CPR simulation training; 
public service 

1(1-0-2) 

117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข  
(New Consciousness and Living a Peaceful Life)  

การมีสติ การท าจิตให้สงบและเห็นความสงบของจิต การประยุกต์ใช้สติใน
การเรียนและท ากิจกรรมต่างๆ น าสติไปใคร่ครวญดูความคิดและอารมณ์  
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ มีความสุข มีการแบ่งปัน คุณค่าของ
ชีวิตและความเป็นมนุษย์ การรู้จักและเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน เจตคติที่ดี 

3(3-0-6) 
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การเข้าใจและยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม  ความคิด ความเชื่อ
และค่านิยม การอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานทางจริยธรรม ทักษะการสื่อสาร
อย่างสันติและทักษะพหุวัฒนธรรม การจัดการความขัดแย้งและสันติวิธี 
เพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดแนวทางการด าเนินชีวิตที่เป็นสุขและสันติ  

Consciousness, mind calmness and apprehension of peace; 
able to emply consciousness in studying and conduction 
activities, including cogitating upon thought and emotion; able 
to understand change in emotional state, being happy, 
learning to share and acknowledging value of life and 
humanness; self-perception and understand others; having 
positive attitude; understand and accept differences in 
culture, idea belief and value; state of coexistence with 
ethics, peaceful communication skill and multiculturalism 
skill; conflict management and non-violent method to apply 
into the state of living life in happiness and peace 

196-101 ความเป็นพลเมือง  
(Citizenship)  

แนวคิด หลักการ คุณสมบัติและความส าคัญของความเป็นพลเมืองภายใต้
หลักการประชาธิปไตยในระดับชุมชน สังคมโลกและสังคมออนไลน์ (สังคม
เสมือน) การเคารพกฎหมาย ความรับผิดชอบต่อสังคม 

Concept, principle, characteristic and significance of 
citizenship in democratic community, global and virtual 
society; law-abidingness; social responsibility 

2(2-0-4) 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็นผู้ประกอบการ 
(Idea to Entrepreneurship)  

การเป็นผู้ประกอบการ การประเมินสภาพแวดล้อมธุรกิจ การแสวงหา
โอกาสทางธุรกิจ การจัดท าแนวคิดธุรกิจด้วยเครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่  

Introduction to new entrepreneur creation; business 
environment opportunity analysis; using business models with 
modern business tools 

1(1-0-2) 

117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล  

(Digital Environment Literacy)  
เทคโนโลยีอัจฉริยะ ปัญญาประดิษฐ์ จริยธรรมและกฎหมายในสังคมไซ
เบอร ์แนวคิดและความส าคัญของสื่อและข่าวสารในยุคดิจิทัล ภูมิทัศน์การ
สื่อสารสมัยใหม่ ผลกระทบจากสื่อและพฤติกรรมการสื่อสารในสื่อดิจิทัล 
สิทธิส่วนบุคคลและการละเมิด  ภูมิสารสนเทศและผลกระทบด้าน
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติเพ่ือการด าเนินชีวิต การสืบค้นและการเข้าถึง
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง การใช้สารสนเทศเพ่ือการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต 
การอ้างอิง และการน าเสนอสารสนเทศ  

2(2-0-4) 
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Technology; artificial Intelligence; cyber ethics and regulations; 
concepts and significance of media and information in digital 
age; modern communication landscape; media impacts; 
communication behaviors in digital media; private right and 
violation; access to information; use of information for lifelong 
learning; citation; information presentation 

299-104 รู้คิด รู้เท่าทัน  
(Values of the Wise and Deliberation)  

กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ผลกระทบต่อวิถีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

Scientific thinking process; progress in science and technology; 
impacts of science and technology on way of life; economy, 
society and environment; preventing and solving problem 
arising from science and technology impact 

2(2-0-4) 

724-106 เกาะติดกระแสวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
(Current Issues in Modern Science) 

พัฒนาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
รูปแบบการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการรู้เท่าทันสถานการณ์ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในระดับชุมชน 
ภูมิภาค และระดับสากล ประเด็นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ก าลังเป็นที่น่าสนใจหรือมีผลกระทบต่อมนุษย์ สิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม 
กฎหมาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  

Science and technology development for enhancing quality of 
life; IT applications in science, technology, energy and 
environment; scientific and technological advancement; 
communal, regional and international innovations; modern 
scientific and technological issues related to or with impacts 
on society, politics, economy, natural resources, humans, 
living organisms and environment  

2(2-0-4) 

724-107 การบริโภคสีเขียว 
(Green Consumptions)  

ชีวิตที่ดีในรั้วมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ  (Eco-university) มิติสิ่งแวดล้อม 
(ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน เทคโนโลยี ของเสีย และเศรษฐสังคม) และ
การปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเพ่ือสร้างความสมดุล
แห่งชีวิต นิเวศพัฒนาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน การปรับตัว

2(2-0-4) 
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ให้ สอดคล้ องกับการ พัฒนา เมื อ งสิ่ ง แวดล้ อมยั่ ง ยื น  (green and 
sustainable city) นวัตกรรมสี เขียวและการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์  ภูมิ
สารสนเทศเพ่ือการเตือนภัยธรรมชาติ รู้เท่าทันเทคโนโลยีการสื่อสารและ
การนาเสนอข้อมูลข่าวบนพ้ืนฐานของพหุวัฒนธรรม  

Happy life in eco-university; environmental dimensions 
(natural resources, energy, technology, waste and 
socioeconomic) adjustment under globalization changing for 
balanced life; eco-development for sustainable development 
of quality of life; adaptations to sustainable and green city 
development; green innovation and product selection; 
application of basic GIS for natural disaster warning system; 
dynamic globalization and critical media literacy in 
multicultural society 

747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบ 
(Answering Questions with Data)  

การตั้งค าถามในประเด็นที่สนใจ การหาข้อมูลจากสิ่งรอบตัวและข่าวสาร
ในชีวิตประจ าวัน สถานการณ์ปัจจุบัน การจัดการและการจ าแนกข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย แหล่งเรียนรู้หลากหลาย 
และใช้ทฤษฎีสถิติเบื้องต้น วิธีการสรุปผล เทคนิคการน าเสนอ  

Developing interesting research questions; primary data 
collection; data management and classification; modern 
technology in data analysis; varied learning sources; basic 
statistics; drawing conclusions from data; data presentation 
techniques 

2(2-0-4) 

746-103 ฟินแมท 
(Finmath) 
การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ในด้านการเงิน คณิตศาสตร์พื้นฐาน
ด้านการเงิน การคิดอัตราดอกเบี้ย การวางแผนการเงินส่วนบุคคล การ
ผ่อนช าระสินค้า และการลงทุนด้านการเงินเบื้องต้น  

Application of mathematical knowledge in finance; basic 
financial mathematics; interest rate calculation; personal 
financial planning; installment payment; and basic 
investments 

2(2-0-4) 

417-101 ไฮ-อิงลิช   
(Hi! English)  

การฝึกสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ฝึกทักษะการออกเสียง
ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง เรียนรู้ทักษะการสนทนาภาษาอังกฤษผ่านสื่อที่
หลากหลาย เช่น การ์ตูน นิทาน บทเพลง ภาพยนตร์ และบทบรรยายสั้น 
ๆ  

2(2-0-4) 
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Practice of English conversation in daily life; practice of English 
pronunciation; learning English through media such as English 
cartoons, fairy tales, songs, movies and short descriptions 

 

 

417-102 เพ็นแอนด์โพสต์ 
(Pen and Post)  

การพัฒนาทักษะการอ่าน  เน้นการหาหัวข้อ  ใจความส าคัญ  และ
รายละเอียดของบทอ่าน ขยายวงค าศัพท์ พัฒนาทักษะการเขียนประเภท
ต่างๆ ในระดับประโยคและข้อความสั้นๆ  

Developing reading skills focusing on identifying topics, main 
ideas and details; vocabulary improvement; developing 
grammatical and meaningful sentences and short paragraph 
writing skills 

2(2-0-4) 

411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ   
(Thai Language Your Language)  

ภาษากับการน าเสนอความรู้สึกนึกคิดด้วยการเขียนที่มุ่งสัมฤทธิผลของ
การสื่อสารตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์การ
สื่อสาร  การรับสารด้วยการอ่านเพ่ือจับใจความ  สรุปความ  และมี
วิจารณญาณในการน าไปใช้ประโยชน์  

Language and presentation of ideas through written 
communication appropriate with different situation for the 
achievement of communicative objectives; culture of Thai 
language usage; practice of correcting defective message in 
communication; receiving information by reading for main 
ideas, summarizing, and criticizing for learning and living 
application 

2(2-0-4) 

411-102 สนทนาภาษาไทย 4.0  
(4.0 Thai Conversation)   

ภาษากับการน าเสนอความคิดด้วยการพูดอย่างมีขั้นตอนตามวัตถุประสงค์
ต่างๆ และเหมาะสมกับบริบททางสังคมวัฒนธรรม และสถานการณ์การ
สื่อสาร บุคลิกภาพและอวัจนภาษาเพ่ือสัมฤทธิผลในการพูด การรับสาร
ด้วยการฟังเพ่ือคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถประยุกต์ใช้
เพ่ือการเรียนรู้และการดาเนินชีวิตได้  

Language and expression of ideas via appropriate use of 
verbal communication process in accordance with socio-
cultural contexts and situations under different objectives; 
personality and nonverbal language for speaking achievement; 

2(2-0-4) 
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listening for information critically for learning and living 
application 

125-101 หัถตกรรมสร้างสรรค์ 
(Creative Craft)  

การคิด การใช้ทักษะ และการจัดการภูมิปัญญา หัตถกรรมท้องถิ่น การ
ผลิตผลงานสร้างสรรค์ เกิดนวัตกรรมน าไปสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ  

Thoughts, skills, and knowledge management of local 
handicraft; creative work and innovation for value creation 
and economic value 

1(1-0-2) 

277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ 
(Craft Appreciation) 

การน าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เพ่ือให้เกิดความสวยงามและน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  

Creative use of waste material 

1(1-0-2) 

277-104 การ์ตูนหรรษา  
(Cartoon Appreciation)  

การวาดรูปการ์ตูนเบื้องต้นและน าการ์ตูนไปตกแต่งบนของใช้ ใน
ชีวิตประจ าวัน  

Drawing cartoons for beginners; decorative cartoons 

1(1-0-2) 

411-103 สีสันบันเทิงคดี 
(Colorful Fiction)  

ความเข้าใจโลกและชีวิต ความจรรโลงใจ คุณค่าด้านความงาม สังคม และ
วัฒนธรรมผ่านงานสร้างสรรค์ที่ใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆ เช่น นวนิยาย 
เรื่องสั้น บทเพลง บทละคร  

Life experience, inspiration, aesthetic, social and cultural 
appreciation through novels, short stories, songs, and plays 

1(1-0-2) 

412-123 ศิลปะแดนมังกร 
(Chinese Art)  

ศิลปวัฒนธรรมจีนด้านต่าง ๆ เช่น การตัดกระดาษ ศิลปะการเขียนพู่กัน
จีน ลูกคิด ศิลปะการชงชา และอาหารจีน เป็นต้น  

Chinese art and culture such as paper cutting, the art of 
Chinese Calligraphy, abacus, the art of tea and food 

1(1-0-2) 

413-242 เสน่ห์มลายู 
(Malay Enchantment)  
ชนชาติ ประเพณ ีวัฒนธรรมของชาวมลายูในประเทศไทยและอาเซียน  
Race, culture and traditions Malay in Thailand and ASEAN 

1(1-0-2) 

415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น 1(1-0-2) 
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(What’s Japan)  

สังคม วัฒนธรรมญี่ปุ่นและศิลปะด้านต่างๆ ฝึกวิเคราะห์ข้อแตกต่าง
ระหว่างสังคมญี่ปุ่นและสังคมไทย  

Japanese Society; culture and art in many aspects; analyzing 
the difference between Thai society and Japanese society 

 

416-146 ท่องแดนกิมจิ  
(Get to Know Korea)  

ศิลปวัฒนธรรมเกาหลีด้านต่าง ๆ เช่น การท าอาหารเกาหลี วัฒนธรรมการ
ร่ายร าดั้งเดิมของชาวเกาหลี กระแสเกาหลี และ การพับกระดาษต่าง ๆ 
เป็นต้น  

Korean Art and Culture: Korean Cooking, Korean Traditional 
Dance, Korean Wave, fole paper 

1(1-0-2) 

437-111 ศิลปะบ าบัด 
(Arts Therapy)  

กระบวนการสร้างสรรค์ศิลปะเพ่ือพัฒนาสุขภาวะทางอารมณ์และ
สติปัญญา การบริหารจัดการความรู้สึก การแสดงออกและสื่อสารด้วย
วิธีการที่สร้างสรรค์  เสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาการ
ตระหนักรู้ในตัวตนในระดับลึกซึ้ง  

Arts and creative activities for improve emotional and mental 
well-being; Learn to manage the feelings, expression and 
communication in more positive way; Increasing self-confident 
and develop a greater self-awareness 

1(1-0-2) 

910-114 เพลินเพลงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
(PSU Songs Appreciation)  

ประวัติความเป็นมา คุณค่า การวิจารณ์ และสุนทรียะของบทเพลง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การขับร้องบทเพลงมหาวิทยาลัยโดยอาศัย
วิธีการร้องเพลงต่าง ๆ 

Background; value; criticism and appreciation of PSU’s song; 
singing PSU’s song in difference way 

1(1-0-2) 

117-118 โยคะ  
(Yoga)  

ความรู้และทักษะโยคะ การออกก าลังกายด้วยโยคะ การประยุกต์ใช้โยคะ
ไปสู่การออกกาลังกายเพ่ือส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจาวัน  

Knowledge and yoga skill, exercise with yoga, applying yoga to 
promote health in daily life 

1(1-0-2) 

281-204 ลีลาศ 1(0-2-1) 



37 
 

(Social Dance)  

ทักษะเบื้องต้นและมารยาทในการลีลาศ เพลงที่ใช้ในการลีลาศ เน้นการฝึก
ปฏิบัติ  

Basic social dance skills and etiquette; social dance music; 
emphasis on practice 

 

281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ 
(Rhythmic Activities)  

ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมประกอบจังหวะ ทักษะในการเคลื่อนไหวประกอบ
จังหวะ เพลงที่ใช้ในกิจกรรมประกอบจังหวะ เน้นการฝึกปฏิบัติ  

Knowledge of rhythmic activities; rhythmic movement skills; 
music for rhythmic activities; emphasis on practice 

1(0-2-1) 

281-207 บาสเกตบอล  
(Basketball)  

ความรู้และทักษะกีฬาบาสเกตบอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกา
และการแข่งขัน  

Basic basketball knowledge and skills; teaching methods; 
practical drills; rules and competition 

 

1(0-2-1) 

281-209 วอลเลย์บอล 
(Volleyball)  

ความรู้และทักษะกีฬาวอลเล่ย์บอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกา
และการแข่งขัน  

Basic volleyball knowledge and skills; teaching methods; 
practical drills; rules and competition 

1(0-2-1) 

281-210 แฮนด์บอล 
(Handball) 

ความรู้และทักษะกีฬาแฮนด์บอลเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกา 
และการแข่งขัน  

Basic handball knowledge and skills; teaching methods; 
practical drills; rules and competition  

1(0-2-1) 

281-215 เทเบิลเทนนิส 
(Table Tennis)  

ความรู้และทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิสเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกา
และการแข่งขัน  

1(0-2-1) 
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Basic table tennis knowledge and skills; teaching methods; 
practical drill; rules and competition 

281-216 แบดมินตัน 
(Badminton)  

ความรู้และทักษะแบดมินตันเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและ
การแข่งขัน  

Basic badminton knowledge and skills; teaching methods; 
practical drills; rules and competition 

1(0-2-1) 

281-219 ว่ายน้ า 
(Swimming)  

ความรู้และทักษะกีฬาว่ายน้ าเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและ
การแข่งขัน  

Basic swimming knowledge and skills; teaching methods; 
practical drills; rules and competition 

1(0-2-1) 

281-220 เปตอง 
(Petongue)  
ความรู้และทักษะกีฬาเปตองเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและ
การแข่งขัน  

Basic petongue knowledge and skills; teaching methods; 
practical drills; rules and competition 

1(0-2-1) 

281-223 มวยไทย 
(Thai Boxing)  

ความรู้และทักษะกีฬามวยไทยเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและ
การแข่งขัน  

Basic This boxing knowledge and skills; teaching methods; 
practical drills; rules and competition 

1(0-2-1) 

281-225 เทควันโด 
(Taekwondo)  

ความรู้และทักษะกีฬาเทควันโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและ
การแข่งขัน  

Basic taekwondo knowledge and skills; teaching methods; 
practical drills; rules and competition 

1(0-2-1) 

281-226 ไอกิโด 
(Aikido)  

ความรู้และทักษะกีฬาไอกิโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและ
การแข่งขัน  

1(0-2-1) 
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Basic aikido knowledge and skills; teaching methods; practical 
drills; rules and competition 

281-227 ยูโด  
(Judo)  

ความรู้และทักษะกีฬายูโดเบื้องต้น วิธีสอน การฝึกปฏิบัติ กติกาและการ
แข่งขัน  

Basic judo knowledge and skills; teaching methods; practical 
drills; rules and competition 

 

1(0-2-1) 

125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 
(Miracle of Wisdom)  

การเรียนรู้และเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณา
การให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  

Learning and appreciation of local culture and wisdom; 
integration with social changes 

 

2(2-0-4) 

425-101 วัฒนธรรมน าชม 
(Culture Guide)  

ความตระหนัก และชื่นชมในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
การบูรณาการความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับการน าชมการ
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  

Appreciation of cultural heritage and local wisdom; 
knowledge integration with cultural tourism 

2(2-0-4) 

196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ 
(Leadership and Management) 

แนวคิด ทฤษฎี กรณีศึกษาเกี่ยวกับภาวะผู้น า ลักษณะบทบาทผู้น าและผู้
ตาม ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้น าการสร้างสรรค์ สมรรถนะการท างาน การ
สร้างทีมงานและการท างานเป็นทีม หลักการและทฤษฎีการจัดการ การ
จัดการเชิงกลยุทธ์ แนวทางการพัฒนาทักษะการเป็นผู้น า และการบริหาร
จัดการตามหลักการเพื่อความส าเร็จ  

Concepts and theories of leadership; characteristics and roles 
of leaders and followers; change leaders; creative leaders; 
competency; team building and team work; principles and 
theories of strategic management; leadership development; 
success-oriented management 

2(2-0-4) 

437-201 จริยศาสตร์กับความรับผิดชอบต่อสังคม  
(Ethics and Social Responsibility)  

2(2-0-4) 
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แนวคิด ทฤษฎี ความส าคัญ จริยศาสตร์ในการท างานเพ่ือสังคม การสร้าง 
อัตลักษณ์นักศึกษา ความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมผ่าน
กิจกรรมเพื่อสังคม  

Concepts; theories; significance; ethics in social work; identity 
construction; self, social and environmental responsibilities 
through social activities  

724-108 ธรรมชาติบ าบัด 
(Natural Therapy)  

แนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติบ าบัดเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี ทางเลือกในการ
ปฏิบัติเพื่อสุขภาพ ป่าบ าบัด ดนตรีบ าบัด โยคะ สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ  

Natural therapy for healthy life; alternative health practice: 
forest therapy, music therapy, yoga, herb, natural products 

2(2-0-4) 

276-101 การมองภาพแบบองค์รวม 
(Holistic View)  

การแสวงหาความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวัน ความสามารถมอง
ภาพแบบองค์รวม การรู้เท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมพหุ
วัฒนธรรม และคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดข้ึน กระบวนการคิดวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณลักษณะ การเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือ
การตัดสินใจแก้ปัญหา และน าเสนอข้อมูลบนพื้นฐานคุณธรรม  

Knowledge acquisition in daily life; holistic view; literacy of 
changes in multicultural societies and consequences; 
qualitative and quantitative analysis; choosing information 
sources for problem solving; ethical considerations in data 
presentation 

2(2-0-4) 

437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่างฉลาด 
(Smart Thought, Clever Understanding) 

การจัดการปัญหาเชิงมโนทัศน์ เข้าใจข้อโต้แย้งของขั้วความคิดที่แตกต่าง 
มองเห็นข้อเด่นข้อด้อยของขั้วความคิด ใช้ความคิดของตนเพ่ือสร้าง
ค าอธิบายได้ การใช้เหตุผลประเมินสถานการณ์ โลกทัศน์ที่ไม่รู้จักมาก่อน 
เข้าใจตนเอง  

Conceptual resolution, understanding, understanding of 
polarized and different point of view, recognizing the 
advantages and the disadvantages of different opinions, 
constructing student own ideas, logical assessment of real 
situation, unknown worldview, self-understanding 

2(2-0-4) 

412-201 หนีห่าว จงกว๋อ 
(Ni Hao Zhong Guo)  

2(2-0-4) 
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การถ่ายเสียงภาษาจีนกลางด้วยอักษรโรมัน การฝึกออกเสียงพยัญชนะ
สระ และวรรณยุกต์ การสนทนาในหัวข้อที่เก่ียวกับชีวิตประจ าวัน  

Pinyin romanization of Chinese phonemes; pronunciation 
drills of consonants, vowels and tones; Practice of listening 
and speaking skills on daily life topics 

413-213 มาเลย์ออนทัวร์ 
(Malay on Tour)  

ภาษามลายูที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ  ทั้งในและ
ต่างประเทศ  

Malay for tourism in Thailand and foreign countries 

2(2-0-4) 

415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอี้  
(Say Hi Style Kawaii)  

ฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเองและเรื่องราวใกล้ตัว 
พร้อมเรียนรู้ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม วิถีญี่ปุ่น เรื่องราวและสถานการณ์
ปัจจุบันของประเทศญี่ปุ่นผ่านสื่อที่หลากหลาย  

Basic Japanese conversation; talking about personal 
information and related topics; learning Japanese traditions, 
cultures, and ways of living; current events in Japan through 
multimedia 

2(2-0-4) 

416-125 อันยองฮาเซโย โคเรีย 
(Annyeonghaseyyo Korea)  

การฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านคือ การฟังพูด อ่าน และเขียน ฝึกออกเสียงให้
ถูกต้อง ชัดเจน และฝึกสนทนาภาษาเกาหลีที่ใช้ในชีวิตประจ าวันผ่านซีรีส์
และเพลงภาษาเกาหลี  

Practice of four language skills: listening, speaking, reading, 
and writing; Korean conversation in daily life through Korean 
series and music 

2(2-0-4) 

417-191 พัฒนาการอ่าน  
(Reading Development)  

การสร้างนิสัยในการอ่าน ทักษะการอ่านโดยทั่วไป ฝึกการอ่านและสรุป
ความข้อเขียนชนิดต่างๆ ในระดับความยากของศัพท์ประมาณ 3,000 ค า
ขึ้นไป (หมายเหตุ ไม่เปิดให้นักศึกษาวิชาเอก-โท ภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2-4)  

Developing good reading habits; general reading skills; practice 
of reading a wide range of texts; minimum reading level: 3,000 
words (Note: not offered to 2nd through 4th year English majors 
and minors) 

2(2-0-4) 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
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2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก 

746-141 แคลคูลัส 1                   
(Calculus I)   

ลิมิตและความต่อเนื่อง  อนุพันธ์และอนุพันธ์อันดับสูง การประยุกต์ของ
อนุพันธ์ ได้แก่ กฎลูกโซ่ ทฤษฎีบทค่ามัชฌิม อัตราสัมพัทธ์ ค่าสุดขีด การ
หาค่าเหมาะที่สุด รูปแบบไม่ก าหนดและหลักเกณฑ์ลอปีตาล การประมาณ
เชิงเส้น ผลต่างเชิงอนุพันธ์ อนุกรมอนันต์และอนุกรมก าลัง เวกเตอร์และ
เรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติ 

Limits and continuity; derivatives and higher derivatives; 
application of derivative, the chain rule, mean value theorem, 
related rate, extrema, optimization, indeterminate form and  
L’Hopital’ rule, linear approximation; differential; infinite series; 
power series; vectors and analytic geometry in 3-dimensional 
space 

3((3)-0-6) 

746-142 แคลคูลัส 2          
(Calculus II)     

ปริพันธ์ไม่จ ากัดเขต ปริพันธ์จ ากัดเขต ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์
ของปริพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการประยุกต์ ระบบพิกัดเชิง
ขั้ว 

Indefinite integrals; definite integrals; improper integrals; 
applications of integrals; first order differential equation and its 
application;  polar coordinate 

3((3)-0-6) 

747-212 หลักสถิต ิ      
(Principle of Statistics)     
ขอบข่ายของสถิติ การจ าแนกข้อมูล กราฟเชิงเดียว การสรุปข้อมูลในเชิง
ตัวเลข การแจกแจงปรกติ การแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่าง การประมาณ
ค่าและทดสอบ สมมติฐานของค่าเฉลี่ย การวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐานส าหรับข้อมูลจ าแนกประเภท 
การทดสอบความเป็นอิสระ การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์
เชิงเดียว การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

Scope of statistics; data classification; simple graphs; 
numerical summaries and graphs; normal distribution; 
distribution of sample means; estimation and hypothesis 
testing for means; one-way analysis of variance; estimation 
and hypothesis testing for categorical data; chi-square test for 
independent; simple linear regression and correlation analysis; 
statistical software 

3((2)-3-4) 

748-121 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น    
(Introduction to Computer Programming) 

3((2)-3-4) 
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กระบวนการแก้ปัญหาด้วยคอมพิวเตอร์ โครงสร้างควบคุม หลักการเขียน
โปรแกรม โครงสร้างแบบเลือก โครงสร้างแบบวนซ้ า ชนิดข้อมูลพ้ืนฐาน 
อาร์เรย์ โปรแกรมย่อยและพารามิเตอร์ การทดสอบและตรวจหา 
ข้อผิดพลาด 

Algorithmic problem solving; control structures; principle of 
computer programming; selection structure; loop structure; 
primitive data types; array; procedure and parameter; testing 
and debugging 

748-122 ความรู้พื้นฐานส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์   
(Fundamental of Computer Science)   

ความสัมพันธ์เวียนเกิด ฟังก์ชันเวียนบังเกิด หลักการรังนกพิราบ ขั้นตอนวิธี
แบ่งแยกและเอาชนะ  การจัดหมู่  การเรียงสับเปลี่ยน การวิเคราะห์ความ
ซับซ้อน 

Recurrence relation; recursive function; pigeon’s hole 
principle; divided and conquer algorithms; combination; 
permutation; complexity analysis 

3((2)-3-4) 

2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 

746-221 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์  
(Linear Algebra and Applications) 
เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้นและการด าเนินการขั้น 
มูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ และ
การประยุกต์ 

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

3((3)-0-6) 

746-225 หลักคณิตศาสตร์   
(Principle of Mathematics) 

ตรรกศาสตร์เชิงสัญลักษณ์ อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ วิธีการพิสูจน์โดยใช้ตัว
แบบจากหัวข้อ เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น 

Symbolic logic; mathematical induction; methods of proof using 
the models from sets, relations and functions; elementary 
number theory 

3((3)-0-6) 

746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร      
(Calculus of Serveral Variables)    

ฟังก์ชันของหลายตัวแปร ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ย่อยและอนุพันธ์
ย่อยอันดับสูง กฎลูกโซ่ อนุพันธ์ระบุทิศทาง ค่าสุดขีด ปริพันธ์สองชั้น พ้ืนที่
ผิว ปริพันธ์สามชั้น พิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม ปริพันธ์ตามเส้น 
ทฤษฎีบทหลักมูลของปริพันธ์ตามเส้น ทฤษฎีบทของกรีน  

3((3)-0-6) 
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Functions of several variables; limits and continuity; partial 
derivatives and higher order derivatives; the chain rule; 
directional derivatives; extrema; double integrals; surface area; 
triple integrals; cylindrical and spherical coordinates; line 
integrals; the fundamental theorem of line lntegrals; Green’s 
theorem 

746-242 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์   
(Ordinary Differential Equations and Applications) 
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสอง สมการเชิง
อนุพันธ์อันดับสูงและการประยุกต์ สมการเชิงเส้นที่มีสัมประสิทธิ์เป็นตัวแปร 
ระบบสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้น การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ อนุกรม
ฟูเรียร์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 

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

3((3)-0-6) 

746-345 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข  
(Programming Numerical Methods) 
ความคลาดเคลื่อนในการค านวณเชิงตัวเลข การแกส้มการไม่เป็นเชิงเส้น  
การแก้สมการพหุนาม การหาค าตอบของระบบสมการเชิงเส้น การประมาณ
ค่าในช่วง การหาเส้นโค้งกระชับ  การหาค่าอนุพันธ์และค่าปริพันธ์เชิงตัวเลข 
ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ  การเขียนโปรแกรมที่
สอดคล้องกับวิธีเชิงตัวเลข 

Error in numerical computation; solving nonlinear equations; 
solving systems of linear equations; interpolation; curve fitting; 
numerical differentiation and integration; numerical solutions of 
ordinary differential equations; programming corresponding to 
numerical methods 

3((2)-3-4) 

746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ 
(Integrated Mathematics Module)  

หลักการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และสถิติ กระบวนการในการหาผล
เฉลย การประยุกต์ใช้ตัวแบบในสถานการณ์จริงทางด้านวิทยาศาสตร์
กายภาพและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ การจ าลองสถานการณ์และการน าเสนอ
เชิงทัศน์ด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์  

Principles of mathematical and statistical modeling; process 
for finding solutions; applications of models in real situations 
for physical and biological sciences; simulations and 

6((4)-6-8) 
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visualizations with mathematical, statistical and computer 
tools 

746-391      ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์   
(English for Mathematics and Computer Science) 
ศัพท์เฉพาะและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ การอ่าน
บทความภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ การน าเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ  

Terminology and symbols in mathematics, statistics and 
computer; reading English articles in the field of mathematics, 
statistics or computer; presentation in English 

3((3)-0-6) 

747-221 ความน่าจะเป็น   
(Probability) 

ปริภูมิของความน่าจะเป็น ความน่าจะเป็นมีเงื่อนไข ความเป็นอิสระของ
เหตุการณ์ ตัวแปรสุ่มและฟังก์ชันการแจกแจงของตัวแปรสุ่ม ความเป็น
อิสระของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหมายและความแปรรวน ฟังก์ชันก่อก าเนิด 
การแจกแจงแบบต่างๆ ของฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม ประเภทของการลู่เข้า
ของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีลิมิตส่วนกลาง 

Probability spaces; conditional probability, independent event, 
random variables and distribution functions; independency of 
random variables, expected value and variance; generating 
functions; characteristic functions; distribution types; random 
variable function and convergence of random variables; the 
central limit theorem 

3((2)-3-4) 

747-336 ตัวแบบเชิงสถิติ 
(Statistical Modeling)  
การวิเคราะห์ตัวแบบส าหรับข้อมูลจากการแจกแจงปกติและการแจกแจง
ทวินาม การเลือกตัวแบบ การตรวจสอบตัวแบบ และการประยุกต์ใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

Analysis of models for normal and binomial distributed data; 
model selection; model checking; computer software 
applications 

3((2)-3-4) 

747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์  
(Data Analytics and Data Visualizations Module) 
การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประมวลผล การท าความสะอาดข้อมูลและการ
ควบคุมคุณภาพ การจัดการข้อมูล  การส ารวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
และรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หลักการการแสดงข้อมูลเชิง
ทัศน์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการส ารวจ การออกแบบการแสดงข้อมูล
เชิงทัศน์ เครื่องมือและโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการแสดงข้อมูลเชิงทัศน์ 
เทคโนโลยีที่ใช้ในการแสดงข้อมูลเชิงทัศน์ เช่น การแสดงเชิงทัศน์ทาง

6((4)-6-8) 
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วิทยาศาสตร์ การแสดงเชิงทัศน์ทางสารสนเทศ การอ่านแและอภิปราย
ข้อมูลเชิงทัศน์ผ่านบทความทางวิชาการ การน าเสนอโครงงานด้วย
โปสเตอร์ 

Data preparation for data processing; data cleaning and quality 
control; data management; data exploration; data analysis; 
report writing; statistical software applications; computer 
programming; principles of data visualization and exploratory 
data analysis; data visualization design, data visualization tools 
and software packages; data visualization technologies, e.g., 
scientific visualization, information visualization; reading and 
discussing academic papers from the visualization literature; 
presentation of project’s poster 

747-433 ระเบียบวิธีวิจัย 
(Research Methodology)   
ค าถามวิจัย การวางแผนและขั้นตอนการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงาน การใช้วิธีการทางสถิติในการวิจัย 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติในการวิจัย การวิจัยเฉพาะเรื่อง 

Research questions; research planning and procedures; data 
collection and analysis; report writing; statistics use in 
research; use of statistical programing package, special topic 
research 

3((2)-3-4) 
 

748-111 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Laws and Ethics in Information Technology) 

กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสาร การกระท าความผิดที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การท าธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ทรัพย์สินทางปัญญา จริยธรรม
ทางคอมพิวเตอร์ ทัศนคติ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ
คอมพิวเตอร์ ความส าคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ 

Laws on computers, information technology, and 
communications; computer-related crimes; electronic 
transaction and relevant technology; intellectual properties; 
computer ethics; attitudes and practices for computer 
professions; significance of computer technology and 
information technology on country’s economic and social 

3((3)-0-6) 

748-221 โครงสร้างข้อมูล 
(Data Structure) 
แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ แสตก คิว ทรีและฮีป 
กราฟ และการประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูล 

3((2)-3-4)  
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Concept of data structure; array, linked list, stack, queue, tree 
and heap; graph; applications of data structure 

748-222  ขั้นตอนวิธีและการวิเคราะห์ความซับซ้อนของข้ันตอนวิธี   
(Algorithms and Complexity Analysis of Algorithms)  

การวิเคราะห์และการออกแบบขั้นตอนวิธี เบื้องต้น  ขั้นตอนวิธีการ
เรียงล าดับ ขั้นตอนวิธีการค้นหา การวิเคราะห์ความซับซ้อน ขั้นตอนวิธี
แบบละโมบ การชดเชยกันระหว่างเวลาและหน่วยความจ าในการค านวณ 

Introduction to design and analysis of algorithms; sorting 
algorithms; searching algorithms; complexity analysis; greedy 
algorithm; space-time tradeoff 

3((2)-3-4)  

748-223 การจัดการข้อมูล   
(Data Management) 
โครงสร้างฐานข้อมูล การใช้ภาษา SQL เพ่ือการค้นคืนข้อมูล การจัดเตรียม
ข้อมูลส าหรับการประมวลผลและการวิเคราะห์ การท าความสะอาดข้อมูล 
เช่น การจัดการข้อมูลสูญหาย และการก าจัดข้อมูลซ้ าซ้อนหรือข้อมูลที่ไม่
เกี่ยวข้อง การเตรียมข้อมูล เช่น การแปลงข้อมูล การประยุกต์ใช้เทคนิค
การจัดการข้อมูลในทางปฏิบัติ 

Structure of database; SQL language for data retrieval; data 
preparation for processing and analysis; data cleaning such as 
handling missing data and removal of duplicate or irrelevant 
data; data preprocessing such as data transformation; 
applications of data management techniques in practices 

3((2)-3-4)  

748-321 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอ็นท์  
(Client-Side Web Development) 

ภาพรวมของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เทคโนโลยีเว็บ สถาปัตยกรรมฝั่ง
ไคลเอ็นท์และฝั่งเซิร์ฟเวอร์ แนวคิดของการวิเคราะห์และออกแบบ   
เครื่องมือและเฟรมเวิร์คพัฒนาล่าสุด ภาษา HTML, CSS และ  
JavaScript กระบวนการพัฒนาในทางปฏิบัติ 

An overview of web application development, web 
technologies, client-side and server-side architectures; analysis 
and design concept; recent development tools and 
frameworks; HTML, CSS and JavaScript development process 
in practice 

3((2)-3-4)  

748-322 ระบบปฏิบัติการและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
(Operating Systems and Computer Architecture) 
สถาปัตยกรรมชุดค าสั่ง การท างานแบบสายท่อและซูเปอร์สเกลาร์ 
มัลติโพรเซสเซอร์ การจัดการหน่วยความจ าและการป้องกันพื้นที่  
การจัดการโพรเซส ระบบไฟล์ ระบบปฏิบัติการในทางปฏิบัติ 

3((2)-3-4)  
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Instruction set architectures (ISA); pipeline and superscalar 
processing; multiprocessor; memory management and 
protection; process management; file systems; operating 
systems in practice 

2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
        กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ 

746-222 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 
(Graph Theory and Applications) 

ความรู้เบื้องต้นในทฤษฎีกราฟ วิถี กราฟแบบออยเลอร์ และแบบแฮมิลตัน  
การประยุกต์ของทฤษฎีกราฟที่เกี่ยวกับวิถีสั้นที่สุด กราฟต้นไม้และการ
ประยุกต์ สภาพเชื่อมโยงและการจับคู่ กราฟเชิงระนาบ การระบายสีกราฟ
และการประยุกต์ ข่ายงานและการประยุกต์ท่ีเกี่ยวกับปัญหาการขนส่ง 

Introduction of graph theory; path; Eulerian and Hamiltonian 
graph; application of graph theory related to shortest path; 
tree and applications; connectivity and matching; planar graph; 
coloring and applications; Networks and applications related to 
transportation problems 

 

 

3((3)-0-6) 

746-243 คณิตวิเคราะห์  1  
(Mathematical Analysis I) 
ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิต
และความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์เชิงรีมันน์ อนุกรมของจ านวนจริง 

Real number system; topology on the real line; sequences of 
real numbers; limits and continuity; differentiation; Riemann 
integrals; series of real numbers 

3((3)-0-6) 

746-272 ทฤษฎีการคณนาเบื้องต้น 
(Introduction to Theory of Computation) 

ออโตมาตาจ ากัดเชิงก าหนดและเชิงไม่ก าหนด ภาษาและไวยากรณ์แบบ
ปรกติ ออโตมาตาแบบกดลง และไวยากรณ์ไม่พ่ึงบริบท เครื่องจักรทัวริง 
การค านวณได้ การค านวณไม่ได้ และปัญหาที่ตัดสินไม่ได้ ความซับซ้อน
เชิงค านวณ ข้อปัญหาเอ็นพีบริบูรณ์ 

Deterministic and non-deterministic finite automata; regular 
languages and regular grammars; pushdown automata and 
context-free grammars; turing machines; computability, 
uncomputability and undecidable problems; computational 
complexity; NP-completeness 

3((2)-3-4) 

746-321 พีชคณิตนามธรรม   3((3)-0-6) 
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(Abstract Algebra) 
กรุป กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปวัฏจักร กรุปย่อยปรกติ กรุปผลหาร 
สาทิสสัณฐานของกรุป ริง อินทิกรัลโดเมน ฟิลด์ ไอดีล ริงผลหาร  
สาทิสสัณฐานของริง  และการประยุกต ์

Groups; permutation groups; cyclic groups; normal subgroups; 
quotient groups; group homomorphisms; rings; integral 
domains; fields; ideals; quotient rings; ring homomorphisms; 
and applications 

746-341 แคลคูลัสขั้นสูง   
(Advanced Calculus) 

ปริพันธ์ไม่ตรงแบบและผลคูณอนันต์ ฟังก์ชันแกมมา ฟังก์ชันเบตา สมบัติ
พ้ืนฐานของฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันคี่ ปริพันธ์ของฟังก์ชันคู่และฟังก์ชันคี่ 
อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 

Improper integrals and infinite products; gamma function; beta 
function; basic properties of odd and even functions; integral 
of odd and even functions; Fourier series and applications 

3((3)-0-6) 

746-343 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์  
(Vector Calculus) 

