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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 
 
ชื/อสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
คณะ/สถาบนั/สาํนัก   คณะวทิยาศาสตร ์   
 

หมวดที/ 1  ข้อมูลทั /วไป 

1. รหสัและชื/อหลกัสตูร 

รหสัหลกัสตูร      25480091108812 
ชื+อหลกัสตูร   ภาษาไทย:   หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์
    ภาษาองักฤษ: Doctor of Education Program in Mathematics 

2. ชื/อปริญญาและสาขาวิชา 

ภาษาไทย  ชื+อเตม็:  การศกึษาดุษฎบีณัฑติ (คณติศาสตร)์ 
    ชื+อยอ่:   กศ.ด. (คณติศาสตร)์ 
ภาษาองักฤษ ชื+อเตม็:  Doctor of Education (Mathematics) 
    ชื+อยอ่:   Ed.D. (Mathematics) 

3. วิชาเอก / แขนงวิชา(ถ้ามี) 

ไมม่ ี

4. จาํนวนหน่วยกิตที/เรียนตลอดหลกัสตูร 

จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า 48 หน่วยกติ 

5. รปูแบบของหลกัสตูร 

5.1 รปูแบบ 

เป็นหลกัสตูรปรญิญาเอก 3 ปี แบบ 2.1 

5.2 ภาษาที/ใช้ 

ภาษาไทย   เอกสารและตําราที+ประกอบการเรยีนมทีั Uงภาษาไทยและภาษาองักฤษ 
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5.3 การรบัเข้าศึกษา 

รบัผูเ้ขา้ศกึษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที+สามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื/น 

เป็นหลกัสตูรเฉพาะของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา 

ใหป้รญิญาการศกึษาดุษฎบีณัฑติ (คณติศาสตร)์ เพยีงสาขาวชิาเดยีว 

6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติัเหน็ชอบหลกัสตูร 

เป็นหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561 โดยปรบัปรุงจากหลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุงพ.ศ. 2555)  เริ+มใช้หลกัสูตรนีUในภาคการศกึษาที+ 2 ของปีการศกึษา 
2561 

ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจากคณะกรรมการการศกึษาระดบับณัฑติวทิยาลยัในการประชุมครั Uง
ที+ 1/2561 เมื+อวนัที+ 16  เดอืนมกราคม พ.ศ. 2561 

ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสูตรจากสภาวชิาการในการประชุมครั Uงที+ 4/2561 เมื+อวนัที+  24  เดอืน
เมษายน พ.ศ. 2561 

ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัในการประชุมครั Uงที+ 6/2561 เมื+อวนัที+  12 
เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2561 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรที/มีคณุภาพและมาตรฐาน 

หลกัสตูรมคีวามพรอ้มในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
พ.ศ.2552  ในปีการศกึษา 2563 

8. อาชีพที/ประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 

ผูส้าํเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์สามารถประกอบอาชพี
ไดด้งัต่อไปนีU 

e.C ครแูละอาจารย ์สาขาวชิาคณติศาสตร ์
e.f ศกึษานิเทศกส์าขาวชิาคณติศาสตร ์
e.F นกัวจิยัดา้นคณติศาสตรศกึษา 
8.4 นกัวชิาการศกึษาทั Uงในและนอกสถานศกึษา 
8.5 อาชพีอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบัการศกึษาดา้นคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา 
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9. ชื/อ นามสกลุ เลขบตัรประจาํตวัประชาชน ตาํแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของ
อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

ลาํดบั
ที/ 

รายชื/อคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)ปีที/จบ 
สถาบนัที/สาํเรจ็การศึกษา 

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

1 อ.ดร.รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, fjF6 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, fjF9, 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 2548 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.ขวญั  เพยีซา้ย กศ.บ. (คณิตศาสตร)์, 2543 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, 2547 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 2553 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ญานิน กองทพิย ์ ค.บ. (คณิตศาสตร)์, fjFm 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, fjnF 

ปร.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 2jjj 

วทิยาลยัครพูระนครศรอียุธยา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

xxxxxxxxxxxxx 

 

10. สถานที/จดัการเรียนการสอน 

ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตรม์หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที/จาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลกัสตูร 

11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ในศตวรรษที+ 21  โลกมกีารเปลี+ยนแปลงไปอย่างรวดเรว็ทั Uงทางด้านการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม 
วฒันธรรมและสิ+งแวดลอ้ม อาทเิช่น กระแสการเปิดเศรษฐกจิเสร ีความทา้ทายของเทคโนโลยใีหม่ๆ   
การเขา้สู่สงัคมผู้สูงอายุ การเกดิภยัธรรมชาตทิี+รุนแรง ซึ+งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ+งที+ประสบปญัหา
สภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี+ยนแปลงต่างๆ เหล่านั Uน อีกทั Uงสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั Uง
เศรษฐกจิ สงัคม ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ+งแวดลอ้มของประเทศไทยในปจัจุบนัที+ยงัคงประสบปญัหาใน
หลายด้าน เช่น ความสามารถในการแข่งขนั คุณภาพการศึกษา ความเหลื+อมลํUาทางสงัคม เป็นต้น 
ที+อาจก่อใหเ้กดิความเสี+ยงทั Uงจากภายในและภายนอกประเทศ  

นอกจากนั Uน แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที+ CC (พ.ศ. fjjj–fjjp) ยงัชีUใหเ้หน็ถงึ
ความจําเป็นในการปรบัเปลี+ยนจุดเน้นในการพฒันาคุณภาพคนในสงัคมไทยให้มคีุณธรรมและมคีวาม
รอบรู้อย่างเท่าทนัมคีวามพร้อมทั Uงด้านร่างกายสติปญัญา อารมณ์และศีลธรรม สามารถก้าวทนัการ
เปลี+ยนแปลงเพื+อนําไปสู่สงัคมฐานความรู้ได้อย่างมั +นคงแนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรยีมคนให้มี
พืUนฐานจติใจที+ดีงามมจีิตสาธารณะ พร้อมทั Uงมีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พืUนฐานที+จําเป็นในการ
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ดํารงชวีติอนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยั +งยนื (สภาพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต.ิ 2554) 
ซึ+งแนวทางดงักล่าวสอดคล้องกบันโยบายของกระทรวงศกึษาธกิารในการพฒันาเยาวชนของชาตเิขา้สู่
โลกยุคศตวรรษที+ 21 โดยมุ่งส่งเสรมิผูเ้รยีนใหม้คีุณธรรมรกัความเป็นไทย มทีกัษะการคดิวเิคราะหค์ดิ
สรา้งสรรคม์ทีกัษะดา้นเทคโนโลยสีามารถทาํงานร่วมกบัผูอ้ื+นและสามารถอยู่ร่วมกบัผูอ้ื+นในสงัคมโลกได้
อยา่งสนัต ิ(กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551)  

ปจัจุบนัเป็นช่วงของการเขา้สู่แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที/ 12 (พ.ศ. 2560-
2564)  ที+ประเทศไทยยงัคงยดึกรอบแนวคดิและหลกัการที+สําคญั ดงันีU (1) การน้อมนําและประยุกต์ใช้
หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช (2) คนเป็น
ศูนยก์ลางของการพฒันาอย่างมสี่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสรมิแนวคดิการปฏริปูประเทศ และ 
(4) การพฒันาสู่ความมั +นคง มั +งคั +ง ยั +งยนื สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข  เพื+อรองรบัการปรบัเปลี+ยน
เศรษฐกจิและสงัคมที+ประเทศจะตอ้งเผชญิในศตวรรษที+ 21   

การพฒันากําลงัคนของประเทศไทยที+ผ่านมาไม่สอดคลอ้งกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม ทําให้
เกดิภาวะขาดแคลนกําลงัคนในระดบัต่างๆ โดยเฉพาะย่างยิ+งขาดแคลนกาํลงัคนด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์รัฐบาลพยายามแก้ปญัหานีU โดยมีการทบทวนการจัดการศึกษาเพื+อปรับปรุง 
เปลี+ยนแปลงและพฒันาหลกัสตูรในทุกระดบั ทุกสถาบนัการศกึษาใหม้คีวามเหมาะสม ชดัเจนสอดคลอ้ง
กบัมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายของหลกัสูตรในการพฒันาคุณภาพผู้เรยีน เพื+อพฒันาเยาวชนของ
ชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานและตามเป้าหมายที+กําหนดไว้ และมีนโยบายในการขบัเคลื/อน
ประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ+งสิ+งที+กระทรวงศึกษาธิการต้องการเน้น คือ มุ่งพัฒนา
ความคดิสรา้งสรรคเ์พื+อพฒันานวตักรรมการเรยีนรูผ้่านอนิเทอรเ์น็ต การสรา้ง Smart Farmer & Smart 
Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั Uงใช้การศึกษาโดยยดึจงัหวดัเป็นฐาน เพื+อให้สงัคมไทยก้าวสู่ 
Value-based Economyหรอื "เศรษฐกิจที/ขบัเคลื/อนด้วยนวตักรรม" เพื+อใหป้ระเทศสามารถพึ+งพา
ตนเองได ้ลดการนําเขา้และเป็นสงัคมที+แบ่งปนัมหาวิทยาลยัซึ+งถอืว่าเป็นหน่วยงานหลกัที+สําคญัต่อการ
พฒันาไทยแลนด ์4.0 ตอ้งปรบัตวัใหเ้ป็นมหาวิทยาลยั 4.0 โดยมบีทบาทที+สําคญั คอื การจดัการศกึษา
เพื+อพฒันาคนในชาต ิรวมทั Uงการวจิยัและพฒันาเพื+อใหเ้กดิความรูแ้ละนวตักรรมใหม่ๆ ซึ+งทั Uงสองส่วนจะ
ส่งผลไปถงึเศรษฐกจิและสงัคม 4.0 

11.2  สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

ในการพัฒนาด้านการศึกษา  ประเทศไทยได้มพีระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
แก้ไขเพิ+มเตมิ (ฉบบัที+ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ+มเตมิ (ฉบบัที+ 3) พ.ศ. 2553  ที+กําหนดใหห้น่วยงาน
ที+เกี+ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษามกีารปรบัปรุงและดําเนินกจิกรรมปฏริปูการศกึษาตามสาระสําคญัที+ระบุ
ไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  อนัไดแ้ก่ การจดักระบวนการเรยีนรูท้ี+เน้นผูเ้รยีน
เป็นสําคัญ  การบรหิารโดยใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลาง  การประกันคุณภาพเพื+อพฒันาคุณภาพ
ยกระดบัมาตรฐานการศกึษา  การพฒันาบุคลากรทางการศกึษาอย่างต่อเนื+อง  การระดมทรพัยากรจาก
แหล่งต่างๆ มาใช้ในการจดัการศึกษา  การส่งเสรมิให้มกีารวจิยัและพฒันา  การผลติและการพฒันา
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เทคโนโลยเีพื+อการศกึษา และการดําเนินการเพื+อปฏริปูการศกึษา (สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา. 
2552: 78) 

เพื+อให้การจดัการศกึษาสอดคล้องกบัสงัคมไทยในอนาคต สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษาได้
กําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการ
อุดมศกึษา พ.ศ. 2552  ขึUนเพื+อเป็นแกนนําและกําหนดแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศกึษาของชาตไิปสู่การปฏบิตัจิากผลของการปฏริูปการศกึษา ส่งผลให้การศึกษาพฒันาไปสู่การ
เป็นกลไกเพื/อการพฒันาคน  พฒันาสงัคม  เป็นพลงัขบัเคลื+อนและเป็นภูมคิุ้มกนั  โดยการสรา้งและ
พฒันาเดก็ใหม้คีวามพรอ้มดา้นสตปิญัญา อารมณ์และศลีธรรม  พฒันาเยาวชนก่อนเขา้สู่ตลาดแรงงานให้
มคีุณภาพ  พฒันากําลงัคนให้มสีมรรถนะสูงขึUน  นอกจากนีUยงัส่งเสรมิให้ผู้รู้ ปราชญ์ และผู้สูงอายุที+มี
ประสบการณ์ นําความรู้มาถ่ายทอด จดัการความรู้ ในระดบัชุมชนและเสรมิสร้างการมสี่วนร่วมของ
ครอบครวั ชุมชน สถาบนัการศึกษา ให้เป็นกลไกในการพฒันาการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศกึษา. 2551: 78) 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 00 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเกี/ยวข้องกบัพนัธกิจของ
สถาบนั 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 

จากสถานการณ์ทางดา้นการพฒันาเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม จาํเป็นต้อง “พฒันาคน” ให้มี
คุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี+ยนแปลง ด้วยเหตุนีUการจดัการศึกษาจึงควร
ตอบสนองพนัธกจิเพื+อเตรยีมทรพัยากรบุคคลให้รองรบัต่อการพฒันาประเทศ  โดยเริ+มจากการปลูกฝงั
และพฒันาคนตั Uงแต่การศกึษาขั UนพืUนฐาน  ซึ+งมสีถาบนัการศกึษาและสถาบนัผลติครเูป็นกลไกสําคญัใน
การจดัการศกึษา  

การพฒันาหลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรเ์พื+อผลติดุษฎีบณัฑติที+มี
ความรู้ความสามารถระดบัสูงออกไปเป็นผู้นําทางคณิตศาสตรศึกษาที+มสีมรรถภาพในการวจิยั การ
พฒันาหลกัสตูร รวมทั Uงใหค้าํแนะนําในการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพแก่ครแูละ
บุคลากรทางการศึกษาได้ จึงเป็นอีกหนึ+งภาระกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒในการจดัการศึกษาเพื+อตอบสนองการพฒันาประเทศให้ก้าวไปสู่ไทย
แลนด ์4.0  

12.2  ความเกี/ยวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเป็นสถาบนัอุดมศกึษาที+เป็นต้นแบบด้านการผลติครูและบุคลากร
ทางการศกึษาแห่งหนึ+งของประเทศนานกว่า my ปี  จงึตระหนกัถงึบทบาทความเป็นผูนํ้าดา้นการผลติครู
และบุคลากรทางการศกึษา อยา่งมปีระสทิธภิาพ เพื+อใหไ้ดค้รแูละบุคลากรทางการศกึษาที+มสีมรรถนะใน
การบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตของ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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เพื+อเป็นตน้แบบดา้นการผลติครแูละบุคลากรทางการศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตรศกึษา ภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์จึงได้จัดทําหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตรศึกษา ตั \งแต่ปี พ.ศ.2535 (ปัจจุบนั คือ หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร)์เพื+อผลติดุษฎบีณัฑติที+มคีวามรูค้วามสามารถระดบัสูงออกไปเป็นผู้นําทางคณิตศาสตร
ศกึษาที+มสีมรรถภาพในการวจิยั การพฒันาหลกัสูตร รวมทั Uงให้คําแนะนําในการจดัการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพแก่ครแูละบุคลากรทางการศกึษาได ้ และเพื+อใหห้ลกัสูตรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.
fjjf  มาตรฐานสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย และเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. fjje ผนวกกบัการพฒันา/บ่มเพาะนิสติตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core 
value) SCI ซึ+งไดแ้ก่ Scientific Excellence, Corporate and Social Responsibility, International 
Recognition ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒภาควชิาคณิตศาสตร ์จงึไดป้รบัปรงุ
หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อีกครั \งในปีพ.ศ.2561 เพื+อยกระดบั
คุณภาพดุษฎบีณัฑติที+พงึไดร้บัการพฒันาศกัยภาพดา้นวชิาการและวจิยัสู่ความเป็นมอือาชพีตามบรบิท
ทางสงัคมที+เปลี+ยนแปลง ควบคู่กบัการเสรมิสรา้งความสามารถและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที+ fC 
และไทยแลนด ์4.0  

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอื/นที/เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื/นของสถาบนั (ถ้ามี) 

ไมม่ ี
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หมวดที/ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสตูร 

1. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

1.1 ปรชัญา 

การวจิยัและพฒันาคณติศาสตรศกึษาสู่ความเจรญิงอกงามของการศกึษา 

1.2 ความสาํคญั 

การพัฒนากําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในปจัจุบัน 
ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนกําลังคนในระดับต่างๆ และ 
ขาดแคลนนักวจิยัเพื+อพฒันาเทคโนโลยทีี+เหมาะสมกบัประเทศ รฐับาลจงึได้พยายามแก้ปญัหานีUโดย
พิจารณาจากอุปสรรคหลายด้าน  ด้านหนึ+งคือด้านการผลิตนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
คณติศาสตร ์ซึ+งจะนําไปสู่การพฒันากําลงัคนดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองประเทศไทย  ดว้ยเหตุ
นีUคณะกรรมการพฒันากําลงัคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติมมีติให้บรรจุแผนการผลิต
นักการศกึษาด้านวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตรใ์นแผนงานผลติและพฒันาครู-อาจารยข์องแผนปฏบิตัิ
การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติด้านการพัฒนากําลังคน เพื+อตอบสนองนโยบายนีU
ทบวงมหาวทิยาลยั (ปจัจบุนัคอืสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา) ไดใ้หค้วามเหน็ชอบในโครงการ
ผลตินักวจิยัพฒันาด้านการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์โดยมมีหาวทิยาลยัและสถาบนั
ส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) รว่มมอืกนัผลตินักวจิยัดา้นวทิยาศาสตรศกึษาและ
คณติศาสตรศกึษา 

เพื+อผลตินักวจิยัพฒันาด้านการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ภาควชิา
คณิตศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ จงึได้เปิดรบันิสติเขา้ศึกษาหลกัสูตร
การศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาในปี พ.ศ.2535  ซึ+งถอืไดว้่าเป็นหลกัสูตรแรกใน
ด้านนีUของประเทศไทย โดยมุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ที+มีความรู้
ความสามารถระดบัสูงออกไปเป็นผู้นําทางคณิตศาสตรศึกษาที+มสีมรรถภาพในการวจิยั การพฒันา
หลักสูตรรวมทั Uงให้คําแนะนําในการจดัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้โดยดําเนินการเปิดรบันิสติเข้าศึกษาอย่างต่อเนื+องและในปี พ.ศ.2548 ได้
ดาํเนินการปรบัปรงุหลกัสตูรเพื+อใหเ้หมาะสมกบัความก้าวหน้าทนัสมยัในสาขาวชิา 

ต่อมาเมื+อสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาต ิ 
มาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒกิารอุดมศกึษา พ.ศ. 2552 ขึUน เพื+อเป็นแกนนํา
และกําหนดแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษาของชาตไิปสู่การปฏบิตัภิาควชิา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒ จงึได้ดําเนินการปรบัปรุงหลกัสูตร
การศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา อกีครั Uงในปี พ.ศ.2555  และเนื+องจากมขีอ้จาํกดั
เกี+ยวกับจํานวนบุคคลากรด้านคณิตศาสตรศึกษา จงึทําให้ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร ์
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มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒมคีวามจําเป็นต้องปรบัสาขาวิชาของ หลกัสูตรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  เป็นหลกัสูตรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ โดยยงั
ดาํเนินการเปิดรบันิสติเขา้ศกึษาอยา่งต่อเนื+อง  

สําหรบัในปีพ.ศ. 2560  ภาควชิาคณิตศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์ได้ดําเนินการปรบัปรุง
หลกัสูตรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์อกีครั Uง เพื+อใหเ้หมาะสมกบัความก้าวหน้าและ
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.fjjf  มาตรฐานสภาวิชาชีพ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
]>>F  และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา พ.ศ. fjj9  
ผนวกกับการพฒันา/บ่มเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core value) SCI ของคณะ
วทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เพื+อยกระดบัคุณภาพดุษฎบีณัฑติที+พงึได้รบัการพฒันา
ศกัยภาพด้านวชิาการและวจิยัสู่ความเป็นมอือาชพีตามบรบิททางสงัคมที+เปลี+ยนแปลง ควบคู่กบัการ
เสรมิสรา้งความสามารถและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที+ fCและไทยแลนด ์4.0โดยยงัมุ่งเน้นผลติดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ที+มคีวามรูค้วามสามารถระดบัสูงออกไปเป็นผูนํ้าทางคณิตศาสตรศกึษาที+
มีสมรรถภาพในการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร รวมทั Uงให้คําแนะนําในการจัดการเรียนการสอน
คณติศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพแก่ครแูละบุคลากรทางการศกึษาได ้

