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แบบรายงานขอ้มูลหลกัสูตร (MU Degree Profile) 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๑. ชื่อหลักสูตร 
(ภาษาไทย)          หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(ภาษาอังกฤษ)       Bachelor of Science Program in Mathematics 

๒. ชื่อปริญญา 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
(ภาษาไทย)           วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)์ 
(ภาษาอังกฤษ)       Bachelor of Science (Mathematics) 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวธิาน 
(ภาษาไทย)           วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)์ (พิสิฐวิธาน) 
(ภาษาอังกฤษ)       Bachelor of Science (Mathematics) (Distinction Program) 

ภาพรวมของหลักสูตร 

ประเภทของหลักสูตร หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

จํานวนหน่วยกติ ไม่น้อยกว่า ๑๓๐ หน่วยกิต สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการ  

ไม่น้อยกว่า ๑๓๑ หน่วยกิต สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวชิาการแบบพิสิฐวิธาน 

ระยะเวลาการศึกษา/  
วงรอบของหลักสูตร 

ระยะเวลาการศึกษา ๔ ปี 

สถานภาพของหลักสูตรและ
กําหนดเปิดสอน 

๑. เป็นหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ 
๒. เริ่มใชใ้นภาคการศึกษาที ่๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

การให้ปรญิญา ให้ปรญิญาเพยีงสาขาวิชาเดียว 

สถาบันผู้ประสาทปริญญา 
(ความร่วมมือกบัสถาบันอื่น) 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

องค์กรทีใ่ห้การรับรองมาตรฐาน - 
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ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

เป้าหมาย/วัตถปุระสงค์ 
Purpose/Goals/Objectives 
 
 

เป้าหมาย 
เพื่อผลิตบุคลากรระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ทางคณิตศาสตรร์ะดับมาตรฐานนานาชาติ  
มีความรู้เฉพาะด้านตามความสนใจ และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลควบคู่ไปกบัทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ใหม้ีความพร้อมในการประกอบ
สัมมาชีพและการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาสอดรับยุทธศาสตร์ประเทศไทย ๔.๐ 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
จัดการเรยีนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติ ดังนี ้
๑. มีความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะ ในวิชาแกนทางคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ดังนี้ แคลคูลัส พีชคณิตเชิงเส้น 
สมการเชิงอนุพนัธ์ คณิตวิเคราะห์ หลักคณิตศาสตร์ วิธกีารเชิงตัวเลข ความนา่จะ
เป็น และสถิติ 

๒. มีความรู้ ความเข้าใจ และทกัษะ ที่ผสมผสานตามความสนใจหรือความถนดั     
จาก ๕ กลุ่มวิชา คือ คณิตศาสตร์บริสุทธิ์ คณติศาสตร์ประยกุต์ คณิตศาสตรส์ถิติ 
คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ประกันภัย  

๓. สามารถคิดวิเคราะห์และนําความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยกุต์กับศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถแก้ปญัหาได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

๔. สามารถส่ือสารและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งใช้เทคโนโลยไีด้อย่างเหมาะสม 
๕. มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ และจรรยาบรรณทางวิชาการ  
๖. มีเจตคติทีด่ีต่อวชิาคณิตศาสตร์ ความใฝ่รู้ และความพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน  
จัดการเรยีนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่นอกจากจะมีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแล้ว ยังตอ้งมคีวามรู้ ความเขา้ใจ และทักษะพื้นฐาน
ระดับบัณฑิตศึกษา ในการขยายองค์ความรูเ้ฉพาะทาง พร้อมทั้งตอ้งเพิ่มพนูทักษะและ
ความสามารถในการใช้ภาษาองักฤษเชงิวิชาการ 

ลักษณะเฉพาะของหลักสูตร 
Distinctive Features 

๑. มีการผนวกความรู้ทางด้านคณติศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์ใหท้ันกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน เช่น การวเิคราะห์ขอ้มูล การแนะนาํวิทยาการข้อมลู 

๒. มีรายวิชาที ่Society of Actuaries (SOA) รับรองและสามารถโอนหน่วยกติได้ 
๓. นักศึกษาแบบพสิิฐวิธานมีโอกาสไปทํางานวิจยัระยะส้ัน ณ สถาบันการศึกษา