พีชคณิตของเวกเตอร์ การประยุกต์ทางเรขาคณิต การหาอนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ค่าเวกเตอร์ เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์และเคิร์ล การหาปริพันธ์ของฟังก์ชันค่า
เวกเตอร์ ปริพันธ์ตามเส้น ปริพันธ์ตามผิว ปริพันธ์ตามปริมาตร ทฤษฎีบท
ของกรีนในระนาบ ทฤษฎีบทสโตกส์ ทฤษฎีบทของเกาส์ พิกัดเชิงเส้นโค้ง 

Algebra of vector; geometrical applications; differentiation of 
vector functions; gradient, divergent and curl; integration of 
vector functions; line integral; surface integral; volume integral; 
Green’s theorem in the plane; Stoke’s theorem; Gauss’s 
theorem;  
curvilinear coordinates 
 

3((3)-0-6) 

746-344 ทอพอโลยีเบื้องต้น 
(Introduction to Topology) 

ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ภาวะต่อเนื่อง สมานสัณฐาน 
ความเชื่อมโยง ความกระชับ 

Metric spaces; topological spaces; continuity; 
homeomorphism; connectedness; compactness 

3((3)-0-6) 

746-346 คณิตวิเคราะห์ 2  
(Mathematical Analysis II) 

3((3)-0-6) 
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ล าดับและอนุกรมในปริภูมิจ านวนจริง n มิติ  ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันในปริภูมิจ านวนจริง n มิติ  อนุพันธ์ของฟังก์ชันในปริภูมิจ านวน
จริง n มิติ  ทอโพโลยีบนปริภูมิจ านวนจริง n มิติ  ปริภูมิอิงระยะทาง การ
ลู่เข้าแบบเอกรูปของล าดับของฟังก์ชัน 

Sequences and series in n-dimensional real space; limits and 
continuity of functions in n-dimensional real space; 
differentiation; the topology of Rn;  metric spaces; uniform 
convergence of sequences of functions 

746-348 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง  
(Advanced Linear Algebra) 
ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การด าเนินการแนวทแยงมุม  
ทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมิลตัน พหุนามเล็กสุด ผลบวกตรงและปริภูมิย่อย
เสถียร ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น ปริภูมิคู่กัน รูปแบบเชิงเส้นคู่ ปริภูมิผลคูณ
ภายใน กระบวนการแกรม-ชมิดต์และการประยุกต์ 

Eigenvalues and eigenvectors; diagonalization; Cayley-
Hamilton’s theorem; minimal polynomial; direct sums and 
stable subspaces; linear functional; dual spaces; bilinear 
forms; inner product spaces; Gram-Schmidt process and 
applications 

 

 

3((3)-0-6) 

746-349 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น  
(Introduction to Partial Differential Equations) 

ระเบียบวิธีหลักมูลส าหรับผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย การจ าแนก
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอันดับหนึ่งและสอง ปัญหาดีริชเลตและนอยมันน์ 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยไฮเปอร์โบลิก สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยพาราโบลิก 
สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยอิลิปติก 

Fundamental methods for the solution of partial differential 
equations; classification of first and second order partial 
differential equations; Dirichlet and Neumann problems; 
hyperbolic partial differential equations; parabolic partial 
differential equations; elliptic partial differential equations 

3((3)-0-6) 

746-351 ตรรกศาสตร์วิภัชนัย  
(Fuzzy Logic) 

เซตวิภัชนัย การด าเนินการบนเซตวิภัชนัย ความสัมพันธ์วิภัชนัยและการ
ประกอบวิภัชนัย กราฟวิภัชนัยและความสัมพันธ์ จ านวนวิภัชนัย ฟังก์ชัน
วิภัชนัย ตรรกศาสตร์วิภัชนัย อนุมานวิภัชนัย 

3((3)-0-6) 
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Fuzzy sets; operation of fuzzy set; fuzzy relation and fuzzy 
composition; fuzzy graph and relation; fuzzy number; fuzzy 
function; fuzzy logic; fuzzy inference 

746-354 เรขาคณิต  
(Geometry) 

ประวัติเรขาคณิต รากฐานของเรขาคณิต การวัด เรขาคณิตระบบยูคลิด 
เรขาคณิตนอกระบบยูคลิด เรขาคณิตเบื้องต้นแนวใหม่  

History of geometry; fundamental concepts of geometry; 
measuring; Euclidean geometry; Non-Euclidean geometry; 
modern geometry 

3((3)-0-6) 

746-377 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์  
(Number Theory and Applications) 

ตัวหารร่วมมากและขั้นตอนวิธีแบบยุคลิด จ านวนเฉพาะและทฤษฎีหลักมูล
ของเลขคณิต สมภาค ฟังก์ชันฟีออยเลอร์ จ านวนสมบูรณ์ รากปฐมฐานและ
ดัชนี สมการไดโอแฟนไทน์ จ านวนเต็มเกาส์เชียน ส่วนตกค้างก าลังสอง การ
ประยุกต์ของทฤษฎีจ านวน 

Greatest common divisors and Euclidean algorithm; prime 
numbers and fundamental theorem of arithmetic; congruences; 
Euler’s phi functions; perfect numbers; primitive root and index; 
Diophantine equations; Gaussian integer; quadratic residue; 
application of number theory 

 

3((3)-0-6) 

746-401 เตรียมสหกิจศึกษา  
(Cooperative Education Preparation) 

หลักการ แนวคิด กระบวนการและระเบียบข้อปฏิบัติ เทคนิคในการสมัคร
เข้าสถานประกอบการ ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติงานในสถานประกอบการ 
การพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ การท างานเป็นทีม และระบบบริหารงาน คุณภาพใน
สถานประกอบการ วิธีเขียนรายงาน และเทคนิคการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ 

Principle, concept and regulations;  techniques of job 
application; basic workplace skills; improvement of personality, 
English proficiency, information technology,  communication, 
social relations, teamwork, and efficient administration system; 
report writing and academic presentation techniques 

1(0-2-1) 

746-402 สหกิจศึกษา  
(Cooperative Education) 

6(0-36-0) 
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ปฏิบัติงานตามวิชาชีพเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราวเต็มเวลาในต าแหน่งที่
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของนักศึกษา เชื่อมโยงความรู้จาก
ทฤษฎีกับการปฏิบัติจริงในรูปแบบงานประจ าหรือโครงงานไม่น้อยกว่า 16 
สัปดาห์ต่อเนื่อง รายงานความก้าวหน้าต่ออาจารย์นิเทศและพ่ีเลี้ยงไม่ช้า
กว่าสัปดาห์ที่ 10 น าเสนอโครงงาน/ผลการศึกษาที่เกิดจากการท างานในที่
ประชุมก่อนสิ้นสุดเวลาปฏิบัติงาน  มีอาจารย์นิเทศและพ่ีเลี้ยงในสถาน
ประกอบการคอยให้ค าปรึกษาแนะน าตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานและ
ร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

Performing professional work as if it were a full-time temporary 
worker in a position suitable for the students' competence; link 
knowledge from theory with real practice in the form of a regular 
job or project for not less than 16 consecutive weeks; progress 
reports to supervisors and mentors no later than week 10; 
present the project/ educational results resulting from working at 
the meeting before the end of working hours; there are 
supervisors and mentors in the establishment to give advice 
throughout the working period and jointly assess the 
performance systematically 

746-403 การฝึกประสบการณ์  
 ไม่มีหน่วยกิต 
(Internship) 

การฝึกงานทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง ในสถานประกอบการ 

A 300 hour minimum of practical work in mathematics, statistics, 
computer science, or related fields in the establishment 

 

 

ไม่มีหน่วยกิต 

746-411 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
(Special Topics in Mathematics) 

หัวข้อที่ทันสมัยและน่าสนใจทางคณิตศาสตร์ 

Modern and interesting topics in mathematics 

 

3((3)-0-6) 

746-441 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน  
(Functions of a Complex Variable) 

จ านวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันเชิงซ้อน การหาอนุพันธ์ ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชัน
มูลฐาน ปริพันธ์เชิงซ้อน อนุกรมลอเรนต์ ทฤษฎีบทส่วนตกค้างและการ
ประยุกต์ การส่งคงแบบ  

3((3)-0-6) 
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Complex numbers; complex functions; differentiations; 
analytic functions; elementary functions; complex integrals; 
Laurent series; residue theorem and applications; conformal 
mappings 

746-451 สัมมนา  
(Seminar) 

การเสนอผลการศึกษาในหัวข้อที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

Presentation of interesting topics in the fields of mathematics, 
statistics, or computer science 

1(0-2-1) 

746-452 โครงงานวิจัย  
(Senior Project)  

การท าโครงงานในหัวข้อทางคณิตศาสตร์ สถิติ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ การเสนอผลงาน
จากโครงงานวิจัย 

Conducting senior project in topic of mathematics, statistics or 
computer science, under supervision of lecturers or experts; 
presentation of project 

3(0-9-0) 

746-471 การวิจัยด าเนินงาน  
(Operation Research) 

หลักการของการวิจัยด าเนินการ ก าหนดการเชิงเส้น ทฤษฎีซิมเพลกซ์คู่เสมอ
กัน ปัญหาคู่เสมอกัน ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการขนส่งเพ่ือส่งต่อ ปัญหาการ
จัดการ การวิเคราะห์ข่ายงาน การประเมินโครงการ ปัญหาแถวคอย 

Principle of operation research; linear programming; dual simplex 
theorem; dual problem; transportation problem; transmission 
problem; management problem; network analysis; project 
evaluation; queuing problem 

3((2)-2-5) 

746-476 เทคนิคการออฟติไมซ์  
(Optimization Technique) 

การจ าแนกประเภทปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด การโปรแกรมเชิงเส้น 
การหาค่าเหมาะสมที่สุดแบบไม่มีเงื่อนไขและมีเงื่อนไข การโปรแกรมไม่
เชิงเส้น การประยุกต์ปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด  การประยุกต์
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใช้ในปัญหาการหาค่าเหมาะสมที่สุด  

Classification of optimization problems, linear programming, 
unconstrained and constrained optimizations, nonlinear 
programming, applications of optimization problems; 
application of software packages for optimization problems 

3((2)-3-4) 

  กลุ่มวิชาทางสถิติเพื่อการค านวณ 
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747-213 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติและการค านวณ  
(Statistical Packages and Computing) 
การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติ เทคนิคร่วมของโปรแกรมส าเร็จรูปเชิง
สถิติต่าง ๆ การจัดการข้อมูล การวิคราะห์ข้อมูล การสร้างกราฟ ภาษา
ส าหรับการเขียนโปรแกรมเมทริกซ์เบื้องต้น 

Structure and criteria for statistical packages, techniques for 
all statistical packages, data management, statistical analysis 
and graph, introduction to matrix programing 

3((2)-3-4)  

747-231 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์  
(Demography Analysis) 

การวิเคราะห์ข้ันพ้ืนฐานทางประชากรศาสตร์ ภาวะการตาย การวิเคราะห์
ภาวะเจริญพันธุ์ การสร้างตารางชีพ การกระจายตัวของประชากร การ
ย้ายถิ่น การวิเคราะห์เบื้องต้นเกี่ยวกับก าลังแรงงาน การประมาณและการ
ฉายภาพประชากร การประมาณค่าสถิติประชากรจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ 

Demographic data  analysis; mortality; fertility; life table; 
population distribution; migration; labour force analysis; 
population estimation and projection; population estimation 
from incomplete data 

3((2)-3-4)  

747-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง  
(Sampling Techniques) 

หลักการและขั้นตอนการส ารวจตัวอย่าง การเลือกตัวอย่างแบบใช้และไม่
ใช้ความน่าจะเป็น เทคนิคการเลือกตัวอย่างแบบต่าง ๆ ได้แก่ แบบสุ่ม
อย่างง่าย แบบมีระบบ แบบแบ่งชั้นภูมิ แบบกลุ่มขั้นตอนเดียว และแบบ
กลุ่มหลายขั้นตอน ความคลาดเคลื่อนจากการเลือกตัวอย่าง การก าหนด
ขนาดตัวอย่าง การประยุกต์ใช้เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 

Principle and procedure in a sample survey; probability and 
non-probability sampling; sampling techniques: simple 
random, systematic, stratified, one-stage cluster and multi-
stage cluster samplings; sampling error; sample size 
determination; sampling techniques to applications 

3((2)-3-4)  

747-325 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 
(Multivariate Analysis) 

การแจกแจงหลายตัวแปร การประมาณค่าพารามิเตอร์  การทดสอบ
สมมุติฐาน การวิเคราะห์ส่วนประกอบหลัก  การวิเคราะห์ปัจจัย การ
วิเคราะห์จ าแนกกลุ่ม การวิเคราะห์แบ่งกลุ่ม การวิเคราะห์สหสัมพันธ์คา
นอนิคัล 

Multivariate distributions; parameter estimation; hypothesis 
testing; principal component analysis; factor analysis; 

3((2)-3-4)  
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discriminant analysis; cluster analysis; canonical correlation 
analysis 

747-332 แผนแบบการทดลอง  
(Experimental Design) 

หลักเบื้องต้นที่ใช้ก าหนดแผนแบบการทดลอง แผนการทดลองแบบต่าง ๆ 
ได้แก่แผนแบบสุ่มสมบูรณ์ แผนแบบบล็อกสมบูรณ์เชิงสุ่ม แผนแบบจตุรัส
ละติน แผนแบบแฟกทอเรียล แผนแบบสปลิตพล็อต การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนร่วม 

Principle of experimental design; experimental designs: 
completely randomized design, randomized complete block 
design, Latin squares design, factorial design, split-plot design; 
analysis of co-variance 

3((2)-3-4)  

747-335 เทคนิคการพยากรณ์ 
(Forecasting Techniques) 

ข้อมูลอนุกรมเวลา ตัวแบบและการวิเคราะห์อนุกรมเวลา เทคนิคการ
พยากรณ์วิธีต่าง ๆ ได้แก่ วิธีแยกส่วนประกอบ วิธีปรับให้เรียบ และวิธี  
บ็อกซ์-เจนกินส์ การวิเคราะห์การถดถอยอนุกรมเวลา ความคลาดเคลื่อน
ของการพยากรณ์ การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ โปรแกรม
ทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมเวลา 

Time series data; time series models and analysis; forecasting 
techniques: decomposition, smoothing and Box-Jenkins 
methods; time series regression analysis; forecasting error; 
model diagnostics; statistical programs for time-series data 
analysis 

3((2)-3-4)  

747-411 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 
(Special Topics in Statistics) 

หัวข้อที่ทันสมัยและน่าสนใจทางสถิติ 

Modern and interesting topics in statistics 

3((2)-3-4)  

747-436 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 
(Categorical Data Analysis) 

ตัวแบบเชิงสถิติและวิธีการต่าง ๆ ส าหรับข้อมูลจ าแนกประเภท ตารางไขว้ 
การทดสอบความเป็นอิสระกัน การวิเคราะห์หาตัวกวนและอิทธิพลร่วม 
การถดถอยโลจิสติก การคัดเลือกตัวแบบ การวินิจฉัยตัวแบบ การใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป 

Statistical model and methods for categorical data; 
contingency tables; testing of independent; confounding and 
interaction; logistic regression; variable selection; model 
diagnosis; statistical package 

3((2)-3-4)  
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747-437 การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Data Analytics and Big Data) 
ทฤษฎีและวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การเรียนรู้ของเครื่อง และ 
กระบวนการสุ่ม การดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่  การเขียน
โปรแกรมเพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การแสดงข้อมูลเชิงทัศน์และการ
น าเสนอ การอธิบายผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
Theories and techniques to analyze big data, machine 
learning and sampling techniques; data extraction from big 
data source; programming to analyze big data; data 
visualization and presentation; interpretation of data analytics 
results 

3((2)-3-4) 

747-441 กราฟิกและการน าเสนอเชิงสถิติ  
(Statistical Graphic and Presentation) 
เทคนิคทางกราฟิก ส าหรับการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
และคุณภาพ เทคนิคทางกราฟิกส าหรับผลการวิเคราะห์เชิงพื้นที่และ เวลา 
การอธิบายและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

Graphical techniques for presentation of data analysis results 
from quantitative and qualitative data; graphical techniques 
for presenting the spatial-temporal analysis results; 
explanation and interpretation of data analysis result 

3((2)-3-4) 

747-444 การรู้จ ารูปแบบเชิงสถิติ  
(Statistical Pattern Recognition) 

การสร้างตัวแบบเชิงสถิติและขั้นตอนวิธีส าหรับการรู้จ ารูปแบบ หลักการ
ของการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน แบบมีผู้สอน และแบบกึ่งมีผู้สอน การเขียน
โปรแกรมทางสถิติและการประยุกต์ใช้ 

Statistical modeling and algorithms for pattern recognition; 
fundamental of unsupervised, supervised and semi-supevised 
learning; statistical programming and applications 

 

3((2)-3-4)  

  กลุ่มวิชาทางวิทยาการค านวณ 

748-231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
(Object-Oriented Programming) 

แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ วัตถุ ชนิดข้อมูลนามธรรม การซ่อน
สารสนเทศ คลาสและตัวอย่าง ข้อความ เมท็อด โพลีมอร์ฟิซึม การรับทอด 
แนวคิดการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ  

Concept of object-oriented programming; object; abstract data 
type; information hiding; class and instance; message; method; 
polymorphism; inheritance; object-oriented software 
development concept  

3((2)-3-4)  
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748-333 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชนั 
(Web Application Development Module) 

การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบฐานข้อมูล  แบบจ าลองอีอาร์  
แบบจ าลองเชิงสัมพันธ์ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์  ระบบจัดการฐานข้อมูล 
สถาปัตยกรรมของเว็บแอปพลิเคชัน  การออกแบบเว็บแอปพลิเคชัน 
เครื่องมือและเฟรมเวิร์คส าหรับการพัฒนาในปัจจุบัน กระบวนการพัฒนา
ในทางปฏิบัติ 

System analysis and database design; E-R model; relational 
model; relational database; normalization; database 
management system (DBMS); web application architecture; 
web application design; tools and recent development 
frameworks; development process in practice 

6((4)-6-8) 

748-341 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
(Computer Graphics) 

แนวความคิดเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การออกแบบคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์ เทคนิคของคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ การย่อและขยาย การย้าย
ต าแหน่ง การหมุน การบิด การตัดส่วน การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์
ทางด้านกราฟิกส์ 

Introduction to computer graphics concepts; computer graphics 
design; computer graphics techniques; scaling; translation; 
rotation; shearing; clipping; computer graphics software 
development 

3((2)-3-4)  

748-411 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 1 
(Special Topics in Information Science I) 

หัวข้อที่ทันสมัย และน่าสนใจในทางวิทยาการสารสนเทศ 

Modern and interesting topics in information science 

 

 

3((2)-3-4)  

748-412 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 2 
(Special Topics in Information Science II) 

หัวข้อที่ทันสมัย และน่าสนใจในทางวิทยาการสารสนเทศขั้นสูง 

Modern and interesting topics in advanced information 
science 

3((2)-3-4)  

748-431 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 
(No SQL Database) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล ฐานข้อมูลแบบใช้เอสคิล
แอลและโนเอสคิวแอล การเก็บข้อมูลแบบคีย์ -ค่า การเก็บข้อมูลแบบ

3((2)-3-4)  
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เอกสาร การเก็บข้อมูลแบบเชิงคอลัมน์ การเก็บข้อมูลแบบกราฟ ระบบ
จัดการฐานข้อมูลโนเอสคิวแอล การประยุกต์ใช้งานฐานข้อมูลโนเอสคิว
แอล 

Introduction to NoSQL database; SQL and NoSQL database; 
key-value store; document store; wide column store; graph 
store; NoSQL Database Management Systems; applications of 
NoSQL database 

748-432 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
(Mobile Application Development) 

ภาพรวมการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ส าหรับ อุปกรณ์ เคลื่ อนที่  
สถาปัตยกรรมของแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มของ
อุปกรณ์เคลื่อนที่ ข้อจ ากัดและความต้องการในการออกแบบส่วนต่อ
ประสานผู้ใช้บนอุปกรณ์ แนวคิดของการวิเคราะห์และออกแบบ เครื่องมือ
และเฟรมเวิร์คส าหรับการพัฒนา กระบวนการพัฒนาในทางปฏิบัติ 

An overview of mobile application development; mobile 
application architecture; mobile platforms; limitations and 
requirements of user interfaces on devices; analysis and 
design concepts; development tools and frameworks; 
development process in practice 

3((2)-3-4)  

748-441 ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence) 

พ้ืนฐานของปัญญาประดิษฐ์ การแทนความรู้ การแก้ปัญหาและการ

วางแผน การค้นหาแบบมีข้อมูล การค้นหาแบบไม่มีข้อมูล  การให้เหตุผล

โดยใช้ความน่าจะเป็น การเรียนรู้ของเครื่อง 

Fundamental of artificial intelligence; knowledge 
representation; problem solving and planning; informed 
search; uninformed search; probabilistic reasoning; machine 
learning 

 

 

3((2)-3-4)  

748-442 การเรียนรู้ของเครื่อง 
(Machine Learning) 

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง การเรียนรู้แบบมีการสอน 
การเรียนรู้แบบไม่มีการสอน การเรียนรู้แบบกึ่งมีการสอน การเรียนรู้แบบ
เสริมก าลัง การเรียนรู้โดยตัวอย่าง ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒน์ การประยุกต์
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อใช้ในปัญหาจริง 

Introduction to machine learning; supervised learning; 
unsupervised learning; semi- supervised learning; 

3((2)-3-4)  
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reinforcement learning; instance-based learning; evolutionary 
algorithms, application of software packages for real problems 

748-443 การประมวลผลภาพ  
(Image Processing) 

หลักการของภาพดิจิทัล การขจัดสัญญาณรบกวน การปรับแต่งภาพ 
ขั้นตอนวิธีส าหรับภาพแบบไบนารี การตรวจจับขอบภาพ การแยกส่วน
ภาพ การสกัดคุณลักษณะเฉพาะ การรู้จ าวัตถุ 

Digital image concept; noise reduction; image enhancement; 
binary image algorithm; edge detection; image segmentation; 
feature extraction; object recognition 

3((2)-3-4)  

748-444 การค้นคืนสารสนเทศ 
(Information Retrieval) 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการค้นคืนสารสนเทศ แบบจ าลองการค้นคืน
สารสนเทศพ้ืนฐาน แบบจ าลองบูลีน แบบจ าลองฟัซซี่เซต แบบจ าลอง
เวกเตอร์สเปซ การประมวลผลข้อความ การสร้างดัชนีและการค้นหา เสิร์ช 
เอนจิน การจัดล าดับ การประเมินผลการค้นคืนสารสนเทศ 

Introduction to information retrieval; basic information 
retrieval model; boolean model; fuzzy set model; vector 
space model; text operations; indexing and searching; search 
engine; ranking; evaluation of information retrieval 

3((2)-3-4)  

748-445 การท าเหมืองข้อมูล  
(Data Mining) 

ความรู้พ้ืนฐานของการท าเหมืองข้อมูล เทคนิคก่อนการประมวลผลข้อมูล 
ขั้นตอนวิธีสร้างตัวแบบเพ่ือท านาย การค้นพบความรู้และการเชื่อมโยงใน
การท าเหมืองข้อมูล การจัดกลุ่มและจ าแนกข้อมูล การประเมินตัวแบบ  

Fundamental knowledge of data mining; data pre-processing 
techniques; predictive modeling algorithms, knowledge and 
association discovery in data mining; data clustering and 
classification; model evaluation 

 

3((2)-3-4)  

748-446 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 
(Introduction to Computer Network) 

ชุดโพรโทคอลทีซีพีไอพีมาตรฐาน อินเทอร์เน็ต เครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน 
เครือข่ายการสื่อสารไร้สาย ความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล วิทยาการ
เข้ารหัส ลายมือชื่อดิจิทัล ใบรับรองดิจิทัล การจัดการความม่ันคงปลอดภัย 

TCP/IP reference model; internet; virtual private networks; 
wireless communication networks; digital security; 

3((2)-3-4)  
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cryptography; digital signatures; digital certificates; security 
administration 
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        3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

        3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  

 

 

ล าดับ

ที ่

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

ระดับ

การศึกษาที่

จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ

การศึกษา 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 

ปีท่ีจบ

การศึกษา 

1 xxxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายเซาฟี  บูสะมัญ ปริญญาเอก Dr.rer.nat.  
 

Algebra University of 
Potsdam, 
Germany 

2550 

    ปริญญาโท วท.ม.  คณิตศาสตร์ ม.เชียงใหม่ 2541 

    ปริญญาตรี วท.บ. (ศึกษาศาสตร์)  คณิตศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2538 

2 xxxxxxxxxxxx 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

นางสาวนิฟาตมะห์ มะกาเจ 
 

ปริญญาเอก 
 

Dr.techn.  

 

Engineering Sciences Johannes Kepler 
University Linz, 
Austria 

2552 

    ปริญญาโท 
 

วท.ม.  

 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

 

ส.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง 

2547 

    ปริญญาตรี วท.บ.  คณิตศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 2545 

3 xxxxxxxxxxxx อาจารย์ นางนูริน  ดือเร๊ะ ปริญญาเอก ปร.ด.  วิธีวิทยาการวิจัย ม.สงขลานครินทร์ 2558 

    ปริญญาโท วท.ม.  วิธีวิทยาการวิจัย ม.สงขลานครินทร์ 2552 

    ปริญญาตรี วท.บ.  คณิตศาสตร์ประยุกต์ ม.สงขลานครินทร์ 2549 
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ล าดับ

ที ่

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ- สกุล 

ระดับ

การศึกษาที่

จบ 

ชื่อหลักสูตรที่จบ

การศึกษา 
สาขาวิชาที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ

การศึกษา 

ปีท่ีจบ

การศึกษา 

4 xxxxxxxxxxx อาจารย์ นางสาวทัดดาว ปานสมบัติ 
 

ปริญญาเอก Ph.D. 
 

Computer Science North Carolina 
State University, 
USA 

2554 

    ปริญญาโท M.S. 
 

Computer Science Washington 
University in  
St. Louis, USA 

2546 

    ปริญญาตรี B.S. 
 

Computer Science Washington 
University in St. 
Louis, USA  

2544 

5 xxxxxxxxxxx อาจารย์ นางสาวสันธนา ชัยมนตร ี ปริญญาเอก Ph.D. 
 

Computer Science University of 
Liverpool, UK 

2555 

    ปริญญาโท วท.ม.  วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ 2547 

    ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ 2541 
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              3.2.2  อาจารย์ประจ า/ อาจารย์ผู้สอน 

 

ล าดับ

ที ่

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับการ 

ศึกษาท่ีจบ 
หลักสูตร(สาขาวิชาท่ีจบ) 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน 
 ปี    

  พ.ศ. 
2564 2565 2566 2567 

1 xxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายกิตติศักดิ์  ถ่ินพันธุ ์ ปริญญาเอก Dr.rer.nat (Algebra) 
 

University of 
Potsdam, Germany 

2562 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) ม.สงขลานครินทร ์ 2552     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์) ม.สงขลานครินทร ์ 2550     
2 xxxxxxxxxxx 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางกิตติยา  คงกระพันธ ์

 
ปริญญาเอก 

 
ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและ
คอมพิวเตอร์) 

ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

2553 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ม.สงขลานครินทร ์ 2542     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์) ม.สงขลานครินทร ์ 2534     
3 xxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายเกรียงศักดิ์  ด าชุม 

 
ปริญญาเอก Ph.D.(Computer Science) 

 
University of 
Southampton, UK 

2553 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ส.บัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร ์

2545     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์) ม.สงขลานครินทร ์ 2540     
4 xxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางจันทร์เพ็ญ โพธ์ิแก้ว ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์) ม.นเรศวร 2548 300 300 300 300 

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์) ม.นเรศวร 2545     

5 xxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวจารณุี แซ่หล ี
 

ปริญญาเอก ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
 

ส.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2556 300 300 300 300 
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ล าดับ

ที ่

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับการ 

ศึกษาท่ีจบ 
หลักสูตร(สาขาวิชาท่ีจบ) 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน 
 ปี    

  พ.ศ. 
2564 2565 2566 2567 

    ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
 

ส.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง 

2549     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์)  ม.สงขลานครินทร ์ 2545     

6 xxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวชฎาพิมพ์ พตพันธ์เลิศ ปริญญาเอก วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต ์
และวิทยาการคณนา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2563 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์และ
วิทยาการคณนา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2559     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์)  ม.สงขลานครินทร ์ 2557     
7 xxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางฤสา แม็คแนล 

 
ปริญญาเอก Ph.D.(Statistics),  

 
Maquarie University, 
Australia 

2547 300 300 300 300 

    ปริญญาโท M.APP.STATS. 
 

Maquarie University, 
Australia 

2542     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์) ม.สงขลานครินทร ์ 2539     
8 xxxxxxxxxxx อาจารย ์

 
นางสาวภาขวัญ รยิาพันธ์ 
 

ปริญญาเอก 
 

Ph.D. (Applied Mathematics) 
 

University of Leeds, 
UK 

2556 300 300 300 300 

    ปริญญาโท M.Sc. (Applied Mathematics) Heriot-Watt 
University, UK 

2551     

     วท.ม. (คณิตศาสตร์) ม.เกษตรศาสตร ์ 2548     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์) ม.สงขลานครินทร ์ 2546     
9 xxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวภัทราวรรณ ทองค าชุม 

 
ปริญญาเอก Ph.D. (Statistics)  

 
Maquarie University, 
Australia 

2543 300 300 300 300 

    ปริญญาโท พบ.ม. (สถิติประยุกต์) ส.บัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร ์

2534     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ ม.สงขลานครินทร ์ 2527     
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ล าดับ

ที ่

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับการ 

ศึกษาท่ีจบ 
หลักสูตร(สาขาวิชาท่ีจบ) 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน 
 ปี    

  พ.ศ. 
2564 2565 2566 2567 

10 xxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวมายือนิง อิสอ ปริญญาเอก ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจยั) ม.สงขลานครินทร ์ 2559 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (วิธีวิทยาการวิจัย) ม.สงขลานครินทร ์ 2553     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์) ม.สงขลานครินทร ์ 2550     

11 xxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวรัตติกานต์  แซ่ลิม่ ปริญญาเอก วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี 2548 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี 2544     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์)  ม.สงขลานครินทร ์ 2539     
12 xxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวศิริเพญ็  วิกัยสุขสกลุ ปริญญาเอก Ph.D. (Electronic Systems 

Engineering)  
University of Essex, 
UK 

2549 300 300 300 300 

    ปริญญาโท M.Sc. (Computer and 
Information Network) 

University of Essex, 
UK 

2544     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) ม.ธรรมศาสตร ์ 2540     
13 xxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายสมพร ช่วยอารีย ์ ปริญญาเอก Dr.rer.nat. (Applied 

Mathematics)  
University of 
Heidelberg, Germany 

2552 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (วิทยาการคณนา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์) ม.สงขลานครินทร ์ 2545     
14 xxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายสลา้ง  มุสิกสุวรรณ ปริญญาเอก Ph.D. (Computer Science)  

 
Nottingham 
University, UK 

2556 300 300 300 300 

    ปริญญาโท M.Sc. (Software Engineering) University of 
Bradford, UK 

2545     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์)  ม.สงขลานครินทร ์ 2540     
15 xxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวสุจรรยา บญุประดิษฐ์ ปริญญาโท วท.ม. (สถิติประยุกต์) ม.ธรรมศาสตร ์ 2542 300 300 300 300 

    ปริญญาตร ี วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ ม.สงขลานครินทร ์ 2538 
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ล าดับ

ที ่

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับการ 

ศึกษาท่ีจบ 
หลักสูตร(สาขาวิชาท่ีจบ) 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน 
 ปี    

  พ.ศ. 
2564 2565 2566 2567 

16 xxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวสิริประภา ฤทธิ์รักษา 
 

ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์และ
วิทยาการคณนา)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554 300 300 300 300 

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์) ม.สงขลานครินทร ์
 

2552     

17 xxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ นางสาวอภิรดี  แซล่ิ่ม ปริญญาเอก ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจยั) ม.สงขลานครินทร ์ 2551 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (ระบาดวิทยา) ม.สงขลานครินทร ์ 2540     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (วาริชศาสตร์)  ม.สงขลานครินทร ์ 2536     
18 xxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ นายอนิรุทธ  ผลอ่อน ปริญญาเอก Ph.D. (Pure Mathematics)  Oregon State 

University, USA 
2553 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์) ม.สงขลานครินทร ์ 2545     
19 xxxxxxxxxxx อาจารย ์ นายอนุรักษ์ บูสะมัญ ปริญญาเอก วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต ์

และวิทยาการคณนา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2558 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์และ
วิทยาการคณนา) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2554     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์) ม.สงขลานครินทร ์ 2552     
20 xxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นายอัตชัย  เอื้ออนันตสันต ์ ปริญญาเอก ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจยั)  ม.สงขลานครินทร ์ 2555 300 300 300 300 

    ปริญญาโท M.Eng.Sc. (Electrical 
Engineering) 
 

University of New 
South Wales, 
Australia 

2543     

    ปริญญาตร ี วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

2538     

21 xxxxxxxxxxx อาจารย ์ นางสาวอารินดา  มะอาล ี ปริญญาเอก ปร.ด. (วิธีวิทยาการวิจยั) ม.สงขลานครินทร ์ 2560 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (วิธีวิทยาการวิจัย) ม.สงขลานครินทร ์ 2548     
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ล าดับ

ที ่

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล 

ระดับการ 

ศึกษาท่ีจบ 
หลักสูตร(สาขาวิชาท่ีจบ) 

ส าเร็จการศึกษาจาก ภาระการสอนช.ม./ 

ปีการศึกษา 

สถาบัน 
 ปี    

  พ.ศ. 
2564 2565 2566 2567 

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์)  ม.ทักษิณ 2544     
22 xxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ นายอาทิตย์  อินทรสิทธ์ิ ปริญญาเอก วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี 2553 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  ม.เทคโนโลยสีุรนาร ี 2548     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตรป์ระยุกต์)  ม.สงขลานครินทร ์ 2545     
23 xxxxxxxxxxx ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวอารีนา  ฮะซาน ี ปริญญาเอก Ph.D. (Applied Mathematics)  University of Leeds, 

UK 
2558 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)  ม.เชียงใหม ่ 2552     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (คณิตศาสตร์)  ม.สงขลานครินทร ์ 2549     
24 xxxxxxxxxxx รองศาสตราจารย ์ นายอารียุทธ  สมาแอ ปริญญาเอก ปร.ด. (คณิตศาสตร์) ม.มหิดล 2549 300 300 300 300 

    ปริญญาโท วท.ม. (คณิตศาสตร์)  ม.เชียงใหม ่ 2540     

    ปริญญาตร ี วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ ม.สงขลานครินทร ์ 2538     
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษา)  

    4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
1) วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 
2) สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือสถิติได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ที่ก าหนด 
3) พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องและ

เหมาะสม 
4) ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา 
5) วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดความต้องการของผู้ใช้และความต้องการเชิงระบบ 
6) ออกแบบขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล 
7) เขียนชุดค าสั่งเพ่ือให้โปรแกรมและโครงสร้างข้อมูลท างานตามท่ีได้ออกแบบ 
8) ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรม 
9) เขียนเอกสารประกอบโปรแกรม 
10) ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดีและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
11) สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามสถานการณ์    
12) ค้นคว้าและแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
13) รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
14) ค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ    
15) เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
16) แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
17) ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบที่ก าหนดขององค์กร 
18) แสดงพฤติกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนให้มีคุณค่าในฐานะพลเมืองของสังคม 

4.2 ช่วงเวลา  

วิชา ชั้นปี ภาคการศึกษา 

746-403 การฝึกประสบการณ์  3 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูร้อน) 

746-402 สหกิจศึกษา 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

     4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

วิชา ชั้นปี จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

746-403 การฝึกประสบการณ์ 3 
 

ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง ในภาคฤดูร้อน 
 (40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 5 วัน) 

746-402 สหกิจศึกษา 4 
 

จ านวน 6 หน่วยกิต เต็มเวลา 
ในภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี 4  
(40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 5 วัน) 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาที่เลือกแผนฝึกประสบการณ์จ าเป็นต้องท าโครงงานวิจัยในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 ใน
หัวข้อทางคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
โดยที่โครงงานวิจัยมีขอบเขตที่สามารถท าส าเร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  

5.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้  

1) วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 
2) สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือสถิติได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ที่ก าหนด 
3) พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องและเหมาะสม 
4) วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดความต้องการของผู้ใช้และความต้องการเชิงระบบ 
5) ออกแบบขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล 
6) เขียนชุดค าสั่งเพ่ือให้โปรแกรมและโครงสร้างข้อมูลท างานตามท่ีได้ออกแบบ 
7) เขียนเอกสารประกอบโปรแกรม 
8) ค้นคว้าและแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
9) เท่าทันการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
10) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 

5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
3 หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 

1) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้ค าปรึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคล 
2) ก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา และมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานที่ทันสมัย 
3) อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาในการเลือกหัวข้อ และกระบวนการศึกษาค้นคว้าและประเมินผล 
4) อาจารย์ที่ปรึกษาจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
6) จัดกิจกรรมให้นักศึกษาน าเสนอผลการศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและคณะกรรมการ 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินผลจากโครงร่าง และความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  
2) ประเมินผลจากการน าเสนอปากเปล่า และจากการเขียนรายงาน 
3) ผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองตามแบบฟอร์ม  
4) ผู้สอนประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามแบบฟอร์ม  
5) ผู้สอนและผู้เรียนประเมินผลการเรียนรู้ร่วมกัน  
6) การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้เรียนในการน าเสนอผลงาน 
7) ผู้ประสานงานรายวิชาประเมินผลการเรียนของผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด โดยความเห็นชอบของ

อาจารย์ประจ ารายวิชา 
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6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา  

6.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

นักศึกษาที่เลือกแผนสหกิจศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเตรียมสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาท่ี 1 ของชั้น
ปีที่ 4 เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนที่จะไปฝึกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4  นักศึกษาฝึกสหกิจ
ศึกษาจะได้รับการดูแลควบคุมภายใต้ของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิของสถานประกอบการ โดยจะ
ฝึกปฎบัติงานที่สถานประกอบการและต้องท าโครงงานสหกิจศึกษาโดยมีขอบเขตที่สามารถท าส าเร็จได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด  

6.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้  

1) บูรณาการความรู้ที่เรียนกับการปฏิบัติงานจริง  

2) พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องและเหมาะสม 

3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในองค์กรเพ่ือการปฏิบัติงานได้ 

4) คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในงานที่ท า 

5) สื่อสารและน าเสนองานกับคนในองค์กรทุกระดับที่สอดคล้องกับบริบทของวัฒนธรรมองค์กรที่ปฏิบัติงาน  

6) ค้นคว้าและแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 

7) แสดงออกถึงความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาการ 

8) แสดงออกถึงความเป็นผู้ใส่ใจและเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

6.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 2 ของชั้นปีที่ 4 

6.4 จ านวนหน่วยกิต 
    6 หน่วยกิต 

   6.5 การเตรียมการ 

1) ปฐมนิเทศการฝึกสหกิจศึกษาท่ีจัดโดยคณะและสาขาวิชา 
2) มอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานให้ค าปรึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งแจ้งช่องทางการ

ติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ประสานงานรายวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน 
3) สาขาวิชาแต่งตั้งกรรมการท าหน้าที่ในรายวิชาสหกิจศึกษา ได้แก่ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน กรรมการ

พิจารณาโครงร่างสหกิจ อาจารย์นิเทศซึ่งต้องผ่านการอบรมหลักสูตรคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา
กรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงงานสหกิจ และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาสหกิจศึกษา 

4) มอบคูมือ/เอกสารที่เกี่ยวของกับการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการตาง ๆ ให้แก่นักศึกษาสหกิจ
ศึกษา 

5) จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการท าโครงงานหรือท าวิจัย จัดสิ่งอ านวยความสะดวก และเครื่องมือที่ใช้
ในการท าโครงงานหรือท าวิจัย 

6) สาขาวิชาจัดสัมมนาสหกิจศึกษาให้นักศึกษาน าเสนอโครงงานสหกิจศึกษา 

6.6 กระบวนการประเมินผล 

1) ประเมินผลความรับผิดชอบของนักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินการและก าหนดการของ
รายวิชาสหกิจศึกษา จากเอกสารที่นักศึกษาต้องจัดท ารายงานสรุปความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน  ณ 
สถานประกอบการต่อเนื่องจ านวน 16 สัปดาห์ และแบบฟอร์มการประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีก าหนดโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาสหกิจศึกษา 
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2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา จากแบบฟอร์มการประเมินผลโดยพ่ีเลี้ยงผู้รับผิดชอบจาก
สถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกสหกิจ หัวข้อที่ประเมิน ได้แก่ ผลส าเร็จของงาน ความรู้ความสามารถ 
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่และลักษณะส่วนบุคคล และแบบฟอร์มการประเมินผลโดยอาจารย์นิเทศสห
กิจศึกษา 

3) ประเมินผลการปฏิบัติงานจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย โครงงานสหกิจศึกษา รายงานโครงงานสหกิจ 
การน าเสนอในการสัมมนาสหกิจศึกษา การตอบค าถามเกี่ยวกับโครงงานสหกิจศึกษา โดยกรรมการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงงานสหกิจศึกษา 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
1. คิดอย่างมีตรรกะ เชี่ยวชาญในการ

วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

   (Think logically, specializes in 
data analysis and computer 
programming) 

 
. 
    