1.3 วตัถปุระสงค ์

เพื+อผลติดุษฎบีณัฑติที+มคีวามรูค้วามสามารถระดบัสงูและมคีุณลกัษณะดงันีU 
1.3.1 เป็นผู้นําที+มคีุณธรรมจรยิธรรมทางด้านการวจิยัทางคณิตศาสตรศึกษา สามารถนํา

ผลการวจิยัมาใชพ้ฒันาการเรยีนการสอนคณติศาสตรไ์ด ้
1.3.2 เป็นผู้นําทางด้านการพฒันาหลกัสูตรคณิตศาสตร ์ที+สอดคล้องกบัความต้องการของ

สงัคมและการพฒันาประเทศ 
1.3.3 เป็นผู้นําทางด้านการพฒันารูปแบบการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรส์ามารถให้

คาํแนะนําและเป็นตวัแบบการจดัการเรยีนการสอนที+มปีระสทิธภิาพได ้
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2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 

แผนพฒันา / แผนการ
เปลี/ยนแปลง 

กลยุทธ ์ ตวับ่งชี\ 

1. มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการ
เรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน 
ทุกปีการศกึษา 

 

1.1 มกีารประเมนิผลการจดัการเรยีน
การสอน 

1.2 มกีารประชมุเพื+อพจิารณา 
แนวทางการพฒันา และปรบัปรุง 
การจดัการเรยีนการสอน 

1.1.1 รายงานผลการเรยีนรูแ้ละ/หรอื 
ผลการจดัการเรยีนการสอน  
(มคอ. 3-7) 

1.1.2 เอกสารการปรบัปรุง 
การจดัการเรยีนการสอน/กล
ยุทธก์ารสอน (มคอ. 3-7) 

1.2.1 รายงานการประชมุ
คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

1.2.2 รายงานผลการประเมนิ
คุณภาพหลกัสตูร 

2. มกีารพฒันาหลกัสตูร 
ใหม้มีาตรฐานไม่ตํ+ากว่า 
กรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ
ระดบับณัฑติศกึษา  
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
ที+กระทรวงศกึษาธกิารกาํหนด
และสอดคลอ้งกบัการ
เปลี+ยนแปลงทางการศกึษา และ
ความตอ้งการของสงัคม 

2.1 มกีารพฒันาหลกัสตูรโดยอาศยั
กรอบแนวคดิของหลกัสตูรสากล 
การเปลี+ยนแปลงทางการศกึษา 
และความตอ้งการของสงัคม 

2.2 มกีารประเมนิและปรบัปรุงการ
ดาํเนินงานของหลกัสตูรทุกปี
การศกึษา  

2.1.1 เอกสารของหลกัสตูร 
การศกึษาดุษฎบีณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
ของสถาบนัอื+นๆ 

2.2.1 รายงานผลการประเมนิ
คุณภาพหลกัสตูร 

3. มกีารพฒันาศกัยภาพของอาจารย ์
ใหท้นัต่อการเปลี+ยนแปลงทาง
การศกึษา และเพิ+มพนู
ประสบการณ์ใหม้คีวาม
หลากหลายและลุ่มลกึ 

3.1 สง่เสรมิใหอ้าจารยม์โีอกาสในการ
พฒันาความรูใ้นสาขาดว้ย
การศกึษาดงูาน เขา้ร่วมอบรม
สมัมนาและประชุมทางวชิาการ
รวมทั Uงการบรกิารวชิาการ 

3.2 สนบัสนุนใหอ้าจารยข์อทุนวจิยั
และทาํวจิยัในสาขาวชิา 

3.1.1 จาํนวนอาจารยท์ี+เขา้ร่วมศกึษา
ดงูาน อบรมสมัมนาและ
ประชุมทางวชิาการ จาํนวน
อาจารยท์ี+ใหบ้รกิารวชิาการ 

3.2.1 จาํนวนอาจารยท์ี+ไดร้บั
ทุนอุดหนุนวจิยัและงบพฒันา
บุคลากร 

3.2.2 จาํนวนผลงานวจิยัที+ไดร้บั
ตพีมิพใ์นวารสาร 
ที+มมีาตรฐาน 
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หมวดที/ 3  ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการจดัการศกึษาเป็นการศกึษาระบบทวภิาค คอื ปีการศกึษาหนึ+งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศกึษาปกต ิหนึ+งภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห ์ 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 

อาจจดัการเรยีนการสอนในภาคฤดูรอ้นเป็นกรณีพเิศษได้ โดยมรีะยะเวลาการศกึษาไม่น้อย
กว่า 8 สปัดาห ์ (เป็นไปตามดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทยีบเคยีงหน่วยกติเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.fjj9 

2. การดาํเนินการหลกัสตูร 

2.1 วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

วนัเวลาราชการปกต ิ
ภาคตน้   เดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม 
ภาคปลาย  เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดรูอ้น  เดอืนมถุินายน – กรกฎาคม 
(ทั UงนีUเป็นไปตามปฏทินิการศกึษาของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเรื+องการเปิดภาคเรยีน) 

2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 

2.2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า 
สาขาวชิาคณิตศาสตรค์ณิตศาสตรศกึษาหรอืสาขาอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์จากมหาวทิยาลยั 
หรือสถาบันการศึกษาที+สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง รวมทั Uงมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที+คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด และมีคุณสมบัติทั +วไปเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

2.2.2 มปีระสบการณ์ในการทาํปรญิญานิพนธห์รอืมผีลงานวจิยัทางคณติศาสตรห์รอื 
คณติศาสตรศกึษาในระดบัปรญิญามหาบณัฑติไม่น้อยกว่า Cf หน่วยกติ 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 นิสติมคีวามรูพ้ืUนฐานทางคณติศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษาไมเ่พยีงพอ 
2.3.2 นิสติมคีวามรูพ้ืUนฐานและทกัษะในการอ่าน ฟงั พดู และเขยีนภาษาองักฤษน้อย 
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2.4 กลยทุธใ์นการดาํเนินการเพื/อแก้ไขปัญหา/ข้อจาํกดัของนิสิตในข้อ 2.3 

2.4.1 กําหนดให้นิสิตเรียนบางรายวิชาทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษาเพิ+มเติม 
เพื+อให้มคีวามรู้พืUนฐานเพยีงพอต่อการศกึษาขั Uนต่อไป ทั UงนีUอยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูร 

2.4.2 ส่งเสรมิใหนิ้สติเรยีนภาษาองักฤษเพิ+มเตมิ และใหนิ้สติไดฝึ้กการอ่าน ทําความเขา้ใจ
ภาษาจากการมอบหมายงาน สิ+งตีพมิพ์ที+เป็นภาษาองักฤษ รวมทั Uงให้ฝึกการฟงัจากรายวชิาสมัมนา  
และฝึกการใหส้มัมนาเป็นภาษาองักฤษ 

2.4.3 สนบัสนุนใหนิ้สติเขา้รว่มประชุมวชิาการในระดบันานาชาต ิเพื+อฟงั พูดและสื+อสารเป็น
ภาษาองักฤษ 
 

2.5 แผนการรบันิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ 5ปี 

ระดบั 
จาํนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

]>61 ]>62 ]>63 ]>64 2565 
ชั Uนปีที+ C 5 5 5 5 5 
ชั Uนปีที+ 2 - 5 5 5 5 
ชั Uนปีที+ 3 - - 5 5 5 

รวม 5 10 15 15 15 
คาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษา - - 5 5 5 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรบั 
เพื+อใชใ้นการบรหิารหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

ปีที/ 0 ปีที/ ] ปีที/ 4 ปีที/ 9 ปีที/ > 
ค่าธรรมเนียมการศกึษาเหมาจ่าย C ปีการศกึษา 
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จาํนวนรบั) 

220,000 
- 
- 

220,000 
220,000 

- 

220,000 
220,000 
220,000 

220,000 
220,000 
220,000 

220,000 
220,000 
220,000 

รวมรายรบั 220,000 4ny,yyy 6my,yyy 6my,yyy 6my,yyy 
(ค่าธรรมเนียมเหมาจา่ย 220,000 บาท ตลอดหลกัสตูร) 
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย 

รายการ 
จาํนวน
ชั /วโมง
สอน 

ค่าตอบ 
แทน 

ต่อชั /วโมง 

ค่าใช้จ่ายรวม 
(ชม.สอนxค่า
สอนต่อชม.) 

ค่าใช้จ่ายต่อหวั
นิสิต 

ยอดสะสม 

1. หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน     437,040.00  87,408.00  87,408.00  

1.1 หลกัสูตรภาษาไทย           

1.1.1 ค่าสอนสาํหรบัผูส้อนภายใน (เมื/อมีภาระงานเกิน 35 หน่วยภาระงาน)  

ค่าตอบแทนผูส้อน (ภายใน: หน่วยที+ 1-10; 1,200 บาท/ชั +วโมง) 180 - 216,000.00  43,200.00  43,200.00  

ค่าตอบแทนผูส้อน (ภายใน: หน่วยที+ 11-15; 600 บาท/ชั +วโมง) 0 600.00  - - 43,200.00  

1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของส่วนงานอื/น         

ค่าตอบแทนผูส้อนเทา่กบั 1,200 บาท/ชั +วโมง 0 - - - 43,200.00  

1.1.3 ค่าสอนและค่าคมุสอบสาํหรบัอาจารยพิ์เศษ 

ค่าตอบแทนผูส้อน (อ.พเิศษ) เท่ากบั 2,500 บาทต่อชั +วโมง 0  2,500.00 - -  43,200.00  
 

1.2 ค่าใช่จ่าย 

ค่าวสัดุประกอบการเรยีนการสอน (ทั Uงหลกัสตูร หรอืค่าใชจ้่ายต่อปี x จาํนวนปี)  44,500.00  14,833.33  86,833.33  

คา่ใชจ้า่ยเพื+อการประชาสมัพนัธ ์  1,724.00   574.67   87,408.00  

กจิกรรมตามที+ระบุในโครงสรา้งหลกัสตูร (เช่น จดัสมัมนา ปฐมนิเทศ กจิกรรม
นิสติ ฯลฯ) - -  87,408.00   

คา่ครภุณัฑท์ี+ใชส้าํหรบันิสติ  - -  87,408.00   

คา่เดนิทางของผูท้รงคณุวฒุ ิ - -  87,408.00  

อื+นๆ แลว้แต่หลกัสตูร - -  87,408.00  

2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/สาํนัก   21,852.00 109,260.00   

2.1 งบพฒันาหน่วยงาน (ขั Uนตํ+ารอ้ยละ 5 5,463.00   92,871.00  

2.2 งบวจิยัของหน่วยงาน (ขั Uนตํ+ารอ้ยละ 5 5,463.00   98,334.00  

2.3 คา่ส่วนกลางคณะ หรอืคา่สาธารณูปโภค (รอ้ยละ 10 ถา้ม)ี  10,926.00   109,260.00  

3. หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์ 19,400.00   128,660.00   

หลกัสตูรภาษาไทย (ทาํปริญญานิพนธ ์ไม่เกิน 48 หน่วยกิต) ค่าธรรมเนียมไม่เกิน 300,000 บาท  

3.1 กรรมการพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธ ์(ไมเ่กนิ 2,500 บาท /นิสติ 1 คน) 2,500.00   111,760.00  

3.2 กรรมการควบคมุปรญิญานิพนธ ์     

 - กรรมการควบคมุปรญิญานิพนธห์ลกั (ไมเ่กนิ 4,500 บาท /นิสติ 1 คน) 4,500.00   116,260.00  
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 - กรรมการควบคมุปรญิญานิพนธร์ว่ม (ไมเ่กนิ 3,500 บาท /นิสติ 1 คน 3,500.00   119,760.00  

3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์     

 - กรรมการผูท้รงคณุวฒุภิายนอก (ไมเ่กนิ 4,000 บาท /นิสติ 1 คน) 4,000.00   123,760.00  

 - กรรมการผูท้รงคณุวฒุภิายใน (ไมเ่กนิ 4,500 บาท /นิสติ 1 คน) 4,500.00   128,260.00  

3.4 กรรมการตรวจสอบขั \นสดุท้าย (ไมเ่กนิ 400 บาท /นิสติ 1 คน)  400.00   128,660. 

4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าใช้จ่าย จาํนวนปี 47,340.00  176,000.00 

4.1 คา่ส่วนกลางมหาวทิยาลยั (4,360 บาท/ปี)  4,360.00  3 13,080.00   141,740.00  

4.2 คา่ธรรมเนียมหอสมดุกลาง (3,000 บาท/ปี)  3,000.00  3 9,000.00   150,740.00  

4.3 คา่ธรรมเนียมสาํนักคอมพวิเตอร ์(1,040 บาท/ปี)   1,040.00  3 3,120.00   153,860.00  

4.4 คา่ธรรมเนียมบณัฑติวทิยาลยั (7,380 บาท/ปี)  7,380.00  3 22,140.00   176,000.00  

5. หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (20%) 44,000.00 220,000.00 

6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสตูร 220,000.00 

  

2.7 ระบบการศึกษา 

แบบชั Uนเรยีน 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 

การเทยีบโอนหน่วยกติเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
 
  



 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561)  หน้า  19 
 

3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสตูร 

3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต 
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์เป็นหลกัสูตรแบบศกึษาเตม็เวลาที+เน้น

การวจิยัแบบ 2.1 โดยมกีารทําปรญิญานิพนธ ์36 หน่วยกติ และศกึษารายวชิาเพิ+มเตมิไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกติ รวมหน่วยกติตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า 48หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 
หมวดวิชา จาํนวนหน่วยกิต 

1.  หมวดวชิาบงัคบั 
 กลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษาและการวจิยั 
 กลุ่มวชิาคณติศาสตร ์

 
 

10 
6 
4 

หน่วยกติ 
หน่วยกติ 
หน่วยกติ 

2. หมวดวชิาเลอืก ไมน้่อยกว่า 2 หน่วยกติ 
3.  ปรญิญานิพนธ ์  Fm หน่วยกติ 

รวมหน่วยกติ ไมน้่อยกว่า 48 หน่วยกติ 
 

3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1 หมวดวิชาบงัคบั   10  หน่วยกิต 
กําหนดใหเ้รยีนรายวชิา 
 กลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษาและการวจิยั    จาํนวน  6 หน่วยกติ  
 กลุ่มวชิาคณติศาสตร ์        จาํนวน  4 หน่วยกติ 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจยั  
กําหนดใหเ้รยีนรายวชิาต่อไปนีU 

คษ �CC  การพฒันาหลกัสตูรและการออกแบบรปูแบบการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ 3(2-2-5) 
ME �CC Developing Mathematics Curriculum and Designing Mathematics 

Instruction Styles 
คษ 713  การวจิยัและสถติทิางคณติศาสตรศกึษา    3(2-2-5) 
ME 713 Research and Statistics in Mathematics Education  
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์  
กําหนดใหเ้รยีนรายวชิาดงัต่อไปนีU 

คณ 811 สมัมนาการวเิคราะหเ์ชงิคณติศาสตร ์     1(0-2-1) 
MA 8CC Seminar in Mathematical Analysis  
คณ 8fC  สมัมนาพชีคณติ          1(0-2-1) 
MA 8fC Seminar in Algebra  
คณ 8FC  สมัมนาเรขาคณติ           1(0-2-1) 
MA 8FC Seminar in Geometry 
คณ 84C  สมัมนาคณติศาสตรด์สีครตี       1(0-2-1) 
MA 84C Seminar in Discrete Mathematics  

3.1.3.2   หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต 
ใหเ้ลอืกเรยีนรายวชิาดงัต่อไปนีU 

 คษ 712  โครงการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์  2(0-3-3) 
ME �Cf Project on Development of Mathematics Curriculum and Instruction 
คษ �42  การวจิยัเชงิคุณภาพทางคณติศาสตรศกึษา       2(1-2-3) 
ME �42 Qualitative Research in Mathematics Education  
คษ 811  ปญัหาการเรยีนคณติศาสตรแ์ละกลวธิแีกป้ญัหา     2(1-2-3) 
ME 811 Problems in Learning Mathematics and Strategies for Problem Solving  
คษ 812  การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ 2(1-2-3) 
ME 812 Utilizing Innovation and Technology in Mathematics Instruction 
คษ 813  สมัมนาหวัขอ้เฉพาะทางคณติศาสตรศกึษา    2(1-2-3) 
ME 813 Seminar in Special Topics in Mathematics Education 
คษ 821  สมัมนาจติวทิยาในการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์    2(1-2-3) 
ME 821 Seminar in Psychologyin Mathematics Instruction 
คษ 831  สมัมนาการวดัและประเมนิผลเกี+ยวกบัการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ 2(1-2-3) 
ME 831 Seminar in Measurement and Evaluation in Mathematics Instruction  
คษ 851  การศกึษาเป็นรายบุคคล        2(1-2-3) 
ME 851  Individual Study 

3.1.3.3  ปริญญานิพนธ ์ 4A หน่วยกิต 
ปพอ 891 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก     Fm  หน่วยกติ 
GRD 891 Doctoral Dissertation 
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ความหมายของเลขรหสัวิชา(เลขรหสั 3 ตวั) 

1. ความหมายตามรหสัอกัษร  
คษ หรอื ME  หมายถงึ  รายวชิาคณติศาสตรศกึษาและการวจิยั 
คณ หรอื MA  หมายถงึ รายวชิาคณติศาสตร ์

2. ความหมายของตวัเลข 3 หลกั 
เลขรหสัตวัแรก  หมายถงึ กลุ่มวชิาสาํหรบัระดบับณัฑติศกึษาดงัต่อไปนีU 
 7  หมายถงึ วชิาบรรยาย หรอืวชิาสมัมนา 
 8  หมายถงึ ปรญิญานิพนธ ์
เลขรหสัตวักลางของรายวชิาในกลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษาและการวจิยั 
 C แทน หลกัสตูรและการสอน 
 f แทน จติวทิยา 
 F แทน การวดัและการประเมนิ 
 n แทน สถติแิละการวจิยั 
 5 แทน การศกึษารายบุคคล 
 p แทน ปรญิญานิพนธ ์
เลขรหสัตวักลางของรายวชิาในกลุ่มวชิาคณติศาสตร ์
 C แทน การวเิคราะห ์
 f แทน พชีคณติ 
 F แทน เรขาคณติ 
 4 แทน คณติศาสตรด์สีครตี 
เลขรหสัตวัสุดทา้ย หมายถงึ ลาํดบัรายวชิาในหมวดวชิาของเลขรหสัตวักลาง 

3. ความหมายของเลขรหสัแสดงจาํนวนหน่วยกิต 
เลขรหสันอกวงเลบ็    หมายถงึ  จาํนวนหน่วยกติทั Uงหมดของรายวชิา 
เลขรหสัในวงเลบ็ตวัที+ 1   หมายถงึ  จาํนวนชั +วโมงทฤษฎ ี
เลขรหสัในวงเลบ็ตวัที+ 2   หมายถงึ  จาํนวนชั +วโมงปฏบิตั ิ
เลขรหสัในวงเลบ็ตวัที+ 3   หมายถงึ  จาํนวนชั +วโมงที+ศกึษาดว้ยตนเอง 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีการศึกษาที/ 1 
ภาคเรียนที/ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที/ 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจยั 

 
3 

หมวดวิชาบงัคบั 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจยั 

 
3 

คษ �CC การพฒันาหลกัสตูรและ 
การออกแบบรปูแบบการเรยีน 
การสอนคณิตศาสตร ์

3(2-2-5) 
 

