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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification)
รหัสวิชา MAT๔๙๐๑ รายวิชา โครงการวิจัย
สาขาวิชา คณิตศาสตรสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคการศึกษา ๑ ปการศึกษา ๒๕๖๔

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชา
MAT๔๙๐๑
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
โครงการวิจยั
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Research Project
๒. จํานวนหนวยกิต
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
๓.๒ ประเภทของรายวิชา

๓
วิทยาศาสตรบัณฑิต
(คณิตศาสตรสารสนเทศ)
หมวดวิชาเฉพาะดาน วิชาแกน

๔.อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๔.๑ อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา
อาจารย ดร. สาริสา ปนคํา
๔.๒ อาจารยผูสอน
อาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตรสารสนเทศ
๕. สถานที่ติดตอ ชั้น ๕ ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ./
E – Mail: nisakorn.su@ssru.ac.th
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปที่เรียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่
๖.๒ จํานวนผูเรียนที่รับได ประมาณ

๑/ ชั้นปที่ ๔
๙ คน

๗. รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน(Pre-requisite) (ถามี) ๘. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน(Co-requisites)(ถามี) หนา | ๑
รายวิชา MAT๔๙๐๑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
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๙. สถานที่เรียน

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๑๐.วันที่จัดทําหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อ นัก ศึกษาสามารถนาความรู ความเขา ใจ เนื้อหาสาระจากรายวิชาในหลักสูต รคณิ ต ศาสตรส ารสนเทศ ไป
ประยุกตใชในการทางานวิจัย ใชทักษะการสืบคนสารสนเทศ ใชเทคโนโลยีในการทางานวิจัย และมีคุณธรรม จริยธรรมตอ
การทางานวิชาการ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
ปรับ ปรุงรายวิชาให มีเนื้อ หาที่ครอบคลุม กับ การทาวิจัยในสาขาคณิ ต ศาสตรส ารสนเทศทุก ๆแขนงวิชา เพื่ อให
นักศึกษาสามารถนาความรูที่ไดจากการทาวิจัยไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
เสนอโครงการวิจัยและทําการวิจัยตามสาขาวิชา เขียนรายงานผลการวิจัย และนําเสนอผลงาน
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา

-

บรรยาย
(ชั่วโมง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

สอนเสริมตามความ
ตองการขอนักศึกษา
เฉพาะราย

การฝกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน(ชั่วโมง)

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)

นั ก ศึ ก ษาสามารถฝ ก ปฏิ บั ติ ๖ ศึกษาดวยตนเองอยาง
ชั่วโมงตอสัปดาห
๓ ชั่วโมงตอสัปดาห

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยจดั เวลาใหคําปรึกษานอกเวลาที่ทําการสอน ๑ ชั่วโมง สําหรับรายทีต่ องการ
๓.๑ ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผสู อน ชั้น ๕ อาคาร ๒๖ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๓.๒ ปรึกษาผานโทรศัพทที่ทาํ งาน / มือถือ หมายเลข ๐๘-๖๘๗๗-๗๑๘๙
หนา | ๒
รายวิชา MAT๔๙๐๑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
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๓.๓ ปรึกษาผานจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-Mail) sarisa.pi@ssru.ac.th
๓.๔ ปรึกษาผานเครือขายสังคมออนไลน (Facebook/Twitter/Line) sarisa pin ssru
๓.๕ ปรึกษาผานเครือขายคอมพิวเตอร (Internet/Webboard)
- Google Classroom วิชา MAT3414 Numerical Analysis
- Facebook Group
- Google Meet

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา

๑.คุณธรรม จริยธรรม

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งพัฒนา

(๑) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มีความซื่อสัตยสจุ ริต

(๒) มีวินัยในการปฏิบัตติ ามกฎระเบียบของสังคมและวิชาชีพ

(๓) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

(๔) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

(๕) มีจิตสาธารณะพรอมทีจ่ ะชวยเหลือผูอื่นเมื่อมีโอกาส
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับการประยุกตโจทยปญ
 หาทางคณิตศาสตรโดยเนน
ประเด็น ทางดานคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) อภิปรายการแกปญหาทางดานคณิตศาสตรโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) ใหนักศึกษา วิเคราะห แสดงความคิดเห็น ในระบบ Online ผานเว็บไซตของผูสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาที่
มอบหมาย และการเขารวมกิจกรรม
(๒) ประเมินจากการมีวินยั และการปฏิบัตติ นในการเขารวมในกิจกรรมเสริม
(๓) ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ
(๔) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

๒. ความรู

๒.๑ ความรูที่ตองพัฒนา

(๑) มีความรูและความเขาใจ หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา

(๒) มีความรูเกี่ยวกับความกาวหนาทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษา สามารถนําความรูไ ปประยุกตใชใน
การแกปญหาในการทํางาน

(๓) สามารถบูรณาการความรูในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา กับความรูในศาสตร อื่นๆ ทีเ่ กี่ยวของเพื่อการ
พัฒนาและประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพ

(๔) สามารถพัฒนาความรู ทักษะ ความชํานาญในวิชาที่ศกึ ษาไดอยางตอเนื่อง
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติ
หนา | ๓
รายวิชา MAT๔๙๐๑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
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(๒) มอบหมายงานดวยการสืบคนขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนําขอมูลทีไ่ ดจากการศึกษามาวิเคราะหอยางถี่
ถวนมารวมกันวิเคราะหและอภิปรายอยางเปนเหตุเปนผล
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการทําโครงงาน การรายงานผลความกาวหนา
(๒) การนําเสนอผลโครงงานวิจัย
(๓) การมีสวนรวมในชั้นเรียนในการอภิปรายปญหาโครงงานวิจัย

๓.ทักษะทางปญญา

๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา

(๑) สามารถคิดวิเคราะหอยางมีระบบ และมีเหตุมีผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร

(๒) นําความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไปประยุกตกับสถานการณตา งๆไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม

(๓) มีความใฝรู สามารถวิเคราะห และสังเคราะหความรูจากแหลงขอมูลตางๆที่หลากหลายไดอยาง
ถูกตองและเหมาะสม
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) สาธิตและยกตัวอยางการงานวิจัยทางดานคณิตศาสตร
(๒) มอบหมายงานใหนักศึกษาทําโครงงานวิจัยทางคณิตศาสตร
(๓) อภิปราย ซักถาม ระหวางอาจารยและเพือ่ น ๆ ในชั้นเรียน
(๔) สะทอนแนวคิด และการแสดงความคิดอยางสรางสรรคในการสรางงานดานคณิตศาสตรโดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินผลความกาวหนาของโครงงานวิจยั เปนระยะ
(๒) ประเมินผลโครงงานวิจยั ที่นําความรูทางคณิตศาสตรไปบูรณการ
(๓) การนําเสนอผลโครงงานวิจัย

๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา

(๑) มีมนุษยสัมพันธและมีภาวะผูนํา โดยสามารถทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในบทบาทของผูนํา และในบทบาท
ของสมาชิกกลุมที่ดีได

(๒) มีความรับผิด ชอบในการกระทําของตนเองและรับผิด ชอบงานในกลุม รวมทั้งมีความรับ ผิด ชอบตอ
สังคมและองคกร

(๓) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดอยางเหมาะสม
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) การมอบหมายงานที่ทํารวมกันเปนทีมและงานที่มอบหมายเปนรายบุคคล
(๒) การสาธิต แสดงตัวอยางการแกปญหาทางดานคณิตศาสตรเปนกรณีศึกษาโดยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(๓) ใหนักศึกษา วิเคราะห แสดงความคิดเห็น ในระบบ Online ผานเว็บไซตของผูสอน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การประเมินผลตนเอง และเพื่อนรวมชั้นเรียน
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(๒) ประเมินพฤติกรรมการทํางานเปนทีม
(๓) ประเมินงานที่นําเสนอและงานที่ไดรับมอบหมาย
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๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา

(๑) สามารถประยุกตความรูท างคณิตศาสตรและสถิติ เพือ่ การวิเคราะห ประมวลผล การแกปญหา และ
นําเสนอขอมูลไดอยางเหมาะสม

(๒) มีทักษะในการสือ่ สารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งทักษะการพูด ฟง อาน และเขียน รวมทั้งการเลือกใช
รูปแบบการสื่อสารไดอยางเหมาะสม

(๓) มีทักษะและความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่น เพือ่ การคนควาไดอยางเหมาะสม

(๔) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนและเก็บรวบรวมขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ
๕.๒ วิธีการสอน
(๑) สาธิตและยกตัวอยางการแกปญหาโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรที่เหมาะสม
(๒) อาจารยที่ปรึกษามอบหมายงานใหนักศึกษาโดยติดตอสื่อการกับนักศึกษาผานทางเว็บไซต
(๓) อาจารยที่ปรึกษามอบหมายใหนักศึกษาคนควาขอมูลทางอินเตอรเนตสําหรับทําโครงงานและนําเสนอ
หนาชั้นเรียน
(๔) ใชสื่อการเรียนการสอน ตํารา และสื่อการเรียนรูภาษาตางประเทศ
๕.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากการตอบคําถาม และการอภิปรายในชั้นเรียน
(๒) การประเมินจากการนําเสนอผลโครงงานวิจัย

๖. ดานอื่นๆ
หมายเหตุ

สัญลักษณ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
สัญลักษณ  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง
เวนวาง
หมายถึง ไมไดรับผิดชอบ
ซึ่งจะปรากฎอยูในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
ที่
๑-๔

หัวขอ/รายละเอียด

สืบขอมูลงานวิจยั ที่
เกี่ยวของ

จํานวน
(ชม.)
๑๒

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

สืบขอมูลหองสมุด และ
แหลงสารสนเทศตางๆ
แนะนําแนวทางการทํา
โครงงานวิจัยและตัวอยาง

ผูสอน
อาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร
สารสนเทศ
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สัปดาห
ที่

๕

๖-๑๐
๑๑

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน
(ชม.)