1. ส่งเสริมการค้นคว้างานวิจัยในแต่ละ
รายวิชาที่เก่ียวข้องในสาขา 

   คณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ 
2. จัดการเรียนการสอนโดยน าปัญหา 
    ในชุมชนเป็นกรณีศึกษา 
3. สนับสนุนการท าโครงงานหรือการ

สร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ของ
สังคม 

4. จัดกิจกรรมเสวนาเชิงวิชาการภาย 
ในสาขาวิชาเพ่ือพัฒนาแนวคิดด้าน
วิจัยทางคณิตศาสตร์  สถิติและ
คอมพิวเตอร์ 

5. สนับสนุนการน าเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี
หรือสูงขึ้น 

6. จัดตั้งคลีนิก Math-Stat-Com 
   เพ่ือให้ค าปรึกษาในการแก้ปัญหา

ทางด้านคณิตศาสตร์  สถิติ และ
คอมพิวเตอร์ 

7. จัดกิจกรรม Workshop เพ่ือให้นัก 
ศึกษาก้าวทันเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

    และสอดคล้องกับความต้องการของ 
    ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. พิสูจน์ประพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ 
   ก าหนดด้วยวิธีการพิสูจน์ตามหลัก

ตรรกศาสตร์ และการให้ เหตุ ผล 
(PLO1) 

2. บูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ 
   สถิติ และคอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหา

ด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  ภั ย พิ บั ติ ท า ง
ธรรมชาติและสถานการณ์ในสาม
จังหวัดชายแดนใต้ (PLO2) 

3. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตามความ
ต้องการของผู้ ใช้และเป็นไปตาม
มาตรฐานระเบียบขั้นตอนในการ
พัฒนา (PLO3) 

2. บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

   (Integrate the knowledges in 
Mathematics, Statistics and 
Computer science) 

1. ผู้สอนสร้างกิจกรรมหรือสถานการณ์
ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนใน
รูปแบบที่หลากหลายเพ่ือฝึกกระ 
บวนการคิดในการแก้ปัญหาและ
บูรณาการความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม
ตามหลักวิชาการ 

2.  ให้ นั กศึ กษามี ส่ ว น ร่ วม ในการ
ออกแบบหรือจัดกิจกรรมนอก
ห้องเรียนต่าง ๆ ในหลักสูตรที่ต้อง
ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และ
คอมพิวเตอร์เพ่ือเป็นการฝึกการใช้

 บูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิต ิ
และคอมพิวเตอร์เ พ่ือแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
สถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 
(PLO2) 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
เหตุและผลในการด าเนินงานและ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

3. จัดการเรียนการสอนแบบ active 
learning และสนับสนุนให้มีการ
เรียนสอนแบบ Problem based, 
case based, project based, 
team baesed 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม ประจ าตน   
   (Self-Morality and Ethics) 

1. สอดแทรกจิตส านึกของการมีจิต
สาธารณะทั้งในการเรียนการสอน 
และการท ากิจกรรม โดยเริ่มตั้งแต่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

2. จัดกิจกรรมหรือส่งเสริมให้นักศึกษา
มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยา 
ลัยชุมชนเพ่ือสร้างจิตสาธารณะ 

แสดงออกถึ งพฤติกรรมที่ ส ะท้ อน
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะที่
เป็นที่ยอมรับของสังคม (PLO7) 

4. ท างานเป็นทีมและสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

   (Teamwork and Effective 
Communication) 

1. จัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้ท างานที่
ต้องมีความรับผิดชอบร่วมกัน เสริม
ให้ทุกคนรู้บทบาทและหน้าที่ของ
ตนเอง โดยเน้นให้การท ากิจกรรม
ประกอบด้วยนักศึกษาที่มาจาก
สังคมหรือวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน 
ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะสอดแทรกอยู่
ในรายวิชา และกิจกรรมนักศึกษา
เพ่ิมเติม 

2. ส่งเสริมการเข้าค่ายพัฒนาภาษา 
อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ฝึ ก ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษและฝึกการเป็นผู้น า
การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น 

3. พัฒนาการเรียนการสอนโดยให้ทุก
วิชาสอดแทรกสื่อหรือเอกสารหรือ
การน าเสนอผลงานบางส่วนเป็น
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน 

4. จัดกิจกรรมเช่น English Camp ที่
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษนอก
สถานที่กับชาวต่างชาติ 

5.  สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบ 
การณ์ดู ง านหรือฝึ กงานในต่ า ง 
ประเทศ 

1. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและ 
   สมาชิกที่ดี  และปรับตัวให้ เข้ากับ

สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม(PLO4) 
2. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ 
   เหมาะสมตามสถานการณ์ (PLO5)   
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ระดับหลักสูตร (PLOs) 
6. จัดอบรมเตรียมความพร้อมส าหรับ

การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้
ผ่ านตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหา 
วิทยาลัยก าหนด 

5. ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
   (Curiosity and Lifelong 

Learning)  

1. เสริมทักษะในการเรียนรู้ที่จ าเป็นใน
ศตวรรษที่  21 โดยเน้นงานทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ที่ช่วย
ให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้าง 
สรรค์ รู้จักปรับตัว มีทักษะสังคม
และสังคมข้ามวัฒนธรรม เช่น การ
จัดสัมมนาร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ท้องถิ่นอ่ืน และให้นักศึกษาได้มี
โอกาสร่วมงานกับนักศึกษาจากที่
อ่ืน 

2. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประ โยชน์ กั บสั ง คมทั้ ง ท้ อ ง ถิ่ น 
ภูมิภาค และระดับชาติ 

3. จัดกิจกรรมเสริมความรู้เชิงวิชาการ
แก่ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
โดยนักศึกษาเป็นผู้ เข้าร่วมและ
ด าเนินกิจกรรม 

เ รี ยนรู้ ไ ด้ ด้ ว ยตน เองและก้ า วทั น
เทคโนโลยี (PLO6) 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  
PLO-1 พิสูจน์ประพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดด้วยวิธีการพิสูจน์ตามหลักตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 

Sub PLO1.1 อธิบายศัพท์และบทนิยามที่เก่ียวข้องกับประพจน์ที่ก าหนดได้ 
Sub PLO1.2 เขียนโครงสร้างของประพจน์ที่ก าหนดได้ 
Sub PLO1.3 เลือกวิธีการและเขียนการพิสูจน์ตามหลักตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 

PLO-2 บูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้   
Sub PLO2.1 วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 
Sub PLO2.2 สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือสถิติได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ที่

ก าหนด 
Sub PLO2.3 พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

และเหมาะสม 
Sub PLO2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา 

PLO-3 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นไปตามมาตรฐานระเบียบขั้นตอนในการ
พัฒนา 
Sub PLO3.1 วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดความต้องการของผู้ใช้และความต้องการเชิงระบบ 
Sub PLO3.2 ออกแบบขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล 
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Sub PLO3.3 เขียนชุดค าสั่งเพ่ือให้โปรแกรมและโครงสร้างข้อมูลท างานตามที่ได้ออกแบบ 
Sub PLO3.4 ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรม 
Sub PLO3.5 เขียนเอกสารประกอบโปรแกรม 

PLO-4 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
PLO-5 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามสถานการณ์    
PLO-6 เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและก้าวทันเทคโนโลยี  

Sub PLO6.1 ค้นคว้าและแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
Sub PLO6.2 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 
Sub PLO6.3 ค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ    
Sub PLO6.4 เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

PLO-7 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะที่เป็นที่ยอมรับของสังคม 
Sub PLO7.1 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
Sub PLO7.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
Sub PLO7.3 ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบที่ก าหนดขององค์กร 
Sub PLO7.4 แสดงพฤติกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนให้มีคุณค่าในฐานะพลเมืองของ

สังคม 
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ตารางความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 

  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 

(Active citizen) 
1. พิสูจน์ประพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดด้วยวิธีการพิสูจน์ตามหลัก

ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 
     

1.1 อธิบายศัพท์และบทนิยามที่เก่ียวข้องกับประพจน์ที่ก าหนดได้  3 3   
1.2 เขียนโครงสร้างของประพจน์ที่ก าหนดได้  3 3   

1.3 เลือกวิธีการและเขียนการพิสูจน์ตามหลักตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล  3 3   

2. บูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้        

2.1 วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา  3 3   
2.2 สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือสถิติได้อย่างเหมาะสมกับปัญหา

และสถานการณ์ที่ก าหนด 
 3 3 3  

2.3 พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ สถิติและ
คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องและเหมาะสม 

 3 3 3  

2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา  3 3   

3. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นไปตามมาตรฐาน
ระเบียบขั้นตอนในการพัฒนา 

     

3.1 วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดความต้องการของผู้ใช้และความต้องการ   
     เชิงระบบ 

 3 3 3  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) 

ทักษะทั่วไป 
(Generic Skill) 

 

ทักษะเฉพาะ 
(Specific Skill) 

 

มาตรฐานด้านผลลัพธ์ของผู้เรียน 
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

ผู้เรียน 
(Learner) 

ผู้ร่วมสร้างสรรค์ 
(Co-creator) 

พลเมืองที่
เข้มแข็ง 

(Active citizen) 
3.2 ออกแบบขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล  3 3   

3.3 เขียนชุดค าสั่งเพ่ือให้โปรแกรมและโครงสร้างข้อมูลตามที่ได้ออกแบบ  3 3   

3.4 ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรม  3 3   

3.5 เขียนเอกสารประกอบโปรแกรม  3 3 3  

4. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี และปรับตัวให้เข้ากับ
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3    3 

5. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามสถานการณ์    3  3   
6. เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและก้าวทันเทคโนโลยี       

6.1 ค้นคว้าและแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 3  3   
6.2 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 3   3  
6.3 ค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ    3  3   
6.4 เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 3  3   

7. แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะที่เป็น
ที่ยอมรับของสังคม 

     

7.1 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 3    3 

7.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 3    3 

7.3 ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบที่ก าหนดขององค์กร 3    3 

7.4 แสดงพฤติกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนให้มีคุณค่าใน
ฐานะพลเมืองของสังคม 

3    3 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละและค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วน

ตน 
3) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  

2.  ด้านความรู้ 
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชากับความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
3) สามารถประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ 
4) สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการท้ังศาสตร์ในสาขาวิชาและศาสตร์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

3.  ด้านทักษะทางปัญญา 
1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ 
2) มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และทฤษฎีต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน 

และการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ 
3) มีความใฝ่รู้ สามารถวิเคราะห์ และสังเคราะห์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่หลากหลายได้อย่างถูกต้อง 
    และสร้างสรรค์ 

4.  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมกับผู้อ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
3) มีความสามารถในการปรับตัว ร่วมกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนอย่างสร้างสรรค์ 

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
1) สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็นและการ

น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศอ่ืนเพ่ือการค้นคว้าได้อย่างเหมาะสมและจ าเป็น 
3) สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติ หรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา ได้อย่าง

เหมาะสม 
4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 
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     3.  ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตรกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
คุณธรรม

จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ  

การใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
1. พิสูจน์ประพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดด้วยวิธีการพิสูจน์

ตามหลักตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 
3   3 3  3 3  3  3  3 3  3 

1.1 อธิบายศัพท์และบทนิยามที่เก่ียวข้องกับประพจน์ที่
ก าหนดได้ 

3   3   3 3  3  3  3 3  3 

1.2 เขียนโครงสร้างของประพจน์ที่ก าหนดได้ 3   3   3 3  3  3  3 3  3 
1.3 เลือกวิธีการและเขียนการพิสูจน์ตามหลักตรรกศาสตร์

และการให้เหตุผล 
3   3 3  3 3  3  3  3 3  3 

2. บูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
เพ่ือแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
สถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้   

3  3 3 3 3 3 3 3 3  3  3 3 3 3 

2.1 วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 3   3 3 3 3 3 3 3  3  3 3 3 3 
2.2 สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือสถิติได้อย่าง

เหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ที่ก าหนด 
3  3 3 3 3 3 3 3 3  3  3 3 3 3 

2.3 พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีทาง
คณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องและ
เหมาะสม 

3  3 3 3 3 3 3 3 3  3  3 3 3 3 

2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการ
แก้ปัญหา 

3   3 3 3  3 3 3  3  3 3 3 3 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
คุณธรรม

จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ  

การใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
3. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตามความต้องการของผู้ใช้และ

เป็นไปตามมาตรฐานระเบียบขั้นตอนในการพัฒนา 
3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 

3.1 วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดความต้องการของผู้ใช้และ
ความต้องการเชิงระบบ 

3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3  3 

3.2 ออกแบบขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรมและ
โครงสร้างข้อมูล 

3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 

3.3 เขียนชุดค าสั่งเพ่ือให้โปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล
ตามท่ีได้ออกแบบไว้ 

3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 

3.4 ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรม 3  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  3 3 3 3 
3.5 เขียนเอกสารประกอบโปรแกรม 3   3  3  3 3 3 3 3  3 3  3 

4. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี และปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 3         3 3 3 3    

5. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตาม
สถานการณ ์   

 3 3 3   3   3    3 3   

6. เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและก้าวทันเทคโนโลยี  3 3  3 3  3 3 3 3  3  3 3 3 3 
6.1 ค้นคว้าและแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่มีความ

น่าเชื่อถือ 
3 3  3 3  3 3 3 3  3  3 3 3 3 

6.2 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง 

3   3 3  3 3 3 3  3  3 3 3 3 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) 
คุณธรรม

จริยธรรม 
ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และ  

การใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 5.4 
6.3 ค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ    3 3  3   3 3 3 3  3  3 3 3 3 
6.4 เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 3 3   3  3 3 3 3  3  3 3  3 

7. แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรม จริยธรรม และ 
จิตสาธารณะที่เป็นที่ยอมรับของสังคม 

3 3 3        3 3 3     

7.1 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

3 3 3        3 3 3     

7.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 3 3 3        3  3     
7.3 ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบที่ก าหนดขององค์กร 3 3 3        3 3 3     
7.4 แสดงพฤติกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะ และปฏิบัติ

ตนให้มีคุณค่าในฐานะพลเมืองของสังคม 
3 3 3        3 3 3     

   4. ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/วิธีการวัดและการประเมินผล           
     

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

1. พิสูจน์ประพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดด้วยวิธีการพิสูจน์ตามหลัก
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 
1.1 อธิบายศัพท์และบทนิยามที่เก่ียวข้องกับประพจน์ที่ก าหนดได้ 
1.2 เขียนโครงสร้างของประพจน์ที่ก าหนดได ้
1.3 เลือกวิธีการและเขียนการพิสูจน์ตามหลักตรรกศาสตร์และการให้ 

1. จัดการเรียนรู้ในรูปแบบเดี่ยวและกลุ่มเพ่ือ

ส ร้ า งม โนคติ ก า ร พิสู จน์ ป ระพจน์ ท า ง

คณิตศาสตร์โดยจะแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ 

1) ท าความเข้าใจข้อความที่จะพิสูจน์ 

1. สังเกตจากซักถามในการยกตัวอย่างใน 

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้สอนออกแบบโดย

มองความเข้าใจของผู้เรียนและท าการ

แก้ไขเม่ือผู้เรียนเข้าใจคลาดเคลื่อน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

เหตุผล 2) เขียนประโยคให้อยู่ในรูปของประโยค

สัญลักษณ ์

3) เ ลื อ ก วิ ธี พิ สู จ น์ โ ด ย พิ จ า ร ณ า จ า ก

โครงสร้างของประโยคสัญลักษณ์ 

4) เขียนการพิสูจน์โดยเริ่มจากสิ่งที่ก าหนด 

ให้สิ่ งที่จะต้องพิสูจน์ พิจารณาความ 

สัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่ก าหนดให้ กับสิ่งที่

จะต้องพิสูจน์และเขียนบทพิสูจน์โดยใช้

เทคนิคการคิดไปข้างหน้า หรือการคิดไป

ข้างหลัง หรือผสมผสานกัน 

2. บทเรียนออนไลน์ที่ให้นักศึกษาสืบค้นหา

ความรู้เพิ่มเติมได้  

2. สร้างแบบทดสอบแบบกระดาษเน้นกระ 

บวนการทั้ง 4 ข้อ หรือใช้โปรแกรมออน 

ไลน์สร้างแบบทดสอบเช่น kahoot, 

google form เป็นต้น 

3. Feedback ข้อบกพร่องหรือความเข้าใจ

ที่คลาดเคลื่อนของผู้ เ รียนโดยผ่ าน

แบบทดสอบหรือสัมภาษณ ์

2. บูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์เพื่อแก้ปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์ในสามจังหวัด
ชายแดนใต้   
2.1 วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดแนวทางในการแก้ปัญหา 
2.2 สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์หรือสถิติได้อย่างเหมาะสมกับ

ปัญหาและสถานการณ์ที่ก าหนด 
2.3 พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ สถิติและ

คอมพิวเตอร์ได้ถูกต้องและเหมาะสม 
2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา 

1. อธิบายหลักการและทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 

สถิติหรือคอมพิวเตอร์ 

2. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการเขียนโปรแกรม

ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ยกตัวอย่างปัญหาจริงหรือสมมติปัญหาจาก

ชุมชนเป็นกรณีศึกษา เ พ่ือให้นั กศึกษา

วิเคราะห์ปัญหา เพ่ือหาแนวทางในการ

แก้ปัญหา 

1. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม การมี

ส่วนร่วมในการซักถามหรือตอบค าถาม 

และประเมินจากสอบภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติ 

2. ประเมินจากวิธีการวิเคราะห์ปัญหาว่ามี

ความถูกต้องของขั้นตอนวิธี 

3. ประเมินจากคุณภาพของผลงานที่ได้รับ

มอบหมายในระยะเวลาที่ก าหนด  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

4. ยกตัวอย่างข้อมูลจริงเป็นกรณีศึกษาเพ่ือให้

ผู้เรียนได้ฝึกการใช้โปรแกรมประมวณผล 

วิ เคราะห์และน า เสนอพร้อมทั้ ง  เขียน

รายงานที่เหมาะสมกับงาน  

5. ให้นักศึกษาสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์

หรือสถิติได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาและ

สถานการณ์ท่ีก าหนด 

6. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ระเบียบวิธีการ

ทางคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์ที่

เรียนมาประยุกต์และแก้ปัญหาให้สอดคล้อง

ตามหลักวิชาการ 

7. มอบหมายงานรายบุคคลและงานที่ท าเป็น

ทีมเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ ความช านาญ 

การน าเสนอการเขียนรายงานที่เหมาะสมกับ

งาน 

4. ประเมินจากคุณภาพของงานที่ได้รับ

มอบหมายโดยเน้นที่กระบวนการหรือ

ระเบียบวิธีการที่ใช้ โดยค านึงถึงความ

ถูกต้องเหมาะสมและตรวจสอบได้เป็น

หลัก 

 

 

3. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตามความต้องการของผู้ใช้และเป็นไปตาม
มาตรฐานระเบียบขั้นตอนในการพัฒนา 
3.1 วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนดความต้องการของผู้ใช้และความต้องการ

เชิงระบบ 
3.2 ออกแบบขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรมและโครงสร้างข้อมูล 
3.3 เขียนชุดค าสั่งเพ่ือให้โปรแกรมและโครงสร้างข้อมูลตามที่ได้ออกแบบ

ไว้ 

1. ให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักการวิเคราะห์  

ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และเขียนคู่มือ

ส าหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ผ่าน

กรณีศึกษา 

2. มอบหมายงานเป็นกลุ่มเพ่ือให้เกิดการอภิ 

ปรายกลุ่ม   

1. ประเมินจากคุณภาพของผลงานทั้งทาง 

ด้านความถูกต้องและความคิดสร้าง 

สรรค์  

2. สังเกตจากพฤติกรรมการเรียนรู้ การส่ง

งานที่ได้รับมอบหมายในเวลาที่ก าหนด  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

3.4 ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมและแก้ไขโปรแกรม 
3.5 เขียนเอกสารประกอบโปรแกรม 

 

 

3. สังเกตจากการเข้าร่วมกิจกรรม การตั้ง

ประเด็นปัญหา การอภิปราย พฤติกรรม

กลุ่ม และความสุจริตในการสอบ 

4. สอบภาคปฏิบัติ 
4. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกที่ดี และปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
1. มอบหมายงานกลุ่มในรายวิชาต่าง ๆ โดยให้

มีการแบ่งงานที่ชัดเจนผ่านการน าเสนอ

หลาย ๆ ครั้ง 

2. จัดกิจกรรมนอกห้องเรียนที่เน้นถึงการท า  

งานเป็นกลุ่ม ให้นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินงาน

หลักโดยอาจารย์ในหลักสูตรเป็นที่ปรึกษา  

1. ประเมินจากการซักถาม ปัญหาที่พบ

จากการท างานกลุ่มและคุณภาพของ

งาน  

2. ประเมินจากจ านวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรม

ต่าง ๆ และใบแบบสอบถาม  

5. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตามสถานการณ์    1. ออกแบบรายวิชาโครงการวิจัย โดยแบ่งการ

น าเสนอเป็นครั้ง ๆ เพ่ือติดตามความก้าว 

หน้า 

2. จัดสัมมนาทางวิชาการในหลักสูตร  

 

1. ประเมินที่สะท้อนถึงความรู้ ความเข้าใจ 

2. ประเมินทักษะการน าเสนอและการตอบ

ค าถาม 

6. เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและก้าวทันเทคโนโลยี  
6.1 ค้นคว้าและแสวงหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 
6.2 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
6.3 ค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ    
6.4 เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

1. ออกแบบรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์

และวิชาการฝึกประสบการณใ์ห้นักศึกษา 

2. จัดรายวิชาสัมมนา 

3. จัดอบรมเสริมสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีที่ทันกับปัจจุบัน 

1. ประเมินจากใบประเมินจากสถานที่ฝึก

ประสบการณ ์

2. ประเมินจากจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 

3. ประเมินจากผู้เกี่ยวข้อง 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

(PLOs) กลยุทธ์/วิธีการสอน 
กลยุทธ์/วิธีการวัดและ 

การประเมินผล 

4. จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับ

หลักสูตร 
7. แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะที่

เป็นที่ยอมรับของสังคม 
7.1 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม 
7.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ 
7.3 ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบที่ก าหนดขององค์กร 
7.4 แสดงพฤติกรรมจิตอาสาและจิตสาธารณะ และปฏิบัติตนให้มีคุณค่า

ในฐานะพลเมืองของสังคม 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา

ต่าง ๆ ที่ทางหลักสูตร สาขาวิชา คณะ หรือ

มหาวิทยาลัยได้จัดขึ้นที่ส่งเสริมให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสร้างประโยชน์ให้ผู้อ่ืน  

2. ออกแบบรายวิชาฝึกประสบการณ์ 

1. ประเมินจากจ านวนชั่วโมงที่นักศึกษาได้

เข้าร่วม 

2. ประเมินจากใบประเมินจากสถานที่ฝึก

ประสบการณ ์
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        5.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) สู่รายวิชา   (Curriculum Mapping)  

                        z ความรับผิดชอบหลัก                                               { ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา/ โมดูล 

จ านวน

หน่วย 

กิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO 

  4 

  

 PLO 

  5 

PLO6 PLO7 

SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 

วิชาศึกษาทั่วไป                        
001-102 ศาสตร์พระราชากับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 
2 

  z     z z    z z     z z z z 

711-101 ประโยชน์เพื่อนมนุษย์ 1                 z   z z z 

117-103 จิตวิวัฒน์และคิด-ท า-น าสุข 3   z     z     z z   z  z z z z 

993-172 จิตสาธารณะในภาวะวิกฤต 1              z      z z z 

196-101 ความเป็นพลเมือง 2             z z     z z z z 

001-103 ไอเดียสู่ความเป็น
ประกอบการ 

1   { z    {     
  z z   z z  

 

117-115 การคิดและการตัดสินใจ 2   { z    { {      z z z z    z 

262-202 การคิดเปลี่ยนชีวิต 2   {  z   { {      z z z     z 

747-102 ข้อมูลนี้มีค าตอบ 2   {  z   { {      z z z     z 

117-116 การรู้เท่าทันดิจิทัล 2   {  z   { {      z z z     z 

299-104 รู้คิด รู้เท่าทัน 2   {  z   { {      z z z     z 



87 
 

รายวิชา/ โมดูล 

จ านวน

หน่วย 

กิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO 

  4 

  

 PLO 

  5 

PLO6 PLO7 

SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 
724-106 เกาะติดกระแส

วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ 
2   {  z   { {      z z z     z 

724-107 การบริโภคสีเขียว 2   {  z   { {      z z z     z 

746-103 ฟินแมท 2   z z    z         z      

417-101 ไฮ-อิงลิช 2              z z z z      

417-102 เพ็นแอนด์โฟสต์ 2              z z z z      

411-101 ภาษาไทย ภาษาเธอ 2              z z z z      

411-102 สนทนาภาษาไทย 4.0 2              z z z z      
125-101 หัตถกรรมสร้างสรรค์ 1     {    {     z      z  { 

277-103 สวยด้วยเศษวัสดุ 1     {    {     z      z  { 
277-104 การ์ตูนหรรษา 1     {    {     z      z  { 
411-103 สีสันบันเทิงคดี 1     {    {     z      z  { 
412-123 ศิลปะแดนมังกร 1     {    {     z      z  { 

413-242 เสน่ห์มลายู 1     {    {     z      z  { 

415-140 เปิดประตูสู่ญี่ปุ่น 1     {    {     z      z  { 

416-146 ท่องแดนกิมจิ 1     {    {     z      z  { 
437-111 ศิลปะบ าบัด 1     {    {     z      z  { 
910-114 เพลินเพลง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินท
ร์ 

1     
{ 

   
{ 

    
z 

    
 z 

 
{ 
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รายวิชา/ โมดูล 

จ านวน

หน่วย 

กิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO 

  4 

  

 PLO 

  5 

PLO6 PLO7 

SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 
117-118 โยคะ 1              z     z    
281-204 ลีลาศ 1              z     z    
281-205 กิจกรรมประกอบจังหวะ 1              z     z    
281-207 บาสเกตบอล 1              z      z   
281-209 วอลเล่ย์บอล 1              z      z   
281-210 แฮนด์บอล 1              z      z   
281-215 เทเบิลเทนนิส 1              z      z   
281-216 แบดมินตัน 1              z      z   
281-219 ว่ายน้ า 1              z      z   
281-220 เปตอง 1              z      z   
281-223 มวยไทย 1              z      z   
281-225 เทควันโด 1              z      z   
281-226 ไอกิโด 1              z      z   
281-227 ยูโด 1              z      z   
910-111 ร าไทยเพ่ือสุขภาพ 1              z      z   
125-102 มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญา 2     {    {    z z      z  z 

425-101 วัฒนธรรมน าชม 2     {    {    z z      z  z 
196-103 ภาวะผู้น าและการจัดการ 2             z z     z z  z 
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รายวิชา/ โมดูล 

จ านวน

หน่วย 

กิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO 

  4 

  

 PLO 

  5 

PLO6 PLO7 

SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 
437-201 จริยศาสตร์กับความ

รับผิดชอบต่อสังคม 
2             z z   

 
 z z  z 

724-108 ธรรมชาติบ าบัด 2   z  z   z z      z z z     z 

276-101 การมองภาพแบบองค์รวม 2   z  z   z z      z z z     z 
437-202 คิดอย่างเฉลียว เข้าใจอย่าง

ฉลาด 
2   z  z   z z      z z z     z 

412-201 หนีห่าว จงกว๋อ 2              z z z z      
413-213 มาเลย์ออนทัวร์ 2              z z z z      
415-203 เซย์ไฮสไตล์คาวาอ้ี 2              z z z z      
416-125 อันยองฮาเซโย โคเรีย 2              z z z z      
417-191 พัฒนาการอ่าน 2              z z z z      

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก                        

746-141 แคลคูลัส 1 3    z z        z { { { z { z {  z 

746-142 แคลคูลัส 2 3    z z        z { { { z { z {  z 

747-212 หลักสถิติ 3    z z        z { {  z { z { z z 

748-121 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3    z z   z z z z z z { { { z  z {   
748-122 ความรู้พื้นฐานส าหรับ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3    z z   z z z z z z z z z z  z z   

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 3                       
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รายวิชา/ โมดูล 

จ านวน

หน่วย 

กิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO 

  4 

  

 PLO 

  5 

PLO6 PLO7 

SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 
746-221 พีชคณิตเชิงเส้นและการ

ประยุกต์ 
3 z  z z z        z { { { z { z { {  

746-225 หลักคณิตศาสตร์ 3 z z z z z        z { { { z { z { {  

746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร 3    z z        z  { { z { z {  z 
746-242 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

และการประยุกต์ 
3    z z        z { { { z { z { {  

746-345 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข 3 z   z z   { { { { { z z z { z z z z z { 

746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณา
การ 

6    z z z z      z z z z z z z z z  

746-391 ภาษาอังกฤษส าหรับ
คณิตศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

3 
   

{ 
         

z { { z  z    

747-221 ความน่าจะเป็น 3    z z        z z z  z z z z z z 

747-336 ตัวแบบเชิงสถิติ 3    z z z z      z z z z z z z z z z 
747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล

และการน าเสนอข้อมูลเชิง
ทัศน์ 

6    z  z z      z z z z z z z z z z 

747-433 ระเบียบวิธีวิจัย 3    z   z      z z z  z z z z z z 
748-111 กฎหมายและจริยธรรมทาง

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3    {         z z z z z  z z   

748-221 โครงสร้างข้อมูล 3    z z   z z z z z z z z z z  z z   
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รายวิชา/ โมดูล 

จ านวน

หน่วย 

กิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO 

  4 

  

 PLO 

  5 

PLO6 PLO7 

SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 
748-222 ขั้นตอนวิธีและการวิเคราะห์

ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
3    z z   z z z z z z z z z z  z z   

748-223 การจัดการข้อมูล 3    z z   z z z z z z z z z z  z z   
748-321 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน

ฝั่งไคลเอ็นท์ 
3        z z z z z z z z z z z z z   

748-322 ระบบปฎิบัติการและ
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 

3    z z   z z z z z z z z z z z z z   

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                        

746-401 เตรียมสหกิจศึกษา 3             z z z z z z z z z z 

746-402 สหกิจศึกษา 3    z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 
746-403 การฝึกประสบการณ์ 3 z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z 

746-451 สัมมนา 3 z z z z         z z z z z z z    

746-452 โครงงานวิจัย 3    z z        z z z z z z z z   
746-222 ทฤษฎีกราฟและการ

ประยุกต์ 
3 z z z z z        z z z { z z z z  { 

746-243 คณิตวิเคราะห์ 1 3 z z z z z        z { { { z  z { {  

746-272 ทฤษฎีการคณนาเบื้องต้น 3    z z z z      z { { { z z z { {  

746-321 พีชคณิตนามธรรม 3 z z z z z        z { { { z  z { {  

746-341 แคลคูลัสขั้นสูง 3 z z  z z        z { { { z { z { {  

 746-343 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์  3 z z z z z        z { { { z { z { {  
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รายวิชา/ โมดูล 

จ านวน

หน่วย 

กิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO 

  4 

  

 PLO 

  5 

PLO6 PLO7 

SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 

746-344 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3 z z z z z        z { { { z  z { {  

746-346 คณิตวิเคราะห์ 2  3 z z z z z        z { { { z  z { {  

746-348 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 3 z z z z z        z { { { z { z { {  
746-349 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย

เบื้องต้น 
3    z z        z { { { z { z { {  

746-351 ตรรกศาสตร์วิภัชนัย 3 z z z z         z { { { z { z { {  

746-354 เรขาคณิต 3 z z z z       z  z { { { z  z { {  
746-377 ทฤษฎีจ านวนและการ

ประยุกต์ 
3    z z        z { { { z { z { {  

746-411 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3    z z        z { { { z { z { {  

746-441 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน 3 z z z z z      z  z { { { z { z { {  

746-471 การวิจัยด าเนินงาน 3 z   z z        z { { { z { z { {  

746-476 เทคนิคออฟติไมซ์ 3 z   z z        z z z { z z z z z { 

747-213 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติ
และการค านวณ 

3    { z        z { z z z z z z z z 

747-231 การวิเคราะห์
ประชากรศาสตร์ 

3    z { { z z     z { z z z z z z z z 

747-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3    z { {       z z z  z z z z z z 

747-325 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3    z  z z      z z z  z z z z z z 

747-332 แผนแบบการทดลอง 3    z   z      z z z  z z z z z z 
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รายวิชา/ โมดูล 

จ านวน

หน่วย 

กิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO 

  4 

  

 PLO 

  5 

PLO6 PLO7 

SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 

747-335 เทคนิคการพยากรณ์ 3    z { z z      z z z z z z z z z z 

747-411 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 3    z  z z      z z z z z z z z z z 

747-436 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนก
ประเภท 

3    z { z z      z z z z z z z z z z 

747-437 การวิเคราะห์ข้อมูลและ
ข้อมูลขนาดใหญ่ 

3    z z z z      z z z z z z z z z z 

747-441 กราฟิกและการน าเสนอ
ส าหรับสถิติ 

3    z z z z      z z z z z z z z z z 

747-444 การรู้จ ารูปแบบเชิงสถิติ 3    z { z z      z z z z z z z z z z 

748-231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3    z z   z z z z z z z z z z  z z   
748-333 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บแอป

พลิเคชัน 
6    z z   z z z z z z z z z z z z z   

748-341 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3    z z   z z z z z z z z z z z z z   
748-411 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการ

สารสนเทศ 1 
3    z z   z z z z z z z z z z z z z   

748-412 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการ
สารสนเทศ 2 

3    z z   z z z z z z z z z z z z z   

748-431 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิว
แอล 

3    z z   z z z z z z z z z z z z z   

748-432 การพัฒนาแอปพลิเคชัน
ส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 

3        z z z z z z z z z z z z z   
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รายวิชา/ โมดูล 

จ านวน

หน่วย 

กิต 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO 

  4 

  

 PLO 

  5 

PLO6 PLO7 

SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs SubPLOs 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 

748-441 ปัญญาประดิษฐ์ 3    z z z z z z z z z z z z z z z z z   

748-442 การเรียนรู้ของเครื่อง 3    z z z z z z z z z z z z z z z z z   

748-443 การประมวลผลภาพ 3    z z    z z z z z z z z z z z z   

748-444 การค้นคืนสารสนเทศ 3    z z z z z z z z z z z z z z z z z   

748-445 การท าเหมืองข้อมูล 3    z z z z z z z z z z z z z z z z z   
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6.  ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
 

ปีท่ี รายละเอียด 

1 คิดอย่างมีตรรกะ ประยุกต์ความรู้แคลคูลัสไปแก้ปัญหาค่าเหมาะสมที่สุด ปัญหาค่าสุด

ขีดและการหาพ้ืนที่และปริมาตร วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เขียน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและก้าวทันเทคโนโลยี 

แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบ จิตอาสาและจิตสาธารณะ และค้นคว้า

หาความรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

2 พิสูจน์ประพจน์ทางคณิตศาสตร์ด้วยวิธีการพิสูจน์ตามหลักตรรกศาสตร์และการให้

เหตุผล ประยุกต์ความรู้พีชคณิตเชิงเส้นและสมการเชิงอนุพันธ์ไปใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง น า

ความรู้อนุพันธ์ย่อยไปแก้ปัญหาค่าสุดขีด น าความรู้ปริพันธ์หลายชั้นไปหาพ้ืนที่ผิวและ

ปริมาตรของทรงตัน ออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธีการท างานของโปรแกรม ประยุกต์ใช้

โครงสร้างข้อมูลและประยุกต์เทคนิคจัดการข้อมูล ปฎิบัติตามกฎหมายและจริยธรรมทาง

คอมพิวเตอร์ เท่าทันการเปลี่ยนแปลงขององค์ความรู้ในศาสตร์  ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะ

ผู้น าและสมาชิกที่ดี และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

3 สื่อสารและน าเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ระเบียบวิธี

ทางคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ สร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์และสถิติ

ได้อย่างเหมาะสมกับปัญหาและสถานการณ์ที่ก าหนด วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลขั้น

สูง พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตามความต้องการของผู้ใช้ ประยุกตแ์ละบูรณาการความรู้ในการ

ท างาน 

4 บูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ภัยพิบัติทางธรรมชาติและสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้ ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบที่

ก าหนดขององค์กร สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถปรับตัวให้

เข้ากับสถานการณ์ 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต  
     พ.ศ. 2563 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบ ถึงผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

หลักสูตร 
2) คณะกรรมการสาขาวิชาประเมินความสอดคล้องของข้อสอบกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา 
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรับรองผลการประเมินของรายวิชา 
4) ประเมินผลการฝึกประสบการณ์/การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ จากอาจารย์ผู้สอน ผู้เกี่ยวข้องใน

สถานประกอบการ ผลงานของนักศึกษา 
5) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1) เรียนครบตามแผน 130 หน่วยกิต และผ่านการฝึกประสบการณห์รือสหกิจศึกษา 
 2) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

พ.ศ. 2563 โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ า
กว่า 2.00 จากระบบ 8 ระดับคะแนน 

 3) เข้าร่วมกิจกรรมตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 4) ผ่านเกณฑ์มาตรฐานผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

4. การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและวิธีการ
ประเมินผล 

2) จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย  
1) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องเข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
2) อาจารย์ใหม่ทุกคนต้องได้รับการฝึกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของอาจารย์ 
    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
การเตรียมการในระดับคณะ  
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง 
2) การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทาง

วิชาการท้ังในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
การเตรียมการในระดับสาขาวิชา 
1) สาขาวิชาฯ ประชุมวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์และเสนอขอกรอบอัตราผ่านคณะเพื่อด าเนินการต่อ 
2) เมื่อได้รับกรอบอัตรา ที่ประชุมสาขาวิชาฯ ร่วมก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งอาจารย์ที่จะประกาศรับสมัคร 
3) สาขาวิชาฯ เสนอชื่อกรรมการให้คณะแต่งตั้งเพ่ือเป็นกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม่ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
การพัฒนาระดับมหาวิทยาลัย 
1) จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการเรียนการสอนรายวิชาพ้ืนฐาน การสร้าง