คษ �13 การวจิยัและสถติ ิ
  ทางคณิตศาสตรศกึษา 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
คณ 811 สมัมนาการวเิคราะห ์
  เชงิคณิตศาสตร ์
คณ 8fC สมัมนาพชีคณิต 

2 
1(0-2-1) 

 
1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
คณ 84C สมัมนาคณิตศาสตรด์สีครตี   
คณ 8FC สมัมนาเรขาคณิต 

2 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 

รวมจาํนวนหน่วยกิต               5 รวมจาํนวนหน่วยกิต               5 
 

ปีการศึกษาที/ 2 
ภาคเรียนที/ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที/ 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือก 
เลอืกอย่างน้อย C รายวชิา 

2 ปริญญานิพนธ ์
ปพอ 891 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก 

  (เสนอเคา้โครงปรญิญานิพนธ)์ 

9 

การสอบพิเศษ 
QUA 900  การสอบวดัคุณสมบตั ิ

   

ปริญญานิพนธ ์
ปพอ 891 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก 

  (เสนอหวัขอ้ปรญิญานิพนธ)์ 

 
9 

  

รวมจาํนวนหน่วยกิต               11 รวมจาํนวนหน่วยกิต               9 
 

ปีการศึกษาที/ 3 
ภาคเรียนที/ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที/ 2 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ ์
ปพอ 891 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก 

(สง่เครื+องมอืวจิยัใหผู้เ้ชี+ยวชาญ) 

 
9 

ปริญญานิพนธ ์
ปพอ 891 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก 

(สอบปากเปล่า) 

 
9 

รวมจาํนวนหน่วยกิต               9 รวมจาํนวนหน่วยกิต               9 
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3.1.5 คาํอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบงัคบั   

กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจยั 

คษ 711 การพฒันาหลกัสตูรและการออกแบบรปูแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร3์(2-2-5) 
ME C00 Developing Mathematics Curriculum and Designing Mathematics Instruction Styles 

วิเคราะห์ สงัเคราะห์และอภิปรายเกี+ยวกับกระบวนการพฒันาหลักสูตรและการออกแบบ
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ั Uงในและต่างประเทศ การเปรยีบเทยีบโครงสรา้ง
หลกัสูตรคณิตศาสตรข์องไทย สหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และฟินแลนด์  แนวโน้มของหลกัสูตร
คณติศาสตรก์ารบรหิารจดัการหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอนและนวตักรรมทางการศกึษา
คณิตศาสตร์สําหรบันักเรยีนในศตวรรษที+ 21งานวิจยัด้านหลกัสูตรและการเรยีนการสอน
คณติศาสตรท์ั Uงในและต่างประเทศ  ตลอดจนลงมอืปฏบิตักิารออกแบบและพฒันาหลกัสูตรและ
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนใหท้นัสมยั 

คษ 713  การวิจยัและสถิติทางคณิตศาสตรศึกษา      3(2-2-5) 
ME 713 Research and Statistics in Mathematics Education 

วเิคราะห์ สงัเคราะห์และอภิปรายเกี+ยวกบัรูปแบบของการวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 
ระเบยีบวธิกีารวจิยั หลกัการวเิคราะห์ข้อมูลในการวจิยัเชงิปรมิาณ ได้แก่ การเปรยีบเทยีบ
ค่าเฉลี+ย การวเิคราะหส์หสมัพนัธ ์การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคูณ การวเิคราะหห์ลายตวัแปร 
การวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ การวิเคราะห์
องค์ประกอบ และการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้างเชิงเส้นและการแปลผลของการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ หลักการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจยัเชิง
คุณภาพไดแ้ก่ การวเิคราะหข์อ้มลูแบบสรา้งขอ้สรุป การวเิคราะหเ์นืUอหา (Content Analysis) 
การตรวจสอบข้อมูลสามเส้า (Trianglation) การลงรหสัข้อมูลตลอดจนลงมอืปฏิบตัิการ
ออกแบบและสรา้งสรรคโ์ครงรา่งของงานวจิยับนพืUนฐานจรรยาบรรณของนกัวจิยั 
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์

คณ 811 สมัมนาการวิเคราะหเ์ชิงคณิตศาสตร ์      1(0-2-1) 
MA 800 Seminar in Mathematical Analysis    

ศึกษาวิเคราะห์ อภิปรายและนําเสนอแนวคิดและงานวิจยัในสาขาวิชาการวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์ที+เกี+ยวข้องกบัเนืUอหาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรอือุดมศกึษาเรื+อง ลมิติ 
ความต่อเนื+อง อนุพนัธ ์ปรพินัธเ์ชงิรมีนัน์ของฟงัก์ชนัหนึ+งตวัแปรและหลายตวัแปร ลําดบัและ
อนุกรมของจาํนวนจรงิและการประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 
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คณ 821 สมัมนาพีชคณิต            1(0-2-1) 
MA 8]0 Seminar in Algebra 

ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอแนวคดิและงานวจิยัในสาขาวชิาพชีคณิตที+เกี+ยวขอ้งกบั
เนืUอหาในระดบัมธัยมศกึษาหรอืระดบัอุดมศกึษาเรื+อง ทฤษฎจีาํนวน กรุป รงิ รงิพหุนาม ฟิลด์
และการประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 

คณ 831 สมัมนาเรขาคณิต            1(0-2-1) 
MA 840 Seminar in Geometry 

ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอแนวคดิเกี+ยวกบัเรขาคณิตแบบยุคลดิเรขาคณิตนอกแบบ
ยุคลดิ ระดบัความคดิทางเรขาคณิตของแวนฮลี ีปญัหาและงานวจิยัที+น่าสนใจซึ+งเกี+ยวขอ้งกบั
เรขาคณิตและการสอนเรขาคณิต รวมทั Uงการพสิูจน์ทฤษฎบีททางเรขาคณิตและการประยุกต์
ความรูท้างเรขาคณิตเพื+อนําไปสู่การพฒันาเนืUอหาและกจิกรรมการเรยีนรูเ้รขาคณิตในระดบั
โรงเรยีนและการประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 

คณ 841 สมัมนาคณิตศาสตรดี์สครีต         1(0-2-1) 
MA 840 Seminar in Discrete Mathematics 

ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอแนวคดิและงานวจิยัเกี+ยวกบัการแก้ปญัหาที+ใชค้วามรูว้ธิ ี
เชงิการจดั ทฤษฎีกราฟ ความสมัพนัธ์เวยีนเกิด และฟงัก์ชนัก่อกําเนิด พร้อมทั Uงศกึษาและ
ตดิตามการพสิจูน์เกี+ยวกบัวยิตุคณติ สามารถพสิูจน์ทฤษฎบีทโดยใชเ้ทคนิคจากวยิุตคณิตและ
การประยกุตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 
 

หมวดวิชาเลือก 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจยั 

คษ 712 โครงการพฒันาหลกัสตูรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์  2(0-3-3) 
ME C0] Project on Development of Mathematics Curriculum and Instruction 

บุรพวชิา : คษ �CC 
ปฏบิตักิารออกแบบและพฒันาหลกัสูตรกจิกรรมการเรยีนการสอนคณิตศาสตรห์รอืนวตักรรม
ทางการศกึษาให้เหมาะสมกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และนําหลกัสูตรไปทดลองใช้
เพื+อตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์หรือ
นวตักรรมทางการศกึษาพรอ้มทั Uงจดัประชุมกลุ่มย่อยเพื+อนําเสนอผลการออกแบบพฒันาและ
ผลการทดลองใช ้
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คษ 742 การวิจยัเชิงคณุภาพทางคณิตศาสตรศึกษา      2(1-2-3) 
ME C42 Qualitative Research on Mathematics Education 

ศกึษาปรชัญาและแนวคดิเกี+ยวกบัการวจิยัเชงิคุณภาพ การเก็บขอ้มลูในการวจิยัเชงิคุณภาพ
ทางคณิตศาสตรศึกษา การวเิคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล การเขยีนรายงานและการ
นําเสนอการวจิยัเชงิคุณภาพทางคณิตศาสตรศกึษาจรรยาบรรณของนักวจิยัและการฝึกปฏบิตัิ
เกี+ยวกบักระบวนการวจิยัเชงิคุณภาพทางคณติศาสตรศกึษา 

คษ 811 ปัญหาการเรียนคณิตศาสตรแ์ละกลวิธีแก้ปัญหา    2(1-2-3) 
ME F01 Problems in Learning Mathematics and Strategies for Problem Solving 

วิเคราะห์สังเคราะห์และอภิปรายเกี+ยวกับปญัหาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทั Uงในและ
ต่างประเทศ  พร้อมทั Uงวิธีการแก้ไขหรือป้องกันศึกษาตัวอย่างปญัหาการเรียนการสอน
คณติศาสตรแ์ละทดลองปฏบิตัแิกไ้ขหรอืป้องกนั 

คษ 812 การใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์  2(1-2-3) 
ME F02 Utilizing Innovation and Technology in Mathematics Instruction 

วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบัความหมายและแนวคดิของนวตักรรมและเทคโนโลยี
ในการจดัการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ หลักการสร้างนวัตกรรมและสื+อการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ผลกระทบของเทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ บทบาทของเทคโนโลยใีนการ
จดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์การวเิคราะห์ปญัหาและการออกแบบนวตักรรมและสื+อการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์การใช้โปรแกรมสําเรจ็รูป โปรแกรมประยุกต์หรอืซอฟต์แวรแ์อปพลเิคชั +น หรอื
เทคโนโลยสีร้างนวตักรรมหรอืสื+อการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ ในการจดัการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
อยา่งมจีติสาํนึกและความรบัผดิชอบ 

คษ 813 สมัมนาหวัข้อเฉพาะทางคณิตศาสตรศึกษา     2(1-2-3) 
ME F03 Seminar in Special Topics in Mathematics Education  

วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายหวัขอ้ที+เป็นประเดน็ปญัหาหรอืน่าสนใจในคณิตศาสตรศกึษา
หรอืการเรยีนการสอนคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 

คษ 821 สมัมนาจิตวิทยาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์   2(1-2-3) 
ME F]0 Seminar in Psychologyin Mathematics Instruction 

วเิคราะห์ อภปิรายและนําเสนอแนวคดิที+เกี+ยวขอ้งกบัความสําคญัของจติวทิยา แนวคดิทาง
จติวทิยาปจัจยัทางจติวทิยาที+เกี+ยวข้องกบัการจดัการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ และการวเิคราะห์
พฤตกิรรมของผูเ้รยีน 
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คษ 831 สมัมนาการวดัและประเมินผลเกี/ยวกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
ME F40 Seminar in Measurement and Evaluation in Mathematics Instruction 

วิเคราะห์ อภิปรายและนําเสนอแนวคิดที+เกี+ยวข้องกับหลักและทฤษฎีทางการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และการแปลผลการประเมินการเรียนรู้
คณิตศาสตร ์การสร้างและพฒันาเครื+องมอืการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
ประเดน็ปญัหาที+มผีลต่อการประเมนิในการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรร์วมทั Uงการนําผลจากการ
ประเมนิไปใชใ้นการปรบัปรงุการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์

คษ 851 การศึกษาเป็นรายบคุคล          2(1-2-3) 
ME F50 Individual Study 

นิสติและอาจารยร์่วมกนัพจิารณาเนืUอหาที+จะศกึษาใหเ้หมาะสมกบัความต้องการศกึษาเรยีนรู้
ของนิสติและเพื+อประโยชน์ในการปฏบิตังิานวจิยั 

 

ปริญญานิพนธ์ 

ปพอ Fy0 ปริญญานิพนธ์ระดบัปริญญาเอก      4A  หน่วยกิต 
GRD 891 Doctoral Dissertation 
 

3.2 ชื/อ สกลุ เลขประจาํตวัประชาชน ตาํแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์

3.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
ลาํดบั

ที/ 
รายชื/อคณาจารย ์

คณุวฒิุการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)ปีที/จบ 

สถาบนัที/สาํเรจ็การศึกษา 
เลขประจาํตวั

ประชาชน 

1 อ.ดร.รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, fjFm 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, fjF9, 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 2548 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.ขวญั  เพยีซา้ย กศ.บ. (คณิตศาสตร)์, 2543 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, 2547 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 2553 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ญานิน กองทพิย ์ ค.บ. (คณิตศาสตร)์, fjFm 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, fjnF 
ปร.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 2jjj 

วทิยาลยัครพูระนครศรอียธุยา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

xxxxxxxxxxxxx 
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3.2.2 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ลาํดบั

ที/ 
รายชื/อคณาจารย ์

คณุวฒิุการศึกษา 
ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)ปีที/จบ 

สถาบนัที/สาํเรจ็การศึกษา 
เลขประจาํตวั

ประชาชน 

1 อ.ดร.รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, fjFm 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, fjF9, 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 2548 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2 อ.ดร.ขวญั  เพยีซา้ย กศ.บ. (คณิตศาสตร)์, 2543 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, 2547 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 2553 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ญานิน กองทพิย ์ ค.บ. (คณิตศาสตร)์, fjFm 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, fjnF 
ปร.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 2jjj 

วทิยาลยัครพูระนครศรอียธุยา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.สายณัห ์ โสธะโร วท.บ. (คณิตศาสตร)์, fjFn,  
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, fjF� 
Ph.D. (Mathematics), 2550 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
Curtin University of Technology , 
Australia  

xxxxxxxxxxxxx 

5 อ.ดร.ณหทยั   
ฤกษฤ์ทยัรตัน์ 

ค.บ. (คณิตศาสตร)์, fj46, 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, fj49 
วท.ด. (คณิตศาสตร)์, fj54 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 

6 ผศ.ดร.เรอืงวรนิท ์ 
อนิทรวงษ์สราญรกัษส์กุล 

วท.บ. (คณิตศาสตร)์, fj45 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, fj47 
วท.ด. (คณิตศาสตร)์, fj52 

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 

7 อ.ดร.ชริา  ลําดวนหอม กศ.บ. (คณิตศาสตร)์, 2543 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, 2546 
M.A.( Mathematics), 2553 
 
Ph.D. (Mathematics), 2557 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
Western Michigan University, 
USA 
Western Michigan University, 
USA 

xxxxxxxxxxxxx 

8 อ.ดร.สกุญัญา  หะยสีาและ ค.บ. (คณิตศาสตร)์, fj42 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, fjn5 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 2jj4 

สถาบนัราชภฏัพระนคร 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

 
  



 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561)  หน้า  28 
 

4. องคป์ระกอบเกี/ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไมม่ ี

4.2 ช่วงเวลา 

ไมม่ ี

4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 

ไมม่ ี
 

5. ข้อกาํหนดเกี/ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจยั  

5.1 คาํอธิบายโดยย่อ 

หวัข้อในการวจิยัต้องเป็นหวัข้อทางสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาและได้รบัอนุมตัิจากคณะ
กรรมการบรหิารหลกัสูตรการทํางานวจิยัทางคณิตศาสตรศึกษาทั Uงเชงิทฤษฎีหรอืเชงิทดลองต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมและคําแนะนําจากอาจารยท์ี+ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ โดยแสดงให้เหน็ชดัเจนว่านิสติ
สามารถประยุกต์ความรูท้างคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษาผ่านกระบวนการวจิยัและพฒันา  เพื+อ
แสวงหาความรูใ้หม่ๆ  พฒันาองคค์วามรูท้างคณิตศาสตร ์ หรอืปรบัปรุงการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์
ใหม้ปีระสทิธภิาพได ้

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นิสติรูจ้กัวเิคราะหแ์ละสงัเคราะหค์วามรูท้างคณิตศาสตร ์คณิตศาสตรศกึษา และเทคโนโลยทีี+
เกี+ยวขอ้งอยา่งเป็นระบบผ่านกระบวนการวจิยั  สามารถนําผลการวจิยัมาใชใ้นการปรบัปรุงการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตร์พัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์  หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
คณติศาสตร ์ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและการพฒันาประเทศ  ตลอดจนเป็นผูนํ้าทางการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์  สามารถให้คําแนะนําและเป็นตัวแบบการจัดการเรียนการสอนที+มี
ประสทิธภิาพ 

5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศกึษาที+ 3 เป็นตน้ไป 

5.4 จาํนวนหน่วยกิต   

ปรญิญานิพนธ ์36 หน่วยกติ  
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5.5 การเตรียมการ  

ใหค้าํแนะนําและช่วยเหลอืนิสติดา้นการวจิยั โดยมกีารดาํเนินการดงันีU 
5.5.1 มกีารแต่งตั Uงอาจารยท์ี+ปรกึษา 
5.5.2 อาจารย์ที+ปรึกษาให้คําปรึกษาในการเลือกหัวข้อและกระบวนการศึกษาค้นคว้า 

กําหนดตารางเวลาใหค้าํปรกึษาแก่นิสติ รวมทั Uงการตดิต่อผ่านช่องทางต่างๆ 
5.5.3 มกีารนําเสนอความกา้วหน้าของงานวจิยัในกลุ่มยอ่ยและในรปูแบบสมัมนา 

5.6 กระบวนการประเมินผล 

j.m.C กําหนดใหม้กีารสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธก์ารสอบปากเปล่าเกี+ยวกบัปรญิญานิพนธ ์
ต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

j.m.f คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี+ยวกบัปรญิญานิพนธ ์ประกอบดว้ย อาจารยท์ี+ปรกึษา
ปรญิญานิพนธห์ลกั  อาจารยท์ี+ปรกึษาปรญิญานิพนธร์่วมกรรมการบรหิารหลกัสูตรจาํนวน1 คนซึ+งเคย
เขา้ประชุมพจิารณาเคา้โครงปรญิญานิพนธข์องนิสติและไม่ใช่อาจารยท์ี+ปรกึษาปรญิญานิพนธ์หลกัและ
อาจารยท์ี+ปรกึษาปรญิญานิพนธร์่วมของนิสติและผูท้รงคุณวุฒภิายนอกจาํนวน1 คนโดยเป็นการเสนอ
ของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและแต่งตั Uงจากบณัฑติวทิยาลยั  

คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี+ยวกบัปรญิญานิพนธ ์มหีน้าที+ร่วมกนัพจิารณาแผนการ
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน และปรญิญานิพนธฉ์บบัสมบูรณ์  โดยที+อาจารยท์ี+ปรกึษาปรญิญานิพนธ์
หลกัและอาจารย์ที+ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบปากเปล่าเกี+ยวกับ
ปริญญานิพนธ์ทั UงนีUกระบวนการประเมินผลการสอบปริญญานิพนธ์จะเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

j.m.F ผลงานปรญิญานิพนธจ์ะต้องไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรอื
ส่วนหนึ+งของผลงานได้รบัการยอมรบัให้ตพีมิพ์ในวารสารหรอืสิ+งพมิพ์ทางวชิาการซึ+งเป็นที+ยอมรบัใน
สาขาวชิา 
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หมวดที/ 4  ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธก์ารสอนและกิจกรรม 
(1) มคีุณธรรม จรยิธรรม ซื+อสตัย์ อดทนและ

เสียสละเพื+อสงัคม และมีจรรยาบรรณในการ
ทาํงานวจิยั ไมบ่ดิเบอืนขอ้มลู 

มีการสอดแทรกเรื+องการมีคุณธรรม จริยธรรม 
ซื+อสตัย์ อดทนและเสยีสละในชั +วโมงการบรรยาย
แล ะการสัมมนา  มีก า ร ให้ค ว ามรู้ เ กี+ ย ว กับ
จรรยาบรรณในการทาํงานวจิยั 

(2) มคีวามรูค้วามสามารถทางด้านคณิตศาสตร์
และคณติศาสตรศกึษาเป็นอยา่งด ี  

มกีารศกึษาในชั Uนเรยีน ปฏบิตักิาร แก้โจทยป์ญัหา 
การทาํวจิยั และศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

(3) สามารถวเิคราะห์ สงัเคราะห์ วจิารณ์งานวจิยั
ได้อย่างมเีหตุผลทางหลกัวิชาอย่างมวีิจารณ
ปญัญา 

เ น้นการสอนให้ นิสิตรู้จ ักคิด  วิ เคราะห์แบบ 
บรูณาการ ฝึกทกัษะในการแกไ้ขปญัหา โจทยว์จิยั 