รายงานความกาวหนาพรอม
เสนอหวขอโครงการวิจัย

๓

ทําโครงการวิจัย

๑๕

รายงานความกาวหนา

๓

๑๒-๑๔ ทําโครงการวิจัย

๑๒

๑๕-๑๖ นําเสนอโครงการวิจัย

๖

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช

การงานวิจัยในดานตางๆ
เชน งานวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน
งานวิจัยประยุกตทางดาน
ทฤษฏีกราฟ งานวิจัย
ประยุกตทางดานสถิติ
เปนตน
รายงานความกาวหนาพรอม
เสนอหัวขอโครงการวิจยั แต
ละกลุม
ทําโครงการวิจัยรวมกับ
อาจารยที่ปรึกษาแตละกลุม
รายงานความกาวหนาแตละ
กลุม
ทําโครงการวิจัยรวมกับ
อาจารยที่ปรึกษาแตละกลุม
นําเสนอโครงการวิจัย

ผูสอน

อาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร
สารสนเทศ
อาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร
สารสนเทศ
อาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร
สารสนเทศ
อาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร
สารสนเทศ
อาจารยสาขาวิชาคณิตศาสตร
สารสนเทศ

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู
๒, ๓
๔,๕
๑

วีธีการประเมินผลการเรียนรู
การนําเสนอโครงการวิจัย
การรายงานความกาวหนา
การเขาชั้นเรียน
การเสนอแนวคิด การถาม – ตอบ การแสดงความ
คิดเห็นในชั้นเรียน

สัปดาหที่
ประเมิน
๑๕-๑๖
ตลอดภาค
เรียน
ตลอดภาค
เรียน

สัดสวน
ของการประเมินผล
๗๐%
๒๐ %

๑๐ %
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หมวดที่ ๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
๑) หนังสือระเบียบวิธีวิจัย ณรงค โพธิ์พฤกษานันท สํานักพิมพ SE-ED
๒.เอกสารและขอมูลสําคัญ

๑) โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร เชน MATLAB , MAPLE, MATHEMATICA เปนตน
๒) โปรแกรมสําเร็จรูป MS EXCEL

๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
๑) http://www.larts.rmutt.ac.th/km/๐๑/Chapter๓.pdf
๒) http://kmcenter.rid.go.th/kcresearch/page๐๙/researchProposalPreparation.pdf

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินผลประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาดวยวิธีการดังตอไปนี้
- การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตพฤติกรรมระหวางการเรียน
- การนําเสนอโครงงานการบูรณาการเนื้อหา โปรแกรมสําเร็จรูปและเนื้อหาคณิตศาสตรอนื่ ๆ
- แบบประเมินผูสอนและแบบประเมินรายวิชา
- การใหขอแสนอแนะผานเว็บไซตของรายวิชานี้
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการประเมินผลผูสอนไดใชกลยุทธดงั ตอไปนี้คือ
- ผลรายงานความกาวหนา
๓. การปรับปรุงการสอน
- ทําการวิจยั ในชั้นเรียนเพื่อแกไขขอบกพรองของผูเรียนบางคน
- นําผลทีไ่ ดจากการวิจยั มาใชปรับปรุงการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ทวนการสอบจากการสอบถามนั ก ศึ ก ษา การเปรี ย บเที ย บกั บ นั ก ศึ ก ษาป ที่ ผ า นมา การพิ จ ารณาผลงาน
การทดสอบยอย การปฏิบัติ การนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียนการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ของนักศึกษา ระดับคณะฯ
และการทวนรวมสอบจากอาจารยที่เคยสอนในรายวิชาที่ใกลเคียงกัน
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๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน การเรียนการสอนและการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์ป ระจํารายวิชานี้ แลว ไดมี การวางแผน และ
ปรับปรุงแนวการสอนในครั้งตอ ๆ ไปอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวิธีการสอน
รวมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรที่นํามาใชประกอบการเรียนและการสอนเพื่อใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
เพื่อใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
***********************
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

ความรับผิดชอบหลัก

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

ทักษะ
ดาน
อื่น ๆ

ความรับผิดชอบรอง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

๑

๒

๓

๔

๕

รหัสวิชา MAT๔๙๐๑
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๗

๑
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๒

๓

๑

๒

๓

๔





















ชื่อรายวิชา
โครงการวิจัย
Research Project

ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจํานวนไดตามความรับผิดชอบ
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