ครูมืออาชีพ การสอนแบบ active learning  
2) มีโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ซึ่งครอบคลุมทักษะการ

จัดการเรียนการสอนข้ันพื้นฐาน และข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและการประเมินผล 
การพัฒนาระดับคณะ 
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยในสาขาวิชาสายตรง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือ
การลาเพื่อเพ่ิมพูนประสบการณ์ 

2) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะการสอนอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซ่ึง
ครอบคลุมทักษะการจัดการเรียนการสอนขั้นพ้ืนฐาน และข้ันสูง การผลิตสื่อการสอน รวมทั้งการวัดและ
การประเมินผล 

การพัฒนาระดับสาขาวิชา 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกระตุ้นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการต่าง  ๆ ที่คณะ

ด าเนินการ  
2) จัดระบบพ่ีเลี้ยงด้านการเรียนการสอนส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 2.1 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  การพัฒนาในระดับมหาวิทยาลัย 

1) มหาวิทยาลัยให้ทุนสนับสนุนการไปเข้าร่วมประชุมเพ่ือเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ 
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2) มหาวิทยาลัยมีโครงการพัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยการให้ทุนสนับสนุนเงินค่าใช้จ่าย
รายเดือนส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่น าเสนอผลงานพัฒนาการเรียนการสอน และท าวิจัย 

  การพัฒนาระดับคณะ 
1) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
2) ส่งเสริมการท าวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน และเพ่ือความเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชาชีพ 
3) การกระตุ้นอาจารย์ให้ท าผลงานทางวิชาการทั้งในรูปแบบของหนังสือหรือต าราและบทความซึ่งตีพิมพ์

ในวารสารวิชาการ 
  การพัฒนาระดับสาขาวิชา 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาวิชาการต่างๆที่ด าเนินการโดยหน่วยงาน
อ่ืนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบ 

2) ให้การสนับสนุนการก่อตั้งกลุ่มวิจัยหรือหน่วยวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

1. การก ากับมาตรฐาน 
1) มีคณะกรรมการวิชาการระดับคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
2) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน  
    ประเมินผลการสอน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
3) มีผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ท าหน้าทีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร การ 
    ติดตามประเมินผลหลักสูตร 
4) มีคณาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาท าหน้าที่จัดท า มคอ. 3-6 และวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ

อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนและติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ 

5) มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีหน้าที่ประสานงานการสรรหากรรมการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อถึงรอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

2. บัณฑิต  
1) ส ารวจการได้งานท าของบัณฑิตทุกปี 
2) มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปี เพ่ือน าข้อมูลมาประกอบการปรับปรุงหลักสูตรในรอบต่อไป 
3) ก าหนดเป้าหมายในการมีงานท าของบัณฑิตร้อยละ 90 ขึ้นไป หลังจบการศึกษาภายใน 1 ป ี
4) กรณีบัณฑิตไม่สามารถหางานท าได้หลักสูตรจัด ให้บัณฑิตเข้ารับอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้หรือเพ่ิมขีด

ความสามารถเพ่ือที่จะประกอบอาชีพได้ 
3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา 
3.1.1 การรับนักศึกษา 

1) ระบบการรับนักศึกษาเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
2) แนวทางการรับนักศึกษาโครงการพิเศษเป็นไปตามกลไกของคณะและมหาวิทยาลัย 
3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรคัดเลือกคณาจารย์เข้าเป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ 

3.1.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
1) คณะจัดเตรียมความพร้อมนักศึกษาโดยมีโครงการต่าง ๆ เช่น การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ การ

เตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2) อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแนะน าหลักสูตรของสาขาวิชาและรายวิชา 

การเตรียมความพร้อมในการเรียนมหาวิทยาลัย การลงทะเบียนและให้ค าปรึกษาให้กับนักศึกษา 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

1) อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตรหลังส าเร็จ 
    การศึกษา 
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3) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดท าระบบการจัดการข้อร้องเรียนและมีการส ารวจความพึงพอใจต่อผล
การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย ์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
การรับอาจารย์ใหม่ 
1) สาขาวิชา ประชุมเพ่ือวิเคราะห์ภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและเสนอขอกรอบอัตราผ่าน

คณะเพ่ือด าเนินการต่อ 
2) เมื่อได้รับกรอบอัตรา ที่ประชุมสาขาวิชาร่วมก าหนดคุณสมบัติของต าแหน่งอาจารย์ที่จะประกาศ

รับสมัคร 
3) สาขาวิชาเสนอชื่อคณะกรรมการให้คณะแต่งตั้งเพ่ือเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกอาจารย์ใหม ่
การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1) ก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
2) ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิเคราะห์การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3) ถ้ามีอาจารย์ประจ าหลักสูตรพ้นจากหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เกษียณ ลาออกหรือจ าเป็นต้องย้าย

ไปท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรอ่ืน ที่ประชุมคณะกรรมบริหารหลักสูตรจะคัดเลือกอาจารย์
ประจ าสูตรใหม่ที่มีคุณสมบัติที่เป็นไปตามเกณฑ์ โดยรับอาจารย์ใหม่หรืออาจารย์ประจ าใน
สาขาวิชาตามล าดับขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น 

4) หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 
5) หลักสูตรให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ที ่
    เกี่ยวข้องการบริหารหลักสูตรและศักยภาพในการสอนและความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.1.2 มีระบบการบริหารอาจารย์โดยคณะ/มหาวิทยาลัย 
4.1.3 มีระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์โดยคณะ/มหาวิทยาลัย และหลักสูตรมีการกระตุ้นให้อาจารย์

ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมโครงการต่างๆที่คณะหรือมหาวิทยาลัยด าเนินการ และประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาวิชาการต่างๆที่ด าเนินการโดยหน่วยงานอื่นให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทราบ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ 
1) คณะ/มหาวิทยาลัยติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
2) คณะ/มหาวิทยาลัยติดตามและรายงานการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
1) มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ในรายงานการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกปี 
2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารงานของหลักสูตร 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
     หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปีโดย 

1)  ประชุมอาจารย์ผู้เกี่ยวข้องทั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์  

2) แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร   
3)  วิเคราะห์หลักสูตรและรายวิชาให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
4)  ก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่สอดคล้องกับหลักคิดของหลักสูตร และกรอบมาตรฐาน TQF   
5)  ก าหนดสาระรายวิชาที่ถูกต้องและทันสมัยสอดคล้องกับตลาดแรงงานและความต้องการของประเทศ           
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6)  ก าหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยส่งเสริมการเรียนรู้ที่เน้นการเรียนการสอนแบบ active learning 
และที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางรวมทั้งการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสาระรายวิชาและผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง  

7)  มีการก าหนดการเปิดรายวิชาเป็นล าดับก่อน-หลังที่เหมาะสมกับระดับการศึกษาของนักศึกษา  
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 หลักสูตรได้ก าหนดผู้สอนแต่ละรายวิชาดังนี้ 
1) มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจ าเพ่ือแบ่งภาระงานสอนตามคุณวุฒิ

ของอาจารย์และความเหมาะสม  
2)  ในรายวิชาที่เปิดหลายกลุ่มมีผู้ประสานงานและจะใช้ข้อสอบชุดเดียวกัน  
3)  ประชุมหารืออาจารย์ที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย 

5.2.2 การก ากับกระบวนการเรียนการสอนและตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และ มคอ.4 
1) ก าหนดให้ผู้สอนท าประมวลการสอน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ก่อนการสอน และท า มคอ.5 หรือ มคอ.

6 หลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรติดตามการส่งประมวลการสอน มคอ.3 หรือ มคอ.4 ก่อนการสอน 

และท า มคอ.5 หรือ มคอ.6 หลังเสร็จสิ้นภาคการศึกษาตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3)  มีการบูรณาการการสอนกับการบริการวิชาการโดยให้นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัด

กิจกรรม  
4) ทุกรายวิชามีการประเมินการเรียนนักศึกษาอย่างน้อยสองครั้ง  
5) มีการประเมินการสอนของอาจารย์ทุกรายวิชา  

5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

1) การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
2) มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการเพ่ือแนะน า ดูแล ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับการจัด

แผนการเรียนและเรื่องอ่ืน ๆ  
3) มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการท ากิจกรรมของนักศึกษา 
4) มีอาจารย์ที่ปรึกษาในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

1) นักศึกษาสามารถยื่นค าร้องเพ่ือขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนนและ
วิธีการประเมินผล 

2) จัดช่องทางรับค าร้องเพ่ือการขออุทธรณ์ของนักศึกษา 
3) จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนักศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตรมีแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ มคอ. ดังนี้  

1)  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมินรายวิชาโดยทุกรายวิชาต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
อย่างน้อย 2 ครั้งในหนึ่งรายวิชา     

2)  ให้นักศึกษารับทราบการก าหนดสัดส่วนในการเก็บคะแนน 
3)  มีคณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบเพื่อปรับปรุงค าถามหรือปรับปรุงข้อสอบให้สะท้อนตามมาตรฐาน มคอ.   
5)  รายวิชาที่มีกลุ่มเดียวผู้สอนเป็นผู้ก าหนดเกณฑ์การประเมิน ส่วนรายวิชาที่มีหลายกลุ่มผู้ประสานงานกับ

อาจารย์ผู้สอนจะช่วยกันพิจารณาก าหนดเกณฑ์   
6)  วิธีการให้เกรดมีทั้งอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม  
7)  มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากระดับคะแนนของผู้เรียนและตามกรอบ มคอ.5 และ มคอ.6    
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8)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
9) น าผลการประเมินผู้เรียนไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะ/หลักสูตรจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณแ์ละวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

จ านวนเครื่อง รายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
  1)  Intel core 2 duo 2.0 GHz Ram 2 GbHdd 80 Gb จอภาพ LCD 17 นิ้ว จ านวน 50 เครื่อง 
  2)  Intel core i5 2.0 GHz Ram 4GbHdd500 Gb จอภาพ LED 20 นิ้ว จ านวน 50 เครื่อง 
  3)  Intel core duo 2.0 GHz Ram 4GbHdd500 Gb จอภาพ LED 20 นิ้ว จ านวน 200 เครื่อง 
  4)  เครื่องพิมพ์ 
 
  
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรรหาคณะกรรมการฝ่ายจัดหาทรัพยากรและร่วมวางแผนจัดหาติดตาม
การใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

2) อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อและต าราไปยังคณะกรรมการห้องสมุดมหาวิทยาลัย 
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนรู้ 

1) ประเมินความเพียงพอจากผู้สอน ผู้เรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
2) จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากรเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร้อยละ 80 มีการประชุมหลักสูตร

เพ่ือวางแผน ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตรอย่าง
น้อยปีการศึกษาละสองครั้งโดยต้องบันทึกการประชุมทุกครั้ง 

3 3 3 3 3 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

3 3 3 3 3 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)  ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

3 3 3 3 3 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

3 3 3 3 3 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย/
สภาวิชาชีพก าหนดภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

3 3 3 3 3 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

3 3 3 3 3 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการด าเนินงานที่รายงานใน
ผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่ผ่านมา 

 
3  3 3 3 3 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

3 3 3 3 3 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3 3 3 3 3 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3 3 3 3 3 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

      
3 3 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

        
3 

 

ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา  เพ่ือติดตามการ

ด าเนินการตาม มคอ. ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ  

80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1) ประเมินรายวิชา โดยนักศึกษา 
2) ประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับสาขาวิชา 
3) ประเมินจากผลการเรียนของนักศึกษา  
4) ประเมินจากพฤติกรรมของนักศึกษาในการอภิปราย การซักถามและการตอบค าถามในชั้นเรียน 
5) ด าเนินการวิจัยเพ่ือการพัฒนากลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1)  นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
2)  สังเกตการณ์ โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร/ทีมผู้สอน 
3)  รายงานผลการประเมินทักษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์ผู้สอนและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อใช้ในการ

ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนของอาจารย์ต่อไป 
4)  คณะรวบรวมผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงทักษะ 

กลยุทธ์การสอน 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินหลักสูตรหลังสิ้นสุดการสอนแต่ละปีโดยนักศึกษาในชั้นปีนั้นๆ 
2) คณะประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
3) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยบัณฑิตใหม่ 
4) มหาวิทยาลัยประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต 
5) คณะประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
6) คณะกรรมการด าเนินการติดตามประเมินผลหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิตและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key Performance 
Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
1) ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารายงานการประเมินผลหลักสูตร 
2) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จัดประชุม สัมมนา เพ่ือน าผลการประเมินมาวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และ

กลยุทธ์การสอน 
3) เชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
4) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย และผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก 

 

ก แบบรายงานการแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามแนวทาง Outcome Based Education 

ข ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ  PLOs  กับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  คุณลักษณะของบัณฑิต และความ   
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ค ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs) กับ Knowledge/ Attitude / Skill 

ง ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ  Knowledge/ Attitude / Skill 

จ แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการ   

จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    

ฉ ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated  Learning : WIL) 

ช ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน 

ซ ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 

ฌ เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

ญ เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

ฎ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุมศึกษา 

แห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 

ฏ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต ปี 2563 

ฐ ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฎิบัติการสอบวัดความรู้

ภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 

ฒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร   
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ภาคผนวก ก  แบบรายงานการแก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนและพัฒนาการปรับปรุงหลักสูตร 
ตามแนวทาง Outcome Based Education 

 
ข้อสังเกตและข้อแนะน า 

ของคณะกรรมการ 
การด าเนินการของหลักสูตร 

1. หลักสูตรมีการเปลี่ยนชื่อจากคณิตศาสตร์  
   ประยุกต์เป็นคณิตศาสตร์และวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ โดยบูรณาการ 3 ศาสตร์เข้า
ด้วยกัน เป็นหลักสูตรแห่งอนาคตท่ี
น่าสนใจ จึงขอให้หลักสูตรระบุจุดเด่นที่
แตกต่างจากหลักสูตรอ่ืน  

     หลักสูตรนี้มีความโดดเด่นคือสร้างบัณฑิตให้มีความรอบรู้ใน
ศาสตร์  3 ศาสตร์  คือ  คณิตศาสตร์สถิติ และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ และสามารถบูรณาการความรู้ทั้ง 3 ศาสตร์เพ่ือใช้
ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้  
     หลักสูตรผลิตบัณฑิตทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ที่มีความช านาญ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูล
และการน าเสนอข้อมูลอย่างชาญฉลาด และผลิตนักคณิตศาสตร์
หรือนักสถิติที่เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทาง
คอมพิวเตอร์มาคิดค านวณ วิเคราะห์พยากรณ์สถานการณ์ต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องได้ ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต  
     หลักสูตรนี้มีความแตกต่างจากหลักสูตรอ่ืน ๆ ซ่ึงผลิตบัณฑิต
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์ที่ช านาญเฉพาะด้าน
โดยไม่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ 

2.1 ขอให้ระบุรายละเอียดของเกณฑ์การ
เลือกกลุ่ม Stakeholders ให้ชัดเจน  

     หลักสูตรจะให้ความส าคัญกับ Stakeholders กลุ่มนายจ้าง
และผู้ประกอบการเป็นอันดับแรกและให้ความส าคัญของกลุ่ม
นายจ้างและผู้ประกอบการที่จ้างบัณฑิตทางด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ ซึ่งเป็นสถานที่ที่บัณฑิตจาก
หลักสูตรก่อนปรับปรุงไปท างานเป็นจ านวนมาก ถึงแม้ว่าบัณฑิต
รุ่นปัจจุบันจ านวนหนึ่งไปเป็นครูคณิตศาสตร์ แต่หลักสูตรไม่ได้
ให้ความส าคัญกับ Stakeholders กลุ่มนายจ้างและผู้ประกอบที่
เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาและหัวหน้าหมวดมากนัก 
ทั้งนี้เป็นเพราะหลักสูตรไม่ได้ผลิตบัณฑิตเพ่ือไปเป็นครูเป็นหลัก  
    หลักสูตรให้ความส าคัญมากกับ Stakeholders กลุ่มบัณฑิต 
ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลว่าบัณฑิตได้ท างานตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรหรือไม่ และเพ่ือให้ทราบถึงคุณสมบัติหรือทักษะที่
จะต้องเสริมให้กับผู้เรียนในหลักสูตรปรับปรุงต่อไป 
    หลักสูตรให้ความส าคัญกับ Stakeholders กลุ่มนักศึกษา
ปัจจุบันและอาจารย์เป็นอันดับรอง 
     Stakeholders ทุกกลุ่มมีมุมมองให้หลักสูตรสร้างบัณฑิตท่ีมี
คุณสมบัติที่ต้องการเป็นไปในทางทิศทางเดียวกัน คือต้องการ
บุคลากรที่มีทั้งองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทั้งสามศาสตร์ได้ 
และสามารถปรับตัวให้ทันยุคดิจิทัล มีจริยธรรมควบคู่พร้อมทั้ง
จิตอาสา  

2.2 ขอให้เพ่ิมกลุ่ม Stakeholders ให้
เพียงพอและครอบคลุมกับจุดเด่นของ

จ านวนกลุ่ม Stakeholders ที่ใช้ในการปรับหลักสูตรในรอบนี้มี
ดังนี้ 
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ข้อสังเกตและข้อแนะน า 
ของคณะกรรมการ 

การด าเนินการของหลักสูตร 

หลักสูตร เนื่องจากที่ระบุมีน้อยเกินไป ไม่
เพียงพอต่อการปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทาง OBE   

    1. นายจ้างและผู้ประกอบการ ได้แก่ผู้จัดการบริษัททางด้าน
คอมพิวเตอร์ เจ้าของธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์ หัวหน้าหน่วยงานที่
มีต าแหน่งทางด้านคอมพิวเตอร์  สถิติ  หรือคณิตศาสตร์  
ผู้ อ านวยการโรง เรี ยน เอกชนสอนศาสนาอิสลามระดับ
มัธยมศึกษาและหัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์ใน 8 จังหวัดภาคใต้ 
หลักสูตรได้เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจ านวน 174 คน มีการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้จัดการบริษัทด้านคอมพิวเตอร์และ
หัวหน้าหน่วยงานที่มีต าแหน่งทางด้านคอมพิวเตอร์ 5 คน และมี
การพูดคุยผ่าน Messenger จ านวน 5 คน 
     2. บัณทิต คือศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นปัจจุบัน โดยเก็บ
ข้อมูลจากบัณทิตโดยใช้แบบสอบถาม 75 คน สัมภาษณ์ทาง
โทรศัพท์ 20 คน และได้น าข้อมูลจากการจัดสัมมนาเพ่ือรับฟัง
ข้อมูลศิษย์เก่ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรที่กรุงเทพมหานคร 1 
ครั้ง  
     3.  นักศึกษาปัจจุบัน  เก็บข้อมูลจากนักศึกษาโดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 146 คน  
     4. อาจารย์ เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์อาจารย์ในสาขาวิชา
จ านวน 25 คน  
     ทั้งนี้หลักสูตรยังน าปรัชญาการศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และอัตลักษณ์ของนักศึกษาของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์และพันธ
กิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิสัยทัศน์และพันธ
กิจของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
(หน่วยงาน) มาประกอบการสร้างหลักสูตรด้วย 

2.3 ขอให้วิเคราะห์แนวโน้มอาชีพที่จะเกิดข้ึน
ในอีก 5 ปีข้างหน้าเพ่ิมเติม เช่นอาชีพ
อิสระ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์เท
รนด์ในอนาคิต กลุ่มอาชีพ Data 
Journalism  

 
 

     จากการวิเคราะห์ข้อมูลจาก Stakeholders กลุ่มต่างๆ และ 
วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน ได้อาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาด
ที่สาขาวิชามีความสามารถผลิตมี ดังนี้  
1) โปรแกรมเมอร์ 
2) โปรแกรมเมอร์ที่มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ Big data 
3) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือนักวิเคราะห์ข้อมูล 
4) นักสถิติ 
5) งานด้าน AI 
6) ครูคณิตศาสตร์หรือครูคอมพิวเตอร์ 

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
Stakeholders มีเพียงสอบถามจาก
แบบสอบถาม ขอให้หลักสูตรเพ่ิมความ
หลากหลายของการเก็บข้อมูลให้มากขึ้น  

หลักสูตรได้เพ่ิมวิธีการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ การพูดคุย
ผ่าน Messenger และการน าข้อมูลจากการสัมมนาเพ่ือรับฟัง
ข้อมูลศิษย์เก่ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรมาใช้ประกอบในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

4. GA 1 – 4 มีลักษณะเฉพาะไม่แสดงความ
โดดเด่นของหลักสูตร ขอให้พิจารณา
ทบทวนการเขียน GA อีกครั้ง 

     หลักสูตรได้ปรับปรุง GA ใหม่ดังนี้ 
ลักษณะของบัณฑิต (Graduate Attributes) 
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ข้อสังเกตและข้อแนะน า 
ของคณะกรรมการ 

การด าเนินการของหลักสูตร 

GA-1  คิดอย่างมีตรรกะ เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูลและ
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  

         (Think logically, specializes in data analysis and 
computer programming) 

GA-2 บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ 

        (Integrate the knowledges in Mathematics, 
Statistics and Computer science) 

GA-3 มีคุณธรรม จริยธรรมประจ าตน   
        (Self-Morality and Ethics) 
GA-4 ท างานเป็นทีมและสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
        (Teamwork and Effective Communication) 
GA-5 ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
        (Curiosity and Lifelong Learning) 

4.2 GA 1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการ
แก้ปัญหา ขอให้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม
ว่าวิเคราะห์ด้านใด แก้ปัญหาด้านใด หรือ
ใช้ทักษะด้านใดในการวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา 

 

หลักสูตรได้ปรับปรุง GA ใหม่แล้ว ในเล่ม มคอ.2 

4.3 GA 5 บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ 
สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขอให้
หลักสูตรพิจารณาว่าจะสามารถดึงความ
โดดเด่นออกมาได้อย่างไร โดยสามารถ
สะท้อนถึงเนื้อหาหลักในหลักสูตรได้อย่าง
ชัดเจน 

หลักสูตรได้ปรับปรุง GA ใหม่แล้ว ในเล่ม มคอ.2 

5. PLOs ของหลักสูตรมีความชัดเจนดี มี
ลักษณะเฉพาะ และระบุเป้าหมายได้
ค่อนข้างชัดเจน 

หลักสูตรได้ปรับปรุง PLOs ใหม่ดังนี้ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้หลัก (Program Learning Outcomes) 
PLO-1. พิสูจน์ประพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดด้วยวิธีการ

พิสูจน์ตามหลักตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 
PLO-2. บูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และ

คอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดน
ใต้   

PLO-3. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตามความต้องการของผู้ใช้
และเป็นไปตามมาตรฐานระเบียบขั้นตอนในการ
พัฒนา 

PLO-4. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี และ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 
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ข้อสังเกตและข้อแนะน า 
ของคณะกรรมการ 

การด าเนินการของหลักสูตร 

PLO-5. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตาม
สถานการณ ์   

PLO-6. เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและก้าวทันเทคโนโลยี  
PLO-7. แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรม จริยธรรม 
           และจิตสาธารณะที่เป็นที่ยอมรับของสังคม 

6. ขอให้พิจารณารายวิชา/ ชุดวิชาให้
สอดคล้องกับ PLOs ที่ก าหนด และ
สะท้อนให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้
ทักษะความรู้กับอาชีพที่ระบุในหลักสูตรได้ 

หลักสูตรได้ปรับปรุง GA ใหม่แล้ว ในเล่ม มคอ.2 

7. การล าดับ K A S ขอให้หลักสูตรทบทวน
การล าดับหมายเลยขใหม่ โดยเรียงล าดับ
หมายเลขต่อเนื่องกันตั้ง PLO 1 ถึง PLO 
8 หากมี K A S  ตัวเดียวกันให้ใช้
หมายเลขเดียวกันและเมื่อมี K A S ใหม่ 
ให้เรียงหมายเลขต่อจาก K A S ของ PLO 
ก่อนหน้า 

หลักสูตรได้ปรับปรุง GA ใหม่แล้ว ในเล่ม มคอ.2 
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  จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย ได้สรุปลักษณะของบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์เป็นดังนี้ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 

(Stakeholders) 

ลักษณะของบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการ 

(Desired Graduate Attributes) 

1) สกอ. มหาวิทยาลัย คณะและ 

สาขาวิชา 

2) กลุ่มนายจ้างและผู้ประกอบการ  

3) กลุ่มอาจารย์ผู้สอน 

4) กลุ่มศิษย์เก่า  

5) กลุ่มนักศึกษาปัจจุบัน 
 

1) มีความคิด วิเคราะห์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และแก้ปัญหาได้ 
2) มีทักษะในการท างานเป็นทีม 
3) มีทักษะในการสื่อสาร  
4) มีทักษะในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
5) การปรับตัวอย่างรวดเร็ว 
6) มีความรู้ในเทคโนโลยี และรู้ทันเทคโนโลยี 
7) มีความกล้าคิด กล้าท า กล้าตัดสินใจ 
8) ท างานได้ทั้งสาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 
9) มีจิตสาธารณะและปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 
10) มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และมีระเบียบวินัย 

11) สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 
12) สามารถใช้ความรู้เชิงทฤษฎีและทักษะในการประยุกต์ทาง

คณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 
13) การบูรณาการความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และ

คอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะเช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ และมีส่วนในการแก้ปัญหาสถานการณ์ใน
จังหวัดชายแดนใต้ 

14) มีทักษะในการเขียนโปรแกรมทางคณิตศาสตร์ สถิติ และ
คอมพิวเตอร์ 

15) รู้จักที่จะเรียนรู้ ใฝ่รู้ และกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
16) มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
17) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

     จากข้อมูลที่ได้ส ารวจพบว่า ผู้มีส่วนได้เสียมีมุมมองให้หลักสูตรสร้างบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่ต้องการ
เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันคือต้องการบุคลากรที่มีทั้งองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โดยสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทั้งสามศาสตร์ได้ และสามารถปรับตัวให้ทันยุคดิจิทัล มี
จริยธรรมควบคู่พร้อมทั้งจิตอาสา ฉะนั้นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจึงสร้างหลักสูตรที่ผลิตนักคณิตศาสตร์
หรือนักสถิติที่เชี่ยวชาญในการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์มาคิดค านวณ วิเคราะห์ พยากรณ์ 
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และผลิตนักเทคโนโลยีสารสนเทศหรือนักการคอมพิวเตอร์ซึ่งมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์
และสถิติที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอข้อมูลอย่างชาญฉลาด ทั้งนี้คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรได้
ออกแบบลักษณะของบัณฑิต  (Graduate Attributes) และผลลัพธ์การเรียนรู้หลัก  (Program Learning 
Outcomes) เป็นดังนี้ 
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ลักษณะของบัณฑิต 
 (Graduate Attributes) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้หลัก  
(Program Learning Outcomes) 

 GA-1 คิดอย่างมีตรรกะ เชี่ยวชาญในการ
วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์  

        (Think logically, specializes in data 
analysis and computer 
programming) 

GA-2 บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

       (Integrate the knowledges in 
Mathematics, Statistics and 
Computer science) 

GA-3 มีคุณธรรม จริยธรรมประจ าตน   
        (Self-Morality and Ethics) 
GA-4 ท างานเป็นทีมและสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
        (Teamwork and Effective 

Communication) 
GA-5 ใฝ่รู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
        (Curiosity and Lifelong Learning) 

PLO-1 พิสูจน์ประพจน์ทางคณิตศาสตร์ที่ก าหนดด้วยวิธีการ
พิสูจน์ตามหลักตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 

PLO-2 บูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และ
คอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดน
ใต้   

PLO-3 พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตามความต้องการของผู้ใช้
และเป็นไปตามมาตรฐานระเบียบขั้นตอนในการพัฒนา 

PLO-4 ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น าและสมาชิกท่ีดี และ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม 

PLO-5 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมตาม
สถานการณ ์   

PLO-6 เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและก้าวทันเทคโนโลยี  
PLO-7 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรม จริยธรรม 

และจิตสาธารณะที่เป็นที่ยอมรับของสังคม 
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              ภาคผนวก  ข 
              ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของ PLOs กับปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะของบัณฑิตและความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 

 
ล าดับที ่ ปรัชญา/ วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ผู้มีส่วนได้เสีย PLO-1 PLO-2 PLO-3 PLO-4 PLO-5 PLO-6 PLO-7 

1 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  3  3 3 3 3 
2 วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  3 3 3  3  
3 พันธกิจของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 3 3 3 3 3 3  
4 อัตลักษณ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์       3 
5 วิสัยทัศน์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 3   3  
6 พันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 3   3  
7 ปรัชญาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3 3 3 3 
8 วิสัยทัศน์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 3 3  3 3  
9 พันธกิจของสาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3 3 3  
10 นายจ้างและผู้ประกอบการ 3 3 3 3 3 3 3 
11 บัณทิต 3 3 3 3 3 3 3 
12 นักศึกษาปัจจุบัน 3 3 3 3 3 3 3 
13 อาจารย์ 3 3 3 3 3 3 3 
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ภาคผนวก  ค 

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)  กับ Knowledge/ Attitude / Skill 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (PLOs) 
Sub PLOs 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

1. พิสูจน์ประพจน์ทาง
คณิตศาสตร์ที่ก าหนดด้วย
วิธีการพิสูจน์ตามหลัก
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 

1.1 อธิบายศัพท์และบทนิยามที่
เกี่ยวข้องกับประพจน์ที่ก าหนด
ได้ 

1.2 เขียนโครงสร้างของประพจน์ที่
ก าหนดได้ 

1.3 เลือกวิธีการและเขียนการ
พิสูจน์ตามหลักตรรกศาสตร์
และการให้เหตุผล 

K1 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์และวิธีการพิสูจน์ 
K2 เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน   
K3 ทฤษฎีจ านวนเบื้องต้น 
K4 ระบบจ านวนจริง ล าดับและอนุกรมของ

จ านวนจริง และทอพอโลยีบนเส้นจ านวน 
K5 กรุป ริง และฟิลด์ 
K6 ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอพอโลยี และ

ความต่อเนื่องของฟังกชัน 
K7 ความเชื่อมโยงและความกระชับ 
K8 ล าดับและอนุกรมของฟังก์ชัน ลิมิต ความ

ต่อเนื่องและอนุพันธ์ของฟังก์ชันในปริภูมิ n 
มิติ   

K9 เรขาคณิตระบบยูคลิดและเรขาคณิตนอก
ระบบยูคลิด 

K10 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์  

A1 ใฝ่รู้  
A2 มุ่งม่ันหาความส าเร็จ 
A3 ค านึงถึงความถูกต้อง 
A4 เห็นคุณค่าของที่มาของ

ข้อเท็จจริง 

S1 ทักษะการแก้ปัญหา 
S2 ทักษะการวางแผน 
S3 คิดและวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ 
S4 ทักษะการให้เหตุผล 
 
 

2. บูรณาการความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์ สถิติ และ
คอมพิวเตอร์เพ่ือแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและสถานการณ์ใน
สามจังหวัดชายแดนใต้   

 

2.1 วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนด
แนวทางในการแก้ปัญหา 

2.2. สร้างแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์หรือสถิติได้อย่าง
เหมาะสมกับปัญหาและ
สถานการณ์ที่ก าหนด 

K11 ลิมิต ความต่อเนื่องและอนุพันธ์ของฟังก์ชัน 
K12 ปริพันธ์และการประยุกต์ 
K13 ระบบพิกัด 
K14 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่งและการ

ประยุกต์ 
K15 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนท์ ระบบสมการเชิง

เส้นและการด าเนินการข้ันมูลฐาน 

A2 มุ่งม่ันหาความส าเร็จ 
A3 ค านึงถึงความถูกต้อง 
A5 ความรับผิดชอบ 
A6 วิริยะ อุตสาหะ 
A7 จรรยาบรรณของนัก

คอมพิวเตอร์ 

S1 ทักษะการแก้ปัญหา 
S2 ทักษะการวางแผน 
S3 คิดและวิเคราะห์

อย่างเป็นระบบ 
S5 ทักษะการเขียน

โปรแกรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (PLOs) 
Sub PLOs 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

2.3 พัฒนาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้
ระเบียบวิธีทางคณิตศาสตร์ 
สถิติและคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง
และเหมาะสม 

2.4 ตรวจสอบความถูกต้องของ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการแก้ปัญหา 

K16 ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ 
K17 อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์  
K18 ปริพันธ์หลายชั้น ปริพันธ์ตามเส้นและการ

ค านวณหาพื้นที่ผิว  
K19 สมการเชิงอนุพันธ์อันดับสูงและสมการเชิง

อนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
K20 การแปลงลาปลาซและการประยุกต์ 
K21 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและการประยุกต์ 
K22 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์และสถิติ และการ

ประยุกต์  
K23 การจ าลองสถานการณ์และการน าเสนอเชิง

ทัศน์ด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ สถิติ 
และคอมพิวเตอร์ 

K24 การอ่านบทความภาษาอังกฤษทาง
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์และการ
น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

K25 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 
K26 ปริพันธ์เชิงรีมันน์  
K27 ออโตมาตา ทฤษฎีการค านวณและความ

ซับซ้อนของการค านวณ 
K28 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ  
K29 ฟังก์ชันแกมมาและฟังก์ชันเบตา  
K30 อนุกรมฟูเรียร์และการประยุกต์ 
K31 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์  

A8 ผลกระทบถึงต่อสังคม
จากงานที่สร้างสรรค์ขึ้น 

  
 
 

S6 ทักษะการเลือกใช้
โปรแกรม 

S7 ทักษะการเชื่อมโยง
บูรณาการ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (PLOs) 
Sub PLOs 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K32 ทฤษฎีบทเคย์เลย์-แฮมิลตัน ฟังก์ชันนัลเชิง
เส้น และกระบวนการแกรม-ชมิดต ์

K33 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์  
K34 ตรรกศาสตร์วิภัชนัย  
K35 หัวข้อที่ทันสมัยและน่าสนใจทางคณิตศาสตร์ 
K36 จ านวนเชิงซ้อนและแคลคูลัสของฟังก์ชัน

เชิงซ้อน 
K37 การส่งคงแบบ  
K38 หลักการวิจัยด าเนินการ ก าหนดการเชิงเส้น 

และการแก้ปัญหาที่เก่ียวข้อง 
K39 การหาค่าเหมาะสมที่สุด 
K40 จ าแนกประเภทตัวแปรและข้อมูล 
K41 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
K42 หลักการค านวณข้อมูลเชิงพรรณนาและเชิง

เปรียบเทียบ  
K43 การแจกแจงของข้อมูล 
K44 ทฤษฏีความน่าจะเป็นส าหรับข้อมูล 
K45 เลือกประเภทตัวแบบที่เหมาะสมกับข้อมูล 
K46 วิเคราะห์ แปลผล และประเมินความ

กลมกลืนของตัวแบบ 
K47 การตั้งค าถามในการวิจัย วัตถุประสงค์และ

สมมติฐาน 
K48 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
K49 การเลือกประเภทของการวิจัย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (PLOs) 
Sub PLOs 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K50 การเขียนโครงร่างการวิจัยและแผนการ
ด าเนินงาน 

K51 การสร้างภาพเชิงทัศน์ที่เหมาะสมกับชนิด
ของข้อมูล 

K52 การใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล 
K53 โครงสร้างและฐานข้อมูล 
K54 การจัดการข้อมูล 
K55 การเขียนโปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล 
K56 องค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของ

ประชากร 
K57 การค านวณอายุขัยเฉลี่ยและการคาดการณ์

ประชากร 
K58 หลักการสุ่มตัวอย่างและการค านวณขนาด

ตัวอย่าง 
K59 ประเภทของการวางแผนการทดลอง  
K60 โครงสร้างข้อมูลอนุกรมเวลา 
K61 กระบวนการท าวิจัย  
K62 การเขียนรายงานการวิจัย 
K63 โครงสร้างข้อมูลจ าแนกประเภท 
K64 การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
K65 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการเรียนรู้ด้วยเครื่อง 
K66 การสร้างภาพเชิงทัศน์ที่เหมาะสมกับข้อมูล

ขนาดใหญ่ 
K67 การเขียนโปรแกรมในการสร้างภาพเชิงทัศน์ 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (PLOs) 
Sub PLOs 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K68 การใช้โปรแกรมในการสร้างภาพเชิงทัศน์ 
K69 การแปลความหมายจากภาพเชิงทัศน์ 
 

3. พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ตาม
ความต้องการของผู้ใช้และ
เป็นไปตามมาตรฐานระเบียบ
ขั้นตอนในการพัฒนา 

 

3.1 วิเคราะห์ปัญหาเพ่ือก าหนด
ความต้องการของผู้ใช้และ
ความต้องการเชิงระบบ 

3.2 ออกแบบขั้นตอนวิธีการท างาน
ของโปรแกรมและโครงสร้าง
ข้อมูล 

3.3 เขียนชุดค าสั่งเพ่ือให้โปรแกรม
และโครงสร้างข้อมูลท างาน
ตามท่ีได้ออกแบบ 

3.4 ทดสอบความถูกต้องของ
โปรแกรมและแก้ไขโปรแกรม 

3.5 เขียนเอกสารประกอบโปรแกรม 

K70 หลักการเขียนโปรแกรม 
K71 คณิตศาสตร์ดิสครีต  
K72 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
K73 โครงสร้างข้อมูล 
K74 การออกแบบขั้นตอนวิธี 
K75 การวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 
K76 ฐานข้อมูล 
K77 การจัดเตรียมข้อมูล 
K78 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 
K79 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 
K80 เฟรมเวิร์คส าหรับการพัฒนาโปรแกรม

ประยุกต์ 
K81 การสร้าง การจัดการและการประมวลผล

ภาพ 
K82 ปัญญาประดิษฐ์ 
K83 การค้นคืนสารสนเทศ 
K84 การสร้างตัวแบบทางคอมพิวเตอร์ 
K85 การประเมินตัวแบบทางคอมพิวเตอร์ 
K86 ความมั่นคงและปลอดภัยทางดิจิทัล 
K87 ระบบเครือข่าย 

A2 มุ่งม่ันหาความส าเร็จ 
A3 ค านึงถึงความถูกต้อง 
A7 จรรยาบรรณของนัก

คอมพิวเตอร์ 
A8 ผลกระทบต่อสังคมจาก

งานที่สร้างสรรค์ขึ้น 
A9 จริยธรรม 
A10 คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ 
 

S3 คิดและวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 

S5 ทักษะการเขียน
โปรแกรม 

S8 ทักษะการใช้
โปรแกรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (PLOs) 
Sub PLOs 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

K88 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
K89 ระบบปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 
K88 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
K89 ระบบปฎิบัติ 
K90 หัวข้อปัจจุบันด้านวิทยาการสารสนเทศ 

4. ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในฐานะผู้น า
และสมาชิกที่ดี และปรับตัวให้
เข้ากับสถานการณ์ได้อย่าง
เหมาะสม 

 K91 หลักการท างานเป็นทีม 
 

A5  ความรับผิดชอบ 
A11 ยอมรับความแตกต่าง

และความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

A12 เห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อ่ืน 

A13 ตระหนักถึงหน้าที่ของ
การเป็นผู้น าและเป็นผู้
ตาม 

S9  ทักษะการท างาน
เป็นทีม 

S10 ทักษะการเป็นผู้น า
และผู้ตาม 

S11 ทักษะการสื่อสาร 
 

5. สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมตามสถานการณ์    

 K92 หลักการสื่อสาร 
K93 หลักการน าเสนอ 
 

A11 ยอมรับความแตกต่าง
และความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 