(4) มคีวามสามารถในการทาํงานเป็นทมี  มกีารมอบหมายงานกลุ่ม  เน้นการอภิปรายการ
นําเสนอ การทาํรายงาน และทาํวจิยัเป็นทมี 

(5) มทีกัษะการสื+อสาร และสรา้งสมัพนัธภาพ กบั
บุคคลอื+น สามารถเป็นผู้นํา และผูต้ามไดต้าม
บรบิทที+ไดร้บั 

จดัการเรยีนการสอนในรายวชิา และสมัมนา 
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2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

1.1 มคุีณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณในวชิาชพี และการ
วจิยั 

 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอนที+
กระตุน้ใหนิ้สติเหน็คุณค่าและ
ความสาํคญัของการมคุีณธรรม 
จรยิธรรมและจรรยาบรรณใน
วชิาชพี  โดยการตั Uงประเดน็
อภปิรายกรณีศกึษาเกี+ยวกบัการ
ประกอบอาชพีของคร ู ซึ+งอาจ
ไดม้าจากประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอืขา่วสารที+เกดิขึUน
ในชวีติจรงิ 

2. ใหค้าํปรกึษาเกี+ยวกบัการวจิยั
พรอ้มสอดแทรกแนวคดิเกี+ยวกบั
จรรยาบรรณในการวจิยั 

1. ประเมนิผลจากแนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติขณะอภปิราย
กรณีศกึษาเกี+ยวกบัการประกอบ
อาชพีของคร ู โดยการสงัเกต
ของอาจารยผ์ูส้อน และการ
ประเมนิตนเองของนิสติ 

2. ประเมนิผลจากพฤตกิรรมของ
นิสติ ขณะดาํเนินการวจิยั โดย
การสงัเกตของอาจารยท์ี+ปรกึษา
ปรญิญานิพนธ ์ และการประเมนิ
ตนเองของนิสติ 

1.2 เคารพสทิธแิละความคดิเหน็
ของผูอ้ื+น รวมถงึกฎและระเบยีบ
ขององคก์ร 

 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอนที+
กระตุน้ใหนิ้สติเคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื+น 

2.  ปฏบิตัติามกฎและระเบยีบของ
มหาวทิยาลยั 

 

1. ประเมนิผลจากพฤตกิรรมของ
นิสติ ในการเคารพสทิธแิละรบัฟงั
ความคดิเหน็ของผูอ้ื+นขณะ
อภปิราย 

2. ประเมนิผลจากพฤตกิรรมของ
นิสติ ในการปฏบิตัติามกฎและ
ระเบยีบของมหาวทิยาลยั 

 
 

2.2 ด้านความรู้ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

2.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระ
หลกัของคณิตศาสตรแ์ละคณิต
ศาสตรศกึษา   

2.2 มคีวามรูเ้ชงิลกึในสาระทาง
คณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตร
ศกึษา   

 
 

กาํหนดเนืUอหาสาระดา้นความรูใ้นทุก
รายวชิาและใชร้ปูแบบการเรยีน
การสอนแบบใดแบบหนึ+งหรอื
มากกว่าหนึ+งแบบ ดงันีU 

1. การศกึษาคน้ควา้และแสวงหา
ความรูด้ว้ยตนเอง 

2. การเรยีนรูจ้ากการลงมอืปฏบิตัิ
จรงิ (learning by doing) 

3. การสมัมนา (seminar) เพื+อ
แลกเปลี+ยนความคดิเหน็ 

ประเมนิผลจากผลการเรยีนและการ
ทาํงานที+มอบหมายของนิสติ โดยการ
สอบขอ้เขยีน การสอบปฏบิตั ิการ
สมัภาษณ์ การทาํรายงานการ
นําเสนอปากเปล่า การเขยีนอนุทนิ 
(journal writing)  และการประเมนิ
ตนเองของนิสติทั UงนีUขึUนอยู่กบัรปูแบบ
การเรยีนการสอนในรายวชิานั Uนๆ  
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิราย
ร่วมกนัจากปญัหาหรอื
กรณีศกึษา   

4. การฟงับรรยายพเิศษจาก
ผูเ้ชี+ยวชาญหรอืผูท้รงคุณวุฒ ิ
ทางคณิตศาสตรแ์ละ 
คณิตศาสตรศกึษา  

5. การศกึษาดงูาน/การเขา้ร่วม
ประชุมสมัมนา/ประชุมวชิาการ 
ดา้นคณิตศาสตรแ์ละ 
คณิตศาสตรศกึษา 

6. การเรยีนการสอนโดยใชว้จิยัเป็น
ฐาน (research base) 

 

2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

3.1 จดัการปญัหาทางวชิาการและ
วชิาชพี โดยคาํนึงถงึผลกระทบ
ที+เกี+ยวขอ้งต่อตนเองและผูอ้ื+น
ไดอ้ย่างผูรู้ ้

3.2 วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลงาน
ทางวชิาการหรอืงานวจิยั ทั Uงใน
และต่างประเทศที+เกี+ยวขอ้งกบั
การเรยีนการสอนคณิตศาสตร์
และการนําผลมาใชเ้พื+อ
เชื+อมโยงองคค์วามรูเ้ดมิหรอื
สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทาง
คณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตร
ศกึษา   

 

1.  จดักระบวนการเรยีนการสอนที+
เปิดโอกาสใหนิ้สติไดว้เิคราะห์
และสงัเคราะหป์ญัหาทางวชิาการ 
และวชิาชพีโดยการตั Uงประเดน็
อภปิราย ซึ+งอาจไดม้าจาก
ประสบการณ์ตรง เหตุการณ์หรอื
ขา่วสารที+เกดิขึUนในชวีติจรงิ   

2.  สนบัสนุนใหนิ้สติเสนอแนว
ทางแกไ้ขปญัหาทางวชิาการ 
พรอ้มระบุขอ้มลูและแหล่งขอ้มลูที+
นํามาใชอ้า้งองิ 

3.  จดักระบวนการเรยีนการสอนที+
เปิดโอกาสใหนิ้สติไดว้เิคราะห์
และสงัเคราะหผ์ลงานทาง
วชิาการหรอืงานวจิยั โดยการตั Uง
ประเดน็อภปิราย 

4. จดัการเรยีนการสอนโดยใชว้จิยั
เป็นฐาน (research base) 

 

1.  ประเมนิผลจากแนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติขณะอภปิราย
เกี+ยวกบัปญัหาทางวชิาการ  โดย
การสงัเกตของอาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิตนเองของนิสติ 

2.   ประเมนิผลจากคุณภาพของ
ขอ้มลูและแหล่งขอ้มลูที+นํามาใช้
อา้งองิ ขณะเสนอแนวทางแกไ้ข
ปญัหาทางวชิาการ 

3.  ประเมนิผลจากแนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติ ขณะอภปิราย
เกี+ยวกบัผลงานทางวชิาการหรอื
งานวจิยัและการนําผลมาใช ้ โดย
การสงัเกตของอาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิตนเองของนิสติ 
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2.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

4.1 เป็นผูนํ้าในการสง่เสรมิและ
พฒันาการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรแ์ละการวจิยัทาง
คณิตศาสตรศกึษา 

4.2  ใหค้าํแนะนําในการจดัการเรยีน
การสอนใหม้ปีระสทิธภิาพแก่ครู
และบุคลากรทางการศกึษา
อย่างกลัยาณมติร 

 

1.  สนบัสนุนใหนิ้สติจดัประชุมทาง
วชิาการ ที+ใหค้รแูละบุคลากร
ทางการศกึษาไดแ้ลกเปลี+ยน
ประสบการณ์ดา้นการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตรแ์ละการวจิยั
ทางคณิตศาสตรศกึษา 

1.  ประเมนิผลจากพฤตกิรรมของ
นิสติ ขณะดาํเนินการจดัประชมุ
ทางวชิาการ โดยการสงัเกตของ
อาจารยแ์ละอาจารยท์ี+ปรกึษา
ปรญิญานิพนธแ์ละการประเมนิ
ตนเองของนิสติ 

2. ประเมนิผลจากแบบประเมนิ
โครงการและการเขยีนอนุทนิของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุทางวชิาการ
เกี+ยวกบัความรูท้ี+ไดร้บัและการให้
คาํแนะนําจดัการเรยีนการสอน 

 

2.5 ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื/อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 

5.1 มทีกัษะในการวเิคราะห ์ 
สงัเคราะหแ์ละคดักรองขอ้มลู
ทางสถติ ิเพื+อการศกึษาคน้ควา้
และการวจิยัทางคณิตศาสตร
ศกึษา 

5.2 ถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการหรอื 
งานวจิยัในรปูแบบต่างๆ ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.3 ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

1.  จดักระบวนการเรยีนการสอนที+ให้
นิสติไดว้เิคราะห ์ สงัเคราะหแ์ละ
คดักรองขอ้มลูทางสถติ ิเพื+อ
การศกึษาคน้ควา้และการวจิยั
ทางคณิตศาสตรศกึษา โดยการ
วพิากษแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบั
ความสอดคลอ้งของขอ้มลูทาง
สถติกิบังานวจิยัหรอืกรณีศกึษา   

2. สนบัสนุนใหนิ้สติเขา้ร่วมหรอืจดั
ประชุมทางวชิาการ เพื+อถ่ายทอด
ความรูแ้ละเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการหรอืงานวจิยัทาง
คณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตร
ศกึษา 

3.  สนบัสนุนใหนิ้สติศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง หรอืเสนอ
แหล่งขอ้มลูคน้ควา้แต่ละรายวชิา
ผ่านลงิค ์(Links) และใช้
โปรแกรมสาํเรจ็รปูในการ
วเิคราะหข์อ้มลูวจิยั 

4.  ใหนิ้สติทาํปรญิญานิพนธท์ี+เน้น

1. ประเมนิผลจากผลการเรยีนรูใ้น
รายวชิาวธิกีารทางสถติสิาํหรบั
การวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา
หรอืรายวชิาการวจิยัเชงิคุณภาพ
ทางคณิตศาสตรศกึษา 

2. ประเมนิผลจากแบบประเมนิ
โครงการจดัประชมุทางวชิาการ
ดา้นความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ 

3.  ประเมนิผลจากการใชเ้ทคโนโลย ี
ขณะศกึษาคน้ควา้ของนิสติหรอื
การใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปูในการ
วเิคราะหข์อ้มลูวจิยั 
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ผลการเรียนรู ้ กลยุทธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
การวจิยัดา้นคณิตศาสตรศกึษา
และเผยแพร่บทความที+เป็นสว่น
หนึ+งของปรญิญานิพนธต่์อ
สาธารณะโดยคาํนึงถงึ
จรรยาบรรณในการวจิยั 

 

3.  สรปุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู ้
1.  ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม  1.1  มคุีณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี และการวจิยั 

1.2 เคารพสทิธแิละความคดิเหน็ของผูอ้ื+น รวมถงึกฎและระเบยีบขององคก์ร 
2.  ดา้นความรู ้ 2.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระหลกัของคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา   

2.2 มคีวามรูเ้ชงิลกึในสาระทางคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา   
3.  ดา้นทกัษะทางปญัญา  3.1 จดัการปญัหาทางวชิาการและวชิาชพี โดยคาํนึงถงึผลกระทบ 

ที+เกี+ยวขอ้งต่อตนเองและผูอ้ื+นไดอ้ย่างผูรู้ ้
3.2  วเิคราะหแ์ละสงัเคราะหผ์ลงานทางวชิาการหรอืงานวจิยั  

ทั Uงในและต่างประเทศที+เกี+ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรแ์ละ
การนําผลมาใช ้เพื+อเชื+อมโยงองคค์วามรูเ้ดมิหรอืสรา้งองคค์วามรูใ้หม่
ทางคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา   

4.  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความรบัผดิชอบ 

4.1 เป็นผูนํ้าในการสง่เสรมิและพฒันาการเรยีนการสอนคณิตศาสตรแ์ละ 
การวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 

4.2  ใหค้าํแนะนําในการจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพแก่ครแูละ
บุคลากรทางการศกึษาอย่างกลัยาณมติร 

5.  ดา้นทกัษะการคดิวเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข  การสื+อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 มทีกัษะในการวเิคราะห ์ สงัเคราะหแ์ละคดักรองขอ้มลูทางสถติ ิ 
เพื+อการศกึษาคน้ควา้และการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 

5.2  ถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่ผลงานทางวชิาการหรอื งานวจิยั ใน
รปูแบบต่างๆ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

5.3  ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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4. แผนที/แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

●ความรบัผดิชอบหลกั ο ความรบัผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 
ด้านที/ 1 

คณุธรรม 
จริยธรรม 

ด้านที/ 2 
ความรู ้

ด้านที/ 3 
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านที/ 4 
ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ด้านที/ 5 
ทกัษะการวิเคราะห ์

เชิงตวัเลขการสื/อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (0) (]) (0) (]) (0) (]) (0) (]) (0) (]) (3) 
หมวดวิชาบงัคบั            

คษ �CC    การพฒันาหลกัสตูรและการออกแบบรปูแบบการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตร ์       ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

คษ �CF    การวจิยัและสถติทิางคณิตศาสตรศกึษา ● ● ● ● ● ● ● ο ● ο ● 
คณ 8CC   สมัมนาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์     ● ο ● ο ο ● ο ● ● ο ο 
คณ 8fC   สมัมนาพชีคณิต ● ο ● ο ο ● ο ● ● ο ο 
คณ 8FC   สมัมนาเรขาคณิต ● ο ● ο ο ● ο ● ● ο ο 
คณ 84C   สมัมนาคณิตศาสตรด์สีครตี ● ο ● ο ο ● ο ● ● ο ο 
หมวดวิชาเลือก            
คษ �Cf    โครงการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ο 
คษ 742 การวจิยัเชงิคุณภาพทางคณิตศาสตรศกึษา  ● ο ● ● ο ● ● ο ● ο ● 
คษ 811 ปญัหาการเรยีนคณิตศาสตรแ์ละกลวธิแีกป้ญัหา   ● ο ● ο ● ● ● ● ● ● ● 
คษ 812 การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ● 



 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561)  หน้า  36 
 

 

รายวิชา 
ด้านที/ 1 

คณุธรรม 
จริยธรรม 

ด้านที/ 2 
ความรู ้

ด้านที/ 3 
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านที/ 4 
ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ด้านที/ 5 
ทกัษะการวิเคราะห ์

เชิงตวัเลขการสื/อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (0) (]) (0) (]) (0) (]) (0) (]) (0) (]) (3) 
คณิตศาสตร ์

คษ 813 สมัมนาหวัขอ้เฉพาะทางคณิตศาสตรศกึษา  ● ο ● ● ο ● ● ο ● ο ● 
คษ efC สมัมนาจติวทิยาในการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์  ● ο ● ο ο ● ο ● ● ο ● 
คษ eFC    สมัมนาการวดัและประเมนิผลเกี+ยวกบัการเรยีนการสอน

คณิตศาสตร ์  ● ο ● ο ο ● ο ● ● ο ● 

คษ e5C    การศกึษาเป็นรายบุคคล  ●  ● ● ο ● ● ο ● ο ● 
ปพอ epC ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที/ 5  หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษาปีพ.ศ. 
2559 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ{ ของนิสิต 

2.1 กําหนดให้มกีารทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ Tในระดบัรายวชิา  โดยใช้วธิกีารประเมนิจาก
พฤตกิรรม การสมัภาษณ์  แบบสอบถาม  ซึ+งอาจจะเป็นการทวนสอบที+ทําโดยนิสติ  เพื+อนนิสติอาจารย์
ผูส้อน  และอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

2.2 อาจารย์ที+รบัผดิชอบรายวชิาเดยีวกนั กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมนิผลร่วมกนัและให้
สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานหลกัสูตรทําการทวนสอบโดยการประชุมตดัสนิผลการเรยีนร่วมกนัผ่านที+
ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

2.3 กําหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเพื+อพจิารณาผลการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสมัฤทธิ Tของนิสิต ซึ+งเป็นตามเกณฑ์การประเมินของ มคอ.3 ของรายวิชาที+ทําการสอนในแต่ละ 
ภาคการศกึษา 

2.4 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ Tในระดบัหลกัสูตร ประเมนิจากสมรรถนะของนิสติที+
ไดร้บัการพฒันาก่อนจบการศกึษา 

3. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 

ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามที+กําหนดในหลกัสูตร โดยจะต้องไดร้ะดบัคะแนนเฉลี+ยไม่ตํ+ากว่า 3.00 
จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเท่า สอบผ่านการสอบวดัคุณสมบตั ิ(Qualifying Examination)  
เพื+อเป็นผู้มสีทิธิ Tขอทําปรญิญานิพนธ์  เสนอปรญิญานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั Uนสุดท้าย
โดยคณะกรรมการที+สถาบนัอุดมศกึษานั Uนแต่งตั Uง  ซึ+งจะต้องประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒจิากภายในและ
ภายนอกสถาบนัและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเขา้รบัฟงัได้  สําหรบัผลงานปรญิญานิพนธ์หรอืส่วน
หนึ+งของปรญิญานิพนธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอืยา่งน้อยไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารระดบัชาติ
หรือระดับนานาชาติที+มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื+อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ และเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559  
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หมวดที/ 6  การพฒันาคณาอาจารย ์

1. การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 จดัใหม้กีารปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่ เพื+อแนะนําอาจารยใ์หม่ให้เขา้ใจนโยบาย ปรชัญา ปณิธาน
ของสถาบัน หลกัสูตรและวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษา และบทบาทหน้าที+ของอาจารย์ระดับ
บณัฑติศกึษา 

C.f จดัระบบอาจารยพ์ี+เลีUยงสําหรบัอาจารยใ์หม่ เพื+อใหค้ําแนะนําเกี+ยวกบัโครงสรา้งหลกัสูตรและ
รายวชิาและการพฒันานิสติเพื+อใหอ้าจารยใ์หม่สามารถใหค้ําแนะนํานิสติเกี+ยวกบัหลกัสูตรและการเรยีน
การสอน และการพฒันานิสติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.3 จดัสมัมนาองคค์วามรูใ้หม่ๆ  สาํหรบัคณาจารย ์

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

2.1.1 ภาควชิาฯ ส่งเสรมิใหอ้าจารยเ์พิ+มพูนความรูแ้ละประสบการณ์ในดา้นการจดัการเรยีน
การสอน การพฒันาสื+อการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน การวดัและการประเมนิผล 

f.C.f ภาควชิาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาศกึษาต่อหลงัปรญิญาเอกหรอืศกึษาดูงานเพื+อ
เพิ+มพนูความรูแ้ละประสบการณ์ของอาจารยแ์ละนําความรูท้ ี+ไดม้าปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนการ
พฒันาสื+อการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอนการวดัและการประเมนิผล 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอื/นๆ  

f.f.C มหาวทิยาลยัหรอืคณะจดัให้มรีะบบการพฒันาอาจารยอ์ย่างต่อเนื+อง โดยมแีผนงาน
การพฒันาอาจารยท์ี+ชดัเจน มกีารตดิตามและประเมนิผล รวมทั Uงการนําผลไปใชใ้นการปรบัปรุงพฒันา
ต่อไป 

f.f.f  มหาวทิยาลยัหรอืคณะจดัให้มกีลไกส่งเสรมิ สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารยส์ามารถ
สรา้งผลงานวชิาการในสาขาคณิตศาสตรห์รอืคณิตศาสตรศกึษา และ/หรอืงานสรา้งสรรคอ์ื+นที+มคีุณภาพ
และสามารถเผยแพรไ่ดท้ั Uงในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

2.2.3  มหาวทิยาลยับณัฑติวทิยาลยัหรอืคณะจดัสรรทุนสนับสนุนให้อาจารย์ทําวจิยัเสนอ
ผลงานทางวชิาการ หรอืทาํผลงานที+ขอตําแหน่งทางวชิาการเพื+อตอบสนองนโยบายการศกึษาแห่งชาต ิ