ต่างประเทศ และเรียนต่อในระดับปริญญาเอก โดยไม่ต้องผ่านระดับปริญญาโท 
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ระบบการศึกษา จัดการศึกษาแบบชั้นเรียนในระบบหน่วยกิตทวิภาค 

เส้นทางความกา้วหน้าของผูส้าํเร็จการศึกษา 

อาชีพที่สามารถประกอบได ้ ๑. สายงานด้านการศึกษา เช่น ครู ครูผู้ช่วย นักวชิาการ และติวเตอร ์
๒. สายงานด้านธุรกิจ เช่น นกัวางแผน ทําหน้าที่วางแผนการลงทนุ จัดระบบโลจสิติกส์ 

จัดระบบคลังสินค้า และกําหนดราคาสินค้า 
๓. สายงานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น นักวิทยาศาสตร์ขอ้มูล นักวิเคราะห์ระบบ 

โปรแกรมเมอร ์และนักพัฒนาซอฟต์แวร ์
๔. สายงานด้านขอ้มูล เช่น นักสถิต ินักคณิตศาสตร์ประกันภัย นักการเงิน นกัการ

ธนาคาร เจ้าหนา้ที่วิเคราะห์นโยบาย นักวิจัยความเป็นไปได้ของโครงการ เจ้าหน้าที่
วางแผนระบบงานและควบคุมคุณภาพ และเจ้าหน้าที่บรหิารและจัดการความเส่ียง 

๕. สายงานด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ทําหน้าที่สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้
ในการพัฒนาประเทศ 

การศึกษาต่อ ศึกษาต่อในระดบับัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาคณติศาสตร ์สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณิตศาสตร์ศึกษา เศรษฐศาสตร ์การเงิน บัญชี วิศวกรรมศาสตร ์และอื่นๆ ที่เกีย่วขอ้ง  

ปรัชญาการศึกษาในการบริหารหลักสูตร 

ปรัชญาการศึกษา สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๔ มาตรา ๒๒ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่กําหนดไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยดึหลักว่า 
“ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรยีนมคีวามสําคัญ
ที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมใหผู้้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และ
เต็มตามศักยภาพ” ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนรู้จึงเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อกระตุ้น
การเรียนรู้ของผู้เรียน และสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ดว้ยตนเอง โดยเช่ือมโยงความรู้
ใหม่กับความรู้เดิม ในขณะที่ อาจารย์ปรับบทบาทจากผู้ถ่ายทอดความรู้เป็นผู้สนับสนุน 
และจัดเตรียมกจิกรรมทีท่้าทายให้ผู้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติจรงิ 

กลยุทธ/์แนวปฏิบัติ ในการ
จัดการเรยีนการสอน 

เนื่องจากผู้เรยีนแต่ละคนมีความถนัดและความสนใจแตกต่างกัน การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้จึงต้องหลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ทีก่ําหนด เช่น สอดแทรก
คุณธรรมจริยธรรม บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ ใช้ปัญหา-กรณีศึกษา-สถานการณ์เป็นฐาน 
สอนแบบนิรนัย ใช้กิจกรรมกลุ่ม ใช้การเรยีนรูแ้บบร่วมมือและโดยการนําดว้ยตนเอง ใช้
กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ฝึกปฏิบัติ นําเสนอผลงาน สัมมนา และทําโครงงาน 
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กลยุทธ/์แนวปฏิบัติ ในการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ 
นักศึกษา 

เพื่อความเป็นธรรมกับผู้เรียนแต่ละคนที่มีความสามารถแตกตา่งกัน การประเมินจึงต้อง
หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการเรยีนรู้ทีก่ําหนด เชน่ ประเมิน
ระหว่างเรียน ประเมินโดยผู้เรยีน ประเมินโดยเพื่อน ประเมินการทํางานเป็นทมี ประเมิน
จากการนําเสนอและผลงานที่ได้รับมอบหมาย ประเมินจากการสอบข้อเขียนและปฏิบัติ 
โดยใช้แบบประเมินที่มีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชดัเจน  

สมรรถนะที่เสริมสร้างให้นักศกึษาของหลักสตูร 

Generic Competencies ๑. Communication: เลือกใช้เทคนิคการส่ือสาร ทั้งการฟงั การพูด การอ่าน การเขยีน 
ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจดุประสงค์
ทางด้านวิชาการ 

๒. ICT: เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ถกูต้องเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการสืบค้น 
และวิเคราะห์ความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลจากแหล่งต่างๆ 