A14 มารยาทในการสื่อสาร 
A15 ค านึงถึงผลกระทบจาก

การใช้เทคโนโลยี 

S11 ทักษะการสื่อสาร 
S12 ทักษะในการ

น าเสนอ 
 
 

6. เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และก้าว
ทันเทคโนโลยี  

 

6.1 ค้นคว้าและแสวงหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ 

6.2 รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของ
องค์ความรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง 

K94 การเท่าทันเทคโลยี 
 

A1  ใฝ่รู้ 
A2  มุ่งม่ันหาความส าเร็จ 
A16 รู้จุดเด่นและข้อจ ากัด

ของตนเอง 

S3  คิดและวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 

S11 ทักษะการสื่อสาร 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับ

หลักสูตร (PLOs) 
Sub PLOs 

Knowledge 
(Cognitive) 

Attitude 
(Affective) 

Skill 
(Psychomotor) 

6.3 ค้นคว้าหาความรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างสม่ าเสมอ    

6.4 เลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่าง
เหมาะสม 

A17 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
A18 ค านึงถึงความน่าเชื่อถือ

ของแหล่งข้อมูล 

S13 ทักษะการเข้าถึง
เทคโนโลยี 

 
 

7. แสดงออกถึงพฤติกรรมที่
สะท้อนคุณธรรม จริยธรรม 
และจิตสาธารณะที่เป็นที่
ยอมรับของสังคม 

 

7.1 แสดงออกถึงพฤติกรรมที่
สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

7.2 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณทางวิชาการ 

7.3 ปฏิบัติงานภายใต้กฎระเบียบที่
ก าหนดขององค์กร 

7.4 แสดงพฤติกรรมจิตอาสาและจิต
สาธารณะ และปฏิบัติตนให้มี
คุณค่าในฐานะพลเมืองของ
สังคม 

K95 คุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ A1  ใฝ่รู้ 
A2  มุ่งม่ันหาความส าเร็จ 
A16 รู้จุดเด่นและข้อจ ากัด

ของตนเอง 
A17 การเรียนรู้ตลอดชีวิต 
A18 ค านึงถึงความน่าเชื่อถือ

ของแหล่งข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 

ตารางแสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชากับ Knowledge/ Attitude/ Skill 

 

รายวิชา/ กลุ่มสาระ/ ชุดวิชา Knowledge/ Attitude/ Skill 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก   

746-141 แคลคูลัส 1                                                 3((3)-0-6) K11 K17 A2 A3 A5 A6 A7 S1 S2 S9  

746-142 แคลคูลัส 2 3((3)-0-6) K11 K17 A2 A3 A5 A6 A7 S1 S2 S9 
747-212 หลักสถิติ 3((2)-3-4) K40 K41 K42 A1 A2 A5 A6 A18 S1 S2 S3 S4 S8 S11 

748-121 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3((2)-3-4) K70 K74 A2 A3 A5 A9 S1 S3 S5 

748-122 ความรู้พื้นฐานส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3((2)-3-4) K71 K75 A2 A3 A5 A9 S1 S3 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ   

746-221 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ 3((3)-0-6) K15 K16 A1 A2 A3 A5 A9 S1 S3  
746-225 หลักคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) K1 K2 K3 A2 A5 A6 A9 S1 S3 S4  
746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร 3((3)-0-6) K13 K17 K18 A2 A4 A5 A6 A9 S1 S2 S3  
746-242 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์ 3((3)-0-6) K19 K20 A2 A3 A5 A6 A9 S1 S2  
746-345 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข 3((2)-3-4) K21 A1 A2 A3 A5 A6 A9 S1 S2  
746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ 6((4)-6-8) K22 K23 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A15 A18 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13  
746-391 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  3((3)-0-6) K24 A1 A5 A6 A9 A14 A17 S11 S12  

747-221 ความน่าจะเป็น 3((2)-3-4) K2 K40 K44 K45 A1 A3 A4 A5 A18 S1 S2 S3 S4   
747-336 ตัวแบบเชิงสถิติ 3((2)-3-4) K40 K41 K45 K46 A3 A5 A6 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A18 S3 S8 S9 S10 

S11 S12 S13 
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รายวิชา/ กลุ่มสาระ/ ชุดวิชา Knowledge/ Attitude/ Skill 

747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์ 6((4)-6-8) K40 K41 K42 K45 K46 K51 K52 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 
A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 
S12 S13 

747-433 ระเบียบวิธีวิจัย 3((2)-3-4) K41 K47 K48 K49 K50 A3 A4 A5 A6 A9 A11 A12 A15 A16 A17 A18 
S1 S2 S3 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

748-111 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3((3)-0-6) K72 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 S1 
S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

748-221 โครงสร้างข้อมูล 3((2)-3-4) K73 A2 A3 A5 A7 A8 A9 S1 S3 S5 
748-222 ขั้นตอนวิธีและการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 3((2)-3-4) K74 K75 A2 A3 A5 A7 A8 A9 S1 S3 S5 
748-223 การจัดการข้อมูล  3((2)-3-4) K76 K77 A2 A3 A5 A7 A8 A9 S1 S3 S5 
748-321 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอ็นท์ 3((2)-3-4) K78 K79 K80 A2 A3 A5 A7 A8 A9 S1 S3 S5 
748-322 ระบบปฎิบัติการและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3((2)-3-4) K88 K89 A2 A3 A5 A7 A8 A9 S1 S3 S5 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   

746-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) K92 K93 A1 A5 S2 S9 S S11 S12 S13 

746-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) K91 K92 K93 K94 K95 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 
A14 A15 A16 A17 A18 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

746-403 การฝึกประสบการณ์ - K91 K92 K93 K94 K95 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 
A14 A15 A16 A17 A18 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13  

746-451 สัมมนา 1(0-2-1) K92 K93 K94 K95 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A14 A15 
A16 A17 A18 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

746-452 โครงงานวิจัย 3(0-9-0) K91 K92 K93 K94 K95 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 
A14 A15 A16 A17 A18 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

746-222 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 3((3)-0-6) K25 A2 A3 A5 A6 A9 S1 S2 S3  
746-243 คณิตวิเคราะห์ 1 3((3)-0-6) K4 K26 A1 A2 A3 A5 A6 A9 S3 S4 
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รายวิชา/ กลุ่มสาระ/ ชุดวิชา Knowledge/ Attitude/ Skill 

746-272 ทฤษฎีการคณนาเบื้องต้น 3((2)-3-4) K27 A2 A3 S1 S2  
746-321 พีชคณิตนามธรรม 3((3)-0-6) K5 A2 A3 A4 A5 A6 A9 S3 S4  
746-341 แคลคูลัสขั้นสูง 3((3)-0-6) K28 K29 K30 A2 A3 A5 A6 A9 S1 S2 S3  
746-343 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์  3((3)-0-6) K31 A2 A3 A5 A6 A9 S1 S2 S3 
746-344 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3((3)-0-6) K6 K7 A2 A3 A4 A5 A6 A9 S2 S3  
746-346 คณิตวิเคราะห์ 2 3((3)-0-6) K8 A2 A3 A4 A5 A6 A9 S2 S3 

746-348 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 3((3)-0-6) K32 A2 A3 A5 A6 A9 S1 S2 S3  

746-349 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 3((3)-0-6) K33 A2 A3 A5 A6 A9 S1 S2 S3 
746-351 ตรรกศาสตร์วิภัชนัย 3((3)-0-6) K34 A2 A3 A4 A5 A6 A9 S1 S3 S4  
746-354 เรขาคณิต 3((3)-0-6) K9 A2 A3 A4 A5 A6 A9 S1 S2 S3 S4  
746-377 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์ 3((3)-0-6) K3 K10 A2 A3 A4 A5 A6 A9 S1 S2 S3 S4 
746-411 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) K35 A2 A3 A4 A5 A6 A9 A10 S1 S2 S3 S4  
746-441 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน 3((3)-0-6) K36 K37 A2 A3 A4 A5 A6 A9 S3 S4  

746-471 การวิจัยด าเนินงาน 3((2)-2-5) K38 A2 A3 A5 A6 A9 S1 S2 S3 

746-476 เทคนิคออฟติไมซ์ 3((2)-3-4) K39 A2 A3 A5 A6 A9 S1 S2 S3 
747-213 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติและการค านวณ 3((2)-3-4) K40 K42 K53 K54 K55 A1 A2 A3 A5 A6 A7 A9 A15 A17 A18 S1 S3 S5 S8 

S12 S13 
747-231 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ 3((2)-3-4) K56 K57 A1 A3 A9 A17 A18 S3 S4 S7 S11 S12 S13 
747-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3((2)-3-4) K40 K41 K58 A1 A3 A6 A9 A17 A18 S2 S9 S13 
747-325 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3((2)-3-4) K40 K45 K46 K52 A1 A3 A5 A14 A17 A18 S1 S2 S3  S5 S8 S11 S12 S13 
747-332 แผนแบบการทดลอง 3((2)-3-4) K40 K41 K42 K46 K52 K59 A1 A3 A6 A9 A11 A14 A16 A18 S3 S8 S9 S10 

S11 S12 S13 
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รายวิชา/ กลุ่มสาระ/ ชุดวิชา Knowledge/ Attitude/ Skill 

747-335 เทคนิคการพยากรณ์ 3((2)-3-4) K40 K41 K45 K46 K47 K51 K52 K60 A3 A5 A6 A9 A10 A11 A13 A14 A15 
A17 A18 S2 S3 S4 S5 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 

747-411 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 3((2)-3-4) K47 K48 K49 K50 K61 K62 A1 A2 A3 A5 A6 A11 A12 A16 A17 A16 A17 
A18 S1 S2 S3 S5 S7 S8 S11 S12 S13 

747-436 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 3((2)-3-4) K40 K41 K45 K46 K47 K51 K52 K63 A1 A3 A5 A6 A14 A17 A18 S3 S8 S11 
S12 S13 

747-437 การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ 3((2)-3-4) K40 K46 K47 K64 K65 K66 A1 A6 A7 A8 A10 A11 A14 A15 A17 A18 S1 S3 
S5 S7 S8 S11 S12 S13 

747-441 กราฟิกและการน าเสนอส าหรับสถิติ 3((2)-3-4) K51 K67 K68 K69 A3 A6 A9 A10 A11 A14 A15 A17 A18 S2 S5 S7 S8 S11 
S12 S13 

747-444 การรู้จ ารูปแบบเชิงสถิติ 3((2)-3-4) K45 K46 K51 K65 A3 A6 A9 A10 A11 A14 A15 A17 A18 S1 S2 S3 S5 S7 S8 
S11 S12 S13 

748-231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3((2)-3-4) K70 K78 K79 A2 A3 A5 A7 A8 A9 S1 S3 S5 
748-333 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 6((4)-6-8) K76 K78 K79 K80 A2 A3 A5 A7 A8 A9 S1 S3 S5 
748-341 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3((2)-3-4) K78 K81 A2 A3 A5 A7 A8 A9 S1 S3 S5 
748-411 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 1 3((2)-3-4) K90 A2 A3 A5 A9 S1 S3 
748-412 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 2 3((2)-3-4) K90 A2 A3 A5 A9 S1 S3 
748-431 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 3((2)-3-4) K76 A2 A3 A5 A9 S1 S3 S5 
748-432 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3((2)-3-4) K76 K78  K79  K80 A2 A3 A5 A7 A8 A9 S1 S3 S5 
748-441 ปัญญาประดิษฐ์ 3((2)-3-4) K82 A2 A3 A5 A9 S1 S3 S5 
748-442 การเรียนรู้ของเครื่อง 3((2)-3-4) K77 K82 K84 K85 A2 A3 A5 A9 S1 S3 S5 
748-443 การประมวลผลภาพ 3((2)-3-4) K78 K81 A2 A3 A5 A7 A8 A9 S1 S3 S5 
748-444 การค้นคืนสารสนเทศ 3((2)-3-4) K83 K85 A2 A3 A5 A9 S1 S3 S5 
748-445 การท าเหมืองข้อมูล 3((2)-3-4) K77 K84 K85 A2 A3 A5 A9 S1 S3 S5 
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รายวิชา/ กลุ่มสาระ/ ชุดวิชา Knowledge/ Attitude/ Skill 

748-446 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 3((2)-3-4) K86 K87 A2 A3 A5 A9 S1 S3 S5 

 

 
ภาคผนวก จ 

แบบฟอร์มแสดงร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรที่สะท้อนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning)    
       จ านวนรายวิชาทั้งหมดท่ีเปิดสอนในหลักสูตร       68 รายวิชา 

จ านวนรายวิชาที่จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)               68 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของรายวิชาในหลักสูตร 
 จ านวนรายวิชาที่ไม่ได้จัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก  (active learning)             - รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 0.00     ของรายวิชาในหลักสูตร    

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของ

การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

  project 
   based 
learnin
g 

proble
m 

based 
learnin

g 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด social 
 
engageme
nt  
 (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) 

ร้อยละ 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก          

746-141 แคลคูลัส 1                                                 3((3)-0-6) - 20 team based 30  50 100  

746-142 แคลคูลัส 2 3((3)-0-6) - 20 team based 30  50 100  
747-212 หลักสถิติ 3((2)-3-4) 10 20 case based, team based 30  40 100  
748-121 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3((2)-3-4)  20 case based, team based 30  50 100  
748-122 ความรู้พื้นฐานส าหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
3((2)-3-4)  30 team based 20  50 100  
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กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ          

746-221 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ 3((3)-0-6) - 20 team based 30  50 100  
746-225 หลักคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) - 20 team based 30  50 100  
746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร 3((3)-0-6) - 20 team based 30  50 100  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของ

การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

  project 
   based 
learni
ng 

proble
m 

based 
learnin

g 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด social 
 
engageme
nt  
 (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) 

ร้อยละ 

746-242 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการ
ประยุกต์ 

3((3)-0-6) - 20 team based 30  50 100  

746-345 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข 3((2)-3-4) 15 25 team based, project based 30  30 100  

746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ  
6((4)-6-8) 20 30 team based, problem 

based, project based 
30  20 100  

746-391 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์และ
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

3((3)-0-6) - 20 case based, team based 30  50 100  

747-221 ความน่าจะเป็น 3((2)-3-4) 10 20 team based 30  40 100  
747-336 ตัวแบบเชิงสถิติ 3((2)-3-4) 20 30 team based, project based 30  20 100  
747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการ

น าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์ 
6((4)-6-8) 20 30 problem based, project 

based 
30  20 100  

747-433 ระเบียบวิธีวิจัย 
3((2)-3-4) 20 30 problem based, project 

based 
30  20 100  



126 
 

748-111 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2((2)-0-6)  30 case based, team based, 
scenario based 

40  30 100  

748-221 โครงสร้างข้อมูล 3((2)-3-4)  30 case based, team based, 
project based 

30  40 100  

748-222 ขั้นตอนวิธีและการวิเคราะห์ความ
ซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 

3((2)-3-4)  30 case based, team based,  
project based 

30  40 100  

748-223 การจัดการข้อมูล 3((2)-3-4)  30 team based,  project 
based 

20  50 100  

รหสัรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของ

การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

  project 
   based 
learni
ng 

proble
m 

based 
learnin

g 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด social 
 
engageme
nt  
 (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) 

ร้อยละ 

748-321 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งไคล
เอ็นท์ 

 

3((2)-3-4) 30 20 problem based, team 
based,  project based 

20  30 100  

748-322 ระบบปฎิบัติการและสถาปัตยกรรม
คอมพิวเตอร์ 

3((2)-3-4)  30 problem based, project 
based 

20  
 

50 100  

กลุม่วิชาเฉพาะเลือก          

746-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 20 40 case based, team based, 
project based 

40  - 100  
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746-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) 20 40 case based, team based,  
project based 

40  - 100  

746-403 การฝึกประสบการณ์ - 20 30 case based, team based, 
project based 

50  - 100  

746-451 สัมมนา 1(0-2-1) 20 20 case based, team based, 
project based 

60  - 100  

746-452 โครงงานวิจัย 
3(0-9-0) 

50 25 case based, project based, 
problem based 

25  - 100  

746-222 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 3((3)-0-6) 15 15 team based, project based 30  40 100  
746-243 คณิตวิเคราะห์ 1 3((3)-0-6) - 20 team based 30  50 100  
746-272 ทฤษฎีการคณนาเบื้องต้น 3((2)-3-4) 15 15 team based, project based 30  40 100  
746-321 พีชคณิตนามธรรม 3((3)-0-6) - 20 team based 30  50 100  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของ

การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

  project 
   based 
learni
ng 

proble
m 

based 
learnin

g 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด social 
 
engageme
nt  
 (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) 

ร้อยละ 

746-341 แคลคูลัสขั้นสูง 3((3)-0-6) - 20 team based 30  50 100  
746-343 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์  3((3)-0-6) - 20 team based 30  50 100  
746-344 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3((3)-0-6) - 20 team based 30  50 100  
746-346 คณิตวิเคราะห์ 2 3((3)-0-6) - 20 team based 30  50 100  
746-348 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 3((3)-0-6) 15 20 case based, team based 30  35 100  
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746-349 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 3((3)-0-6) - 20 case based, team based 30  50 100  
746-351 ตรรกศาสตร์วิภัชนัย 3((3)-0-6) - 20 case based, team based 30  50 100  
746-354 เรขาคณิต 3((3)-0-6) 10 20 case based, team based, 

project based 
30  40 100  

746-377 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์ 3((3)-0-6) - 20 team based 30  50 100  
746-411 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) - 20 project based, problem 

based 
30  50 100  

746-441 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน 3((3)-0-6) 20 20 team based 30  30 100  
746-471 การวิจัยด าเนินงาน 3((2)-2-5) 20 20 case based, team based, 

project based 
20  40 100  

746-476 เทคนิคออฟติไมซ์ 3((2)-3-4) 20 20 case based, team based, 
project based 

20  40 100  

747-213 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติและการ
ค านวณ 

3((2)-3-4) 20 20 project based, team based 20  
 

40 100  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของ

การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

  project 
   based 
learni
ng 

proble
m 

based 
learnin

g 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด social 
 
engageme
nt  
 (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) 

ร้อยละ 

747-231 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ 3((2)-3-4) 20 20 case based, team based, 
project based 

20  40 100  

747-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3((2)-3-4) 20 20 case based, team based, 20  40 100  
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project based 
747-325 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3((2)-3-4) 20 20 case based, team based, 

project based 
20  40 100  

747-332 แผนแบบการทดลอง 3((2)-3-4) 20 20 case based, team based, 
project based 

20  40 100  

747-335 เทคนิคการพยากรณ์ 3((2)-3-4) 20 20 case based, team based, 
project based, problem 

based 

20  40 100  

747-411 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 3((2)-3-4) 20 20 case based, team based, 
project based, problem 

based 

20  40 100  

747-436 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 3((2)-3-4) 20 20 case based, team based, 
project based, problem 

based 

20  40 100  

747-437 การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาด
ใหญ ่

3((2)-3-4) 20 20 case based, team based, 
project based, problem 

based 

20  40 100  

747-441 กราฟิกและการน าเสนอส าหรับสถิติ 3((2)-3-4) 20 20 case based, team based, 
project based, problem 

based 

20  40 100  

747-444 การรู้จ ารูปแบบเชิงสถิติ 3((2)-3-4) 20 20 case based, team based, 
project based, problem 

based 

20  40 100  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 

ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 
และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 

ไม่ได้จัด 

การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก รวม 



130 
 

  project 
   based 
learni
ng 

proble
m 

based 
learnin

g 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด social 
 
engageme
nt  
 

ร้อยละของ
การ 

จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

ร้อยละ 
100 

(ระบุเหตุผล) 

(ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) 

ร้อยละ 

748-231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3((2)-3-4) 20 20 case based, team based, 
project based 

20  40 100  

748-333 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 6((4)-6-8) 40 20 case based, team based,  
project based 

20  20 100  

748-341 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3((2)-3-4) 50  case based, team based,  
project based 

  50 100  

748-411 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 1 3((2)-3-4)  40 case based, team based, 
project based 

30  30 100  

748-412 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 2 3((2)-3-4)  40 case based, team based, 
project based 

30  30 100  

748-431 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 3((2)-3-4)  20 case based, team based, 
project based 

30  50 100  

748-432 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับ
อุปกรณ์ เคลื่อนที่ 

3((2)-3-4) 40 20 case based, team based,  
project based 

20  20 100  

748-441 ปัญญาประดิษฐ์ 3((2)-3-4)  30 team based, project based, 
problem based 

20  50 100  

748-442 การเรียนรู้ของเครื่อง 3((2)-3-4)  30 team based, project based 20  50 100  
748-443 การประมวลผลภาพ 3((2)-3-4) 50  case based,  project based 20  30 100  
748-444 การค้นคืนสารสนเทศ 3((2)-3-4)   case based, team based 50  50 100  

รหัสรายวิชา/ชื่อรายวิชา/หน่วยกิต 
ร้อยละของกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (active learning) 

และการจัดการเรียนรู้แบบทฤษฎี 
ไม่ได้จัด 
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ร้อยละของวิธีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก 
ร้อยละของ

การ 
จัดการ 
เรียนรู้ 

แบบทฤษฎี 

รวม 
ร้อยละ 
100 

การเรียนรู้แบบ

เชิงรุก 

(ระบุเหตุผล) 

  project 
   based 
learni
ng 

proble
m 

based 
learnin

g 

แบบเน้นทักษะกระบวนการคิด social 
 
engageme
nt  
 (ระบุวิธีการจัดการเรียนรู้) 

ร้อยละ 

748-445 การท าเหมืองข้อมูล 3((2)-3-4) 20 20 case based, team based, 
project based 

20  40 100  

748-446 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 3((2)-3-4)   case based, team based, 
project based 

50  50 100  
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ภาคผนวก ฉ 
ข้อมูลรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL) 

จ านวนรายวิชาในหลักสูตร                                 68 รายวิชา 
จ านวนรายวิชาที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (WiL)    44 รายวิชา 
คิดเป็นร้อยละ  64.71 ของรายวิชาในหลักสูตร 

 
 

รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 
 

 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL)  
รวม 

ร้อยละ  
 

การก าหนด 
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การ
เรียน
สลับ

กับการ
ท างาน 

สห
กิจ 

ศึกษ
า 

การฝึกงานที่
เน้น 

การเรียนรู้หรือ
การติดตาม
พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตร
ร่วม

มหาวิทยา
ลัยและอุต

สาห 
กรรม 

พนักงาน
ฝึกหัด

ใหม่หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ท างาน
หรือการ
ฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงา
น

ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติ 
งานจริง

ภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก            

746-141 แคลคูลัส 1                                                 3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 

746-142 แคลคูลัส 2 3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 
747-212 หลักสถิติ 3((2)-3-4) - - - - - - - 20 - 20 
748-121 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 3((2)-3-4) - - - - - - - - - - 
748-122 ความรู้พื้นฐานส าหรับวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ 
3((2)-3-4) - - - - - - - - - - 

กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ            
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 
 

 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL)  
รวม 

ร้อยละ  
 

การก าหนด 
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การ
เรียน
สลับ

กับการ
ท างาน 

สห
กิจ 

ศึกษ
า 

การฝึกงานที่
เน้น 

การเรียนรู้หรือ
การติดตาม
พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตร
ร่วม

มหาวิทยา
ลัยและอุต

สาห 
กรรม 

พนักงาน
ฝึกหัด

ใหม่หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ท างาน
หรือการ
ฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงา
น

ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติ 
งานจริง

ภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

746-221 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ 3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 
746-225 หลักคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 
746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร 3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 
746-242 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์ 3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 
746-345 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข 3((2)-3-4) - - - - - - - 20 - 20 
746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ 6((4)-6-8) - - - - - - - 20 10 30 
746-391 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์และ

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
3((3)-0-6) - - - - - - - 10 - 10 

747-221 ความน่าจะเป็น 3((2)-3-4) - - - - - - - 10 - 10 
747-336 ตัวแบบเชิงสถิติ 3((2)-3-4) - - - - - - - 30 - 30 
747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการ

น าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์ 
6((4)-6-8) - - - - - - - 30 - 30 

747-433 ระเบียบวิธีวิจัย 3((2)-3-4) - - - - - - - 30 - 30 
748-111 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 

748-221 โครงสร้างข้อมูล 3((2)-3-4) - - - - - - - 10 10 20 
748-222 ขั้นตอนวิธีและการวิเคราะห์ความซับซ้อน

ของขั้นตอนวิธี 
3((2)-3-4) - - - - - - - 10 10 20 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 
 

 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL)  
รวม 

ร้อยละ  
 

การก าหนด 
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การ
เรียน
สลับ

กับการ
ท างาน 

สห
กิจ 

ศึกษ
า 

การฝึกงานที่
เน้น 

การเรียนรู้หรือ
การติดตาม
พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตร
ร่วม

มหาวิทยา
ลัยและอุต

สาห 
กรรม 

พนักงาน
ฝึกหัด

ใหม่หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ท างาน
หรือการ
ฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงา
น

ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติ 
งานจริง

ภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

748-223 การจัดการข้อมูล 3((2)-3-4) - - - - - - - 10 10 20 
748-321 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอ็นท์ 3((2)-3-4) - - - - - - - 10 10 20 
748-322 ระบบปฎิบัติการและสถาปัตยกรรม

คอมพิวเตอร์ 
3((2)-3-4) - - - - - - - 10 10 20 

กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก            

746-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) - - - - - - - 30 - 30 

746-402 สหกิจศึกษา 6(0-36-0) - - 100 - - - - - - 100 

746-403 การฝึกประสบการณ์ - - - - - - - - - 100 100 

746-451 สัมมนา 1(0-2-1) - - - - - - - - - - 

746-452 โครงงานวิจัย 3(0-9-0) - - - - - - - 80 20 100 

746-222 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 
746-243 คณิตวิเคราะห์ 1 3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 
746-272 ทฤษฎีการคณนาเบื้องต้น 3((2)-3-4) - - - - - - - - - - 
746-321 พีชคณิตนามธรรม 3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 
746-341 แคลคูลัสขั้นสูง 3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 
746-343 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์  3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 
746-344 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 
 

 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL)  
รวม 

ร้อยละ  
 

การก าหนด 
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การ
เรียน
สลับ

กับการ
ท างาน 

สห
กิจ 

ศึกษ
า 

การฝึกงานที่
เน้น 

การเรียนรู้หรือ
การติดตาม
พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตร
ร่วม

มหาวิทยา
ลัยและอุต

สาห 
กรรม 

พนักงาน
ฝึกหัด

ใหม่หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ท างาน
หรือการ
ฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงา
น

ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติ 
งานจริง

ภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

746-346 คณิตวิเคราะห์ 2 3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 
746-348 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 3((3)-0-6) - - - - - - - 10 - 10 
746-349 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 
746-351 ตรรกศาสตร์วิภัชนัย 3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 
746-354 เรขาคณิต 3((3)-0-6) - - - - - - - 10 - 10 
746-377 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์ 3((3)-0-6) - - - - - - - 10 - 10 
746-411 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 
746-441 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน 3((3)-0-6) - - - - - - - - - - 
746-471 การวิจัยด าเนินงาน 3((2)-2-5) - - - - - - - 10 - 10 
746-476 เทคนิคออฟติไมซ์ 3((2)-3-4) - - - - - - - - - - 
747-213 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติและการ

ค านวณ 
3((2)-3-4) - - - - - - - - - - 

747-231 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ 3((2)-3-4) - - - - - - - 20 20 40 
747-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3((2)-3-4) - - - - - - - 20 - 20 
747-325 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 3((2)-3-4) - - - - - - - 20 20 40 
747-332 แผนแบบการทดลอง 3((2)-3-4) - - - - - - - 30 20 50 
747-335 เทคนิคการพยากรณ์ 3((2)-3-4) - - - - - - - 10 - 10 
747-411 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 3((2)-3-4) - - - - - - - 30 20 50 
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รหัสรายวิชา/ ชื่อรายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 
 

 

ร้อยละที่จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated Learning : WIL)  
รวม 

ร้อยละ  
 

การก าหนด 
ประสบ 

การณ์ก่อน
การศึกษา 

การ
เรียน
สลับ

กับการ
ท างาน 

สห
กิจ 

ศึกษ
า 

การฝึกงานที่
เน้น 

การเรียนรู้หรือ
การติดตาม
พฤติกรรม 
การท างาน 

หลักสูตร
ร่วม

มหาวิทยา
ลัยและอุต

สาห 
กรรม 

พนักงาน
ฝึกหัด

ใหม่หรือ
พนักงาน
ฝึกงาน 

การบรรจุ
ให้ท างาน
หรือการ
ฝึกเฉพาะ
ต าแหน่ง 

ปฏิบัติงา
น

ภาคสนาม 

การฝึก
ปฏิบัติ 
งานจริง

ภาย 
หลังส าเร็จ
การเรียน
ทฤษฎี 

747-436 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 3((2)-3-4) - - - - - - - 30 20 50 
747-437 การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ 3((2)-3-4) - - - - - - - 30 20 50 
747-441 กราฟิกและการน าเสนอส าหรับสถิติ 3((2)-3-4) - - - - - - - 30 20 50 
747-444 การรู้จ ารูปแบบเชิงสถิติ 3((2)-3-4) - - - - - - - 30 20 50 
748-231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3((2)-3-4) - - - - - - - 20 - 20 
748-333 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 6((4)-6-8) - - - - - - - 20 - 20 
748-341 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3((2)-3-4) - - - - - - - 20 - 20 
748-411 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 1 3((2)-3-4) - - - - - - - 20 - 20 
748-412 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 2 3((2)-3-4) - - - - - - - 20 - 20 
748-431 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 3((2)-3-4) - - - - - - - 20 - 20 
748-432 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์ 

เคลื่อนที่ 
3((2)-3-4) - - - - - - - 20 - 20 

748-441 ปัญญาประดิษฐ์ 3((2)-3-4) - - - - - - - 20 - 20 
748-442 การเรียนรู้ของเครื่อง 3((2)-3-4) - - - - - - - 20 - 20 
748-443 การประมวลผลภาพ 3((2)-3-4) - - - - - - - 20 - 20 
748-444 การค้นคืนสารสนเทศ 3((2)-3-4) - - - - - - - 20 - 20 
748-445 การท าเหมืองข้อมูล 3((2)-3-4) - - - - - - - 20 - 20 
748-446 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 3((2)-3-4) - - - - - - - 20 - 20 
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ภาคผนวก ช 

ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ชื่อ-สกุล    เซาฟี บูสะมัญ 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ 
    วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
    Dr.rer.nat (Algebra)  
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-141 แคลคูลัส 1 
746-142 แคลคูลัส 2  
746-225 หลักคณิตศาสตร์ 
746-321 พีชคณิตนามธรรม 
746-351 ตรรกศาสตร์วิภัชนัย 
746-401 เตรียมสหกิจศึกษา 
746-403 การฝึกประสบการณ์ 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 

2. ผลงานวิชาการ  
2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Busaman, S. (2019). Unitary Menger Algebra of C-quantifier free formulas of type 

(𝜏𝑛(2)). Asian-European Journal of Mathematics.14(4). 1-20. 
doi.org/10.1142/S1793557121500509. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
ไม่มี 

2.3 หนังสือหรือต ารา 
1. เซาฟี บูสะมัญ. (2562). หลักคณิตศาสตร์. ปัตตานี: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  
  215 หน้า. ISBN 978-616-565-002-1 (CHECO เกณฑ์ข้อ 8) 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    นางสาวนิฟาตมะห์  มะกาเจ 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
    วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
    Dr.techn. (Engineering Science) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-141 แคลคูลัส 1 
746-142 แคลคูลัส 2  
746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร 
746-221 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ 

https://doi.org/10.1142/S1793557121500509
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746-222 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 
746-343 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์  
746-345 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข 
746-348 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 
746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ 
746-411 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
746-471 การวิจัยด าเนินงาน 

 746-476 เทคนิคออฟติไมซ์ 
2. ผลงานวิชาการ  
   2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Phon-on, A., Makaje, N., Sama-Ae, A., Khongraphan, K. (2019). An inertial S-iteration 
process. Fixed Point Theory and Applications. doi: 10.1186/s13663-019-0654-7. (Scopus : 
CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2. F. Farida, Makaje, N., and Phon-On, A. (2019). A simplified approach to estimating 
parameter of the GARCH (1, 1) model. Applied Science and Engineering Progress. doi: 
10.14416/j.asep.2019.06.001. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

3. Owusu, B.A., Lim, A., Makaje, N., Sama-Ae, A., Owusu, B.E., Arbu, N.  (2018). Age-specific 
fertility rate projections in west Africa. Journal of Population and Social Studies, 26 (2), 
119-127. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

4. Owusu, B.A., Lim A., Makaje N., Wobil P., Sama-Ae, A. (2018). Neonatal mortality at the 
neonatal unit: the situation at a teaching hospital in Ghana. African Health Sciences, 
18(2), 369-377. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

5. Farida, Makaje, N., Tongkumchum, P., Phon-On, A., Laipaporn, J. (2018). Natural cubic 
spline model for estimating volatility. International Journal on Advanced Science. 
Engineering and Information Technology, 8(4), 1085-1090. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 
 

 2.2 ผลงานวิจัยประเภทบทความวิชาการ 
1. นิฟาตมะห์ มะกาเจ และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. (2560). ปัญหาผกผันและการประยุกต์ในด้านการเงิน. 

วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 27(3), 589-601. (TCI : CHECO เกณฑ์ข้อ 13) 
2.3 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

 ไม่มี 
 2.4 หนังสือหรือต ารา 

1. อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ ภาขวัญ ริยาพันธ์ และนิฟาตมะห์ มะกาเจ. (2562), คณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา. 
ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.  

   (362 หน้า : ISBN 978-616-478-331-7 : CHECO เกณฑ์ข้อ 8) 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=13403210700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55375779000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55546360000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57206238524&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061655676&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Makaje&st2=&sid=2a510f4ecb4870696505ecfecfb9112d&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Makaje%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061655676&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Makaje&st2=&sid=2a510f4ecb4870696505ecfecfb9112d&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Makaje%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/4000149607?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/4000149607?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57203683435&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=14044398400&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=13403210700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57203679645&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85052664813&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Makaje&st2=&sid=2a510f4ecb4870696505ecfecfb9112d&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Makaje%29&relpos=3&citeCnt=1&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85052664813&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Makaje&st2=&sid=2a510f4ecb4870696505ecfecfb9112d&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Makaje%29&relpos=3&citeCnt=1&searchTerm=
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ชื่อ-สกุล    นูริน  ดือเร๊ะ  
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

วท.ม. (วิธีวิทยาการวิจัย) 
ปร.ด. (วิธวีิทยาการวิจัย) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-403 การฝึกประสบการณ์ 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
747-212 หลักสถิติ 
747-221 ความน่าจะเป็น 
747-231 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ 
747-325 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 
747-332 แผนแบบการทดลอง 
747-335 เทคนิคการพยากรณ์ 
747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์  
747-437 การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ 
747-441 กราฟิกและการน าเสนอส าหรับสถิติ 

2. ผลงานวิชาการ 
 2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1.  Lim, A., Taufik, M.R., Tongkumchum, P. and Dureh, N. (2020). Comparison of Different 
Superviesed Machine Learning Algorithms for the Prediction of Tuberculosis Mortality. 
Advance and Applications in Statistics, 62(2). doi: 10.17654/AS062020185. (ISI : CHECO 
เกณฑ์ข้อ 12) 

2. Sae-Tae, N., Lim, A. and Dureh, N. (2020). Determinants of Severe Injury and Mortality 
 from Road Traffic Accidents among Motorcycle and Car Users in Southern Thailand. 
International Journal of Injury Control and Safety Promotion. 
doi:10.1080/17457300.2020.1774616. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

3. Dureh, N. and Tongkumchum, P. (2019). A Comparison of Logistic Regression and 
Machine Learning Algorithm Applied to Zero Counts Data in Contingency Tables. 
Advance and Applications in Statistics, 55(1), 67-76. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

4.  Suwanro, S., Tongkumchum, P., Choonpradub , C., Ma-a-lee, A. and Dureh, N. (2018). 

Socio-economic status of youth non-participation in Yala province: Population-based 
study using Thailand 2000 census data. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(1), 129-
34. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

1. Taufik, M.R., Lim, A., Tongkumchum, P., Dureh, N. Predicting TB Death Using Decision 

Tree Model in Reliable Mortality Data. International Conference on Applied Statistics 

(ICAS), 24-26 October 2018. Bangkok, Thailand. 84-88. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/24523151
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2. Taufik, M.R., Lim, A, Tongkumchum, P., Dureh, N. Predicting TB Death Using Logistics 

Regression and Decision Tree on VA Data. 5thInternational Conference on Research, 

Implementation and Education of Mathematics and Science, 7-8 May 2018. 

Yogyakarta, Indonesia. M7-M14. 

3. Taufik, M.R., Lim, A., Tongkumchum, P., Dureh, N. Forecasting of Dow Jones Industrial 

Average by Using Wavelet Fuzzy Time Series and ARIMA. Proceedings 2nd ISI Regional 

Statistics Conference, 20-24 March 2017. Bali, Indonesia. 419-425. 

2.3 หนังสือหรือต ารา 
 ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล     ทัดดาว ปานสมบัติ 
วุฒิการศึกษา    B.S (Computer Science) 
     M.S (Computer Science) 
     Ph.D (Computer Science) 
ต าแหน่งทางวิชาการ   อาจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-391 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
748-121 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
748-122 ความรู้พื้นฐานส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
748-222 ขั้นตอนวิธีและการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
748-333 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
748-411 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 1 
748-412 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 2 
748-431 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 
748-432 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
748-441 ปัญญาประดิษฐ์ 
748-442 การเรียนรู้ของเครื่อง 
748-444 การค้นคืนสารสนเทศ 
748-445 การท าเหมืองข้อมูล 

2. ผลงานวิชาการ 
2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Ningrum, P. K., Pansombut, T., and Ueranantasun, A. (2020). Text mining of online job 
advertisements to identify direct discrimination during job hunting process: a case study 
in Indonesia. PLOS ONE, 15(6), 1-29. doi:10.1371/journal.pone.0233746.  
(ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2. Pansombut, T., Wikaisuksakul, S., Khongkraphan, K. and Phon-on, A. (2019).  
Convolutional neural networks for recognition of lymphoblast cell images. 
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Computational Intelligence and Neuroscience. 2019, 1-12. doi: 10.1155/2019/7519603 
(ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Ma, S., Riyapan, P. and Pansombut, T. Mathematical derivations of the energy function 

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

2.3 หนังสือหรือต ารา 
 ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล  สันธนา  ชัยมนตร ี
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
  Ph.D. (Computer Science) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-401 เตรียมสหกิจศึกษา 
746-402 สหกิจศึกษา 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
748-121 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
748-222 ขั้นตอนวิธีและการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
748-322 ระบบปฎิบัติการและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
748-333 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
748-411 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 1 
748-412 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 2 
748-432 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
748-445 การท าเหมืองข้อมูล 

2. ผลงานวิชาการ 
2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. ชวนัสถ์ เจนการ, อัตชัย เอื้ออนันตสันต์, ณัฐพล แสงอรุณ และ สันธนา ชัยมนตรี. (2562). “การจัดท า
ระบบทดลองการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์และก าหนดมาตรฐานการแลก 
เปลี่ยนข้อมูลและกระบวนการท างานในคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้”. วารสารกระบวนการ
ยุติธรรม, 12(2), 1-25. (TCI : CHECO เกณฑ์ข้อ 9) 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

 ไม่มี 
2.3 หนังสือหรือต ารา 

 ไม่มี 
---------------------------------------------------------------------------- 
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อาจารยป์ระจ า 
ชื่อ-สกุล    กิตติยา คงกระพันธ์ 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
    วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
    ปร.ด. (วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-403 การฝึกประสบการณ์ 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
748-121 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
748-122 ความรู้พื้นฐานส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
748-222 ขั้นตอนวิธีและการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
748-322 ระบบปฎิบัติการและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
748-333 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
748-335 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 
748-336 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
748-341 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 
748-411 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 1 
748-412 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 2 
748-431 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 
748-432 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
748-443 การประมวลผลภาพ 
748-442 ปัญญาประดิษฐ์ 
748-444 การค้นคืนสารสนเทศ 
748-446 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 

2. ผลงานวิชาการ 
2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Khongkraphan, K. (2019). An Efficient Fingerprint Matching by Multiple Reference Points, 
Journal of Information Processing Systems, 15(1), 22-33.  
(ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2. Pansombut, T., Wikaisuksakul, S., Khongkraphan, K. and Phon-on, A. (2019).  
Convolutional neural networks for recognition of lymphoblast cell images. 
Computational Intelligence and Neuroscience, 2019, 1-12. doi: 10.1155/2019/7519603. 
(ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12)   

3. Phon-on, A., Makaje, N., Sama-Ae, A., Khongraphan, K. (2019). An inertial S-iteration 
process. Fixed Point Theory and Applications, 1-14.  doi: 10.1186/s13663-019-0654-7. 
(Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

http://jips-k.org/q.jips?cp=pp&pn=627
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=13403210700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55375779000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55546360000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57206238524&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061655676&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Makaje&st2=&sid=2a510f4ecb4870696505ecfecfb9112d&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Makaje%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061655676&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Makaje&st2=&sid=2a510f4ecb4870696505ecfecfb9112d&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Makaje%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/4000149607?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/4000149607?origin=resultslist
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1. Jareanpon, C., Kiatjindarat, W., Polhome, T. and Khongkraphan, K., “Automatic lyrics 
classification system using text mining technique”, 2018 International Workshop on 
Advanced Image Technology, 2018. 