2.2.4  มหาวทิยาลยัหรอืคณะส่งเสรมิใหอ้าจารยล์าศกึษาต่อหลงัปรญิญาเอกหรอืศกึษาดูงาน
เพื+อเพิ+มพนูความรูใ้นสาขาคณติศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษา 

2.2.5 มหาวทิยาลยับณัฑติวทิยาลยัหรอืคณะจดัสมัมนาระดบัประเทศ/นานาชาตโิดยสรา้ง
สมัพนัธภาพกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ รวมทั Uงประเทศใกลเ้คยีง เพื+อแลกเปลี+ยนเรยีนรูแ้ละพฒันา
องคค์วามรูใ้นวชิาชพี  
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หมวดที/ 7  การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

1. การกาํกบัมาตรฐาน 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ประกอบดว้ย อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
และคณาจารยร์ะดบับณัฑติศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ของภาควชิาคณิตศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร ์
รว่มวางแผนกําหนดนโยบายในการบรหิารหลกัสตูร ภายใตก้ารกํากบัดูแลของคณะกรรมการประจาํคณะ
วิทยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที+ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิโดยหลกัสตูรมรีะบบกลไกการบรหิารดงันีU 

1.1 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ทําหน้าที+พจิารณาให้ความเหน็ชอบการจดัการเรยีนการสอน 
การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวชิาในหลกัสูตร การปรบัปรุงหลกัสูตรใหท้นัสมยัตามความก้าวหน้า
ในสาขาวชิาคณติศาสตร ์

1.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ประชุม ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานของหลกัสูตร
อยา่งสมํ+าเสมอ 

1.3 คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนระดบัภาควชิา และคณะกรรมการจดัการเรยีนการสอน
ระดบัหลกัสตูร ประชุมพจิารณาการวางระบบผูส้อน และกระบวนการจดัการเรยีนการสอน แลว้นําเสนอ
ที+ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เพื+อพจิารณาความเหมาะสม 

1.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร กํากบัและตดิตามให้ผูส้อนจดัทํา มคอ.3/มคอ.4 ก่อนการเปิด
ภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

1.5 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรควบคุมหวัข้อปรญิญานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาปรชัญา 
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าของสาขาวชิาคณติศาสตร ์

1.6 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร กํากบัและตดิตามใหผู้ส้อนจดัทํา มคอ. 5/มคอ. 6 ภายใน 30 
วนัหลงัสิUนสุดภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

1.7 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรจดัทาํรายงานผลการดําเนินงานของหลกัสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วนัหลงัสิUนสุดภาคการศกึษา 

1.8 ตดิตามประเมนิผลความพงึพอใจของหลกัสูตรและการเรยีนการสอนจากบณัฑติ นิสติชั Uนปี
สุดท้าย นายจ้างผู้ใช้บณัฑติ อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตร เพื+อนําผลมาปรบัปรุง พฒันาการบรหิาร
หลกัสตูรใหม้คีุณภาพ 

1.9 ดาํเนินการปรบัปรงุหลกัสตูร ทุก 5 ปี ตามผลประเมนิหลกัสตูร โดยอาจารย ์นิสติ บณัฑติ และ
ผูใ้ชบ้ณัฑติ รวมทั Uงมกีารวพิากษ์หลกัสตูรจากผูท้รงคุณวุฒภิายนอก 
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2. บณัฑิต 

หลกัสูตรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาคณิตศาสตร ์มุ่งเน้นพฒันาบณัฑติใหม้คีวามรูค้วามสามารถ
ระดบัสูงออกไปเป็นผูนํ้าทางคณิตศาสตรศกึษาที+มสีมรรถภาพในการวจิยั การพฒันาหลกัสูตร  รวมทั Uง
ใหค้ําแนะนําในการจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรใ์หม้ปีระสทิธภิาพแก่ครแูละบุคลากรทางการศกึษา
ได้บัณฑิตที+จบการศึกษามีงานทําในตําแหน่ง อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจ ัย นักวิชาชีพทางด้าน
คณติศาสตรท์ั Uงในหน่วยงานราชการและเอกชน  นอกจากนีUในทุกปีการศกึษาที+มบีณัฑติ ทางหลกัสูตรจะ
ทาํการประเมนิบณัฑติโดยผูใ้ชบ้ณัฑติตามมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสูตรทั Uง 5 ดา้น เพื+อนําผลการ
ประเมนิมาวเิคราะห ์และปรบัปรงุการพฒันาหลกัสตูรและบณัฑติต่อไป 

3. นิสิต 

3.1 การรบันิสิต 

หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์มรีะบบการรบันิสิตที+สอดคล้องกับ
นโยบายการรบันิสติของมหาวทิยาลยัและบณัฑติวทิยาลยั  โดยมคีุณสมบตัเิบืUองต้นของผูส้มคัรเขา้เรยีน
ในหลกัสตูรและคุณลกัษณะของบณัฑติที+พงึประสงคร์ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนใน มคอ. 2 

3.1.1 กําหนดเป้าหมายจํานวนรบันิสติ โดยในแต่ละปีการศึกษา หลกัสูตรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์เปิดรบันิสติจาํนวน 5คน (ตามแผนการรบัของหลกัสตูร) 

3.1.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีารประชุมเพื+อกําหนดเกณฑก์ารรบันิสติที+เหมาะสม
กบัหลกัสูตร โดยแผนการศกึษาของหลกัสูตรการศึกษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์แบบ 2.1 
แผนการศกึษาที+เน้นการวจิยัโดยทําปรญิญานิพนธแ์ละการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา 

3.1.3 บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดําเนินการประกาศรบัสมคัรตาม
เกณฑท์ี+กําหนด 

3.1.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีารประชุมเพื+อพิจารณาข้อสอบเฉพาะสาขาและ
กําหนดเกณฑค์ะแนนการสอบผ่าน  

3.1.5 ผูส้มคัรสอบคดัเลอืกเขา้รบัการสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา 
3.1.6 ผูส้มคัรที+มผีลการสอบภาษาองักฤษไดต้ามประกาศบณัฑติวทิยาลยัและผ่านการสอบ

ขอ้เขยีน จะมสีทิธิ Tในการสอบสมัภาษณ์วชิาการโดยอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรที+ไดร้บัการแต่งตั Uง  
3.1.7 ดําเนินการสอบสมัภาษณ์วชิาการโดยอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที+ได้รบัการแต่งตั Uงและ

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรประชุมเพื+อสรปุผลการสอบสมัภาษณ์แลว้ส่งผลไปยงับณัฑติวทิยาลยั 
3.1.8 บณัฑติวิทยาลยัประกาศรายชื+อผู้มสีทิธิ Tเข้าศึกษาในหลกัสูตรและให้ดําเนินการรบั

รายงานตัวตามวนัเวลาที+กําหนด  กรณีที+จํานวนนิสิตที+รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรบั จะมกีาร
ประกาศรบัเพิ+มเตมิในรอบที+ 2 และ 3 ตามประกาศการรบัสมคัรของบณัฑติวทิยาลยั 

3.1.9 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีารประชุมเพื+อประเมนิผลการดําเนินงานการรบันิสติ 
เช่น จาํนวนผูส้มคัร จาํนวนนิสติที+มสีทิธิ Tเขา้ศกึษา และหาแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรงุต่อไป 
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3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

 3.2.1 หลกัสูตรสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดบับณัฑติศึกษาของ
มหาวทิยาลยัเพื+อรบัฟงัขอ้ชีUแจง ขอ้บงัคบั ขอ้กําหนดต่างๆ การสอบสมทิธภิาพทางภาษา (language 
proficiency)  และเขา้ร่วมการปฐมนิเทศของภาควชิาเพื+อใหค้ําแนะนําเกี+ยวกบัแผนการศกึษา จาํนวน
หน่วยกติ วชิาเลอืก เงื+อนไขในการจบการศกึษา ประชาสมัพนัธทุ์นการศกึษา พรอ้มทั Uงมกีารเสนอแนะ
หวัข้อหรอืแนวทางทําปรญิญานิพนธ์ หากนิสิตมคีวามสนใจในการทําปรญิญานิพนธ์ที+สอดคล้องกับ
งานวจิยัของอาจารยท่์านใด  นิสติสามารถตดิต่อกบัอาจารยท่์านนั Uนไดท้นัท ี ทั UงนีUเพื+อเตรยีมความพรอ้ม
ในดา้นต่างๆ ทั Uงการเรยีน การใชช้วีติ และเป็นประโยชน์ต่อการทาํปรญิญานิพนธข์องนิสติ   

 3.2.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณาผลการเรยีนของนิสติแรกเขา้ 
3.2.3 พจิารณารายวชิาพืUนฐานที+จําเป็นใหนิ้สติที+มพีืUนฐานทางคณิตศาสตรไ์ม่เพยีงพอ เพื+อ

เขา้เรยีนเสรมิในรายวชิานั Uน  
 3.2.4 ประเมนิผลการเรยีนของนิสติตลอดปีการศกึษา พรอ้มทั Uงหาแนวทางแกไ้ขเป็นกรณไีป 

3.3 การควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาปริญญานิพนธ ์แก่บณัฑิตศึกษา 

 3.3.1 ประธานหลกัสูตรชีUแจงแนวทางการเรยีนในระดบับณัฑติศึกษา ขั Uนตอนและกรอบ
ระยะเวลาในการทําปรญิญานิพนธ์ แนวปฏิบตัิในการตีพิมพ์ผลงานวจิยัเพื+อขอจบการศึกษา และให้
ขอ้มลูเบืUองตน้เกี+ยวกบัขอ้มลูการทาํวจิยัของนิสติ เพื+อใหนิ้สติพจิารณากรอบแนวคดิในการทาํวจิยั 

 3.3.2 เมื+อนิสติได้ศึกษาในรายวชิาที+ต้องเรยีนครบถ้วนแล้ว  นิสติต้องเข้ารบัการทดสอบ 
การสอบวดัคุณสมบตัใินการนีUคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรจะมกีารประชุมถงึรายวชิาที+นิสติต้องเขา้รบั
การสอบตามผลการประชุม ซึ+งผูส้อนในรายวชิาที+เกี+ยวขอ้งกบันิสติจะร่วมกนัออกขอ้สอบวดัคุณสมบตัิ
ดงักล่าว จากนั Uนจะดาํเนินการขอแต่งตั Uงกรรมการออกและตรวจขอ้สอบ โดยมเีกณฑก์ารสอบผ่านการวดั
คุณสมบตัไิมต่ํ+ากว่ารอ้ยละ 60 นิสติจงึจะเปลี+ยนสถานภาพเป็นผูม้สีทิธิ Tขอทาํปรญิญานิพนธ ์ 

 3.3.3 หลกัสูตรให้นิสิตเลอืกหวัข้อในการทําปรญิญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิต และ
ดําเนินการแต่งตั Uงอาจารย์ที+ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ ตามขั Uนตอนของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

 3.3.4 นิสติเสนอสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธใ์หอ้าจารยป์ระจาํหลกัสูตรพจิารณาและแต่งตั Uง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ตามกําหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559  

3.3.5 ขณะนิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที+ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าที+
ตดิตามความก้าวหน้าและให้คําปรกึษาเพื+อแก้ไขขอ้บกพร่องและปญัหา ในทุกภาคการศกึษานิสติต้อง
รายงานผลการดําเนินการอย่างชดัเจนเป็นระยะกบัอาจารยท์ี+ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ ซึ+งในการรายงาน
ความกา้วหน้าจะตอ้งไดผ้่านความคดิเหน็ของอาจารยท์ี+ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์และประธานหลกัสตูร  

3.3.6 นิสติประเมนิการควบคุมดูแลการให้คําปรกึษาปรญิญานิพนธ์ของอาจารยท์ี+ปรกึษา
ปรญิญานิพนธ ์
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3.3.7 คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้
คาํปรกึษาปรญิญานิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะ เพื+อดาํเนินการปรบัปรงุการใหค้าํปรกึษา 

3.3.8 เมื+อนิสติมคีวามประสงคจ์ะสอบปากเปล่า จะมกีารแต่งตั Uงคณะกรรมการสอบปากเปล่า
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที+ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และในการสอบปากเปล่าจะต้องมี
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกรว่มพจิารณา  

3.4 การคงอยู่  การสาํเรจ็การศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ประชุม ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานด้านการคงอยู่
ของนิสติและการสาํเรจ็การศกึษา อยา่งสมํ+าเสมอ โดย 

3.4.1 จดัทําแผนการติดตามการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ และสอบปากเปล่าปรญิญา
นิพนธ ์เพื+อใหก้ารทาํปรญิญานิพนธอ์ยูใ่นกรอบเวลา 

3.4.2 อาจารยท์ี+ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ได้มกีารเตรยีมความพร้อมนิสติในการนําเสนอเค้า
โครงปรญิญานิพนธ ์โดยใหนิ้สตินําเสนอเคา้โครงปรญิญานิพนธก์บัอาจารยท์ี+ปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละ
อาจารยท์ี+เกี+ยวขอ้ง เพื+อทดลองประเมนิศกัยภาพ คุณภาพของงานที+นําเสนอ 

3.4.3 อาจารยท์ี+ปรกึษาปรญิญานิพนธ์หลกั/ร่วม จะต้องกําหนด กวดขนั ในการดําเนินการ
วจิยัใหไ้ดผ้ลการทดลองที+มคีุณภาพ ไดม้กีารตดิตาม ประเมนิ ผลดําเนินงานวจิยัของนิสติ อยู่เป็นระยะ 
โดยมอบหมายใหท้ําแผนงานวจิยั และนําเสนอความก้าวหน้าของการดําเนินงานวจิยัในการประชุมกลุ่ม
วจิยัยอ่ยตามระยะเวลาที+เหมาะสม 

3.5 การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการและอื/นๆ แก่นิสิต 

 3.5.1 มรีะบบอาจารยท์ี+ปรกึษาดา้นวชิาการ เพื+อทําหน้าที+ใหค้ําแนะนําและคําปรกึษาในการ
ลงทะเบยีนการเรยีน การรว่มกจิกรรมการปรบัตวัและการพฒันาทกัษะชวีติ 

3.5.2 มอีาจารยท์ี+ปรกึษาโครงการในการทาํกจิกรรมดา้นการพฒันาศกัยภาพของนิสติ 

3.6 การอทุธรณ์ของนิสิต 

 มกีารจดัระบบที+เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถร้องเรยีน/อุทธรณ์เรื+องต่างๆ โดยเฉพาะเรื+อง
เกี+ยวกบัวชิาการ  มกีารกําหนดเป็นกฎระเบยีบและกระบวนการในการพจิารณาคําอุทธรณ์เหล่านั Uนโดย
มรีายละเอยีดดงันีU 

3.6.1 นิสติสามารถยื+นคาํรอ้งเพื+อขออุทธรณ์ในกรณทีี+มขีอ้สงสยัเกี+ยวกบัการสอบ ผลคะแนน
และวธิกีารประเมนิผล 

3.6.2 จดัช่องทางรบัคาํรอ้งเพื+อการขออุทธรณ์ของนิสติ 
3.6.3 จดัตั Uงคณะกรรมการในการพจิารณาการอุทธรณ์ของนิสติ (ถา้ม)ี 
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4. อาจารย ์

4.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

 การคดัเลอืกอาจารยใ์หม่ ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ  โดยกําหนดใหอ้าจารยใ์หมต่อ้งมคีุณวุฒทิี+สอดคลอ้งกบัสาขาวชิาที+เกี+ยวขอ้ง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผนการติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร/อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตร อาจารยผ์ู้สอน ร่วมกนัวางแผน
ในการจดัการเรยีนการสอน ประเมนิผลและให้ความเหน็ชอบการประเมนิผลทุกรายวชิาผ่านที+ประชุม
คณะกรรมการที+เกี+ยวขอ้งโดยลําดบัชั Uนพรอ้มดําเนินการรบัประเมนิคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร 
ตามแนวทางที+มหาวทิยาลยักําหนด โดยใช้ผลการประเมนิที+ไดเ้ป็นขอ้มูลป้อนกลบัในการปรบัปรุงการ
ดําเนินงานของหลกัสูตรรายปีและปรบัปรุงตามรอบ 5 ปี  ตลอดจนปรกึษาหารอื หาแนวทางที+จะทําให้
บรรลุเป้าหมายตามหลกัสตูร เพื+อใหส้ามารถผลติบณัฑติตามคุณลกัษณะบณัฑติที+พงึประสงค ์

4.3 การแต่งตั \งคณาจารยพิ์เศษ 

 แต่งตั Uงคณาจารย์พิเศษ โดยพิจารณาคุณวุฒิ  ประสบการณ์  ความรู้ความสามารถ  ที+
สอดคล้องกับรายวิชา  ทั UงนีUขึUนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรและเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื+องเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

5. หลกัสตูร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

5.1 การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร 

5.1.1 แต่งตั Uงคณะกรรมการร่าง/พฒันาหลกัสูตรเพื+อจดัทําหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552  เพื+อกําหนดปรชัญา วสิยัทศัน์ จุดประสงค ์และโครงร่าง
ของหลกัสตูร 

5.1.2 มีการประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื+อกําหนดรายวิชาในหลักสูตร คําอธิบาย
รายวชิา ใหม้เีนืUอหาที+ทนัสมยัและและพจิารณากําหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู ้(curriculum mapping) 

5.1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพื+อพิจารณา
มาตรฐานผลการเรยีนรู ้(curriculum mapping) ในภาพรวมอกีครั Uงเพื+อใหห้ลกัสูตรครอบคลุม learning 
outcome และจดัแผนการเรยีนรว่มกนั 

5.1.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร วิเคราะห์หลกัสูตรเดมิและนําข้อมูลจากการสํารวจ
ความคดิเหน็ของศษิยเ์ก่าและการสํารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ โดยสอบถามถงึคุณลกัษณะของ
บณัฑติที+พงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน มาประกอบการ
พจิารณากําหนดรายวชิา สาระรายวชิาในหลกัสตูรและ แผนการเรยีน 

5.1.5 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ยกร่างหลกัสูตรฉบบัปรบัปรุงใหม่และจดัการวพิากษ์
หลกัสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิที+มคีวามเชี+ยวชาญในสาขาคณิตศาสตร ์ซึ+งมตีวัแทนจากสภาวชิาชพี/ผู้ใช้
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บณัฑติ เขา้มาร่วมเป็นกรรมการ เพื+อให้ได้ขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะเกี+ยวกบัทศิทางการจดัทําหลกัสูตร 
และลกัษณะของรายวชิาที+ทนัสมยั รวมทั Uงการจดัการเรยีนการสอนที+พฒันาศกัยภาพของผู้เรยีนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

5.1.6 เสนอ มคอ.2 ตามลําดบัขั Uนตอนในมหาวทิยาลยั และส่งใหส้ํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษารบัทราบหลกัสตูร  

5.1.7 เมื+อสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบหลกัสูตร จงึเริ+มเปิดการเรยีนการ
สอน และกํากบั ตดิตามการจดัการเรยีนการสอน (มคอ.3-6) 

5.1.8 สรปุผลการดาํเนินการประจาํปี (มคอ.7)  
5.1.9 มกีารนําผลการประเมนิ มคอ.7 มาปรบัปรงุพฒันาในปีการศกึษาต่อไป 
5.1.10 ประเมนิความคดิเหน็ของนิสติปีสุดท้ายเกี+ยวกบัหลกัสูตรและความพงึพอใจของผู้ใช้

บณัฑติและนําผลการประเมนิไปปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  

5.2.1 คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนระดบัภาควชิาและคณะกรรมการจดัการเรยีนการ
สอนระดบัหลกัสูตร จดัทําร่างรายการวชิาตามแผนการศึกษาของนิสติเพื+อให้อาจารย์ประจําหลกัสูตร
พจิารณาความถูกตอ้ง 