๓. Critical thinking & Analysis: คิดอย่างมีวจิารณญาณบนหลักการและเหตุผลซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ  

๔. Ethics: มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นพลเมืองไทย ความรบัผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม 

๕. Collaboration: ทํางานรว่มกบัผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม และยอมรับในความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  

๖. Creativity: สรา้งสรรค์โครงการบรกิารสังคมดว้ยคณิตศาสตรแ์ละผลงานวิชาการ
หรือผลงานวจิัยทางด้านคณติศาสตร์ได้ตามวตัถุประสงค์ 

Subject-specific 
Competencies 

๑. อธิบายแนวคิดสําคัญของวิชาแกนทางคณิตศาสตร์ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบั
ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคณติศาสตร์ ดังนี้ แคลคูลัส 
พีชคณิตเชิงเส้น สมการเชิงอนพุันธ์ คณิตวิเคราะห์ หลักคณิตศาสตร์ วิธีการเชิงตัวเลข 
ความน่าจะเป็น และสถิติ 

๒. อธิบายโครงสรา้งทางคณิตศาสตร์และให้เหตุผลได้อย่างถูกตอ้งตามหลักตรรกศาสตร์ 
๓. ใช้ความรูท้างคณิตศาสตร ์สถติิ คอมพิวเตอร์ และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

ในการอธิบาย การแก้ปญัหา การตัดสินใจ หรอืการพยากรณล่์วงหน้า สําหรบั
สถานการณ์ที่เกีย่วข้องกับศาสตร์อื่นๆ เช่น วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรอื บริหารธุรกิจ ภายใต้จรรยาบรรณทางวิชาการ 

๔. เขียนและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และชุดคําส่ังที่เหมาะสม เพือ่วิเคราะห์และ
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร ์



 

 
ระดับปริญญา   ตรี           โท           เอก                                 คณะวิทยาศาสตร์ 

มคอ.๒   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์                  ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
 

  ๑๔๖ 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของบัณฑิต (PLOs) 

PLO 1 
สร้างบทพิสูจนข์องประพจน์ทีก่ําหนด ดว้ยวิธกีารพิสูจนท์ี่เหมาะสม ตามหลัก
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล 

PLO 2 
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยใช้ระเบียบวิธทีางคณิตศาสตร์ สถิติ หรือ
คอมพิวเตอร ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับปัญหาทีก่ําหนด 

PLO 3 
สร้างหรือปรับปรุงแบบจําลองทางคณิตศาสตรห์รือสถติิได้เหมาะสมกับสถานการณท์ี่
เกิดขึ้น เพื่อใช้ในการอธิบาย การแก้ปัญหา การตัดสินใจ หรอืการพยากรณ์ล่วงหน้า บน
พื้นฐานข้อมูลเชงิประจกัษ ์

PLO 4 
เขียนหรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่ถกูกฎหมาย ในการคํานวณ การวิเคราะห์ข้อมูลทาง
สถิติ หรอืการแก้ปัญหาทางคณติศาสตร์ทีก่ําหนด โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร ์

PLO 5 
ส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณติศาสตร์ และนําเสนอได้อย่างถกูต้อง ชัดเจน ตรงประเด็น 
รวมทัง้เลือกใช้เทคนิคการส่ือสารได้เหมาะสม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

PLO 6 
ทํางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้งานกลุ่มบรรลุเป้าหมาย ตามบทบาทและหน้าที่ของนัก
คณิตศาสตร์ นกัสถิติ หรือนกัคอมพิวเตอร์ และยอมรับในความแตกต่างระหวา่งบุคคล 

PLO 7 R 
สร้างสรรค์โครงการบริการสังคมด้วยคณิตศาสตร์ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม และสร้างสรรค์ผลงานวชิาการทางด้านคณิตศาสตร์ ใหเ้ป็นที่ประจกัษต์่อ
สาธารณชน ภายใตร้ะเบียบวิธวีิจัยและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

PLO 8 D 

สร้างสรรค์โครงการบริการสังคมด้วยคณิตศาสตร์ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม และสร้างสรรค์ผลงานวจิัยทางด้านคณติศาสตร์ ด้วยความรู้ขั้นพื้นฐานของระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ภายใต้ระเบียบวิธีวิจัยและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ 

 

R   หมายถึง PLO เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  

D   หมายถึง PLO เฉพาะหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการแบบพิสิฐวิธาน 

 

 