2. Yusoh, M., Phon-on, A. and Khongraphan, K., “Estimating Motion Blur Parameters with 
Gradient Descent Method”, The 22nd International Computer Science and Engineering 
Conference, 2018. 

2.3 หนังสือหรือต ารา 
 ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    กิตติศักดิ์  ถิ่นพันธุ์  
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) 
    Dr.rer.nat. (Algebra) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-141 แคลคูลัส 1 
746-142 แคลคูลัส 2  
746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร 
746-225 หลักคณิตศาสตร์ 
746-221 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ 
746-321 พีชคณิตนามธรรม 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 

2. ผลงานวิชาการ 
2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Dimitrova, I., Koppitz, J., and Tinpun, K. (2018). On the relative rank of the semigroup of 
orientation-preserving transformations with restricted range. Proceeding of 47th Spring 
Conference of Union of Bulgarian Mathematics Borovets, 109-114. (ไม่อยู่ในฐาน) 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1.  Tinpun, K. The Relative Rank of Transformation Semigroups with Restricted Range on.  a 

Finite Chain, The 15th International Conference of Young Algebraists in Thailand 
( ICYAT2019) , Department of Mathematics, Faculty of Science, Chiang Mai University, 
Chiang Mai, Thailand. 

2. Tinpun, K. The Relative Rank of Various Transformation Semigroups with Restricted Range, 
AAA95 Workshop on General Algebra, Faculty of Mathematics, Physics and Informatics of 
Comenius University Mlynsk´a dolina, 842 48 Bratislava, Slovakia. 

3.  Tinpun, K. On the Relative Ranks of Transformation Semigroups with Restricted Range, 
All Kinds of Mathematics Remind me of You, Conference to celebrate the 70th 
Anniversary of Peter J.  Cameron, Faculty of Sciences (building C6) , University of Lisbon, 
Campo Grande, Lisbon, Portugal. 

https://www.icsec2018.org/
https://www.icsec2018.org/
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2.3 หนังสือหรือต ารา 
   ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    เกรียงศักดิ์  ด าชุม 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
Ph.D. (Computer Science) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-402 สหกิจศึกษา 
746-403 การฝึกประสบการณ์ 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
748-111 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
748-122 ความรู้พื้นฐานส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
748-222 ขั้นตอนวิธีและการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
748-322 ระบบปฎิบัติการและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
748-231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
748-333 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
748-335 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งเซิร์ฟเวอร์ 
748-336 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
748-411 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 1 
748-412 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 2 
748-431 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 
748-442 ปัญญาประดิษฐ์ 
748-446 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 

2. ผลงานวิชาการ 
 2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

ไม่มี 
 2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
  ไม่มี 
 2.3 หนังสือหรือต ารา 

 1. เกรียงศักดิ์ ด าชุม. (2563). การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา Java. ปัตตานี: คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 359 หน้า. ISBN 978-616-271-567-9. (CHECO เกณฑ์
ข้อ 8) 

 2.  เกรียงศักดิ์ ด าชุม. (2560). การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา. ปัตตานี: คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 249 หน้า. ISBN 978-616-271-379-8 (CHECO เกณฑ์ข้อ 7) 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    จารุณี  แซ่หลี 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
    วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
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    ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
748-111 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
748-121 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
748-122 ความรู้พื้นฐานส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
748-221 โครงสร้างข้อมูล 
748-222 ขั้นตอนวิธีและการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
748-223 การจัดการข้อมูล 
748-333 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
748-336 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
748-342 การท าเหมืองข้อมูล 
748-411 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 1 
748-412 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 2 
748-431 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 
748-442 ปัญญาประดิษฐ์ 
748-443 การประมวลผลภาพ 
748-446 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 

2. ผลงานวิชาการ  
2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Muangprathub, J., Kajornkasirat, S., Wanichsombat, A., Saelee, J., Boonjing, V., Saelee, J. 
and Intarasit, A. (2019). A knowledge integrated case-based classifier. International 
journal of software engineering and knowledge engineering, 6(2019), 849-871. (ISI : 
CHECO เกณฑ์ข้อ 12)  

2. Muangprathub, J., Saeliw, A., Kajornkasirat, S., Wanichsombat, A., Saelee, J. and 
Muangon, W. (2018). Medical Diagnostic System on Mobile Application Using 
Association Rule Extraction. Fuzzy Systems and Data Mining IV, 309(1), 532-540. Doi 
10.3233/978-1-61499-927-0-532 (ไม่อยู่ในฐานข้อมูล) 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 

1. Muaเngon, W., Saelee, J., Muangprathub, J., Soonklang, T., Pongpinigpinyo S. and 
Sitdhisanguan K. An Information Retrieval System on Thailand Tourism Community 
Websites. The 10th International Conference on Information Management and 
Engineering, Salford, United Kingdom, September 22 - 24, 2018, 101. 

2.3 หนังสือหรือต ารา 
 ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    ภาขวัญ ริยาพันธ์ 
วุฒิการศึกษา   วท.บ.(คณิตศาสตร์) 
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    วท.ม.(คณิตศาสตร์) 
    MSc.(Applied Mathematics) 
    Ph.D.(Applied Mathematics) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-141 แคลคูลัส 1 
746-142 แคลคูลัส 2  
746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร 
746-242 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์ 
746-348 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง 
746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ 
746-411 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
746-377 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์ 
746-471 การวิจัยด าเนินงาน 

2.  ผลงานวิชาการ  
2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Shuaib, S.E. and Riyapan, P. (2020). A mathematical model to study the effects of 
breastfeeding and vaccination on rotavirus epidemics. Journal of Mathematical and 
Fundamental Sciences, 52(1), 43-65. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2. Chuarkham, K., Intarasit A. and Riyapan, P. (2019). Ruin probability for Hypo-
exponentialclaim in classical risk process with reinsurance. Advances in Differential 
Equations and Control processes, 20(1), 37-51. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

3. Intarasit A., Riyapan, P., Hazanee, A., and Chuarkham, K. (2019). The study of learning 
achievement in active learning for large classroom: A case study of 746-101 
Mathematics in daily life course 2/2017. Journal of Education Khon Kean University,  
42(2). (TCI : CHECO เกณฑ์ข้อ 9) 

4.  Bekoe, C., Pansombut, T., Riyapan, P., Kakchapati, S., Phon-On, A. (2017). Modeling the 
geographic consequence and pattern of dengue fever transmission in Thailand, Journal 
of Research in Health Sciences,17(2): e00378(1)-e00378(5) (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

5. ภาขวัญ ริยาพันธ์ และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. (2560). การจัดเรียงเมล็ดดอกทานตะวันและการบรรจุที่มี
ประสิทธิภาพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 27(2), 393-403. (TCI : CHECO เกณฑ์ข้อ 
13) 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Ma, S., Riyapan, P. and Pansombut, T. (2561).  Mathematical derivations of the energy 

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

2.3 หนังสือหรือต ารา 
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1. อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ ภาขวัญ ริยาพันธ์ และนิฟาตมะห์ มะกาเจ. (2562), คณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา. 
ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 

    362 หน้า. ISBN 978-616-478-331-7 (CHECO เกณฑ์ข้อ 8) 
---------------------------------------------------------------------------- 

ชื่อ-สกุล    ภัทราวรรณ  ทองค าชุม 
วุฒิการศึกษา   วท.บ.(ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ 
    พบ.ม.(สถิติประยุกต)์ 
    Ph.D.(Statistics) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

747-213 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติและการค านวณ 
747-325 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 
747-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 
747-332 แผนแบบการทดลอง 
747-335 เทคนิคการพยากรณ์ 
747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์  
747-433 ระเบียบวิธีวิจัย 
747-436 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 

2. ผลงานวิชาการ  
    2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Laipaporn, J. and Tongkumchum, P. (2020). The time-varying correlation estimator using 
the natural cubic spline volatility, Advances and Applications in Statistics, 62(1), 79-95. 
(ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2. Buya, S., Tongkumchum, P. and Owusu, B.E. (2020). Modelling of land-use change in 
Thailand using binary logistic regression and multinomial logistic regression. Arabian 
Journal of Geosciences, 13, 437. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

3. Lee, B., Tongkumchum, P. and McNeil, D. (2020). Forecasting monthly world tuna prices 
with a plausible approach, Songklanagarin Journal of Science and  Technolology, 42(2), 
398-405. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

4. Lim, A., Taufik, M.R., Tongkumchum, P. and Dureh, N. (2020). Comparison of Different 
Superviesed Machine Learning Algorithms for the Prediction of Tuberculosis Mortality. 
Advance and Applications in Statistics, 62(2), 185-201. doi: 10.17654/AS062020185. (ISI : 
CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

5. Tentsho, K., McNeil, N. and Tongkumchum, P. (2019). Examining timely graduation rates 
of undergraduate students. Journal of Applied Research in Higher Education, 11(2), 199-
209. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

6. Bhusal, M., Gautam, N., Lim, A and Tongkumchum, P. (2019). Factors associated with 
stillbirth among pregnant women in Nepal. Journal of Preventive Medicine and Public 
Health, 52(3), 154-160. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 
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7. Dureh, N. and Tongkumchum, P. (2019). A Comparison of Logistic Regression and 
Machine Learning Algorithms Applied to Zero Counts Data in Contigency Tables. 
Advances and Applications in Statistics, 55(1), 67-76. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

8. Sharma, P., Ueranantasun, A., Tongkumchum, P., and Eso, M. (2019). Modelling of 
Chlorophyll-a Concentration Patterns from Satellite Data Using Cubic Spline Function in 
Pattani Bay, Thailand. Nature Environment and Pollution Technology, 18(3), 1053-1062. 
(Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

9. Tentsho1, K., McNeil1, R. and Tongkumchum, P. (2019). Determinants of University 
Dropout: A Case of Thailand. Asian Social Science, 15(7), 49. doi:10.5539/ass.v15n7p49. 
(Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

10. Suwanro, S., Tongkumchum, P., Choonpradub, C., Ma-a-lee, A., and Dureh, N. (2018). 
Socio-economic status of youth non-participation in Yala province: Population-based 
study using Thailand 2000 census. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39, 129-134. 
(Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

11. Ma-a-lee A., Pipatjaturon N., and Tongkumchum, P. (2018). Correcting misreported 
multinomial outcome based on logistic regression model with application to stroke 
mortality data in Thailand. Walailak Journal of Science and Technology, 15(5), 397-408. 
(Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

12. Sharma, I., Ueranantasun and Tongkumchum, P. (2018). Modeling of satellite data to 
identify the seasonal patterns and trends of vegetation index in Kathmandu valley, 
Nepal from 2000 to 2015. Jurnal Teknologi, 80(4), 125-133. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

13. Watthanapradith, M. and Tongkumchum, P. (2018). Impeding factors in completing a 
doctoral degree: analysis of a survey. Academic Services Journal Prince of Songkla 
University, 29(2), 86-95. (TCI : CHECO เกณฑ์ข้อ 9) 

14. Farida, F Phon-on, A., Makaje, N., Tongkumchum, P. and Laipaporn, J. (2018). Natural 
Cubic Spline Model for Estimating Volatility. International Journal on Advanced Science, 
Engineering and Information Technology, 8(4), 1085-1090. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

15. Sharma, I., Tongkumchum, P. and Ueranantasun, A. (2018). Modeling of Land Surface 
Temperatures to Determine Temperature Patterns and Detect their Association with 
Altitude in the Kathmandu Valley of Nepal. Chiang Mai University Journal of Natural 
Sciences, 17(4), 275-288. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

16. Pipatjaturon, N., Tongkumchum, P. and Ueranantasan, A. (2017). Estimating lung cancer 
deaths in Thailand based on verbal autopsy study in 2005. Pertanika Journal of Social 
Science and Humanities, 25(2), 469-478. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

17. Kattel, S., McNeil, N. and Tongkumchum, P. (2017). Social determinants of linear growth 
among under five years children in Nepal. Pertanika Journal of Social Science and 
Humanities, 25(2), 851-860. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

18. Awang, H., Tan, L.Y., Mansor, N., Tongkumchum, P. and Eso, M. (2017). Factors related to 
successful return to work following multidisciplinary rehabilitation. Journal Rehabilitation 
Medicine, 49, 520-525. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 



149 
 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Laipaporn J. and Tongkumchum, P. The Use of Information Criteria for Selecting 

Number of Knots in Natural Cubic Spline Volatility Estimation. INTERNATIONAL 

CONFERENCE ON APPLIED STATISTICS (ICAS) 2018, 24-26 October 2018,  Centra by 

Centara, Government Complex Hotel & Convention, Bangkok, Thailand. 

2. Wongpairin, A. and Tongkumchum, P. Factors Associated with Medical Cost and 

Comparing between Linear Regression and Neural Network which Predicting Medical 

Cost among Adult Pneumonia. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED STATISTICS 

(ICAS) 2018, 24-26 October 2018,  Centra by Centara, Government Complex Hotel & 

Convention, Bangkok, Thailand. 

3. Prohmpetch, W., Tongkumchum, P, McNeil, D. McNeil, N. and Detdee, S. Complicated 

Grief and Posttraumatic Stress Disorder in Bereaved Widows from the Civil Unrest in 

Thailand’s Deep South. INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED STATISTICS (ICAS) 

2018, 24-26 October 2018,  Centra by Centara, Government Complex Hotel & 

Convention, Bangkok, Thailand. 

2.3 หนังสือหรือต ารา 
ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    มายือนิง   อิสอ 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
    วท.ม. (วิธีวิทยาการวิจัย)  
    ปร.ด. (วิธวีิทยาการวิจัย)  
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
747-212 หลักสถิติ 
747-213 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติและการค านวณ 
747-221 ความน่าจะเป็น 
747-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 
747-325 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 
747-335 เทคนิคการพยากรณ์ 
747-336 ตัวแบบเชิงสถิติ 
747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์  
747-411 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 
747-444 การรู้จ ารูปแบบเชิงสถิติ  
747-436 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 

2. ผลงานวิชาการ 
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 2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Eso, M., McNeil, R. and Masamae, A. (2020). Factors Associated with Severe Violent 

Events in the Southernmost Provinces of Thailand. Advances and Applications in 

Statistics, 63(1), 59-74. (New edtion of Thomson Reuters: Web of Science : CHECO เกณฑ์

ข้อ 12) 

2. Lee, B., Eso, M., Lim, A. and McNeil, D. (2019). Can crude oil prices predict world tuna 
prices?. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 42(6), 1221-1226. (Scopus : 
CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

3. Owusu, B.E., McNeil, R. and Eso, M. (2019). Statistical modelling of 5-day average rainfall 
in Australia during 1950-2013. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 41(4), 
870-878. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

4. Ueranantasun, A., Tongkumchum, P., Eso, M. and Sharma, P. (2019). Modelling of 
Chlorophyll-a Concentration Patterns from Satellite Data using Cubic Spline Function in 
Pattani Bay, Thailand. Nature Environment and Pollution Technology, 18(3), 1053-1062. 
(Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

5. Makond, B. and Eso, M. (2019). Predictive Models for Classifying the Outcomes of 
Violence: Case Study for Thailand’s Deep South. Advances in Decision Sciences, 23(3), 
56-92. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

6. Kuning, M., Chesoh, S., Srisuan, K., Taufik, M.R., Sharma, P., Panatnachee, S. and Eso, M. 
(2018). Attitude and Management of Second-Hand Products in Developing Countries. 
Academic Services Journal. Prince of Songkla University, 29(3), 162-169. (TCI : CHECO 
เกณฑ์ข้อ 9) 

7. Awang, H., Tan, L.Y., Mansor, N., Tongkumchum, P. and Eso, M. (2017). Factors Related to 
Successful Return to Work Following Multidisciplinary Rehabilitation. Journal of 
Rehabilitation Medicine, 49, 520–525. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Masamae, A., McNeil, R. and Eso, M. Unrest in the Three Southernmost Provinces of 

Thailand. The 9th National and International Graduate Study Conference “Innovation 
and Creativity for Sustainable Development” June 13-14, at The Art and Cultural Center 
Commemorating the Sixth Cycle Birthday Anniversary of His Majesty the King, Nakhon 
Pathom, Thailand, Organized by Graduate School, Silpakorn University. 

2. Eso, M., McNeil, N. and Damchoom, K.  Violent conflict related to women and children 
in southernmost provinces of Thailand. International Conference in Mathematics and 
Applications (ICMA-MU 2018) 16-18 December 2018 at the Century Park Hotel, Bangkok, 
Thailand. 

3. Kesuma, Z. M., Rahayu, L. Eso, M. Rasudin, and Saputra, R.  Risk Factor for Mortality of 
Children among Victims in Southern Thailand. The 8th Annual International Conference 
(AIC) Syiah Kuala University at the Academic Activity Center, Syiah Kuala University, 
Banda Aceh, Indonesia, on September 12-14, 2018. 
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4. Panatnachee, S., Kuning, M., McNeil, N. and Eso, M. Impact of violent conflict incidents 
on women, children, and elderly in Southern Thailand. National academic meeting: 2nd 
international peace day “50 PSU anniversary peace for social”, 21 September 2017, 
room 3409, building FMS, Faculty of Management Sciences and Institute for Peace 
Studies, Prince of Songkla University. 

2.3 หนังสือหรือต ารา 
 ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    รัตติกานต์ แซ่ลิ่ม 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-141 แคลคูลัส 1 
746-142 แคลคูลัส 2  
746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร 
746-242 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์ 
746-272 ทฤษฎีการคณนาเบื้องต้น 
746-345 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข 
746-354 เรขาคณิต 
746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ 
746-391 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์  

2. ผลงานวิชาการ 
 2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Saelim, R., Musikasuwan, S. and Chetae, N. (2020). Land Surface Temperature Changes 
in Songkhla, Thailand from 2001 to 2018. Naresuan Unversity Journal of Science and 
Technology, 28(3), 39-45. (TCI : CHECO เกณฑ์ข้อ 13) 

2. Phon-On, A. and Saelim, R., (2019). Quadratic Polynomials with Rational Roots and Integer 
Coefficients in Arithmetic Progression. Thai Journal of Mathematics, 17(2), 293-303. (ISI : 
CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

 2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Saelim, R. Application of Monte Carlo Method on Parameter Estimates for Merton-Jump 

Diffusion Model: Evidence from Thai Natural Rubber Prices, 7th International Conference 
on High Performance Scientific Computing: Modeling, Simulation and Optimization of 
Complex Processes, Hanoi, Vietnam, 19-23 March 2018. 
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2. Saelim, R.  Modeling Land Surface Temperature Change in South China from 2000 to 
2018, International Conference in Mathematics and Applications, Bangkok, Thailand, 16-18 
December 2018. 

 2.3 หนังสือหรือต ารา 
 ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    ฤสา แม็คแนล 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
    M.APP.STATS 

Ph.D. (Statistics) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
747-212 หลักสถิติ 
747-221 ความน่าจะเป็น 
747-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 
747-336 ตัวแบบเชิงสถิติ 
747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์  
747-411 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 
747-433 ระเบียบวิธีวิจัย 
747-436 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 
747-441 กราฟิกและการน าเสนอส าหรับสถิติ 

2. ผลงานวิชาการ  
2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Pongsiri, N., McNeil, R., Chuai-Aree, S. (2020). Trends in tidal levels and mean sea 
level in Gulf of. Thailand Ocean Science Journal. doi.org/10.1007/s12601-019-1.  
(ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2. Munawar, Prasetya, T.A.E., McNeil, R., Jani, R. (2020). Prattern and trend of Land 
Surface Temperature Change on New Guinea Island. Pertanika Journal of Social 
Science, 28(4), 1517-1529. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

3. Owusu, B.E., McNeil, N. (2019). Statistical Modelling of 5-day average rainfall 
probability of occurrence in Australia during 1950-2013. Environmental Earth Sciences, 
78-66. doi.org/10.1007/s12665-019-8061-2. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

4. Prashanth, G., McNeil, N., Owusu, B.E. (2019). Statistical Modelling of 4-hourly Wind 
Patterns in Calcutta, India. Nature Environment and Pollution Technology, 18(1), 73-
80. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

5. Tentsho, K., McNeil, N., Tongkumchum, P. (2019). Examining timely graduation rates of 
undergraduate students. Journal of Applied Research in Higher Education, 11(2), 199-
209. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

http://dx.doi.org/10.1007/s12601-019-1


153 
 

6. McNeil, N., Chuai-aree. S., Musikasuwan, S., and Owusu, B. E. (2019). Statistical Analysis 
of Solar Radiation in Southern Thailand. Nature Environment & Pollution Technology, 
18(2), 543-548. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

7. Owusu, B.E., McNeil, N., Eso, M. (2019). Statistial modelling of 5-day average rainfall in 
Australia during 1950-2013. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 41(4), 
870-878. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

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

9. Me-ead, C., McNeil, N. (2019). Pattern and Trend of Night Land Surface Temperature 
in Africa. Scientific Reports, 9(18302) doi: 101038/s41598-019-54703-z. (ISI : CHECO 
เกณฑ์ข้อ 12) 

10. Owusu, B.E., McNeil, N. (2018). Statistical Modelling of Daily Rainfall Variability 
Patterns in Australia. Pertanika Journal of Science and Technology, 26(2), 691-706. (ISI 
: CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

11. Kattel, S., McNeil, N., Tongkumchum, P. (2017). Social Determinants of Linear Growth 
among under Five Years Children in Nepal. Pertanika Journal of Social Science and 
Humanity, 25(2), 851-860. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2.2 บทความงานวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
 ไม่มี 
 
 

2.3 ต าราหรือหนังสือ 
 ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    ศิริเพ็ญ วิกัยสุขสกุล 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (ศาสตร์คอมพิวเตอร์) 
    M.Sc. (Computer and Information Networks) 
    Ph.D. (Electronic Systems Engineering) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-403 การฝึกประสบการณ์ 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
748-121 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
748-222 ขั้นตอนวิธีและการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
748-321 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งไคลเอ็นท์ 
748-322 ระบบปฎิบัติการและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 
748-333 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
748-411 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 1 
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748-412 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 2 
748-442 ปัญญาประดิษฐ์ 
748-443 การประมวลผลภาพ 
748-444 การค้นคืนสารสนเทศ 

2. ผลงานวิชาการ  
2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Pansombut, T., Wikaisuksakul, S., Khongkraphan, K. and Phon-on, A. (2019).  
Convolutional neural networks for recognition of lymphoblast cell images. 
Computational Intelligence and Neuroscience, 1-12. doi: 10.1155/2019/7519603.  
(ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12)  

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
 ไม่มี 

    2.3 หนังสือหรือต ารา 
 ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ชื่อ-สกุล    สมพร ช่วยอารีย์ 
วุฒิการศึกษา   วท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
    วท.ม.(วิทยาการคณนา) 
    Dr. rer. nat. (Applied Mathematics)  
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-272 ทฤษฎีการคณนาเบื้องต้น 
746-351 ตรรกศาสตร์วิภัชนัย 
746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ 
746-411 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
746-476 เทคนิคออฟติไมซ์ 
747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์  

2. ผลงานวิชาการ  
2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Pongsiri, N., McNeil, R., Chuai-Aree, S. (2020). Trends in tidal levels and mean sea level 
in Gulf of Thailand. Ocean Science Journal, doi.org/10.1007/s12601-019.  
(ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12)  

2. McNeil, N., Chuai-aree. S., Musikasuwan, S., Owusu, B. E. (2019). Statistical Analysis of 
Solar Radiation in Southern Thailand. Nature Environment & Pollution Technology, 
18(2), 543-548. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 
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3. Bahtiar, S., Chuai-Aree, S., Busaman, A. (2018). A numerical algorithm and visualization 
software for flood simulation in urban area: A case study of West Jakarta, Indonesia, 
International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 12, 147-153. (Scopus : 
CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Chuai-Aree, S., Siripant, S., Jäger, W., Bock, H. G. (2018). Fast Algorithm for Hourly Solar 

Energy Map Approximation Using Satellite Image Processing and Applications, 7th 
Intern. Conf. on High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2018), March 19-
23, Hanoi, Vietnam, 2018. 

2. Mahyeng, M., Chuai-Aree, S. and McNeil, N.(2018). Statistical Modeling for Wind 
Direction and Velocity in Utradith, Thailand, 7th Intern. Conf. on High Performance 
Scientific Computing (HPSCHanoi 2018), March 19-23, Hanoi, Vietnam, 2018. 

3. Musikasuwan, S.,  Chuai-Aree, S. and McNeil, N. (2018). The Performance of Non-
Stationary Fuzzy Systems on Mackey-Glass Time-Series Prediction, 7th Intern. Conf. on 
High Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2018), March 19-23, Hanoi, 
Vietnam, 2018. 

4. Ulfah, S., Chuai-Aree, S. and Bekoe, C. (2018). 2D Advection-diffusion Model for 
Simulation and Visualization The Distribution of Air Pollution, 7th Intern. Conf. on High 
Performance Scientific Computing (HPSCHanoi 2018), March 19-23, Hanoi, Vietnam, 
2018. 

 2.3 หนังสือหรือต ารา 
 ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    สล้าง มุสิกสุวรรณ 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
    M.Sc. (Software Engineering) 
    Ph.D. (Computer Science) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-411 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์  
748-121 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น 
748-221 โครงสร้างข้อมูล 
748-222 ขั้นตอนวิธีและการวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
748-223 การจัดการข้อมูล 
748-333 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 
748-111 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
748-411 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 1 
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  748-412 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 2 
  748-446 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 

2. ผลงานวิชาการ  
2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Saelim, R., Musikasuwan, S., and Chetae, N. (2020). Land Surface Temperature Changes 
in Songkhla, Thailand from 2001 to 2018. Naresuan Unversity Journal of Science and 
Technology, 28(3), 39-45. (TCI : CHECO เกณฑ์ข้อ 13) 

2. Musikasuwan, S., and Septiarini, T. W. (2020). Forecasting Indonesia Stock Exchange 
(IDX) Composite Using Fuzzy Time Series Methods. International Journal of Innovative 
Science and Research Technology, 5(3), 1349-1356. (Google Scholar : CHECO เกณฑ์ข้อ 
12) 

2. McNeil, N., Chuai-aree. S., Musikasuwan, S., and Owusu, B. E. (2019). Statistical Analysis 
of Solar Radiation in Southern Thailand. Nature Environment & Pollution Technology, 
18(2), 543-548. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

3. Septiarini, T. W., and Musikasuwan, S. (2018). Investigating the performance of ANFIS 
model to predict the hourly temperature in Pattani, Thailand. Journal of Physics: 
Conference Series, 1-10.  doi:10.1088/1742-6596/1097/1/012085.  
(Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 11) 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Septiarini, T. W., Musikasuwan, S. Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) for 

Predicting the Hourly Temperature in Pattani, Thailand. The International Conference 
on Applied Statistics, 24-26 October 2018, Bangkok, Thailand. 

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

2.3 หนังสือหรือต ารา 
 ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    อนิรุทธ ผลอ่อน 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
    วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
    Ph.D. (Pure Mathematics) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-141 แคลคูลัส 1 
746-142 แคลคูลัส 2  
746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร 
746-225 หลักคณิตศาสตร์ 
746-243 คณิตวิเคราะห์ 1 
746-344 ทอพอโลยีเบื้องต้น 
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746-346 คณิตวิเคราะห์ 2 
746-377 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์ 
746-391 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
746-401 เตรียมสหกิจศึกษา 
746-402 สหกิจศึกษา 
746-403 การฝึกประสบการณ์ 
746-441 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน 
746-476 เทคนิคออฟติไมซ์ 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 

2. ผลงานวิชาการ  
2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Phon-On, A. and Sama-Ae, A. (2021). Bound conditions on n- polynomials whose 
coefficients, roots and critical points are integers, Songklanakarin J. Sci. Technol,  
43(2), 356-363. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2. Phon-On, A., Saelim, R., (2019). Quadratic Ploynomials with Rational Roots and Integer 
Coefficients in Arithmetic Progression. Thai Journal of Mathematics, 17(2), 293-303. (ISI : 
CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

3. Phon-on, A., Makaje, N., Sama-Ae, A., Khongraphan, K. (2019). An inertial S-iteration 
process. Fixed Point Theory and Applications, 1-14.  doi: 10.1186/s13663-019-0654-7. 
(Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

4. Sama-Ae, A., and Phon-On, A. (2019). Total curvature and some characterizations of 
cloased curves in CATk spaces. Geometriae Dedicata, 199(1), 281-290. (ISI : CHECO 
เกณฑ์ข้อ 12) 

5. Pansombut, T., Wikaisuksakul, S., Khongkraphan, K. and Phon-on, A. (2019).  
Convolutional neural networks for recognition of lymphoblast cell images. 
Computational Intelligence and Neuroscience, 2019, 1-12. doi: 10.1155/2019/7519603. 
(ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12)  

6. Farida, Makaje, N., and Phon-On, A. (2019). A simplified approach to estimating 
parameter of the GARCH (1, 1) model. Applied Science and Engineering Progress, 12(3), 
158-163. doi: 10.14416/j.asep.2019.06.001. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

 2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
ไม่มี 

 2.3 หนังสือหรือต ารา 
1. Aniruth Phon-On. (2561). Introduction to Real Analysis. Pattani: Division of Educational 

Technology, Prince of Songkla University. (236 หน้า : ISBN 978-616-478-336-2 : CHECO 
เกณฑ์ข้อ 7) 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=13403210700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55375779000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55546360000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57206238524&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061655676&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Makaje&st2=&sid=2a510f4ecb4870696505ecfecfb9112d&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Makaje%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061655676&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Makaje&st2=&sid=2a510f4ecb4870696505ecfecfb9112d&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Makaje%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/4000149607?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/4000149607?origin=resultslist
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ชื่อ-สกุล  อนุรักษ์ บูสะมัญ 
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
  วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา) 
  วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์และวิทยาการคณนา) 
ต าแหน่งวิชาการ  อาจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-141 แคลคูลัส 1 
746-142 แคลคูลัส 2  
746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร 
746-272 ทฤษฎีการคณนาเบื้องต้น 
746-341 แคลคูลัสขั้นสูง 
746-343 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์  
746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ 
746-378 คณิตศาสตร์บูรณาการ 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
746-471 การวิจัยด าเนินงาน 

2. ผลงานวิชาการ 
2.1  บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  

1. Busaman, A., Mekchay, K., Siripant, S., Chuai-Aree, S. and McNeil, R. (2019). Testing an 
adaptive grid-based first order finite volume scheme for dam-break simulation. 
Advances and Applications in Statistics, 59, 55-73.  
(ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2. Bahtiar, S., Chuai-Aree, S. and Busaman, A. (2018). A numerical algorithm and 
visualization software for flood simulation in Urban Area: A case study of west Jakarta, 
Indonesia. International Journal of Circuits, Systems and Signal Processing, 12, 147-153. 
(Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2.2  ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Busaman, A., Chuai-Aree, S. and Musikasuwan, S. Simulation and modeling of Mae Suai 

Dam Break. International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 
2018), 16-18 December 2018, Bangkok, Thailand. 

2.3  หนังสือหรือต ารา 
 ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
 
ชื่อ-สกุล   อภิรดี แซ่ลิ่ม 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (วาริชศาสตร์) 
     วท.ม. (ระบาดวิทยา) 
    ปร.ด. (วิธวีิทยาการวิจัย) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 

https://www.researchgate.net/publication/337583847_TESTING_AN_ADAPTIVE_GRID-BASED_FIRST_ORDER_FINITE_VOLUME_SCHEME_FOR_DAM-BREAK_SIMULATION
https://www.researchgate.net/publication/337583847_TESTING_AN_ADAPTIVE_GRID-BASED_FIRST_ORDER_FINITE_VOLUME_SCHEME_FOR_DAM-BREAK_SIMULATION
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1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
747-221 ความน่าจะเป็น 
747-213 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติและการค านวณ 
747-231 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ 
747-325 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 
747-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 
747-336 ตัวแบบเชิงสถิติ 
747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์  
747-411 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 
747-436 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 
747-437 การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ 
747-441 กราฟิกและการน าเสนอส าหรับสถิติ 

2. ผลงานวิชาการ 
2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Wongsai, N., Wongsai, S., Lim, A., McNeil, D. and Huete, A.R. (2020). Impacts of spatial 
heterogeneity patterns on long-term trends of Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer (MODIS) land surface temperature time series. Journal of Applied 
Remote Sensing, 14(1), 014513-1-014513-20. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2. Hiwot, D.T., Lim, A., Ma-a-Lee, A., Bundhamcharoen, K. and Makka, N. (2020). 
Prediction of HIV mortality in Thailand using three data sets from the National AIDS 
Program Database. Sains Malaysiana, 49(19), 153-158. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

3. Lim, A., Taufik, M.R., Tongkumchum, P. and Dureh, N. (2020). Comparison of Different 
Superviesed Machine Learning Algorithms for the Prediction of Tuberculosis Mortality. 
Advance and Applications in Statistics, 62(2), 185-201. doi: 10.17654/AS062020185. (ISI : 
CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

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

5. Prasetya, T.A.E., Munawar, Chesoh, S., Lim, A. and McNeil, D. (2020). Systematic 
measurement of temperature change in Sumatra Island: 2000-2019 MODIS data study. 
Journal of Climate Change, 6(1), 1-6. doi: 10.3233/JCC200001. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 
12) 

6. Bhusal, M., Gautam, N., Lim, A. and Tongkumchum, P. (2019). Factors associated with 
stillbirth among pregnant women in Nepal. Journal of Preventive Medicine & Public 
Health, 52, 154-160. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 
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7. Sapkota, S., Chaimongkol, L. and Lim, A. (2019). High prevalence of undernutrition among 
preschool children in Pattani Province, southern Thailand. Malaysian Journal of Nutrition, 
24(4), 551-558. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

8. Hue, H.T.T., Pradit, S., Lim, A., Nitiratsuwan, T., Jualaong, S., Kobkeatthawin, T. and Azad 
S.M.O. (2019). The correlation between fish catch landing and rainfall, air temperature in 
the Songkhla Lake, Thailand. Ecology, Environment and Conservation, 25(3), 1129-1136. 
(Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

9. Gautam, N., Lim, A. and Ueranantasun, A. (2019). Demographic and Regional Trends of 
Smoking among Thai Females from 1986 to 2014. Epidemiology Biostatistics and Public 
Health, 16(3), e13072-1- e13072-6. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

10. Kraonual, S., Lim, A., Ueranantasun, A. and Kakchapati, S. (2019). Patient and injury 
characteristics associated with road traffic mortality in general hospitals in southern 
Thailand. Asian Biomedicine, 13(2), 71-77. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

11. Owusu, B.A., Lim, A., Makaje, N., Sama-Ae, A., Owusu, B.E. and Arbu, N. (2018). Age-specific 
fertility rate projections in West Africa. Journal of Population and Social Studies. 26(2), 
119-127. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

12. Owusu, B.A., Lim, A., Makaje, N., Wobil, P. and Sama-Ae, A. (2018). Neonatal mortality 
at the neonatal unit: the situation at a teaching hospital in Ghana. African Health 
Science, 18(2), 369-377. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

13. Gautam, N., Ueranantasun, A. and Lim, A. (2018). The models of age-specific mortality 
rates and their patterns from female total population counts. Journal of Population and 
Social Studies, 26(3), 235 -247. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

14. Sae-Tae, N, Lim, A., Kakchapati, S. and Ueranantasun, A. (2018). Hospital reported factors 
associated with mortality among road traffic accident victims in Southern Thailand. The 
Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 49(4), 717-726. (ISI : 
CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

15. Hue, H.T.T, Pradit, S., Lim, A., Goncalo, C. and Nitiratsuwan, T. (2018). Shrimp and fish 
catch landing trends in Songkhla Lagoon, Thailand during 2003-2016. Applied Ecology and 
Environmental Research, 16(3), 3061-3078. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

16. Hue, H.T.T, Pradit, S., Jarunee, C., Lim, A., Nitiratsuwan, T. and Goncalo, C. (2018). Physical 
properties of three Songkhla Lagoon fish species in the lower Gulf of Thailand during and 
after the monsoon season. Applied Ecology and Environmental Research, 16(5), 6113-
6127. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

17. Arisanti, R., Notodiputro, K.A., Sadik, K. and Lim, A. (2017). Bias reduction in estimating 
variance components of phytoplankton existence at Na Thap River based on logistics 
linear mixed models. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 58. 
doi: 10.1088/1755-1315/58/1/012014. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

18. Guragain, A.M., Paudel, B.K., Lim, A., and Choonpradub, C. (2017). Adolescent marriage 
in Nepal: A subregional level analysis Marriage and Family Review, 53(4), 307-319. 
(Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1088%2F1755-1315%2F58%2F1%2F012014
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2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Sukkhum, S., Lim, A., Saelim, R. and Ingviya, T. Seasonal patterns and trends of air 

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

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

3. Lim, A. On the statistical analysis of air pollution data. International Conference on 
Applied Statistics 2018 (ICAS-2018) 24th – 26th October (2018), Bangkok, Thailand.  

4. Klinjun, N., Lim, A., Wanishsakpong, W. and Notodiputro, K.A. On Modeling Transport 
Accident Deaths in Thailand based on Poisson distributions. ISI Regional Statistics 
Conference 2017 (ISI RSC 2017) 20th – 24 March 2017, Bali, Indonesia. 

5. Lim, A. Demographic and regional prevalence and trends of smoking in Thai females. 
International Conference: Innovations in Biological and Chemical Science (ICIBCS-2017) 
21st – 22nd December 2017, Faizpur, India. 