5.2.2 มกีารประชุมคณาจารย์ในสาขาวชิา เพื+อพจิารณากําหนดผู้สอน ตามความรู้ ความ
เชี+ยวชาญในสาขาวชิานั Uนๆ และประสบการณ์การทํางานของแต่ละคนให้เหมาะสมกบัสาระรายวชิาที+
ไดร้บัมอบหมาย 

5.2.3 คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนระดบัภาควชิารวบรวมขอ้มูล เพื+อนําเขา้ประชุม
ภาควชิาโดยมอีาจารยป์ระจําหลกัสูตรเข้าร่วมประชุม เพื+อพจิารณาความเหมาะสมอกีครั Uง นอกจากนีU
หลกัสูตรได้มกีารเชญิผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกหรอืผู้เชี+ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหวัข้อ/บาง
รายวชิา กําหนดใหอ้าจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาจดัทํา มคอ.3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศกึษา  

5.2.4 ผูส้อนชีUแจงแผนการเรยีนและเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลใหนิ้สติทราบในวนัแรกของ
การเรยีนการสอน 

5.3 การกาํกบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัทาํแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

5.3.1 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร ส่งคาํอธบิายรายวชิาและแผนที+แสดงการกระจายความ
รบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) ให้อาจารยผ์ู้สอน 
เพื+อใหอ้าจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิานําไปเป็นขอ้มลูสําหรบัเขยีนจุดประสงคก์ารเรยีนรูร้ายวชิาใน มคอ.3 
และมคอ.4 พรอ้มทั Uงกําหนดกจิกรรมการเรยีนรู ้

5.3.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีลไกกําหนดให้อาจารยผ์ู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3 / 
มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศกึษา  

5.3.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร กํากบัใหผู้ส้อนจดัทาํ มคอ.3 / มคอ.4 
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5.3.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3 / มคอ.4 ของแต่ละรายวชิา
ในหลกัสูตร เพื+อพจิารณาดูความสอดคลอ้งตามคําอธบิายรายวชิาที+มอียู่ใน มคอ.2 แลว้จงึนําขอ้มลูขึUน
เผยแพรก่บันิสติ 

5.3.5 หลังจากหมดกําหนดเพิ+มถอนรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะแจ้งต่อ
ภาควชิาเพื+อดาํเนินการปิดรายวชิาหากไมม่นิีสติลงทะเบยีนในรายวชิานั Uนเพื+อไม่ใหม้ปีญัหาในการกํากบั
ตดิตาม มคอ.5 / มคอ.6   

5.3.6 กําหนดใหม้กีารประเมนิการสอนโดยนิสติ (ปค.003 / ปค.004) ใหผู้้สอนนําเสนอ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณาว่าควรปรบัปรุงรายวชิาหรอืปรบัปรุง มคอ.3/มคอ.4 อย่างไรในปี
การศกึษาถดัไป 

5.4 การควบคมุหวัข้อวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ให้
สอดคล้องกบัสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร ์

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 
2559 

5.5 การแต่งตั \งอาจารยที์/ปรึกษาปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
ที/มีความเชี/ยวชาญสอดคล้องหรือสมัพนัธก์บัหวัข้อปริญญานิพนธ์ 

5.5.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตรให้ขอ้มูลเบืUองต้นเกี+ยวกบัการทําวจิยั เพื+อให้นิสติพจิารณา
กรอบแนวคดิในการทาํวจิยั รวมถงึงานวจิยัของคณาจารยใ์นภาควชิา  

5.5.2 นิสติเลอืกหวัขอ้ในการทาํปรญิญานิพนธต์ามความสนใจของนิสติ 
5.5.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรดําเนินการแต่งตั Uงอาจารยท์ี+ปรกึษาหลกั/ร่วม ซึ+งต้องมี

คุณสมบตัเิป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559  
5.5.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรดําเนินการแต่งตั Uงคณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญา

นิพนธ ์ซึ+งต้องมคีุณสมบตัเิป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 
2559  

5.6 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

5.6.1 หลกัสตูรกําหนดวธิกีารประเมนิไวใ้น มคอ.2  
5.6.2 อาจารยผ์ู้สอนพจิารณานํUาหนักองค์ประกอบในการประเมนิสอดคล้องกบัจุดเน้นของ

รายวชิาใน มคอ.2 
5.6.3 อาจารยผ์ู้สอนรายวชิามกีารกําหนดวธิกีารที+ใชใ้นการประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิ

ใน มคอ.3/มคอ.4 ของแต่ละรายวชิา 
5.6.4 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรพจิารณา มคอ.3 และกลยุทธใ์นการประเมนิผลการเรยีนรูข้อง

รายวชิาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
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5.7 การกาํกบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 

5.7.1 คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรมีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 
ภายใน 30 วนั หลงัสิUนสุดภาคการศกึษา 

5.7.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรกํากบัใหผู้ส้อนจดัทาํมคอ.5/มคอ.6 
5.7.3 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตรวจสอบรายงานมคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตร 

เพื+อพจิารณาดคูวามสอดคลอ้งตามคาํอธบิายรายวชิาที+มอียูใ่น มคอ.2  
5.7.4 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรมกีารประชุมร่วมกนัเพื+อจดัทํารายงานผลการดําเนินการของ

หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัปีการศกึษา  และมกีารประเมนิหลกัสตูร 
5.7.5 เสนอที+ประชุมภาคพจิารณาเพื+อนําขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุง/พฒันาผลการดําเนินงาน

ต่อไป  

6. สิ/งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 สาํนกัหอสมดุกลาง  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดจ้ดัสิ+งสนบัสนุนการเรยีนรูด้งันีU 
- หนงัสอื ปรญิญานิพนธ ์วารสาร บทความ สื+อ   

เนื\อหา 
ตาํราและหนังสือ

ภาษาองักฤษ (เล่ม) 
ตาํราและหนังสือ
ภาษาไทย(เล่ม) 

สื/อ รวม 

คณิตศาสตร ์ 8,579 CC,CpF jp� 20,369 
หลกัสตูรและการสอน 99 593 23 715 
จติวทิยา 3,890 1,993 322 6,205 
การวดัและประเมนิผล 161 2,673 40 2,874 
การศกึษารายบุคคล 63 10 3 76 
นวตักรรมและเทคโนโลย ี n,jpC p,Fe� Cye 14,086 
การศกึษาพเิศษ 261 123 10 394 
ปรญิญานิพนธ ์ 502 1,282 0 1,784 

รวม 18,146 27,254 1,103 46,503 

 
- หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ ScienceDirect, eBook, Cambridge Core,หนงัสอื

อเิลก็ทรอนิกส ์(e-book) สาํนกับรหิารงานทะเบยีน, Maruey eLibrary, D-Library, 
National Library of Thailand, ThaiManuscripts   

- หนงัสอื/ปรญิญานิพนธอ์เิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่  ABI/INFORM Collection, Sage 
Knowledge, Oxford Scholarship Online (OSO) 
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- ฐานข้อมูล/บทคดัย่อ/การอ้างถึงอิเล็กทรอนิกส์ ที+บอกรบัโดยโครงการพฒันาเครอืข่าย
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัไทย (Thailand Library Integrated System – ThaiLIS) ไดแ้ก่ 
Scopus, Web of Science, Skillsoft Courseware 

- วารสาร/สิ+งพมิพต่์อเนื+องอเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ ACM Digital Library, IEEE/IET Electronic 
Library (IEL), Computers & Applied Sciences Complete   

6.2 สาํรวจความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต่์อสิ+งสนบัสนุนการเรยีนรู ้  
6.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรประชุมร่วมกนัเพื+อพจิารณาสรุปความต้องการของสิ+งสนับสนุน

การเรยีนรูท้ี+เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน จากผลการสํารวจความพงึพอใจของนิสติและอาจารย์
ต่อสิ+งสนบัสนุนการเรยีนรู ้  

6.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเสนอความต้องการสิ+งสนับสนุนการเรยีนรูไ้ปยงัฝ่ายแผนและ
พฒันาของภาควชิา เพื+อรวบรวมเขา้ที+ประชุมภาควชิา 

6.5 ฝา่ยแผนและพฒันาของภาควชิาดําเนินการจดัทําร่างคําของบประมาณประจาํปี ส่งไปยงัคณะ
วทิยาศาสตร ์สําหรบัการจดัซืUอครุภณัฑ ์การปรบัปรุงอาคารสถานที+ และการจดัโครงการสนับสนุนการ
เรยีนรู ้โดยผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากที+ประชุมภาควชิา โดยการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสูตร เพื+อร่วมพจิารณาการจดัลําดบัความจําเป็นในการดําเนินการเสนอของบประมาณสําหรบัการ
จดัหาสิ+งสนบัสนุนการเรยีนรูต่้างๆ 

6.6 ภาควชิาดาํเนินการจดัหาสิ+งสนบัสนุนการเรยีนรูท้ี+จาํเป็นในการจดัการเรยีนการสอน  
6.7 มกีารสาํรวจความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต่์อสิ+งสนบัสนุนการเรยีนรู ้ในแต่ละปีการศกึษา 

เพื+อนําเสนอที+ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร เพื+อพจิารณาปรบัปรงุหรอืใหข้อ้เสนอแนะ 
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7. ตวับง่ชี\ผลการดาํเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

ตวับ่งชี\ผลการดาํเนินงาน 
ปีที/ 1 
2561 

ปีที/ 2 
2562 

ปีที/ 3 
2563 

ปีที/ 4 
2564 

ปีที/ 5 
2565 

(1) อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรอย่างน้อยรอ้ยละ 80  มสีว่นร่วมใน
การประชุมเพื+อวางแผนและทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มรีายละเอยีดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ. 2 ที+สอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตหิรอืมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มรีายละเอยีดของรายวชิาและรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ
ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิUนสดุภาคการศกึษาที+เปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัสิUนสดุปีการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มกีารทวนสอบผลผลสมัฤทธิ Tของนิสติตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้
ที+กาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้ม)ี อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของ
รายวชิาที+เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน
หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการดาํเนินการ
ที+รายงานใน มคอ.7 ปีที+แลว้ 

_ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้ม)ี ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้น
การจดัการเรยีนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/
หรอืวชิาชพีอยา่งน้อยปีละ 1 ครั Uง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการ
พฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11) ระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสดุทา้ย/บณัฑติใหมท่ี+มต่ีอคุณภาพ
หลกัสตูรเฉลี+ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

_ _ ✓ ✓ ✓ 

(12) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที+มต่ีอบณัฑติใหม่เฉลี+ย 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

_ _ _ ✓ ✓ 
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หมวดที/ 8 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยทุธ์การสอน 

1.1.1 ประเมนิคุณภาพการเรยีนการสอนรายวชิา โดยนิสติที+ลงทะเบยีนเรยีน 
1.1.2 ประเมนิประสทิธภิาพการสอนจากผลการเรยีนของนิสติ 
1.1.3 ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนการสอนของนิสติทั Uงใน

และนอกชั Uนเรยีน 
1.1.4 ประเมนิจากผลงานของนิสติที+ไดร้บัมอบหมายในแต่ละรายวชิา 
1.1.5 ประเมนิวธิกีารจดัการเรยีนรู ้โดยคณาจารยผ์ูส้อนในระดบัรายวชิาและสาขาวชิา 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 

1.2.1 นิสติประเมนิอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา โดยใชแ้บบประเมนิคุณภาพการเรยีนการ
สอนของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปค.003 ผ่านระบบออนไลน์ 

1.2.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรรายงานผลการประเมนิทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์
ผูส้อนและผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร เพื+อใชใ้นการปรบัปรงุกลยทุธก์ารสอนของอาจารยต่์อไป 

1.2.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรรวบรวมผลการประเมนิทกัษะของอาจารย์ในการจดั
กจิกรรมเพื+อพฒันา/ปรบัปรงุทกัษะกลยุทธก์ารสอน 

2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 

f.C กําหนดให้มคีณะกรรมการพฒันาหลกัสูตร ซึ+งประกอบไปด้วยบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบนั 

f.f ประเมนิหลกัสตูรเมื+อครบรอบ F ปีการศกึษา ซึ+งประกอบไปดว้ย การประเมนิการจดัการเรยีน
การสอน การประเมนิผลสมัฤทธิ Tของนิสติ  การประเมนิผลผลติ (Output)และประเมนิผลที+ได ้(Outcome) 

2.3 ประเมนิความพงึพอใจต่อหลกัสตูรของนิสติ ดุษฎบีณัฑติ และผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติ 
f.n จดัทาํการวจิยัเชงิประเมนิหลกัสตูร เพื+อนําผลไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร 

3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 

กําหนดให้มคีณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาระดบัหลกัสูตร อย่างน้อย 3 คน โดยมี
ผูท้รงคุณวุฒใินสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนัอย่างน้อย 1 คน ดําเนินการประเมนิผลการดําเนินงานตามตวั
บ่งชีU (Key Performance Indicators) ในหมวดที+ 7 ขอ้ 7 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรดาํเนินการในประเดน็ต่างๆ ดงันีU 
4.1 จดัทํารายงานการประเมนิหลกัสูตรเพื+อเสนอต่อคณะกรรมการในระดบัต่างๆ คณาจารยแ์ละ

ผูเ้กี+ยวขอ้ง 
4.2 จดัประชุม สมัมนา การวางแผนปรบัปรุงหลกัสูตร และกลยุทธก์ารสอน โดยใชผ้ลการประเมนิ

เป็นฐานในการปรบัปรงุ 
4.3 เชญิผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี (Stakeholders) มสี่วนร่วมในการให้ขอ้เสนอแนะเพื+อการปรบัปรุง

หลกัสตูรและกลยทุธก์ารสอน 
4.4 ตดิตามผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีUในหมวดที+ 7 ขอ้ 7 จากการประเมนิคุณภาพภายใน

ระดบัหลกัสตูร เพื+อวางแผนปรบัปรงุตามขอ้เสนอของคณะกรรมการประเมนิ 
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ภาคผนวก ก  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  

พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  สาํเนาคําสั +งแต่งตั Uงคณะกรรมการร่าง/ปรบัปรงุหลกัสตูร 
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวพิากษ์หลกัสตูร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมนิหลกัสตูร (กรณหีลกัสตูรปรบัปรงุ) 
ภาคผนวก จ  ประวตัแิละผลงานของอาจารย ์
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรยีบเทยีบการปรบัปรงุหลกัสตูร 
ภาคผนวก ช  ตารางเปรยีบเทยีบหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์  

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ และหลกัสตูรการศกึษาดุษฎี
บณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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รายงานผลการวิพากษ์หลกัสตูร 

ตามที+ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดําเนินการ
ปรบัปรุงหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์  เพื+อวิพากษ์ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ จึงได้ดําเนินการส่ง  
(1) หลกัสูตรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2561)  และ (2) 
แบบสอบถามความคิดเห็นที+มต่ีอหลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลกัสูตร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2561)  ไปยงัผูท้รงวุฒทิางคณติศาสตร ์จาํนวน 2 ท่าน ดงัรายชื+อต่อไปนีU 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เดช  บุญประจกัษ์ 
สงักดัโปรแกรมวชิาคณติศาสตรแ์ละสถติ ิคณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงชยั  อกัษรคดิ 
สงักดัภาควชิาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
ผลการวพิากษ์หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 

2561)  ของผูท้รงคุณวุฒทิั Uงสองท่าน มดีงันีU 
 

หวัข้อการวิพากษ ์ ข้อเสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒิุ 
การดาํเนินการ

ปรบัปรงุ 
เหตผุลในการ 

ไม่ปรบัปรงุแก้ไข 
1. ปรชัญาของหลกัสตูร  เหมาะสม   
2. ความสาํคญัของหลกัสตูร  เหมาะสม   
3. วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร เหมาะสม   
4. โครงสรา้งหลกัสตูร เหมาะสม   
5. รายวชิาบงัคบัของหมวดคณิต

ศาสตรศกึษาและการวจิยั 
ปรบัคาํอธบิายรายวชิา ME 711 
ไม่ควรจาํกดัขอบเขตการศกึษา 

แกไ้ขตาม
ขอ้เสนอแนะ 

 

6. รายวชิาเลอืกของหมวดคณิต
ศาสตรศกึษาและการวจิยั 

เหมาะสม   

7. รายวชิาของหมวด
คณิตศาสตร ์

เหมาะสม   

8. ขอ้เสนอแนะเพิ+มเตมิ เพิ+มจาํนวนของอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูรใหม้มีากกว่า 5 คน  

 มขีอ้จาํกดัดา้น
จาํนวนของอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

ผลการประเมิน  

เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

เหตผุล 
(กรณีผลการดาํเนินงาน  

“ไม่ผ่าน”) 
องคป์ระกอบที/ 1  การกาํกบัมาตรฐาน 
ตวับ่งชี\ 1.1 การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรที/กาํหนดโดย สกอ. 
1. จาํนวนอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจาํเกนิกว่า 
1 หลกัสตูรไม่ไดแ้ละประจาํหลกัสตูรตลอด
ระยะเวลาที+จดัการศกึษาตามหลกัสตูรนั Uน 

ผ่าน  
 

2. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 

คุณวุฒริะดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรอืดาํรง
ตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ+ากว่าผูช้่วยศาสตราจารย ์
ในสาขาที+ตรงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาที+เปิดสอน 
อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  
 

3. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

คุณวุฒไิม่ตํ+ากว่าปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอื
ดาํรงตําแหน่งศาสตราจารยข์ึUนไปในสาขาวชิานั Uน
หรอืสาขาวชิาที+สมัพนัธก์นัจาํนวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน  
 

4. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ผูส้อน 

1. อาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รง คุณวุฒภิายนอก
สถาบนัมคุีณวฒุปิรญิญาเอกหรอืดาํรงตําแหน่ง
ทางวชิาการไมต่ํ+ากว่ารองศาสตราจารยใ์น
สาขาวชิานั Uนหรอืสาขาวชิาที+สมัพนัธก์นั และ 2. มี
ประสบการณ์ดา้นการสอน และ 3. มปีระสบการณ์
ในการทาํวจิยัที+ไมใ่ช่สว่นหนึ+งของการศกึษาเพื+อ
รบัปรญิญา 

ผ่าน  
 

5.คุณสมบตัขิองอาจารย์
ที+ปรกึษาวทิยานิพนธ์
หลกั (ก)และอาจารยท์ี+
ปรกึษาการคน้ควา้อสิระ 
(ข) 

1. เป็นอาจารยป์ระจาํที+มคุีณวฒุปิรญิญาเอกหรอื
ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการไมต่ํ+ากว่ารอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั Uนหรอืสาขาวชิาที+
สมัพนัธก์นั และ 2. มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัที+
ไม่ใช่สว่นหนึ+งของการศกึษาเพื+อรบัปรญิญา 

ไม่ประเมนิ  

6. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ที+ปรกึษาวทิยานิพนธ์
ร่วม (ถา้ม)ี 

1. เป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอกที+
มคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืดาํรงตาํแหน่งทาง
วชิาการไม่ตํ+ากว่ารองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิา
นั Uนหรอืสาขาวชิาที+สมัพนัธก์นัและ  
2. มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัที+ไมใ่ช่สว่นหนึ+ง
ของการศกึษาเพื+อรบัปรญิญา 

ไม่ประเมนิ  
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เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

เหตผุล 
(กรณีผลการดาํเนินงาน  

“ไม่ผ่าน”) 
7. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ผูส้อบวทิยานิพนธ ์

1. อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวฒุภิายนอก
สถาบนัที+มคุีณวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่าหรอื
ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการไมต่ํ+ากว่ารอง
ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั Uนหรอืสาขาวชิาที+
สมัพนัธก์นัและ 2. มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัที+
ไม่ใช่สว่นหนึ+งของการศกึษาเพื+อรบัปรญิญา 