2.3  หนังสือหรือต ารา 
ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ 
วุฒิการศึกษา   วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
    M.Eng.Sc. (Electrical Engineering) 

ปร.ด. (วิธวีิทยาการวิจัย) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
1.  ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
747-213 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติและการค านวณ 
747-231 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ 
747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์  
747-437 การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ 

2.  ผลงานวิชาการ 
2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Sapkota, N., Gautam, N., Lim, A., and Ueranantasun, A. (2020). Estimation of Under-5 
Child Mortality Rates in 52 Low-migration Countries. Child Health Nursing Research, 
26(4), 463-469. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 
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2. Ningrum, P. K., Pansombat, T., and Ueranantasun, A. (2020). Text mining of online job 
advertisements to identify direct discrimination during job hunting process: A case 
study in Indonesia. PLOS ONE, 15(6), e0233746. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

3. Kraonual, S., Lim, A., Ueranantasun, A., and Kakchapati, S. (2019). Patient and Injury 
Characteristics Associated with Road Traffic Mortality in General Hospitals in Southern 
Thailand. Asian Biomedicine, 13(2), 71-77. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

4. Gautam, N., Lim, A., and Ueranantasun, A. (2019). Demographic and Regional Trends of 
Smoking among Thai Females from 1986 to 2014. Epidemiology, Biostatistics and 
Public Health, 16(3), e13072-1-e13072-6. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

5. Sharma, P., Ueranantasun, A., Tongkumchum, P., and Eso, M. (2019). Modelling of 
Chlorophyll-a Concentration Patterns from Satellite Data Using Cubic Spline Function 
in Pattani Bay, Thailand. Nature Environment and Pollution Technology, 18(3), 1053-
1062. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

6. Sharma, I., Tongkumchum, P., and Ueranantasun, A. (2018). Modeling of Land Surface 
Temperature to Determine Temperature Patterns and Detect their Association with 
Altitude in the Kathmandu Valley of Nepal. Chiang Mai University Journal of Natural 
Sciences, 17(4), 275-288. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

7. Sae-Tae, N., Lim, A., Kakchapati, S., and Ueranantasun, A. (2018).  Hospital Reported 
Factors Associated with Mortality among Road Traffic Accident Victims in Southern 
Thailand. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 49(4), 
717-726. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

8. Gautam, N., Ueranantasun A. and Lim, A. (2018).  The Models of Age-specific Mortality 
Rates and Their Patterns from Female Total Population Counts. Journal of Population 
and Social Studies, 26(3), 235-247. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

9. Sharma, I., Ueranantasun, A. and Tongkumchum, P. (2018). Modeling of Satellite Data to 
Identify the Patterns and Trends of Vegetation Index in Kathmandu Valley, Nepal from 
2000 to 2015, Jurnal Teknologi (Sciences & Engineering), 80(4), 125-133. (Scopus : CHECO 
เกณฑ์ข้อ 12) 

10. Singh, U., Ueranantasun, A., and Kuning, M. (2018). Socio-Demographic Factors 
Associated with Low Birth Weight in Nepal Using Imputation of Missing Determinants. 
Pertanika Journal of Science & Technology (JST), 26(2), 616-625. (Scopus : CHECO 
เกณฑ์ข้อ 12) 

11. Pipatjaturon, N., Tongkumchum, P., and Ueranantasun A. (2017). Estimating Lung Cancer 
Deaths in Thailand Based on Verbal Autopsy Study in 2005. Pertanika Journal of Science 
& Technology, 25(2), 469-478. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

12. Singh, U., Ueranantasun, A. and Kuning M. (2017).  Factors Associated with Low Birth 
Weight in Nepal Using Multiple Imputation. BMC Pregnancy and Childbirth, 17(67), 1-10. 
(ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

13. ชวนัสถ์ เจนการ, ณัฐพล แสงอรุณ, อัตชัย เอื้ออนันตสันต์ และ สันธนา ชัยมนตรี. (2562). การจัดท า
ระบบทดลองการเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์และก าหนดมาตรฐานการ
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แลกเปลี่ยนข้อมูลและกระบวนการทพงานในคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสาร
กระบวนการยุติธรรม, 12(2), 1-25. (TCI : CHECO เกณฑ์ข้อ 13) 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Gautam, N., Lim, A., Ueranantasun, A., & Kuning, M. Trends of Age-Specific Mortality 

Rates for Female in 54 of the World’s Most Populous Countries. Paper presented at The 
2nd ISI Regional Statistics Conference, Bali International Convention Center. Bali, 
Indonesia, March 20-24, 2017. 

2. Sharma, I., Tongkumchum, P., & Ueranantasun, A. Modeling of Temperature Patterns in 
Kathmandu Valley of Nepal from 2000 to 2016. Paper presented at The 2nd ISI Regional 
Statistics Conference Bali International Convention Center. Bali, Indonesia, March 20-24, 
2017. 

   2.3 หนังสือหรือต ารา 
     ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
    วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
    วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-141 แคลคูลัส 1 
746-142 แคลคูลัส 2  
746-343 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์  
746-349 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
746-354 เรขาคณิต 
746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 

2. ผลงานวิชาการ 
 2.1 ผลงานวิจัยประเภทบทความวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Chuarkham, K., Intarasit A. and Riyapan, P. (2019). Ruin probability for Hypo-
exponential claim in classical risk process with reinsurance. Advances in Differential 
Equations and Control processes, 20(1), 37-51. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2. Intarasit A., Riyapan, P., Hazanee, A., and Chuarkham, K. (2019). The study of learning 
achievement in active learning for large classroom: A case study of 746-101 
Mathematics in daily life course 2/2017. Journal of Education Khon Kean University,  
42(2). (TCI : CHECO เกณฑ์ข้อ 9) 

3. Muangprathub, J., Kajornkasirat, S., Wanichsombat, A., Saelee, J., Boonjing, V., Saelee, J. 
and Intarasit, A. (2019). A knowledge integrated case-based classifier. International 
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Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering, 29(6), 849-871. (ISI : 
CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

4. Waeto, S., Chuarkham, K. and Intarasit, A. (2017). Forecasting time series movement 
direction with hybrid methodology. Journal of Probability and Statistics. doi: 10.1155/ 
2017/3174305. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

 2.2 ผลงานวิจัยประเภทบทความวิชาการ 
1. ภาขวัญ ริยาพันธ์ และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. (2560). การจัดเรียงเมล็ดดอกทานตะวันและการบรรจุที่มี

ประสิทธิภาพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 27(2), 393-403. (TCI : CHECO เกณฑ์
ข้อ 13) 

2. นิฟาตมะห์ มะกาเจ และอาทิตย์ อินทรสิทธิ์. (2560). ปัญหาผกผันและการประยุกต์ในด้านการเงิน. 
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 27(3), 589-601. (TCI : CHECO เกณฑ์ข้อ 13) 

 2.3 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
 ไม่มี 
 2.4 หนังสือหรือต ารา 

1. อาทิตย์ อินทรสิทธิ์ ภาขวัญ ริยาพันธ์ และนิฟาตมะห์ มะกาเจ. (2562), คณิตศาสตร์ระดับอุดมศึกษา. 
ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.  

    362 หน้า. ISBN 978-616-478-331-7 (CHECO เกณฑ์ข้อ 8) 
2. อาทิตย์ อินทรสิทธิ์. (2561). คณิตศาสตร์ในการด้านการเงินและการลงทุน.  ปัตตานี: ฝ่ายเทคโนโลยี

การศึกษา ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. 362 หน้า. 
    ISBN 978-616-478-331-7 (CHECO เกณฑ์ข้อ 8) 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    อารินดา มะอาลี 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (คณิตศาสตร์)  

วท.ม. (วิธีวิทยาการวิจัย) 
ปร.ด. (วิธวีิทยาการวิจัย) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
747-212 หลักสถิติ 
747-231 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ 
747-221 ความน่าจะเป็น 
747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์  
747-213 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติและการค านวณ 
747-325 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 
747-411 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 
747-436 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 
747-444 การรู้จ ารูปแบบเชิงสถิติ  

2.  ผลงานวิชาการ 
2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

https://doi.org/10.1155/2017/3174305
https://doi.org/10.1155/2017/3174305
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1. Hiwot, D.T., Lim, A., Ma-a-Lee, A., Bundhamcharoen, K. and Makka, N. (2020). 
Prediction of HIV mortality in Thailand using three data sets from the National AIDS 
Program Database. Sains Malaysiana, 49(19), 153-158. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2. Suwanro, S., Tongkumchum, P., Choonpradub , C., Ma-a-lee, A. and Dureh, N. (2018). 
Socio-economic status of youth non-participation in Yala province: Population-based 
study using Thailand 2000 census data. Kasetsart Journal of Social Sciences, 39(1), 129-
34. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

3. Ma-a-lee A., Pipatjaturon N., Tongkumchum., P. (2018). Correcting misreported 
multinomial outcome based on logistic regression model with application to stroke 
mortality data in Thailand. Walailak Journal of Science and Technology, 15(5), 397-408. 
(Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

4. Ma-a-lee A, Tongkumchum P, Pipatjaturon N. (2018). A statistical method for comparing 
stroke death rates in Suphan Buri with Bangkok in 2005. Al-Nur Journal, 12(23), 51-65. 
(TCI : CHECO เกณฑ์ข้อ 9) 

5. สุรีรัตน์ รงเรือง, ขวัญชัย วัฒนศักดิ์, อารินดา มะอาลี. (2560). การศึกษา ปัญหา อุปสรรคและความ
ต้องการในการออกก าลังกายของสตรีที่สอดคล้องกับวิถีมุสลิม. วารสารวชิาการ สถาบันการพลศึกษา, 
9(1), 167-179. (TCI : CHECO เกณฑ์ข้อ 9) 

    2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Rodiyah Sama, Arinda Ma-A-Lee, Salang Musikasuwan, Thitiworn Choosong. Seasonal 

Pattern of Air Pollution in Metropolitan Area in The Central of Thailand, 
During 1995 to 2018. International conference global society for research and 
development. 5-6 March, 2020, Bangkok, Thailand. 

    2.3 หนังสือหรือต ารา 
ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล  อารีนา ฮะซานี 
วุฒิการศึกษา  วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
  วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 
  Ph.D. (Applied Mathematics) 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 
746-141 แคลคูลัส 1 
746-142 แคลคูลัส 2  
746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร 
746-221 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ 
746-242 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์ 
746-349 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
746-403 การฝึกประสบการณ์ 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/24523151
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2. ผลงานวิชาการ  

2.1  บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี  
1. Hazanee, A., Lesnic, D., Ismailov, M.I. and Kerimov, N.B. (2019). Inverse time-dependent 

source problems for the heat equation with nonlocal boundary conditions. Applied 
Mathematics and Computation, 346, 800-815. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

2. Hussein, M.S., Lesnic, D., Johansson, B.T. and Hazanee, A. (2018). Identification of a 
multi-dimensional space-dependent heat source from boundary data, Applied 
Mathematical Modelling, 54, 202-220. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

3. Intarasit A., Riyapan, P., Hazanee, A., and Chuarkham, K. (2019). The study of learning 
achievement in active learning for large classroom: A case study of 746-101 
Mathematics in daily life course 2/2017. Journal of Education Khon Kean University,  
42(2). (TCI : CHECO เกณฑ์ข้อ 9) 

4. อารีนา ฮะซานี. (2561). ระเบียบวิธีปริพันธ์จ ากัดท่ีสร้างจากกฎสี่เหลี่ยมคางหมูส าหรับการแก้ปัญหา
ผกผันของสมการความร้อนและเงื่อนไขค่าขอบไม่เฉพาะที่. วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 23(3), 1345-
1358. (TCI : CHECO เกณฑ์ข้อ 13) 

5. อารีนา ฮะซานี. (2561). ระเบียบวิธีปริพันธ์จ ากัดส าหรับการแก้สมการเชิงอนุพันธ์. วารสาร
วิทยาศาสตร์บูรพา, 23(1), 288-303. (TCI : CHECO เกณฑ์ข้อ 13) 

2.2  ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1. Hazanee, A. Finite integration method for the time-dependent heat source 

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

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

2. Lesmana, R., Hazanee, A., Phon-On, A. and Saelee, J. A finite integration method for a 

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

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

Kaen, July 26-27, 444–451. 

2.3  หนังสือหรือต ารา 
 ไม่มี 

---------------------------------------------------------------------------- 
ชื่อ-สกุล    อารียุทธ สมาแอ 
วุฒิการศึกษา   วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) คณิตศาสตร์ 

วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
ปร.ด. (คณิตศาสตร์) 

ต าแหน่งทางวิชาการ  รองศาสตราจารย์ 
1. ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้ 

746-141 แคลคูลัส 1 
746-142 แคลคูลัส 2  
746-222 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 
746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร 
746-243 คณิตวิเคราะห์ 1 
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746-344 ทอพอโลยีเบื้องต้น 
746-345 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข 
746-354 เรขาคณิต 
746-451 สัมมนา 
746-452 โครงงานวิจัย 
746-441 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน 

2. ผลงานวิชาการ 
2.1 บทความงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการย้อนหลัง 5 ปี 

1. Phon-On, A. and Sama-Ae, A. (2021). Bound conditions on n- polynomials whose 
coefficients, roots and critical points are integers, Songklanakarin J. Sci. Technol,  

43(2), 356-363. (Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 
2. Sama-Ae, A., and Phon-On, A. (2019). Total curvature and some characterizations of 

closed curves in CATk spaces. Geometriae Dedicata, 199(1), 281-290. (ISI : CHECO เกณฑ์
ข้อ 12) 

3. Phon-on, A., Makaje, N., Sama-Ae, A., Khongraphan, K. (2019). An inertial S-iteration 
process. Fixed Point Theory and Applications, 1-14.  doi: 10.1186/s13663-019-0654-7. 
(Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

4. Lim, A., Makaje, N., Wobil, P. and Sama-Ae, A. (2018). Neonatal mortality at the 
neonatal unit: the situation at a teaching hospital in Ghana. African Health Science, 
18(2), 369–377. (ISI : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

5. Lim, A., Makaje, N., Sama-Ae, A., Owusu. B.E., Arbu, N. (2018). Age-specific fertility rate 
projections in west Africa. Journal of Population and Social Studies, 26(2), 119–127. 
(Scopus : CHECO เกณฑ์ข้อ 12) 

6. ปาฮามี อาแว, อลิสรา ชมชื่น และ อารียุทธ สมาแอ. (2561). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการสอนมโนทัศน์ที่มีต่อมโนทัศน์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์. วารสารเกษม
บัณฑิต, 19(2), 108-124. (TCI : CHECO เกณฑ์ข้อ 9) 

2.2 ผลงานที่เสนอในที่ประชุมวิชาการ 
1.   อาภรณ์ ฟักแก้ว, อลิสรา ชมชื่น และอารียุทธ สมาแอ. การเปรียบเทียบความสามารถในการแก้โจทย์

ปัญหาคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีของไพรีและไคเรนกับการจัดการ เรียนรู้ตาม
ขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหาของโพลยาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2. การประชุม วิชาการ
ระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 “Innovative Research and Education beyond the 
Future”, วันที่ 18–19 กรกฎาคม 2562. ณ โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา.  

2.3 หนังสือหรือต ารา 
           ไม่มี 
 

 

ภาคผนวก ซ 

ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและการด าเนินการของหลักสูตร 

 

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=13403210700&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55375779000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=55546360000&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57206238524&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061655676&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Makaje&st2=&sid=2a510f4ecb4870696505ecfecfb9112d&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Makaje%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85061655676&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Makaje&st2=&sid=2a510f4ecb4870696505ecfecfb9112d&sot=b&sdt=b&sl=19&s=AUTHOR-NAME%28Makaje%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/4000149607?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/4000149607?origin=resultslist
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7202659046&zone=
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6306982/
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7202659046&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57202731394&zone=
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ภาคผนวก ซ-1 

ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ: ผศ.ดร. พรทรัพย์ พรสวัสดิ์ 
ข้อแสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ : 
หลักสูตรสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ทางหลักสูตรได้เพ่ิมเติมข้อมูลในส่วนของสหกิจสหกิจ
ตามข้อเสนอแนะ  
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หรือไม่ เพียงใด  และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรบ้าง 

        มากที่สุด           มาก            ปานกลาง            
        น้อย                น้อยท่ีสุด   
ข้อเสนอแนะ  
       หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาจาก
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  เ พ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
ความสามารถบูรณาการศาสตร์ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ
และคอมพิวเตอร์ให้ตอบโจทย์ของประเทศในการสร้าง
นวัตกรรม การพัฒนาเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลที่มี
ขนาดใหญ่ และเพ่ือผลิตบัณฑิตที่ศักยภาพในการแข่งขัน
กับตลาดแรงงานที่มาจากประเทศเพ่ือนบ้าน หลักสูตร
ออกแบบให้มีสหกิจศึกษาซึ่งจะส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้
การปฏิบัติงานในองค์กรภายนอก รู้จักการท างานเป็นทีม
และอาจส่งผลถึงภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ทั้งนี้
หลักสูตรยังขาดข้อก าหนดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา การ
เตรียมการและการประเมินผล พบเพียงหัวข้อ 5 ข้อก าหนด
เกี่ ยวกับการท า โครงงานหรืองานวิจัย ในหน้าที่  76 
เสนอแนะให้เ พ่ิมเติมข้อมูลในส่วนนี้ลงในหลักสูตรให้
ครอบคลุมด้วย 
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหา วิทยาลั ย : 

หลักสูตรสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
หรือไม่ เพียงใด และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรบ้าง 

        มากที่สุด          มาก             ปานกลาง            
        น้อย               น้อยที่สุด   
ข้อเสนอแนะ  
    ไม่ได้ตอบ 

- 

3. หลักสูตร มีความจ า เป็น  ความส าคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณชนหรือไม่ เพียงใด 
อย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

        มากที่สุด          มาก            ปานกลาง            
        น้อย               น้อยที่สุด   
ข้อเสนอแนะ  
       หลักสูตรออกแบบให้มีกลุ่มวิชาเลือกเอกที่จ าแนก
ออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาทาง
สถิติและกลุ่มวิชาทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งท าให้บัณฑิตของ
หลักสูตรรู้หลักการทางด้านทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่
ถูกต้อง สามารถใช้ความรู้ทางด้านตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในประเด็นของการแก้โจทย์
ของชุมชนท้องถิ่น แต่เพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นในการ
จัดการเรียนการสอน จึงไม่ได้ระบุการท า mini project 
ในค าอธิบายรายวิชา แต่อย่างไรก็ตามในหลักสูตรได้
ออกแบบรายวิชาในลักษณะในการประยุกต์ความรู้เข้า
กับการแก้โจทย์ชุมชนท้องถิ่น ซึ่งรวมถึงการท า mini 
project  การท าโครงงาน ในบางรายวิชา เช่น  
746-242 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์ 
747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอ
ข้อมูลเชิงทัศน์ 
748-341 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์  
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สถิติและคอมพิวเตอร์ในการแก้โจทย์ปัญหาทางด้าน
เศรษฐกิจ ภาคการเกษตรและประมง ภาคการท่องเที่ยว 
และทางด้านสังคมได้อย่างเป็นระบบ ทั้งนี้หลักสูตรสามารถ
เพ่ิมรายละเอียดในบางรายวิชาเพ่ือท าให้เกิดความชัดเจน
มากขึ้น เช่น ในชุดวิชาวิชา 746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์
บูรณาการ สามารถเพ่ิมในค าอธิบายรายวิชาให้นักศึกษาท า 
mini-project เพ่ือออกแบบการแก้โจทย์ของชุมชนท้องถิ่น 
เป็นต้น 

เป็นต้น 
 
 
 
 

4. ความทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร:  

 

4.1 หลักสูตรมีเนื้อหาสาระถึงความก้าวหน้าและ
ทันสมัยของหลักสูตรหรือไม่และอย่างไร เม่ือ
เทียบกับหลักสูตรชั้นน าทั้งในและนอกประเทศ 
และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  

        ใช่    ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
       หลักสูตรพัฒนามาจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ โดยการรวมศาสตร์ทางด้าน
สถิติและคอมพิวเตอร์เข้ามาไว้ด้วยกัน อีกทั้งออกแบบให้
มีสหกิจศึกษาในหลักสูตร ถือได้ว่าเนื้อหาสาระของ
หลักสูตรพัฒนาไปจากเดิมอย่างมาก 

- 

4.2 ห ลั ก สู ต ร มี ค ว า ม โ ด ด เ ด่ น ก ว่ า ห ลั ก สู ต ร
มหาวิทยาลัยอ่ืนหรือไม่ อย่างไร และท่านมี
ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  

         ใช่    ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
       หลักสูตรออก วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ มีความโดดเด่นในด้านความหลากหลายใน
สาขาวิชาเลือกซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกได้ตามความถนัด 
ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาสถิติและกลุ่มวิชา
คอม พิว เตอร์  ร วมทั้ ง นั กศึ กษาต้ อ ง เ ลื อกแผนฝึ ก
ประสบการณ์หรือแผนสหกิจศึกษา ช่วยส่ง เสริมให้
นักศึกษาได้น าความรู้ตามความถนัดมาต่อยอดเพ่ือการแก้
โจทย์ปัญหาขององค์กรในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบและมีแบบ
แผนตามหลักวิชาการ 

- 

5. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
5.1 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนใช่หรือไม่ อย่างไร 
        ใช ่    ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 

ทางหลักสูตรได้ทบทวนและพบว่าคุณลักษณะบัณฑิตใน
ข้อ 1.3 มีความสอดคล้องกับลักษณะบัณฑิตในตาราง
หน้าที่ 8 ดังนี้ 
คุณลักษณะข้อที่ 1 ตรงกับลักษณะของบัณฑิต GA-2 
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       คุณลักษณะของบัณฑิตใน 1.3 วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ไม่ตรงกับลักษณะของบัณฑิตในตารางหน้าที่ 8 
ควรปรับข้อความให้ตรงกัน 

คุณลักษณะข้อที่ 2 ตรงกับลักษณะของบัณฑิต GA-1 
คุณลักษณะข้อที่ 3 ตรงกับลักษณะของบัณฑิต GA-1 
ทั้งนี้บัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านคณิตศาสตร์ 
สถิติ และคอมพิวเตอร์ ต้องมีความสามารถในการบูร
ณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ 
เ พ่ือวิ เคราะห์  สังเคราะห์  และแก้ปัญหาศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
คุณลักษณะข้อที่ 4 ตรงกับลักษณะของบัณฑิต GA-4 
คุณลักษณะข้อที่ 5 ตรงกับลักษณะของบัณฑิต GA-3 

5.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะหรือไม่ 
อย่างไร      

        ใช่    ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
       หลักสูตรถ่ายทอดคุณลักษณะของบัณฑิตในตาราง
หน้า 8 ลงสู่ PLOs ของหลักสูตรได้สอดคล้องกันกับพันธ
กิจของสถาบัน ทั้งนี้ควรปรับปรุงตาม ข้อ 5.1 ข้างต้น 

- 

5.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองความ
ต้องการนักศึกษาและสังคมหรือไม่ อย่างไร      

        ใช่    ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
       หลักสูตรก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในตาราง
หน้า 8 ได้ครอบคลุมลักษณะบัณฑิตที่ต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียซึ่งรวมทั้งกลุ่มนายจ้างและผู้ประกอบการ กลุ่ม
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้ควรปรับปรุงตามข้อ 5.1 
ข้างต้น 

- 

5.4 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา
ความรู้เฉพาะทางใช่หรือไม่ อย่างไร      

        ใช่    ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
       มีดุลยภาพเนื่องจากหลักสูตรออกแบบให้มีรายวิชา
ศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิตและรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ 
94 หน่วยกิต ใกล้เคียงกับหลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์
ประยุกต์ (2560) 

- 

6. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหา
สาระของหลักสูตร และรายวิชา : มีความสัมพันธ์กัน
มากน้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

        มากที่สุด          มาก             ปานกลาง            
        น้อย               น้อยท่ีสุด   

(1) โปรดตรวจสอบว่าในปีการศึกษา 2564  อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการ

(1) เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงจาก 
วท.บ.คณิตศาสตร์ประยุกต์ จึงสามารถใช้อาจารย์
รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันได้  

(2) การท า sub PLOs ไม่ใช่ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
แต่จะยังคงไว้ เนื่องจากเป็นแนวทางในการเขียน 
CLOs ในแต่ละรายวิชาได้ง่ายขึ้น 
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คอมพิวเตอร์ ปรากฎชื่อเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์หรือไม่ เนื่องจากไม่สามารถใช้
รายชื่อซ้ าซ้อนกันได้ หากยังมีนักศึกษาในหลักสูตรเดิม
จ าเป็นต้องคงหลักสูตรไว้ 

(2) ผลการเรียนรู้ระดับหลักสูตรจ านวน 9 ข้อถือ
ครอบคลุมคุณลักษณะของบัณฑิตที่ พึงประสงค์ของ
หลักสูตร แต่ไม่แน่ใจว่าเป็นข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
หรือไม่ในการก าหนด Sub PLOs หากไม่ใช่ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเสนอให้น าออกและแปลงให้เป็นผลการเรียนรู้
ระดับรายวิชา (CLOs)   

(3)  ตารางในหน้า 143 รายวิชา 746-348 พีชคณิต
เชิงเส้นขั้นสูง รายวิชา 746-354 เรขาคณิต และรายวิชา 
746-377 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์ เป็นรายวิชา
บรรยายไม่มีปฏิบัติการแต่ถูกก าหนดให้มีการปฏิบัติงาน
ภาคสนามคิดเป็นร้อยละ 10 10 และ 10 ตามล าดับ หาก
หลักสูตรต้องการให้มีการปฏิบัติงานภาคสนามควรเขียน
ค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนเพ่ือให้ผู้สอนมีการจัดการเรียน
การสอนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของหลักสูตรที่แท้จริง 

(3) ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้มีการ
จัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) ใน
ชั่วโมงบรรยาย ซึ่ง WIL (Work Integrated 
Learning) เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนเชิงรุก ดังนั้น ทั้งสามรายวิชาที่กล่าวมานั้น 
จึงมีการก าหนดให้มีการปฏิบัติงานภาคสนาม และ
เพ่ือความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนจึงไม่
ระบุลงไปในค าอธิบายรายวิชา อย่างไรก็ตามผู้สอน
สามารถจัดรูปแบบการเรียนการสอนได้หลากหลาย 
ตัวอย่างเช่น รายวิชา 746-348 พีชคณิตเชิงเส้นขั้น
สูง นักศึกษาสามารถเก็บข้อมูลรูปภาพ 2 มิติและ
ใช้ความรู้เรื่องการแปลงให้เป็น 3 มิติได้   

  
     

 
 

 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติ เด่นของบัณฑิตจาก
หลักสูตรควรเป็นอย่างไร 

    บัณฑิตจากหลักสูตร วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการ 
คอมพิวเตอร์ เป็นผู้มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์
ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติและคอมพิวเตอร์เพ่ือแก้โจทย์
ปัญหาอย่างเป็นระบบร่วมกับทีมงาน รวมทั้งมีคุณธรรม
และจริยธรรม 

- 

8. ข้อเสนอแนะ  
8.1 การจัดหลักสูตรและรายวิชา  (เช่น ควรจัดหรือ

เพิ่มเติมรายวิชา ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร)  
(1) รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะในบางรายวิชาจ าเป็นต้องมี

รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite) เพ่ือให้การ
เรียนรายวิชาในระดับที่สูงขึ้นมีประสิทธิภาพแต่ในร่าง
หลักสูตรฉบับนี้ไม่ปรากฎ  การก าหนดรายวิชาบังคับ
ก่อน เสนอแนะให้หลักสูตรพิจารณาเพ่ิมรายวิชาบังคับ
ก่อนในรายวิชาที่มีความจ าเป็น 

(2) กลุ่มวิชาเลือกเอกเสนอให้เพ่ิมรายวิชาหัวข้อพิเศษด้าน
คณิตศาสตร์ในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาหัวข้อ
พิเศษด้านสถิติในกลุ่มวิชาสถิติ เพ่ือให้มีรหัสรายวิชา
เมื่อต้องการจัดการสอนในบางหัวข้อเฉพาะที่ไม่มีใน
หลักสูตร 

(1) หลักสูตรนี้ ไม่มีรายวิชาบังคับเรียนก่อน 
(Prerequisite) การมีเง่ือนไขการมีรายวิชาบังคับ
เรียนก่อนจะท าให้นักศึกษาเรียนไม่จบตามแผนการ
ศึกษา อย่างไรก็ตามคณะกรรมบริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ปรึกษาจะคอยแนะน าและควบคุมการ
ลงทะเบียนเรียน 

(2) ด าเนินการตามค าแนะน า  
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8.2 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  (เช่น 
การคัดเลือกนักศึกษา การสอบ)   

(1) เนื่องจากหลักสูตรระบุถึงปัญหาแรกเข้าของนักศึกษา
ประเด็นทักษะพ้ืนฐานด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ค่อนข้างต่ า หากทักษะด้านภาษาไทยเป็นอุปสรรคต่อ
การเรียน หลักสูตรควรมีกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา
เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษ 

(2) หลักสูตรควรมีข้อก าหนดเกี่ยวกับการสหกิจให้ชัดเจน
โดยเฉพาะการจัดหาแหล่งปฏิบัติงาน กลยุทธ์/วิธีการ
วัดและการประเมินผล อาจารย์นิเทศ ปัญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นและแนวทางการป้องกันเพ่ือท าให้นักศึกษา
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามก าหนดระยะเวลา 
หลักสูตรควรก าหนดกลยุทธ์/วิธีการสอน และกลยุทธ์/
วิธีการวัดและการประเมินผล ในตารางหน้า  96 
ส าหรับ PLO 8 แสดงออกถึงทักษะที่พร้อมในการ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเองและการปรับตัวให้เหมาะสมตาม
สถานการณ์  นอกเหนือจากกลยุทธ์/วิธีการสอนที่มีอยู่
แล้วให้สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งนักศึกษามี
แนวโน้มที่จะเลือกเข้าถึงสื่อออนไลน์เพ่ือเรียนรู้หรือ
ค้นหาข้อมูลเพ่ิมมากขึ้น อาจก าหนดให้บางรายวิชาใน
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน
ระหว่างออนไลน์และออนไซต์เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้
ด้วยตนเองและการปรับตัวตามสถานการณ์ปัจจุบัน
มากยิ่งขึ้น 

(1) ในรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ก าหนดให้นักศึกษาเรียน
วิชาภาษาไทย 

(2) ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 

8.3 ข้อเสนอะอ่ืนๆ    
       การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) มีความ
จ าเป็นต่อการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะที่จ าเป็นต่อการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ค าอธิบายรายวิชาจะต้อง
เป็นไปในทิศทางเดียวกันที่จะสื่อให้เห็นถึงการจัดการ
เรียนรู้เชิงรุกด้วย ตารางในหน้า 138 ก าหนดให้รายวิชา 
746-272 ทฤษฎีการคณนาเบื้องต้น รายวิชา 746-348
พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง   รายวิชา 746-345 เรขาคณิต และ
รายวิชา 746-441 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน มีร้อยละ
การจัดการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (project 
based learning) คิด เป็นร้ อยละ 15 15 10 และ 20 
ตามล าดับ แต่ไม่ถูกระบุไว้ในค าอธิบายรายวิชาถึงการ
ประยุกต์ของแต่ละรายวิชา หลักสูตรจึงอาจไม่สามารถ
ก าหนดรูปแบบการจัดการสอนให้แก่ผู้สอนในรายวิชา
เหล่านี้ได้ หากหลักสูตรประสงค์ให้มีการจัดการสอนเชิงรุก

(1) ด าเนินการเพ่ิมเติมค าอธิบายรายวิชาตาม
ข้อเสนอแนะ 

(2) รายวิชา 746-141 แคลคูลัส 1 เนื้อหาเวกเตอร์และ
เรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติขั้นพ้ืนฐานที่นักศึกษา
สาขาวิชานี้ต้องทราบ ส าหรับเนื้อหาขั้นสูง จะเรียน
ในวิชาแคลคูลัสหลายตัวแปรต่อไป 

(3) รายวิชา 746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร เป็น
วิชาบังคับท่ีผู้เรียนทั้งสามศาสตร์จะต้องเรียน 
เนื้อหาในรายวิชานี้ ส าหรับหัวข้อ ปริพันธ์ตามเส้น 
ทฤษฎีบทหลักมูลของปริพันธ์ตามเส้น  ทฤษฎีบท
ของกรีนสอนเป็นความรู้พื้นฐานทั่วไป  

     ส าหรับรายวชิา 746-343 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์ 
เป็นวิชาเลือกส าหรับผู้ที่เลือกเรียนทางสาย
คณิตศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาในหัวข้อดังกล่าว สอนเป็น
ความรู้เชิงลึก 

(4) ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
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ในรายวิชาเหล่านี้ควรเพ่ิมการประยุกต์ลงในค าอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจน  
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
(1) ขาดค าอธิบายรายวิชา 746-272 ทฤษฎีการคณนา 
     เบื้องต้น 
(2) รายวิชา 746-141 แคลคูลัส 1 เนื้อหาเวกเตอร์และ

เรขาคณิตวิเคราะห์ในสามมิติควรอยู่ในแคลคูลัสของ
หลายตัวแปร จะมีความเหมาะสมมากกว่าเนื่องจาก
เมื่อเรียนแล้วสามารถน าไปใช้กับหัวข้อต่อไปใน
แคลคูลัสหลายตัวแปรได้ทันที 

(3) รายวิชา 746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร มีหัวข้อ 
ปริพันธ์ตามเส้น ทฤษฎีบทหลักมูลของปริพันธ์ตามเส้น  
ทฤษฎีบทของกรีนซ้ ากันกับรายวิชา 746-343 การ
วิเคราะห์เวกเตอร์ หน้า 56 

(4) รายวิชา 747-212 หลักสถิติ โปรดเว้นวรรคให้ถูกต้อง 
และตรวจสอบการแปลไทย-อังกฤษให้ตรงกัน “การ
ทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปร” ไม่ตรงกับ “chi-
square test for independent” 

(5) รายวิชา 746-345 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข หัวข้อ 
“การหารากของสมการพหุนาม” ไม่มีภาษาอังกฤษ 

(6) รายวิชา 746-391 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ เสนอให้เขียนค าอธิบาย
รายวิชาเพ่ิมเติมเนื่องจากค าอธิบายรายวิชาที่สั้น
เกินไปอาจท าให้ผู้สอนไม่สามารถก าหนดรายละเอียด
หรือหัวข้อการบรรยายได้ ทั้งสองรายวิชามีจ านวน
หน่วยกิต ถึง 3 หน่วยกิต 

(7) รายวิชา  747-221 ความน่ าจะเป็น  ค าอธิบาย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน 

(8) รายวิชา  747-433 ระ เบี ยบวิ ธี วิ จั ย  ค าอธิ บาย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน 

(9) รายวิชา 746-343 การวิเคราะห์เวกเตอร์ (Vector 
Analysis) มีค าอธิบายรายวิชาที่ตรงกับแคลคูลัสเชิง
เวกเตอร์ (Vector Calculus) มากกว่าเสนอให้เปลี่ยน
ชื่อรายวิชา 

(10)  รายวิชา 746-349 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 
ในค าอธิบายรายวิชาให้ใช้ค าว่า สมการเชิงอนุพันธ์
ย่อย  แทนค าว่า สมการอนุพันธ์ย่อย  

(11)  รายวิชา 746-354 เรขาคณิต ค าอธิบายภาษาไทย
และภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน 

(5) ด าเนินการแก้ไขโดยตัดหัวข้อ “การหารากของ
สมการพหุนาม” เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อ 
การแก้สมการไม่เป็นเชิงเส้น 

(6) ปรับปรุงค าแก้ไขค าอธิบายวิชา 746-391 
ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์ เป็นดังนี้ 

     ศัพท์เฉพาะและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ สถิติ
และคอมพิวเตอร์ การอ่านบทความภาษาอังกฤษ
ทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ การ
น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ  

     Terminology and symbols in Mathematics, 
Statistics and Computer; reading English 
articles in the field of mathematics, 
statistics or computer; presentation in 
English. 