ไม่ประเมนิ  

8. การตพีมิพเ์ผยแพร่
ผลงานของผูส้าํเรจ็
การศกึษา 

วารสารหรอืสิ+งพมิพว์ชิาการที+มกีรรมการภายนอก
มาร่วมกลั +นกรอง(peer review) ซึ+งอยู่ในรปูแบบ
เอกสาร หรอื สื+ออเิลก็ทรอนิกส ์

ไม่ประเมนิ  

9. ภาระงานอาจารยท์ี+
ปรกึษาวทิยานิพนธแ์ละ
การคน้ควา้อสิระในระดบั
บณัฑติศกึษา 

วทิยานิพนธ ์: อาจารย ์1 คน ต่อ นกัศกึษา  
5 คน 

ไม่ประเมนิ  

10. อาจารยท์ี+ปรกึษา
วทิยานิพนธแ์ละการ
คน้ควา้อสิระในระดบั
บณัฑติศกึษามี
ผลงานวจิยัอย่างต่อเนื+อง
และสมํ+าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื+องในรอบ 5 ปี ไม่ประเมนิ  

11. การปรบัปรุง
หลกัสตูรตามรอบ
ระยะเวลาที+กาํหนด 

ตอ้งไม่เกนิ 5 ปี (จะตอ้งปรบัปรุงใหเ้สรจ็และ
อนุมตั/ิใหค้วามเหน็ชอบโดยสภามหาวทิยาลยั/
สถาบนั เพื+อใหห้ลกัสตูรใชง้านในปีที+ 6) หมาย
เหตุ สาํหรบัหลกัสตูร j ปี ประกาศใชใ้นปีที+ � 
หรอื หลกัสตูร m ปี ประกาศใชใ้นปีที+ e 

ผ่าน  

ผลการประเมินตวับ่งชี\ที/ 1.1 
หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร(์หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555)  ����   ผา่น 
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ผลการประเมินรายตวับง่ชี\ 

เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการดาํเนินงาน 

ตวัตั \ง ตวัหาร ผลลพัธ ์ คะแนน 
องคป์ระกอบที/]บณัฑิต    
ตวับ่งชีUที+  2.1  คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

N/A N/A N/A N/A 

ตวับ่งชีUที+ 2.2 ผลงานของนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญา
เอกที+ไดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

N/A N/A N/A N/A 

องคป์ระกอบที/ 3  นิสิต  3 
ตวับ่งชีUที+  3.1  การรบันิสติ     3 3 
ตวับ่งชีUที+  3.2  การสง่เสรมิและพฒันานิสติ   3 3 
ตวับ่งชีUที+  3.3  ผลที+เกดิกบันิสติ    3 3 
องคป์ระกอบที/ 4  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 2.79 
ตวับ่งชีUที+  4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร    3 3 
ตวับ่งชีUที+  4.2  คุณภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร    12.53 2.38 
ประเดน็ที+ 4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรที+มคุีณวฒุปิรญิญาเอก 5 5 100 5 
ประเดน็ที+ 4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรที+ดาํรงตําแหน่ง
ทางวชิาการ 

0 5 0 0 

ประเดน็ที+ 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 2 5 40 3.33 
  ประเดน็ที+ 4.2.nจาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปรญิญา
เอกที+ไดร้บัการอา้งองิในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตต่ิอจาํนวน
อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร (เฉพาะปรญิญาเอก) 

3 5 0.6 1.2 

ตวับ่งชีUที+  4.3  ผลที+เกดิกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร    3 3 
องคป์ระกอบที/ 5 หลกัสูตร การเรียนการสอนการประเมินผูเ้รียน 3.5 
ตวับ่งชีUที+  5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสตูร    3 3 
ตวับ่งชีUที+  5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการ
สอน 

  3 3 

ตวับ่งชีUที+  5.3 การประเมนิ
ผูเ้รยีน 

    3 3 

ตวับ่งชีUที+  5.4 ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

  100 5 

องคป์ระกอบที/ 6  สิ/งสนับสนุนการเรียนรู้ 4 
ตวับ่งชีUที+ 6.1 สิ+งสนบัสนุนการเรยีนรู ้     4 4 

คะแนนเฉลี/ยตวับ่งชี\ องคป์ระกอบที/ 2 - 6  ( จาํนวน 11 ตวับง่ชี\) ตวัตั \ง 35.38 
         ตวับ่งชี\ 11 
    คะแนน 3.22 
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ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตวับ่งชี\ผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

เหตผุล 
(กรณีผลการ
ดาํเนินงาน 
 “ไม่ผ่าน”) 

1 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร มสีว่นร่วมในการประชมุเพื+อวางแผน ตดิตาม และ
ทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

ผ่าน  

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ที+สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี 

ผ่าน  

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน แต่ละภาค
การศกึษา ใหค้รบทุกรายวชิา 

ผ่าน  

4 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั 
หลงัสิUนสดุภาคการศกึษาที+เปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

ผ่าน  

5 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั 
หลงัปีการศกึษา 

ผ่าน  

6 มกีารทวนสอบผลการเรยีนทุกรายวชิาที+เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา ผ่าน  
7 มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน หรอืการ

ประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการดาํเนินงานที+รายงานใน มคอ.7  
ปีที+แลว้ 

ผ่าน  

8 อาจารยใ์หม่ (ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้นการจดัการ
เรยีนการสอน 

ผ่าน  

9 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 
อย่างน้อยปีละหนึ+งครั Uง 

ผ่าน  

10 บุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันาวชิาการ และ/หรอื
วชิาชพี 

ผ่าน  

11 ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย/บณัฑติใหม่ที+มต่ีอคุณภาพหลกัสตูร 
เฉลี+ยไม่น้อยกว่า 3.50 จากคะแนนเตม็ 5.00 

ผ่าน  

12 ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที+มต่ีอบณัฑติใหม่ เฉลี+ยไม่น้อยกว่า 3.50 
จากคะแนนเตม็ 5.00 

ยกเวน้  

รวมตวับ่งชี\ในปีนี\ 11 ตวับ่งชี\ 
จาํนวนตวับ่งชีในปีนี\ที/ดาํเนินการผา่น 11 ตวับ่งชี\ 

รอ้ยละของตวับ่งชี\ทั \งหมดในปีนี\  100 
หลกัสูตรการศึกษาดุษฎีบณัฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร ์มีการดาํเนินงานร้อยละ 100 ของตวับ่งชี\ผลการ
ดาํเนินงานที/ระบุไว้ 
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ภาคผนวก จ  ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
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ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

 
 ชื/อ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์ 
 ชื/อ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Rungfa  Janjaruporn 
 ตาํแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ที/ทาํงาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท:์  02-6495000 ต่อ 18603 
 โทรสาร  : 02-0495000 ต่อ 18051 
 E-mail   rungfa@g.swu.ac.th  และ  rungfajan@yahoo.com 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที/สาํเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที/สาํเรจ็ 
วท.บ. คณติศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2536 
กศ.ม. คณติศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2539 
กศ.ด. คณติศาสตรศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2548 

 

ความเชี/ยวชาญ 

 ด้านคณิตศาสตร ์  
  แคลคลูสั  ทฤษฎเีซต  ทฤษฎจีาํนวน  พชีคณตินามธรรม  คณติศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา  
 ด้านคณิตศาสตรศึกษา 

 การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี+เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ การวดัและ
ประเมนิผลที+คํานึงถงึทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีน  การออกแบบและ
เขยีนแผนการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ี+เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์  
การจดัทําค่ายคณิตศาสตรส์ําหรบันักเรยีนห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์ การจดัทําโครงงาน
คณติศาสตร ์ การทาํวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา  และการทาํวจิยัในชั Uนเรยีนคณติศาสตร ์

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2557- 2561  หรือ ค.ศ. 2014 -2018) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 มณัฑนา  ศรสีุจนัทร,์ รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์,  เสรมิศร ีไทยแท ้ และกาญจนา พานิชเจรญิ.  กจิกรรม
การเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ี+เสรมิสรา้งความสามารถในการใหเ้หตุผลแบบอุปนัย สาํหรบั
นกัเรยีนชั Uนมธัยมศกึษาปีที+ 4.  วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 2561; 34(1): 287 – 307. 
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 ศริชัชรนิทร ์ยศสวรนิทร,์ รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์, เสรมิศร ีไทยแท ้ และสุกญัญา หะยสีาและ.  
กจิกรรมการเรยีนการสอนที+เสรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชงิคณติศาสตรเ์พื+อ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตรท์ี+เกี+ยวขอ้งกบัพชีคณติ สาํหรบันกัเรยีนชั Uนมธัยมศกึษาปีที+ 4. 
วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 2560; 33(1): 249-264. 

 รตันา เครอืวลัย,์ รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์, สุกญัญา หะยสีาและ  และญานิน กองทพิย.์  กจิกรรมการ
 เรยีนการสอนที+เสรมิสรา้งความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรื+องการประยกุต์
ของฟงักช์นัตรโีกณมติ ิสาํหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย. วารสารวทิยาศาสตร ์
มศว, 2560; 33(1): 265-277. 

1.2 บทความวิจยัที/ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

 YH Leong, R Janjaruporn. Teaching of Problem solving in School Mathematics Classroom. 
The Proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education,  
Seoul, Korea, 2015: 646-648. (ISBN 978-3-319-10685-4; ISBN 978-3-319-12688-3 
(eBook)) 

 รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์.  กจิกรรมการเรยีนรูท้ี+เสริมสรา้งความคดิรเิริ+มสรา้งสรรคท์างคณติศาสตรใ์น
ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา.  วารสารสมาคมครวูทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2558; 21 (มกราคม – ธนัวาคม). 

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คษ 711  
ME 711 

การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์
DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND INSTRUCTION 

คษ 712 
ME 712   

ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 
INTERNSHIP ON DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND 
INSTRUCTION 

คษ 713 
ME 713   

สมัมนาการวจิยัเกี+ยวกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 
SEMINAR IN RESEARCH IN MATHEMATICS CURRICULUM AND INSTRUCTION 
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ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คษ 511 
ME 511 

หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT IN MATHEMATICS 

วทศ502 
SCE 502 

การวจิยัเพื+อพฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
RESEARCH FOR LEARNING DEVELOPMENTIN SCIENCES AND MATHEMATICS 

คษ 51F 
ME 513 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 1   
SEMINAR IN MATHEMATICS EDUCATION I 

คษ 514 
ME 514 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 2   
Seminar in Mathematics Education II 

ศษ 531 
ED 531 

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะหว่างเรยีน 
PRACTICUM IN PROFESSIONAL OF TEACHING 

ศษ 532 
ED 532 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูC 
INTERNSHIP IN PROFESSIONAL OF TEACHING I 

ศษ 533  
ED 533 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
INTERNSHIP IN PROFESSIONAL OF TEACHING II  

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คณ CCC 
MA 111 

คณิตศาสตร ์C 
MATHEMATICS I 

คณ CCf 
MA 112 

คณิตศาสตร ์f 
MATHEMATICS II 

คณ 222 
MA 222 

ทฤษฎจีาํนวน 
THEORY OF NUMBERS 

คณ FyC 
MA 301 

คณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICS FOR TEACHERS 

คณ Fef 
MA 382 

การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING FOR TEACHERS 

คณ neC 
MA 481 

โครงงานคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS 

คณ npf 
MA 492 

สมัมนาคณิตศาสตรศ์กึษา 
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 

คณ 322 
MA 322 

พชีคณิตนามธรรม 1 
ABSTRACT ALGEBRA I 

คณ FFC 
MA FFC 

ทฤษฎเีซต 
SET THEORY 
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รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 
คษ n�C 
ME 471 

บรูณาการวธิวีทิยาสาํหรบัครคูณิตศาสตร ์
INTEGRATED METHODOLOGY FOR MATHEMATICS TEACHERS 

ศษ 591  
ED 591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูC 
EDUCATION INTERNSHIP 1 

ศษ 592 
ED 592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูf 
EDUCATION INTERNSHIP 2 

 

4. ทุนวิจยัที/ได้รบั 

ชื/อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ที/ได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร้ว่มโครงการ) 

การศกึษาความเขา้ใจเกี+ยวกบัทกัษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตรแ์ละแนว
ทางการนําไปใชใ้นชั Uนเรยีนของครู
คณิตศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2552 หวัหน้าโครงการ 

การศกึษาความคดิคล่องและความคดิ
ยดืหยุ่นทางคณิตศาสตรข์องนิสติครู
คณิตศาสตร ์หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 
สาขาวชิาคณิตศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ 

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2559 หวัหน้าโครงการ 
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 ชื/อ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   ขวญั  เพยีซา้ย 
 ชื/อ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Khawn Piasai 
 ตาํแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ที/ทาํงาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท:์  02-6495000 ต่อ 18618 
 โทรสาร  : 02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   khawn@g.swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที/สาํเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที/สาํเรจ็ 
กศ.บ. คณติศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2543 
กศ.ม. คณติศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2547 
กศ.ด. คณติศาสตรศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2553 

 

ความเชี/ยวชาญ 

 ด้านคณิตศาสตร ์  
  แคลคลูสั  การพสิจูน์ทางคณติศาสตร ์
 ด้านคณิตศาสตรศึกษา 

 การจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ที+เสรมิสร้างการให้เหตุผลเชงิสดัส่วน  การจดัทํา
โครงงานคณติศาสตร ์

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2557- 2561  หรือ ค.ศ. 2014 -2018) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 มนิตรา เภาพลู. ขวญั เพยีซา้ย, ชุตวิรรณ เพญ็เพยีร, สุกญัญา หะยสีาและ  และเอนก จนัทรจรญู. 
การศกึษาความสามารถในการใหเ้หตุผล เรื+อง ลาํดบั โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูท้ี+เชื+อมโยงกบั
สถานการณ์จรงิรว่มกบัการเรยีนรูแ้บบรว่มมอื สาํหรบันักเรยีนชั Uนมธัยมศกึษาปีที+ 4. วารสาร
ครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 83 – 92. 

 จไุรรตัน์ วชัราไทย, ชริา ลาํดวนหอม  และขวญั เพยีซา้ย.  การศกึษาขอ้บกพรอ่งดา้นความรูเ้ชงิ
มโนทศัน์และความรูเ้ชงิกระบวนการเรื+องวธิเีรยีงสบัเปลี+ยน ของนกัเรยีนชั Uนมธัยมศกึษาปีที+ 5, 
วารสารครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 60 - 67.  
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 พมิสุภา ชณิสา, ชริา ลาํดวนหอม  และขวญั เพยีซา้ย. การศกึษาขอ้บกพรอ่งดา้นความรูเ้ชงิมโน
ทศัน์และความรูเ้ชงิกระบวนการ เรื+อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ของนกัเรยีนชั Uน
มธัยมศกึษาปีที+ 2, วารสารครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 68 – 74.  

 ขวญั  เพยีซา้ย.  การศกึษาความสามารถในการเรยีนวชิาแคลคลูสั เรื+อง โจทยป์ระยกุตค์่าสงูสุด
และค่าตํ+าสุด โดยการจดักจิกรรมการใชต้วัแบบเชงิคณิตศาสตรข์องนิสติระดบัปรญิญาตรชีั Uนปี
ที+ 1 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและ
สิ+งแวดลอ้มเพื+อการเรยีนรู ้มศว, 2560; 8(2): 368 – 378. 

1.2 บทความวิจยัที/ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไมม่ ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คษ 711  
ME 711 

การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์
DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND INSTRUCTION 

คษ 712 
ME 712   

ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 
INTERNSHIP ON DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND 
INSTRUCTION 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คษ 511 
ME 511 

หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT IN MATHEMATICS 

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คณ CCC 
MA 111 

คณิตศาสตร ์C 
MATHEMATICS I 

คณ CC5 
MA 115 

แคลคลูสั C 
CALCULUS I 

คณ CC6 
MA 116 

แคลคลูสั 2 
CALCULUS II 

คณ npf 
MA 492 

สมัมนาคณิตศาสตรศ์กึษา 
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 
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รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 
คณ 331 
MA331 

สาํรวจเรขาคณิต 
SURVEY OF GEOMETRY 

คณ 481 
MA481  

โครงงานคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS 

ศษ 591  
ED 591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูC 
EDUCATION INTERNSHIP 1 

ศษ 592 
ED 592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูf 
EDUCATION INTERNSHIP 2 

 

4. ทุนวิจยัที/ได้รบั 

ชื/อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ที/ได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร้ว่มโครงการ) 

การศกึษาความสามารถดา้นสดัสว่นของ
นิสติระดบัปรญิญาตร ีคณะวทิยาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

fjjj นายขวญั เพยีซา้ย 
(หวัหน้าโครงการ) 
นางภญิญาพนัธ ์ 
เพยีซา้ย,  
นายสรุศกัดิ T  ละลอก
นํUา และ นาย
สมเกยีรต ิ พรพสิทุธิ
มาศ 

การศกึษาความสามารถในการเรยีนวชิา
แคลคลูสั เรื+อง โจทยป์ระยุกตค่์าสงูสดุและ
ค่าตํ+าสดุ โดยการจดักจิกรรมการใชต้วัแบบ
เชงิคณิตศาสตรข์องนิสติระดบัปรญิญาตรชีั Uน
ปีที+ 1 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

fjje นายขวญั เพยีซา้ย 
(หวัหน้าโครงการ) 
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ชื/อ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   ญานิน  กองทพิย ์
 ชื/อ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Yanin Kongthip 
 ตาํแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ที/ทาํงาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท:์  02-6495000 ต่อ 18623 
 โทรสาร  : 02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   yanin@g.swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที/สาํเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที/สาํเรจ็ 
ค.บ. คณติศาสตร ์ วทิยาลยัครพูระนครศรอียธุยา 2536 
กศ.ม. คณติศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2543 
ปร.ด. คณติศาสตรศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแก่น 2555 

 

ความเชี/ยวชาญ 

 ด้านคณิตศาสตร ์  
  แคลคลูสัทฤษฎกีราฟ 
 ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
  การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี+เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2557- 2561  หรือ ค.ศ. 2014 -2018) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 พศุตม ์ชศูกัดิ T  และญานิน กองทพิย.์  การศกึษาความสามารถในการแก้ปญัหา เรื+อง อสมการเชงิ
เสน้ตวัแปรเดยีวผ่านการจดักจิกรรมการตั Uงปญัหาสาํหรบันกัเรยีนชั Uนมธัยมศกึษาปีที+ 3. 
วารสารครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 75 – 82. 

 ภวูนตัถ ์ช่วยความด,ี ญานิน กองทพิย ์ และณหทยั ฤกษ์ฤทยัรตัน์.  กจิกรรมการเรยีนการสอน
คณติศาสตรท์ี+เสรมิสรา้งความสามารถในการตั Uงปญัหาทางคณติศาสตร ์เรื+อง ความน่าจะเป็น 
สาํหรบันิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร.์ วารสารครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 
สจล, 2561; 17(2): 117 – 123. 

 จฑุาทพิย ์ เตม็วบิลูยโ์ชค, ญานิน กองทพิย ์ และณหทยั ฤกษ์ฤทยัรตัน์.  กจิกรรมการเรยีนการ
สอนคณติศาสตรโ์ดยใชเ้ทคนิคจิ�กซอวท์ี+เสรมิสรา้งความสามารถในการแก้ปญัหาทาง
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คณติศาสตร ์เรื+อง การวดัค่ากลางของขอ้มลูของนกัเรยีนชั Uนมธัยมศกึษาปีที+ 5. วารสาร
ศกึษาศาสตร,์ 2560; 28(1): 110 -123. 

 รตันา เครอืวลัย,์ รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์, สุกญัญา หะยสีาและ  และญานิน กองทพิย.์  กจิกรรมการ
 เรยีนการสอนที+เสรมิสรา้งความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรื+องการประยกุต์
ของฟงักช์นัตรโีกณมติ ิสาํหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย. วารสารวทิยาศาสตร ์
มศว, 2560; 33(1): 265-277. 