(7)-(22) ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
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(12)  รายวิชา 747-213 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติและ

การค านวณ ค าอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่
ตรงกัน 

(13)  รายวิชา 747-231 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ 
ค าอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน 

(14)  รายวิชา 747-436 การวิ เคราะห์ข้อมูลจ าแนก
ประเภท ค าอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่
ตรงกัน 

(15)  รายวิชา 747-437 การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูล
ขนาดใหญ่ ค าอธิบายภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่
ตรงกัน 

(16)  รายวิชา 747-441 กราฟิกและการน าเสนอส าหรับ
สถิติควรเป็นกราฟิกและการน าเสนอเชิงสถิติ   

(17) รายวิชา 748-341 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์  ควรเขียน
เหมือนกับรายวิชา 747-441 หรือไม่ กราฟิกส์ หรือ 
กราฟิก?   ค าอธิบายรายวิชา การย้ายต าแหน่ง ไม่ตรง
กับค าว่า transformation 

(18)  รายวิชา 748-442 การเรียนรู้ของเครื่อง  ไม่ควรน า
ชื่อรายวิชามาเป็นค าอธิบายรายวิชา ควรเปลี่ยนเป็น
อย่างอ่ืนเช่น  ความรู้พ้ืนฐานส าหรับการเรียนรู้ของ
เครื่องเป็นต้น 

(19)  รายวิชา 748-445 การท าเหมืองข้อมูล   ค าอธิบาย
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่ตรงกัน 

(20)  รายวิชา 748-446 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น ค าว่า 
“เครือข่ายอินเตอร์ เน็ต” ไม่ตรงกับค าว่า “the 
Internet” 

(21)  เพ่ิมหลักสูตร (สาขาวิชาที่จบ) ของนายกิตติศักดิ์  ถิ่น
พันธุ์ เป็น Dr.rer.nat. (Algebra) 

 
 

ภาคผนวก ช-2 
ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ: รศ.ดร.ฉัฐไชย์ ลีนาวงศ์ 

ข้อแสนอแนะ การด าเนินการ 
1. ความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ: หลักสูตร

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศหรือไม่ เพียงใด  
และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

        มากที่สุด           มาก            ปานกลาง            
        น้อย                น้อยท่ีสุด   
ข้อเสนอแนะ  
   ไม่มี 

- 
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4. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย: หลักสูตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ เพียงใด 
และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

        มากที่สุด           มาก            ปานกลาง            
        น้อย                น้อยท่ีสุด   
ข้อเสนอแนะ  
    N/A 

- 

5. หลักสูตรมีความจ าเป็น ความส าคัญและเป็นประโยชน์
ต่อสังคมหรือสาธารณชนหรือไม่ เพียงใด อย่างไร ท่าน
มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

        มากที่สุด           มาก            ปานกลาง            
        น้อย                น้อยท่ีสุด   
ข้อเสนอแนะ  
    ไม่มี 

- 

4. ความทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร:  

 

4.1 หลักสูตรมีเนื้อหาสาระถึงความก้าวหน้าและ
ทันสมัยของหลักสูตรหรือไม่และอย่างไร เม่ือเทียบ
กับหลักสูตรชั้นน าทั้งในและนอกประเทศ และท่าน
มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  

         ใช่               ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
       ยังไม่ทันสมัยมาก แต่คาดว่าเหมาะสมกับบริบทของ
สภาพแวดล้อม 

- 

4.2 หลักสูตรมีความโดดเด่นกว่าหลักสูตรมหาวิทยาลัย
อ่ืนหรือไม่ อย่างไร และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร
บ้าง  

         ใช่              ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
      ข้อดีคือได้ทั้ง Math และ Com Sci 
ข้อด้อยคือ ไม่แน่ใจว่าบัณฑิตจะมีความสามารถทั้ง 2 สาขา
จริงๆ หรือไม ่

- 

5. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
5.1 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนใช่หรือไม่ อย่างไร 
         ใช่              ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
     ไม่มี 

- 

5.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะหรือไม่ 
อย่างไร      

         ใช่              ไม่ใช่ 

- 
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เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
      ไม่มี  

5.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองความต้องการ
นักศึกษาและสังคมหรือไม่ อย่างไร      

         ใช่              ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
      ไม่มี  

- 

5.4 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา
ความรู้เฉพาะทางใช่หรือไม่ อย่างไร      

         ใช่              ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
     ไม่มี  

- 

6. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร และรายวิชา: มีความสัมพันธ์กันมากน้อย
เพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

        มากที่สุด          มาก             ปานกลาง            
        น้อย               น้อยท่ีสุด   
       เนื่ องจากผู้ เ รี ยนต้องแบ่ ง เ รี ยนถึ ง  3  สาขา คือ 
คณิตศาสตร์สถิติ และคอมพิวเตอร์ จึงท าให้ดูวิชาเฉพาะ
ส าคัญ ๆ น้อยไป เช่น Programming ควรเรียนมากกว่า 1 
วิชา เพ่ือให้สามารถใช้ท างานได้จริง เช่นการเพ่ิม Object-
Oriented Programming แ ล ะ  Web Programming/ 
Mobile Programming 

เนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรบูรณาการซึ่งผู้เรียน
จะมีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้ง 3 ศาสตร์ ทั้งนี้ หาก
ผู้เรียนต้องการมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษเฉพาะด้าน 
สามารถเลือกเรียนเพิ่มเติมในวิชาเลือกเอกได้ 
ตัวอย่างเช่นวิชาการเขียนโปรแกรม ในหลักสูตรมี
รายวิชาบังคับท่ีต้องเรียนทั้งหมด 3 รายวิชา คือ  
748-121, 748-122 และ 748-321 
ส าหรับความรู้เรื่อง Object-Oriented 
Programming มีรายวิชา 748-231 เป็นรายวิชา
บังคับ 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตร
ควรเป็นอย่างไร 

    ไม่ตอบ 

- 

8. ข้อเสนอแนะ  
8.1 การจัดหลักสูตรและรายวิชา  (เช่น ควรจัดหรือ

เพิ่มเติมรายวิชา ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร)  
น่าจะใช้การเป็นสาขาคณิตศาสตร์และสถิติมาประยุกต์กับ
สาขาที่ก าลังเป็นที่นิยมของยุคนี้ เช่น Data Science หรือ
ประยุกต์ ใช้ ในทางธุ รกิจ  Business/ Data Analytics 
มากกว่าจะโฟกัสทาง Computer Science ซึ่งเป็นศาสตร์
ที่ ใ หญ่ ม าก  มี สิ่ ง ที่ ต้ อ ง เ รี ย น ม า ก  ทั้ ง  Theory of 
Computation, Automata ซึ่ ง ไม่ มี ในหลั กสู ตร  วิ ช า
ระเบียบวิธีวิจัยอาจจะไม่จ าเป็น เอาหน่วยกิตมาเพ่ิมวิชาที่
กล่าวข้างต้นดีกว่า 

หลักสูตรมีรายวิชาที่เก่ียวข้องกับพ้ืนฐานทางด้าน 
Data Science หลายรายวิชา ซึ่งผู้เรียนสามารถน า
ความรู้ไปต่อยอดในการเรียนในขั้นสูงต่อไป  

 

8.2 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  (เช่น 
การคัดเลือกนักศึกษา การสอบ)   

         ไม่มีข้อเสนอแนะ 

- 
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8.3 ข้อเสนอะอ่ืนๆ    
     ไม่มีข้อเสนอเพ่ิมเติม 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ-3 
ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ: ประพฤติ บังคมคุณ (ผู้มีส่วนได้เสีย) 
ข้อแสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ: หลักสูตร
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศหรือไม่ เพียงใด  
และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

         มากที่สุด          มาก            ปานกลาง            
         น้อย               น้อยท่ีสุด   
ข้อเสนอแนะ  
      หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
ตามที่ได้ออกแบบไว้อย่างดี แต่หลังจากสถานการณ์โควิด ท า
ให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ สังคม ความต้องการและโมเดล
ทางธุรกิจต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน และไม่อาจจะคาด
เดาความต้องการของตลาดในอนาคตได้ ผู้ประเมินจึงมี
ความเห็นว่าแนวทางการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตลาดเป็นหลักอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ของการเพ่ิมน้ าหนักเป็นผู้สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อตอบโจทย์โครงสร้างทางสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง 

รับทราบ และในส่วนของค าแนะน าเพ่ิมเติมโดยเพ่ิม
น้ าหนักเป็นผู้สร้างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
นั้น จะน าไปเป็นแนวคิดในส่วนของวิชาโครงงานวิจัย
หรือสหกิจศึกษาของนักศึกษา 

6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย: หลักสูตร
สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ เพียงใด 
และอยา่งไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

         มากที่สุด          มาก            ปานกลาง            
         น้อย               น้อยท่ีสุด   
ข้อเสนอแนะ  
    หลักสูตรที่ได้สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้
อย่างดี 

- 
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7. หลักสูตรมีความจ าเป็น ความส าคัญและเป็นประโยชน์

ต่อสังคมหรือสาธารณชนหรือไม่ เพียงใด อย่างไร ท่าน
มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

         มากที่สุด          มาก            ปานกลาง            
         น้อย               น้อยท่ีสุด   
ข้อเสนอแนะ  
       หลักสูตรมีความจ า เป็น มีความส าคัญและ เป็น
ประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณชนตามที่ได้ออกแบบไว้เป็น
อย่างดี และผู้ประเมินมีข้อเสนอให้เพ่ิมเติมน าหนักเนื้อหาทาง
ทฤษฎีและปฎิบัติเกี่ยวกับการพัฒนา Internet of Thing 
(IoT), Smart City การประยุกต์การสร้างนวัตกรรมด้วยการ
ใช้ IoT ส าหรับสังคมผู้สูงอายุ Medical Informatics เป็นต้น 
โดยอาจจะสอดแทรกเนื้อหาและโครงงานเพ่ิมเติมในรายวิชา
ต่าง ๆ 

เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะในประเด็นให้เพ่ิมเติมน าหนัก
เนื้อหาทางทฤษฎีและปฎิบัติ เกี่ยวกับการพัฒนา 
Internet of Thing (IoT), Smart City แ ล ะ ก า ร
ประยุกต์การสร้างนวัตกรรมด้วยการใช้ IoT ส าหรับ
สังคมผู้สูงอายุ, Medical Informatics ซึ่งทางหลักสูตร
ได้จัดรายวิชาเพ่ือ 
รองรับและตอบสนองเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
จ านวน 2 วิชา คือ  
748-411 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 
748-412 หัวข้อพิเศษทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 

4. ความทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของ
หลักสูตร:  

 

4.1 หลักสูตรมีเนื้อหาสาระถึงความก้าวหน้าและ
ทันสมัยของหลักสูตรหรือไม่และอย่างไร เม่ือเทียบ
กับหลักสูตรชั้นน าทั้งในและนอกประเทศ และท่าน
มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  

         ใช่    ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
       หลักสูตรมีความก้าวหน้าและทันสมัยเทียบกับสถาบัน
อ่ืน ผู้ประเมินได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานและได้พูดคุยกับเพ่ือน
นักธุรกิจไทยในต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ จีน อินเดีย และ
เวียดนาม และพบว่าหลายแห่ งมีการจัดตั้ ง  Dummy 
Company ส าหรับฝึกฝนให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท าธุริจ 
Start up การวิเคราะห์ตลาดเพ่ือสร้าง Demand ของตลาด
เทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ การสร้างมุมมอง
เ กี่ ย ว กั บ  IoT, Elderly society และ  Smart City ซึ่ ง ผู้
ประเมินเห็นว่าน่าจะน ามาปรับใช้กับหลักสูตรปริญญาตรีของ
ไทยได้เป็นอย่างด ี

น าไปเป็นแผนในการพัฒนาหลักสูตร   

4.2 หลักสูตรมีความโดดเด่นกว่าหลักสูตรมหาวิทยาลัย
อ่ืนหรือไม่ อย่างไร และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร
บ้าง  

         ใช่    ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
     หลักสูตรมีความโดดเด่นกว่าหลักสูตรจากสถาบันอ่ืน ๆ 
เพราะจากท่ีผู้ประเมินได้รับนักศึกษาเข้าฝึกงานหลายสถาบัน 
พบว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความสามารถ 

- 
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พร้อมที่ท างานได้ทั้งความรอบรู้ในแนวกว้างและในเชิงลึก
มากกว่าสถาบันอ่ืน ๆ สามารถรับความรู้ใหม่ ๆ ได้เป็นอย่าง
ด ี
5. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

5.1 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนใช่หรือไม่ อย่างไร 
         ใช่    ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
      วัตถุประสงค์ของหลักสูตรเป็นที่เข้าใจและมีความชัดเจน 
มีความสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 

- 

5.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะหรือไม่ 
อย่างไร      

         ใช่    ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
       วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะเป็นอย่างดี  

- 

5.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองความต้องการ
นักศึกษาและสังคมหรือไม่ อย่างไร      

         ใช่    ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
       วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองความต้องการ
นักศึกษาและสังคมเป็นอย่างดี  

- 

5.4 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา
ความรู้เฉพาะทางใช่หรือไม่ อย่างไร      

         ใช่    ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
       มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหาความรู้
เฉพาะทางเป็นอย่างดี  

- 

6. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร และรายวิชา : มีความสัมพันธ์กันมาก
น้อยเพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

        มากที่สุด          มาก             ปานกลาง            
        น้อย               น้อยท่ีสุด   
       ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระ
ของหลักสูตร และรายวิชามีความสัมพันธ์กันดี 

- 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตร
ควรเป็นอย่างไร 
1. มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัยและตรงต่อเวลา 
2. สามารถท างานเป็นทีมได้ ทั้งแสดงบทบาทได้ทั้งแบบ

ผู้น าและแบบผู้ร่วมทีม 
3. สามารถวางแผนงาน จัดล าดับขั้นตอนในการแก้ปัญหา

ได้อย่างเป็นระบบ 

- 
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4. สามารถยอมรับความแตกต่างในความเชี่ยวชาญของ
สาขาอ่ืนหรือศาสตร์แขนงอ่ืนได้ 

5. มีมนุษยสัมพันธ์ มีสัมมาคารวะต่อผู้อาวุโสตามสมควร 
8. ข้อเสนอแนะ  

8.1 การจัดหลักสูตรและรายวิชา  (เช่น ควรจัดหรือ
เพิ่มเติมรายวิชา ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร)  

     ไม่มีข้อเสนอแนะ 

- 

8.2 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  (เช่น 
การคัดเลือกนักศึกษา การสอบ)   

     ไม่มีข้อเสนอแนะ 

- 

8.3 ข้อเสนอะอ่ืนๆ    
         ไม่มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

- 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ซ-4 

ข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ:  อ.ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว 
ข้อแสนอแนะ การด าเนินการ 

1. ความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ : หลักสูตร
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศหรือไม่ เพียงใด  
และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

         มากที่สุด          มาก            ปานกลาง            

- 



182 
 
         น้อย               น้อยท่ีสุด   
ข้อเสนอแนะ  
       เป็นหลักสูตรได้มีการพัฒนาโครงสร้างของรายวิชาให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การดูแลพ้ืนที่ในจังหวัดชายแดนใต้รวมถึงเชื่อมโยงกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ซึ่งจะน าไปสู่การเป็นสากล ตอบสนองความต้องการ
ของประเทศได ้
8. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : หลักสูตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือไม่ เพียงใด 
และอย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

         มากที่สุด          มาก            ปานกลาง            
         น้อย               น้อยท่ีสุด   
ข้อเสนอแนะ  
       หลักสูตรสามารถสร้างบัณฑิตให้มีสมรรถนะทางวิชาการ 
โดยเฉพาะเรื่องการจัดข้อมูลซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการประยุกต์ใช้ 
รวมถึงช่วยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจได้ 
ตลอดจนการสร้างทักษะในศตวรรษที่ 21 สามารถมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้จริง 

- 

9. หลักสูตรมีความจ าเป็น ความส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมหรือสาธารณชนหรือไม่ เพียงใด อย่างไร ท่านมี
ข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

         มากที่สุด          มาก            ปานกลาง            
         น้อย               น้อยท่ีสุด   
ข้อเสนอแนะ  
       ในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิทัลซึ่งต้องอาศัยข้อมูลและความ
รวดเร็ วซึ่ งหลั กสู ตร ได้มี การบู รณาการองค์ความรู้ ทาง
คณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของการให้เหตุผลและข้อเท็จจริง จึงถือได้ว่าเป็นหลักสูตรที่มี
ความส าคัญในศตวรรษท่ี 21 นี้ 

- 

4. ความทันสมัยของหลักสูตรและเนื้อหาสาระของหลักสูตร:   
4.1 หลักสูตรมีเนื้อหาสาระถึงความก้าวหน้าและทันสมัย

ของหลักสูตรหรือไม่และอย่างไร เมื่อเทียบกับหลักสูตร
ชั้นน าทั้งในและนอกประเทศ และท่านมีข้อเสนอแนะ
อย่างไรบ้าง  

         ใช่   ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
       หลักสูตรมีความทันสมัยโดยได้มีการจัดวิชาที่มีการจัด
การศึกษาบูรณาการเรียนรู้กับการท างาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของรายวิชาในหลักสูตรซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงและอีกทั้งยัง
ก าหนดให้มีการสอนแบบ active learning ทุกรายวิชา ท าให้มี

- 
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ความโดดเด่น และทุกรายวิชาต้องใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการ
เรียนการสอนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายวิชาในหลักสูตร 

4.2 หลักสูตรมีความโดดเด่นกว่าหลักสูตรมหาวิทยาลัยอ่ืน
หรือไม่ อย่างไร และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง  

         ใช่    ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
      มีความโดดเด่นคือหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ
ผลิตบัณฑิตตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทั้งในด้าน hard skill 
และ soft skill ซึ่งเป็นทักษะอนาคตที่เป็นความต้องการในคต
วรรษที่ 21 

- 

5. ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
5.1 วัตถุประสงค์มีความชัดเจนใช่หรือไม่ อย่างไร 
         ใช่    ไม่ใช่ 

เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
       วั ต ถุ ป ระส งค์ ข้ อ  3 อยาก ให้ เ พ่ิ มการประยุ กต์ ใ ช้
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) แต่หากรวมอยู่ในวิทยาการคอมพิวเตอร์
แล้วไม่ต้องขยายความเรื่อง (AI) ก็ได้ 

ในหลักสูตรมีรายวิชา 748-441 ปัญญาประดิษฐิ์ 
ที่รองรับข้อเสนอแนะนี้  

5.2 วัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจของคณะหรือไม่ 
อย่างไร      

         ใช่    ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
       วัตถุประสงค์ทั้ง 5 ข้อ สามารถพัฒนาคุณภาพและบ่ม
เพาะบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามภารกิจของคณะได้ 

- 

5.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตรตอบสนองความต้องการ
นักศึกษาและสังคมหรือไม่ อย่างไร      

         ใช่    ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
       วัตถุประสงค์ทั้ง 5 ข้อ เป็นการ upskill นักศึกษาในทุก ๆ 
ด้านและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมในปัจจุบัน ซึ่ง
ต้องการให้บัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถรอบด้าน เข้าทันความ
สมัยของข้อมุล ใช้เทคโนโลยีและสื่อสารได้อย่างเหมาะสมตลอด
จบเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ
และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

- 

5.4 มีดุลยภาพระหว่างเนื้อหาความรู้ทั่วไปกับเนื้อหา
ความรู้เฉพาะทางใช่หรือไม่ อย่างไร      

         ใช่    ไม่ใช่ 
เหตุผลประกอบ/ ข้อเสนอแนะ 
      มีความเหมาะสมแล้ว 

- 
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6. ความสัมพันธ์ของวัตถุประสงค์ โครงสร้าง เนื้อหาสาระของ

หลักสูตร และรายวิชา : มีความสัมพันธ์กันมากน้อย
เพียงใด ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้าง 

        มากที่สุด          มาก             ปานกลาง            
        น้อย               น้อยท่ีสุด   

- 

7. คุณลักษณะหรือคุณสมบัติเด่นของบัณฑิตจากหลักสูตรควร
เป็นอย่างไร 

        มากที่สุด          มาก             ปานกลาง            
        น้อย               น้อยท่ีสุด   

1. มีทักษะการคิดวิเคราะห์และการคิดอย่างสร้างสรร 
2. มีทักษะด้านภาษาในขั้นที่สือสารได้ดี 
3. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาที่เป็นขั้น

สูงมาเรื่อย ๆ ในยุคดิจิทัล 

- 

8. ข้อเสนอแนะ  
8.1 การจัดหลักสูตรและรายวิชา  (เช่น ควรจัดหรือ

เพิ่มเติมรายวิชา ควรจัดล าดับวิชาอย่างไร)  
      วิชาการวิเคราะห์ประชากร ควรเรียนในชั้นปีที่ 4 
วิชาเทคนิคการเลือกตัวอย่าง ควรเรียนในชั้นปีที่ 2 
วิชากราฟิกและการน าเสนอข้อมูล ควรเรียนในชั้นปีที่ 3 

-  

8.2 การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  (เช่น การ
คัดเลือกนักศึกษา การสอบ)   

       ไม่ตอบ 

- 

8.3 ข้อเสนอะอ่ืนๆ    
       เป็นหลักสูตรที่มีจุดแข็งในเรื่องของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ซึ่งมีความสามารถท่ีหลากหลายและมีเป็นจ านวนมาก 

- 
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ภาคผนวก ฌ 

เอกสารเปรียบเทียบปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 
 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564   
วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

ปรัชญา 

       มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์  สถิติ 
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ สามารถเรียนรู้ พัฒนา
ตนเอง และบูรณาการความรู้ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
หรือสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กรและสังคม พร้อม
ทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาการคอมพิวเตอร์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้
ด้านคณิตศาสตร์  สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพ่ือ
บูรณาการความรู้ทั้งสามศาสตร์ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและปัญหา
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ และ
สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาองค์กร ชุมชนและสังคมใน
ภาคใต้อย่างยั่งยืน หลักสูตรผลิตบัณฑิตตามแนวทาง
พิพัฒนาการนิยม (Progressivism) คือการพัฒนา
ผู้เรียนในทุกด้าน เพ่ือให้พร้อมที่จะอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุข และปรับตัวได้ดีตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป 
ใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นการ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาและใช้โครงงานเป็นฐาน มีการฝึก
ปฏิบัติในชั้นเรียนและสถานประกอบการ มีการพัฒนา
ผู้เรียนผ่านกระบวนการแก้ปัญหาและศึกษาเรียนรู้ด้วย
ตนเอง สร้างทักษะในการสื่อสารและเลือกใช้เทคโนโลยี
ได้เหมาะสม และบ่มเพาะผู้ เรียนให้เป็นบัณฑิตที่ มี
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คุณธรรมจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคมได้ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) มีความรู้ความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ 

และคอมพิวเตอร์ 
2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาด้วย

คณิตศาสตร์ การให้เหตุผล และน าไปประยุกต์ใช้
ในกลุ่มวิชาชีพต่าง ๆ ดังเช่น กลุ่มวิชาชีพสถิติ 
การเงิน การประกันภัย และคอมพิวเตอร์ 
สอดคล้องกับการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศึกษาขั้นสูงได้ 

3) มีความรู้ด้านการวิจัย สามารถสร้างนวัตกรรมเพ่ือ
พัฒนาองค์กรได้ 

4) มีคุณธรรม จริยธรรมในการด ารงตนอยู่ในสังคม 
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

วัตถุประสงค์มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ จัดการเรียนการ
สอนเพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะต่อไปนี้ 
1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยใช้

กระบวนการทางคณิตศาสตร์ 
2) มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะทางวิชาการด้าน

คณิตศาสตร์ สถิติและวิทยาการคอมพิวเตอร์  
3) บูรณาการความรู้ทางคณิตศาสตร์ สถิติและ

วิทยาการคอมพิวเตอร์เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
และแก้ปัญหาสภาพแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนใต้ 

4) มีทักษะการท างานเป็นทีม เรียนรู้ด้วยตัวเอง และ
สามารถสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้องและ
เหมาะสม 

5) มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ ความ

ซื่อสัตย์สุจริต ความเป็นระเบียบวินัย และปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบของสังคมได้   
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ภาคผนวก ญ 

เอกสารเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 
   ตารางท่ี 1 ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 

หมวดวิชา 

เกณฑ์ขั้นต่ า 
ของ สกอ. 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์ 

(หน่วยกิต) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
วท.บ. คณิตศาสตร์และ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

(หน่วยกิต) 
แผนฝึก

ประสบการณ์ 
แผนสหกิจ

ศึกษา 
แผนฝึก

ประสบการณ์ 
แผนสหกิจ

ศึกษา 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 30 30 30 30 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 72 97 97 94 94 

1. กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก  24 24 15 15 

2. กลุ่ม วิชาเฉพาะบังคับ  50 50 57 57 

3. วิชาเฉพาะเลือก  25 18 22 15 

4. ฝึกประสบการณ ์หรือ สหกิจศึกษา  ไม่มีหน่วยกิต 7 ไม่มีหน่วยกิต 7 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 6 6 6 6 

รวม อย่างน้อย 120 133 133 130 130 

 

 

 

 
ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2560 (วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์) กับ 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  (วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์) 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                   30 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                            30 

หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 

 

หมวดวิชาเฉพาะ 97 หมวดวิชาเฉพาะ                                                  94  
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก 24 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอก                                       15  
721-112 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1(0-3-0)  ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
721-115 หลักเคมี 3(3-0-6)  ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
722-111 ชีววิทยาทั่วไป 1 3(3-0-6)  ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
722-112 ชีววิทยาทั่วไป 2                        
         

3(3-0-6) 
 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

722-113 ปฏิบัติการ
ชีววิทยา  

1(0-3-0) 
 

ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

723-113 หลักฟิสิกส์ทั่วไป   
           

3(3-0-6)  ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

723-114 ปฏิบัติการฟิสิกส์                                 1(0-3-0)  ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
746-113 คณิตศาสตร์1 3(3-0-6)  ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
746-114 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)  ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
  746-141 แคลคูลัส 1                                         3((3)-0-6) วิชาใหม่ 
  746-142 แคลคูลัส 2                                       3((3)-0-6) วิชาใหม่ 
746-211 คณิตศาสตร์ 3  3(3-0-6)  ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

 
 747-212 หลักสถิติ                                            3((2)-3-

4) 
วิชาใหม่ 

 
 748-121 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น                     3((2)-3-4) เปลี่ยนชื่อวิชาพร้อมทั้งปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
  748-122 ความรู้พื้นฐานส าหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์  3((2)-3-4) วิชาใหม่ 
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 48 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                                            57  
746-221 พีชคณิตเชิงเส้น 3(3-0-6) 746-221 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์ 3((3)-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาพร้อมทั้งปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
746-222 คณิตศาสตร์ดิสครีต                                   3(2-3-4)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
746-225 หลักคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 746-225 หลักคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  746-241 แคลคูลัสของหลายตัวแปร                        3((3)-0-6) วิชาใหม่ 
746-242 สมการเชิงอนุพันธ์

สามัญ
 
  

3(3-0-6) 746-242 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญและการประยุกต์      3((3)-0-6) เปลี่ยนชื่อวิชาพร้อมทั้งปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

746-321พีชคณิตนามธรรม                              3(3-0-6)   จัดเป็นวิชาเอกเลือก 
746-341 แคลคูลัสขั้นสูง 

1
   

3(3-0-6) 
 

 เปลี่ยนชื่อรายวิชาและปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาและจัดเป็นวิชาเอกเลือก 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

746-342 คณิตวิเคราะห์ 
1
  

3(3-0-6)   เปลี่ยนรหัสวิชาและจัดเป็นวิชาเอกเลือก 

746-345 วิธีเชิงตัวเลข 1 3(2-3-4) 746-345 การโปรแกรมวิธีเชิงตัวเลข 3((2)-3-4) เปลี่ยนชื่อวิชาพร้อมทั้งปรับปรุง
ค าอธิบายรายวิชา 

746-349 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 3(3-0-6)   จัดเป็นวิชาเอกเลือก 
746-373 ตัวแบบคณิตศาสตร์ 

1
  

3(2-3-4)   จัดเป็นชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ 

  746-373 ชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ 6((4)-6-8) เป็นชุดวิชาใหม่ 
746-391 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์

และ  
            วิทยาการคอมพิวเตอร์                                                        

3(3-0-6) 746-391 ภาษาอังกฤษส าหรับคณิตศาสตร์และ  
            วิทยาการคอมพิวเตอร์                                                        

3((3)-0-6) คงเดิม 

746-441 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน                      3(3-0-6)   จัดเป็นวิชาเอกเลือก 
747-221 ความน่าจะเป็น                                    3(2-3-4) 747-221 ความน่าจะเป็น 3((2)-3-4) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
747-336 ตัวแบบสถิติ 1  3(2-3-4) 747-336 ตัวแบบเชิงสถิติ 3((2)-3-4) เปลี่ยนชื่อวิชาพร้อมทั้งปรับปรุง

ค าอธิบายรายวิชา 
747-433 ระเบียบวิธีวิจัย   3(2-3-4) 747-433 ระเบียบวิธีวิจัย 3((2)-3-4) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
748-121 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 

  
 3(2-3-4)   จัดเป็นวิชาพ้ืนฐานวิชาเอก 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

  747-341 ชุดวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและการ
น าเสนอข้อมูลเชิงทัศน์ 

6((4)-6-8) เป็นชุดวิชาใหม่ 

  748-111 กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

    3((3)-0-6) วิชาใหม่ 

  748-221 โครงสร้างข้อมูล 3((2)-3-4) วิชาใหม่ 
  748-222 ขั้นตอนวิธีและการวิเคราะห์ความ

ซับซ้อนของขั้นตอนวิธี 
3((2)-3-4) วิชาใหม่ 

  748-223 การจัดการข้อมูล 3((2)-3-4) วิชาใหม่ 
   748-321 การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฝั่งไคล

เอ็นท์ 
3((2)-3-4) วิชาใหม่ 

  748-322 ระบบปฎิบัติการและสถาปัตยกรรม    
คอมพิวเตอร์ 

3((2)-3-4) วิชาใหม่ 

กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกเลือกจะต้องเลือกแผนสหกิจศึกษา  
หรือแผนทั่วไป อย่างใดอย่างหนึ่ง 

25 กลุ่มวิชาเอกเลือก จ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกเลือกจะต้องเลือกแผนสหกิจศึกษา  
หรือแผนทั่วไป อย่างใดอย่างหนึ่ง 

       22  

กลุ่มวิชาเอกเลือก  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   
แผนสหกิจศึกษา  แผนสหกิจศึกษา  
746-401 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-2-1) 746-401 เตรียมสหกิจศึกษา                                   1(0-2-

1) 
คงเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

746-402 สหกิจศึกษา                               6(0-36-
0) 

746-402 สหกิจศึกษา                                         6(0-36-0) คงเดิม 

แผนทั่วไป  แผนฝึกประสบการณ์  
746-403 การฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง  746-403 การฝึกประสบการณ์  ไม่น้อยกว่า 300 ชั่วโมง เปลี่ยนชื่อวิชา 
746-461 สัมมนา 1(0-2-1) 746-451 สัมมนา                                             1(0-2-1) เปลี่ยนรหัสวิชา 
746-462 โครงการวิจัย 3(0-9-0) 746-452 โครงการวิจัย                                        3(0-9-0) เปลี่ยนรหัสวิชา 
แผนสหกิจศึกษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
และแผนทั่วไปเลือกเรียนไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต จาก
รายวิชาต่อไปนี้ 

แผนสหกิจศึกษา เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต  
และฝึกประสบการณ์เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  
จากรายวิชาต่อไปนี้ 

 

746-222 ทฤษฎี
กราฟ
  

3(3-0-6) 746-222 ทฤษฎีกราฟและการ
ประยุกต์
  

3((3)-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

746-227 สถิติคณิตศาสตร์ 1                                 3(3-0-6)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
746-228 กระบวนการสุ่ม   3(3-0-6)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

 
 746-243 คณิตวิเคราะห์ 

1
  

3((3)-0-6) เปลี่ยนรหัสวิชาจากวิชา 746-342  
คณิตวิเคราะห์ 1 

746-272 ทฤษฎีการคณนาเบื้องต้น                           3(2-3-4) 746-272 ทฤษฎีการคณนาเบื้องต้น 3((3)-0-6) คงเดิม 
  746-321 พีชคณิตนามธรรม 3((3)-0-6) จัดเป็นวิชาเอกเลือก 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

  746-341 แคลคูลัสขั้นสูง 3((3)-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา จาก 746-341 
แคลคูลัสขั้นสูง1 และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

746-343 การวิเคราะห์เวกเตอร์                3(3-0-6) 746-343 แคลคูลัสเชิงเวกเตอร์  3((3)-0-6) เปลี่ยนชื่อรายวิชา 
746-344 ทอพอโลยีเบื้องต้น  3(3-0-6) 746-344 ทอพอโลยีเบื้องต้น 3((3)-0-6) คงเดิม 
746-346 คณิตวิเคราะห์ 2   3(3-0-6) 746-346 คณิตวิเคราะห์ 2 3((3)-0-6) คงเดิม 
746-347 แคลคูลัสขั้นสูง 2 3(3-0-6)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
746-348 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง   3(3-0-6) 746-348 พีชคณิตเชิงเส้นขั้นสูง   3((3)-0-6) คงเดิม 
  746-349 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อยเบื้องต้น 3((3)-0-6) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
746-351 ตรรกศาสตร์วิภัชนัย   3(3-0-6) 746-351 ตรรกศาสตร์วิภัชนัย 3((3)-0-6) คงเดิม 
746-352 สถิติคณิตศาสตร์ 2   3(3-0-6)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
746-353 สโตแคสติกแคลคูลัสส าหรับ

คณิตศาสตร์การเงิน                                                       
3(3-0-6)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

746-354 เรขาคณิต                                          3(3-0-6) 746-354 เรขาคณิต  คงเดิม 
746-371คณิตศาสตร์การเงิน  3(2-3-4)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
746-372 คณิตศาสตร์ประกันชีวิต 3(3-0-6)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
746-374 ตัวแบบคณิตศาสตร์ 2   3(2-3-4)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
746-375 วิธีเชิงตัวเลขด้านการเงิน                        3(2-3-4)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
746-376 ซอฟต์แวร์เชิงการค านวณ         )  3(2-3-4)   จัดเป็นชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ 
746-377 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์                       3(3-0-6) 746-377 ทฤษฎีจ านวนและการประยุกต์ 3((3)-0-6) คงเดิม 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

746-378 คณิตศาสตร์บูรณาการ    3(2-3-4)   จัดเป็นชุดวิชาคณิตศาสตร์บูรณาการ 
746-379 วิธีส ารองเงินส าหรับการเคลมแบบ 
           สโตแคสติกในประกันภัย  

3(3-0-6) 
 

 ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

  746-411 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์ 3((3)-0-6) วิชาใหม่ 
  746-441 ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน 3((3)-0-6) จัดเป็นวิชาเอกเลือก 
746-442 วิธีเชิงตัวเลข 2 )   3(2-3-4)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
746-463 หัวข้อพิเศษด้านคณิตศาสตร์ 3(3-0-6)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
746-464 หัวข้อพิเศษด้านคณิตศาสตร์

บูรณาการ 
 3(2-3-4) 

 
 ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

746-471 การวิจัยด าเนินงาน 3(2-2-5) 746-471 การวิจัยด าเนินงาน 3((2)-2-5) คงเดิม 
746-472 คณิตศาสตร์ประกันวินาศภัย  3(3-0-6)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
746-473 ระบบเชิงพลวัต                                 3(3-0-6)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
746-474 คณิตศาสตร์ของตราสารอนุพันธ์

การเงิน 
3(3-0-6) 

 
 ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

746-475 การจัดการความเสี่ยง  3(3-0-6)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
  746-476 เทคนิคออฟติไมซ์  วิชาใหม่ 

 
 747-213 โปรแกรมส าเร็จรูปเชิงสถิติและการ 

ค านวณ 
3((2)-3-4) วิชาใหม่ 

747-241 การจัดการข้อมูล   
                 

 3(2-3-4) 
 

 ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

747-231 การวิเคราะห์ทาง
ประชากรศาสตร์   

 3(2-3-4) 747-231 การวิเคราะห์ประชากรศาสตร์ 3((2)-3-4) คงเดิมและปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

747-323 การวิเคราะห์การถดถอย 
           

 3(2-3-4) 
 

 ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

747-332 แผนแบบการทดลอง                           3(2-3-4) 747-332 แผนแบบการทดลอง 3((2)-3-4) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
747-325 การวิเคราะห์หลายตัว

แปร
  

 3(2-3-4) 
747-325 การวิเคราะห์หลายตัวแปร 

3((2)-3-4) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

747-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง    3(2-3-4) 747-322 เทคนิคการเลือกตัวอย่าง 3((2)-3-4) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
747-335 เทคนิคการพยากรณ์   3(2-3-4) 747-335 เทคนิคการพยากรณ์ 3((2)-3-4) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
747-337 ตัวแบบสถิต ิ2                                       3(2-3-4)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
747-432 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนก

ประเภท 
 3(2-3-4) 

 
 ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

747-434 ตัวแบบและการค านวณทาง
สถิติ
  

 3(2-3-4) 
 

 ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

747-435 เทคนิคการ
ออฟติไมซ์
  

 3(2-3-4) 
 

 ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

  747-411 หัวข้อพิเศษทางสถิติ 3((2)-3-4) วิชาใหม่ 



196 
 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

  747-436 การวิเคราะห์ข้อมูลจ าแนกประเภท 3((2)-3-4) วิชาใหม่ 
  747-437 การวิเคราะห์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ 3((2)-3-4) วิชาใหม่ 
747-441 กราฟิกและการน าเสนอส าหรับ

สถิติ
  

 3(2-3-4) 747-441 กราฟิกและการน าเสนอส าหรับสถิติ  ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

747-444 การรู้จ ารูปแบบเชิงสถิติ   3(2-3-4) 747-444 การรู้จ ารูปแบบเชิงสถิติ 3((2)-3-4) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
748-225 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี                  3(2-3-4)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
748-323 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ   3(2-3-4) 748-231 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3((2)-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับค าอธิบาย

รายวิชา 
748-332 ระบบฐานข้อมูล  3(2-3-4)   ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 
   748-333 ชุดวิชาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน 6((4)-6-8) เป็นชุดวิชาใหม่ 
748-341 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์เบื้องต้น   3(2-3-4) 748-341 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3((2)-3-4) เปลี่ยนชื่อวิชาและปรับปรุงค าอธิบาย

รายวิชา 
  748-411 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 1 3((2)-3-4) วิชาใหม่ 
  748-412 หัวข้อพิเศษด้านวิทยาการสารสนเทศ 2 3((2)-3-4) วิชาใหม่ 
  748-431 ฐานข้อมูลแบบโนเอสคิวแอล 3((2)-3-4) วิชาใหม่ 

 
 748-432 การพัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับอุปกรณ์ 

เคลื่อนที่ 
3((2)-3-4) วิชาใหม่ 

  748-441 ปัญญาประดิษฐ์ 3((2)-3-4) วิชาใหม่ 
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โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

โครงสร้างหลักสูตร 

วท.บ. คณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์/ 

รายวิชาในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

รายละเอียดในการปรับปรุง 

 

หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต หมวดวิชา/ กลุ่มวิชา/ รายวิชา/ จ านวนหน่วยกิต 

748-446 การเรียนรู้ของเครื่อง  3(2-3-4) 748-442 การเรียนรู้ของเครื่อง 3((2)-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชาและปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชา 

748-443 การประมวลผลภาพ          3(2-3-4) 748-443 การประมวลผลภาพ 3((2)-3-4) ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
  748-444 การค้นคืนสารสนเทศ 3((2)-3-4) วิชาใหม่ 
748-338 การท าเหมืองข้อมูล     3(2-3-4) 748-445 การท าเหมืองข้อมูล 3((2)-3-4) เปลี่ยนรหัสวิชา 
748-445 การจ าลองแบบทางคอมพิวเตอร์

และการแสดงภาพนามธรรมทาง
วิทยาศาสตร์   

 3(2-3-4)  ไม่น ามาจัดในหลักสูตรนี้ 

  748-446 ระบบเครือข่ายเบื้องต้น 3((2)-3-4) วิชาใหม่ 
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า                         6 หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า                6  
นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ที่สนใจที่เปิดสอนใน
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้แนะน าให้เลือกเรียน
รายวิชากลุ่มภาษามลายูเป็นวิชาเลือกเสรีเพ่ือพัฒนา
ความสามารถการใช้ภาษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

นั กศึ กษา เลื อก เ รี ยนรายวิ ช า ใด  ๆ  ที่ สน ใ จที่ เ ปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ทั้งในและ
ต่างประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  
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ภาคผนวก ฎ 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

เรื่อง แนวทางการปฎิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ฏ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีและการศึกษาตลอดชีวิต 

ปี 2563 
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ภาคผนวก ฐ 

ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานและแนวปฎิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 

เพื่อส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี 
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ภาคผนวก ฒ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหรือคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ที ่50297/ 2563 

เรื่อง  ยกเลิกค าสั่งเดิมและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต   
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

------------------- 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 50232/2563  ลงวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2564  แล้วนั้น เนื่องจากหลักสูตรได้พิจารณาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแล้วเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อ
สาขาวิชา  ดังนั้น เพ่ือให้การปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวด าเนินการด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 34 และ 39 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
พ.ศ. 2559  โดยอธิการบดีมอบอ านาจตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 0997/2561  ลงวันที่ 12 
มิถุนายน 2561  จึงขอยกเลิกค าสั่งเดิมและแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.อารียุทธ  สมาแอ    ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เซาฟี  บูสะมัญ    รองประธานกรรมการ 

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัฐไชย์  ลีนาวงศ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะวิทยาศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทรัพย์  พรสวัสดิ์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

                  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
5. ดร.จุไรรัตน์  อาจแก้ว      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
6. นายประพฤทธิ์ บังคมคุณ      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

บริษัท ไบนารี กราฟิก จ ากัด     (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
7. ดร.ทัดดาว  ปานสมบัติ      กรรมการ 

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
8. ดร.อนุรักษ์  บูสะมัญ      กรรมการ 

(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร) 
 

9. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรดี  แซ่ลิ่ม    กรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ  ผลอ่อน    กรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  อินทรสิทธิ์    กรรมการ 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนันต์  ทองสีนุช    กรรมการ 
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทราวรรณ  ทองค าชุม   กรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤสา แม็คแนล    กรรมการ 
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15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สล้าง  มุสิกสุวรรณ    กรรมการ 
16. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ช่วยอารีย์    กรรมการ 
17. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติยา  คงกระพันธ์   กรรมการ 
18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัตชัย  เอ้ืออนันตสันต์   กรรมการ 
19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิฟาตมะห์  มะกาเจ   กรรมการ 
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ด าชุม    กรรมการ 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริเพ็ญ  วิกัยสุขสกุล   กรรมการ 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารีนา  ฮะซานี    กรรมการ 
23. ดร.รัตติกานต์  แซ่ลิ่ม      กรรมการ 
24. ดร.สันธนา  ชัยมนตรี      กรรมการ 
25. ดร.ภาขวัญ  ริยาพันธ์      กรรมการ 
26. อาจารย์สุจรรยา  บุญประดิษฐ์     กรรมการ 
27. ดร.จารุณี  แซ่หลี       กรรมการ 
28. ดร.นูริน  ดือเร๊ะ       กรรมการ 
29. ดร.อารินดา  มะอาลี      กรรมการ 
30. ดร.มายือนิง  อิสอ      กรรมการ 
31. ดร.กิตติศักดิ ์ ถิ่นพันธ์      กรรมการ 
32. อาจารย์จันทร์เพ็ญ  โพธิ์แก้ว     กรรมการและเลขานุการ 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป 

           สั่ง  ณ  วันที่  11  มิถุนายน พ.ศ. 2563 

                                                                      (ลงชื่อ) มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา  ลีลาเกรียงศักดิ์) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  วิทยาเขตปัตตานี  ปฏิบัติการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

 