 Sangpom, W., Suthisung, N., Kongthip, Y. and Inprasitha, M.  Advanced Mathematical 
Thinking and Students’ Mathematical Learning: Reflection from Students’ Problem-
Solving in Mathematics Classroom. Journal of Education and Learning, 2016; 5(3):  
72 – 82. 

1.2 บทความวิจยัที/ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไมม่ ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คษ 711  
ME 711 

การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์
DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND INSTRUCTION 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คษ 511 
ME 511 

หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT IN MATHEMATICS 

คษ 51F 
ME 513 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 1   
SEMINAR IN MATHEMATICS EDUCATION I 

คษ 514 
ME 514 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 2   
SEMINAR IN MATHEMATICS EDUCATIONII 

ศษ 532 
ED 532 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูC 
INTERNSHIP IN PROFESSIONAL OF TEACHING I 

ศษ 533  
ED 533 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
INTERNSHIP IN PROFESSIONAL OF TEACHINGII  
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ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คณ CCC 
MA 111 

คณิตศาสตร ์C 
MATHEMATICS I 

คณ CCf 
MA 112 

คณิตศาสตร ์f 
MATHEMATICS II 

คณ CCn 
MA 114 

คณิตศาสตรพ์ืUนฐาน 
BASIC MATHEMATICS  

คณ CC5 
MA 115 

แคลคลูสั C 
CALCULUS I 

คณ CC6 
MA 116 

แคลคลูสั 2 
CALCULUS II 

คณ Fef 
MA 382 

การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING FOR TEACHERS 

คณ neC 
MA 481 

โครงงานคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS 

คณ npf 
MA 492 

สมัมนาคณิตศาสตรศ์กึษา 
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 

คษ n�C 
ME 471 

บรูณาการวธิวีทิยาสาํหรบัครคูณิตศาสตร ์
INTEGRATED METHODOLOGY FOR MATHEMATICS TEACHERS 

ศษ 591  
ED 591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูC 
EDUCATION INTERNSHIP 1 

ศษ 592 
ED 592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูf 
EDUCATION INTERNSHIP 2 
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4. ทุนวิจยัที/ได้รบั 

ชื/อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ที/ได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร้ว่มโครงการ) 

การศกึษาทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรข์องนิสติในการจดัค่าย
คณิตศาสตร ์

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

fjj7 ญานิน กองทพิย ์
(หวัหน้าโครงการ) 

การศกึษาทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรข์องนิสติที+ใชว้ธิกีารแบบเปิดใน
ชั Uนเรยีนวชิา คณ Fef การแกป้ญัหาทาง
คณิตศาสตรส์าํหรรบัคร ู

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

fjj7 ญานิน กองทพิย ์
(หวัหน้าโครงการ) 

การศกึษาความสามารถในการฝึกสอนวชิา
คณิตศาสตรท์ี+เน้นทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรใ์นรายวชิา ME 471 ของ
นิสติระดบัปรญิญาตร ีกศ.บ. (คณิตศาสตร)์ 
ที+ผ่านการฝึกจดักจิกรรมค่ายคณิตศาสตร ์

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

fjj8 สกุญัญา  หะยสีา
และ (หวัหน้า
โครงการ) 
ญานิน กองทพิย ์

การศกึษาทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรข์องนิสติในการจดัค่าย
คณิตศาสตร ์

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

fjj8 ญานิน กองทพิย ์
(หวัหน้าโครงการ)  
สกุญัญา  หะยสีา
และ 
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ชื/อ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   สายณัห ์ โสธะโร 
 ชื/อ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Sayun  Sotaro 
 ตาํแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ที/ทาํงาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท:์  02-6495000 ต่อ 18051 
 โทรสาร  : 02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   say@g.swu.ac.th 
 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที/สาํเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที/สาํเรจ็ 
วท.บ. คณติศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2534 
กศ.ม. คณติศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2537 
Ph.D.  Mathematics Curtin University of Technology 2550 

 

ความเชี/ยวชาญ 

 ด้านคณิตศาสตร ์  
  แคลลลูสั  ทฤษฎกีราฟ 
 ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
  นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ การวจิยัดาํเนินการ   
 และคณติศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา 

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2557- 2561  หรือ ค.ศ. 2014 -2018) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 ธษิณะ จงเจษฎ์ และสายณัห ์โสธะโร.  การสอนซ่อมเสรมิโดยใชเ้กมคอมพวิเตอรเ์พื+อการศกึษา
เรื+องการดําเนินการของจาํนวนเตม็ สาํหรบันกัเรยีนชั Uนมธัยมศกึษาปีที+ 1. วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 101 – 108. 

 ภุมรนิ ทสันะเมธ ีและสายณัห ์โสธะโร.  ชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเรื+องเมทรกิซโ์ดยใชเ้ครื+อง
คาํนวณเชงิกราฟสําหรบันกัเรยีนชั Uนมธัยมศกึษาปีที+ 4. วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 2561; 
34(1): 247 – 261. 
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 วภิาดา ชํานาญ  และสายณัห ์โสธะโร.  ชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเรื+องกําหนดการเชงิเสน้ โดย
ใชเ้ครื+องคาํนวณเชงิกราฟสําหรบันกัเรยีนชั Uนมธัยมศกึษาปีที+ 5. วารสารครศุาสตร์
อุตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 134 – 142. 

 เขมจริา เฑี+ยงอยู่, สายณัห ์โสธะโร และธรีศกัดิ T ฉลาดการณ์.  ชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเรื+อง
ความสมัพนัธแ์ละฟงักช์นั โดยใชเ้ครื+องคาํนวณเชงิกราฟ สาํหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา. 
วารสารครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 143 – 150. 

 สายณัห ์โสธะโร.  การศกึษาปจัจยัที+มผีลต่อการตดัสนิใจเลอืกเขา้ศกึษาต่อระดบัปรญิญาตรใีน 
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ : โดยการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบร่วม 
(Conjoint Analysis). วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 2559;  32(2): 257- 276. 

1.2 บทความวิจยัที/ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไมม่ ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คณ 84C 
MA 84C 

สมัมนาคณิตศาสตรด์สีครตี   
SEMINAR IN DISCRETE MATHEMATICS 

คษ 741 
ME �4C 

วธิกีารทางสถติสิาํหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 
STATISTICAL METHODS FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คณ 550 
MA 550  

คณิตศาสตรด์สิครตีสาํหรบัคร ู
DISCRETE MATHEMATICS FOR TEACHERS 

สถ 562  
ST 562 

สถติสิาํหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 1   
STATISTICS FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION I 

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คณ CCC 
MA 111 

คณิตศาสตร ์C 
MATHEMATICS I 

คณ CCf 
MA 112 

คณิตศาสตร ์f 
MATHEMATICS II 
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รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 
คณ FyC 
MA 301 

คณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICS FOR TEACHERS 

  

4. ทุนวิจยัที/ได้รบั 

ชื/อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ที/ได้รบัทุน 

ระบสุถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร่้วมโครงการ) 

ชุดโครงการวจิยั   
การจดัการเรยีนการสอนแคลคลูสั โดยใช้
เครื+องคาํนวณเชงิกราฟ 
1. การจดัการเรยีนการสอนความรูพ้ืUนฐาน
สาํหรบัแคลคลูสั โดยใชเ้ครื+องคาํนวณเชงิ
กราฟ 
2. การจดัการเรยีนการสอนเรื+องแคลคลูสั ใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยใชเ้ครื+อง
คาํนวณเชงิกราฟ 

ทุนเงนิรายได ้
คณะวทิยาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ 

fj59 หวัหน้าโครงการ 

ชุดโครงการวจิยั   
การจดัการเรยีนการสอนสถติ ิโดยใชเ้ครื+อง
คาํนวณเชงิกราฟ 
1. การจดัการเรยีนการสอนเรื+องสถติใินระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยใชเ้ครื+องคาํนวณ
เชงิกราฟ  
2. การจดัการเรยีนการสอนเรื+องสถติเิพื+อการ
วจิยั โดยใชเ้ครื+องคาํนวณเชงิกราฟ 

ทุนเงนิรายได ้
มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ 

fjj9 หวัหน้าโครงการ 
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ชื/อ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   ณหทยั ฤกษ์ฤทยัรตัน์ 
 ชื/อ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Nahathai Rerkruthairat 
 ตาํแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ที/ทาํงาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท:์  02-6495000 ต่อ 18084 
 โทรสาร  : 02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   nahathai@swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที/สาํเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที/สาํเรจ็ 
ค.บ. คณติศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2546 
วท.ม คณติศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2549 
วท.ด. คณติศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2554 

 

ความเชี/ยวชาญ 

 ด้านคณิตศาสตร ์
  Probability Theory, Real Analysis 

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2557- 2561  หรือ ค.ศ. 2014 -2018) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 จฑุาทพิย ์ เตม็วบิลูยโ์ชค, ญานิน  กองทพิย ์และณหทยั  ฤกษ์ฤทยัรตัน์.  กจิกรรมการเรยีนการ
สอนคณติศาสตรโ์ดยใชเ้ทคนิคจิ�กซอวท์ี+เสรมิสรา้งความสามารถในการแก้ปญัหาทาง
คณติศาสตร ์เรื+อง การวดัค่ากลางของขอ้มลูของนกัเรยีนชั Uนมธัยมศกึษาปีที+ 5. วารสาร
ศกึษาศาสตร,์ 2560; 28(1): 110-123. 

 ภวูนตัถ ์ช่วยความด,ี ญานิน กองทพิย ์ และณหทยั ฤกษ์ฤทยัรตัน์.  กจิกรรมการเรยีนการสอน
คณติศาสตรท์ี+เสรมิสรา้งความสามารถในการตั Uงปญัหาทางคณติศาสตร ์เรื+อง ความน่าจะเป็น 
สาํหรบันิสติหลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร.์ วารสารครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 
สจล, 2561; 17(2): 117 – 123. 

 Y. Ratibenyakool, A. Masiri, T. Ngamkhiew and N. Rerkruthairat.  Even Door Problem 
[Electronic version]. Asia-Pacific Journal of Science and Technology, 2017; 22(3): 1- 5. 
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 N. Rerkruthairat and D. Thongtha.  A Non Uniform Bound on Normal Approximation of 
Randomized Orthogonal Array Sampling Designs via Stein’s Method. Chiang Mai 
Journal of Science, 2016; 43(5): 1192-1204. 

 ณหทยั ฤกษ์ฤทยัรตัน์.  การประมาณค่า Pi ดว้ยความน่าจะเป็น, วารสารวทิยาศาสตร ์ มศว, 
2558; 31(2): 165 – 173. 

1.2 บทความวิจยัที/ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไมม่ ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คณ 811 
MA 811 

สมัมนาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์  
SEMINAR IN MATHEMATICAL ANALYSIS 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คณ 510 
MA 510 

คณิตวเิคราะหส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICAL ANALYSIS FOR TEACHERS 

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คณ 111 
MA 111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ 112 
MA 112 

คณิตศาสตร ์2 
MATHEMATICS II 

คณ 114 
MA 114 

คณิตศาสตรท์ั +วไป 
GENERAL MATHEMATICS 

คณ 115 
MA 115 

แคลคลูสั 1 
CALCULUS 1 

คณ 116 
MA 116 

แคลคลูสั 2 
CALCULUS 2 

คณ 215 
MA 215 

คณิตศาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตร ์1 
MATHEMATICS FOR SCIENCE I 

คณ 281 ความน่าจะเป็นและสถติ ิ
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รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 
MA 281 PROBABILITY AND STATISTICS 
สถ431 
ST 431 

ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น 
PRBOABILITY THEORY 

คณ 491 
MA 491 

สมัมนาคณิตศาสตร ์
MATHEMATICS SEMINAR 

คณ 493 
MA 493 

โครงงานคณิตศาสตร ์
MATHEMATICS PROJECT 

ศษ 591  
ED 591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
EDUCATION INTERNSHIP 1 

ศษ 592 
ED 592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
EDUCATION INTERNSHIP 2 

 

4. ทุนวิจยัที/ได้รบั 

ชื/อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณที/

ได้รบัทุน 

ระบสุถานภาพ 
(หวัหน้า

โครงการ/ 
ผูร่้วมโครงการ) 

ขอบเขตการประมาณค่าแบบไม่
สมํ+าเสมอสาํหรบัการทดสอบความ
เป็นอสิระในการวเิคราะหข์อ้มลูมติสิงู 

ทุนเงนิรายได ้
คณะวทิยาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2560 หวัหน้า
โครงการ 

ทฤษฎบีทลมิติกลางเชงิการจดั
สาํหรบัการจบัคูโ่ดยใชว้ธิขีองสไตน์ 

ทุนเงนิรายได ้
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2557 หวัหน้า
โครงการ 
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ชื/อ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   เรอืงวรนิท ์ อนิทรวงษ์สราญรกัษ์สกุล 
 ชื/อ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Ruangvarin Intarawong Sararnrakskul 
 ตาํแหน่งทางวิชาการ    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
 ที/ทาํงาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท:์  02-6495000 ต่อ 18090 
 โทรสาร  : 02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   ruangvarin@g.swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที/สาํเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที/สาํเรจ็ 
วท.บ. คณติศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2545 
วท.ม.  คณติศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2547 
วท.ด. คณติศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2552 

 

ความเชี/ยวชาญ 

 ด้านคณิตศาสตร ์
   Semigroup Theory, Ring Theory, Hypergroup Theory, Linear Algebra 

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2557- 2561  หรือ ค.ศ. 2014 -2018) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 N. Sirasuntorn and R.I. Sararnrakskul.  Invertible Matrices In Certain Commutative 
 Subsemirings of Full Matrix Semirings. International Journal of Pure and Applied 
 Mathematics, 2016; 106(1): 191-197. 

 R.I. Sararnrakskul and S. Pianskool.  Some regular equivalent relation on the 
semihypergroup of the partial transformation semigroup on a set and 
 local subsemihypergroups with that regular equivalent relation. International Journal of 
Pure and Applied Mathematics, 2015; 101(1): 21 - 31. 

 N. Sirasuntorn and R. I. Sararnrakskul.  Regularity of certain subsemirings of full matrix 
semirings. East-West Journal of Mathematics, 2015; 17(1): 23 – 32. 

1.2 บทความวิจยัที/ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี
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2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไมม่ ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คณ �2C 
MA 721 

พชีคณิตแนวใหม่ 
MODERN ALGEBRA 

คณ �23 
MA 723 

ทฤษฎเีซมกิรุปเชงิพชีคณิต 
ALGEBRAIC SEMIGROUP THEORY 

คณ �pf 
MA 792 

หวัขอ้วจิยัปจัจุบนัทางคณิตศาสตร ์
CURRENT RESEARCH TOPICS IN MATHEMATICS 

คณ �pF 
MA 793 

สมัมนาทางคณิตศาสตรข์ ั Uนสงู 1 
SEMINAR IN ADVANCED MATHEMATICS I 

คณ �pn 
MA 794 

สมัมนาทางคณิตศาสตรข์ ั Uนสงู 2 
SEMINAR IN ADVANCED MATHEMATICS II 

คณ 811 
MA 811 

สมัมนาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์  
SEMINAR IN MATHEMATICAL ANALYSIS 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คณ 510 
MA 510 

คณิตวเิคราะหส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICAL ANALYSIS FOR TEACHERS 

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คณ CC4 
MA 114 

คณิตศาสตรท์ั +วไป 
GENERAL MATHEMATICS 

คณ CC5 
MA 115 

แคลคลูสั C 
CALCULUS 1 

คณ CCm 
MA 116 

แคลคลูสั f 
CALCULUS 2 

คณ 312 
MA 312 

การวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์
MATHEMATICAL ANALYSIS 

คณ 322 
MA 322 

พชีคณิตนามธรรม 1 
ABSTRACT ALGEBRA I 

คณ 323 
MA 323 

พชีคณิตเชงิเสน้ C 
LINEAR ALGEBRA I 
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รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 
คณ 423 
MA 423 

พชีคณิตนามธรรม f 
ABSTRACT ALGEBRAII 

คณ 424 
MA 424 

พชีคณิตเชงิเสน้ 2 
LINEAR ALGEBRAII 

คณ npC 
MA npC 

สมัมนาคณิตศาสตร ์
MATHEMATICS SEMINAR 

คณ npF 
MA npF 

โครงงานคณิตศาสตร ์
MATHEMATICS PROJECT 

 

4. ทุนวิจยัที/ได้รบั 

ชื/อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณที/

ได้รบัทุน 

ระบสุถานภาพ 
(หวัหน้า

โครงการ/ 
ผูร่้วมโครงการ) 

ฟงักช์นัสาทสิสณัฐานหลายค่าบนไฮ
เพอรก์รุป 

ทุนเงนิรายได ้
คณะวทิยาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2559 ผูร่้วมโครงการ 

กึ+งไฮเพอรก์รุปย่อยเฉพาะที+บางชนิด
บนความสมัพนัธส์มมลูปรกตขิองกึ+ง
กรุปการแปลงบางสว่น 

ทุนเงนิรายได ้
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

fjj7 หวัหน้า
โครงการ 

รงิย่อยปรกต ิและรงิย่อยสลบัที+บาง
ชนิดของเมทรกิซร์งิเตม็รปูแบบ 

ทุนเงนิรายได(้โครงการชุด)   
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

fjjm หวัหน้า
โครงการ 
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ชื/อ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   ชริา  ลาํดวนหอม 
 ชื/อ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Chira  Lumduanhom 
 ตาํแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ที/ทาํงาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท:์  02-6495000 ต่อ 18607 
 โทรสาร  : 02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   chira@g.swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที/สาํเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที/สาํเรจ็ 
กศ.บ. คณติศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2543 
กศ.ม. คณติศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2546 
M.A. Mathematics Western Michigan University,USA 2553 
Ph.D. Mathematics Western Michigan University,USA 2557 

 

ความเชี/ยวชาญ 

ด้านคณิตศาสตร ์
  Combinatorics and Graph Theory 

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2557- 2561  หรือ ค.ศ. 2014 -2018) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 จไุรรตัน์ วชัราไทย, ชริา ลาํดวนหอม และขวญั เพยีซา้ย.  การศกึษาขอ้บกพรอ่งดา้นความรูเ้ชงิ
มโนทศัน์และความรูเ้ชงิกระบวนการ เรื+อง วธิเีรยีงสบัเปลี+ยน ของนกัเรยีนชั Uนมธัยมศกึษาปีที+ 
5, วารสารครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 60 - 67.  

 พมิสุภา ชณิสา, ชริา ลาํดวนหอม และขวญั เพยีซา้ย.  การศกึษาขอ้บกพรอ่งดา้นความรูเ้ชงิมโน
ทศัน์และความรูเ้ชงิกระบวนการ เรื+อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ของนกัเรยีนชั Uน
มธัยมศกึษาปีที+ 2, วารสารครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 68 – 74.  

 E. Laforge, C. Lumduanhom and P. Zhang. Characterizations of Graphs Having Large 
Proper Connection Numbers. Discussiones Mathematicae Graph Theory, 2016; 36, 
439 - 453. 
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 E. Andrews, C. Lumduanhom and P. Zhang.  On Monochromatic Spectra in Graphs. 
Journal of Combinatorial Mathematics and Combinatorial Computing, 2015; 94,  
97–114. 

 K. Kolasinski, J. Lin, C. Lumduanhom, F. Okamoto, B. Phinezy. The Singular Chromatic 
Number of a Graph. Ars Combin, 2015, 118, 13 – 31. 

 R. Jones,K. Kolasinski, C. Lumduanhom and P. Zhang.  Color-Distance in Color-
Connected Graphs. Util. Math., 2015; 96, 301 – 317. 

1.2 บทความวิจยัที/ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไมม่ ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คณ CCC 
MA 111 

คณิตศาสตร ์C 
MATHEMATICS I 

คณ CC4 
MA 114 

คณิตศาสตรท์ั +วไป 
GENERAL MATHEMATICS 

คณ CC5 
MA 115 

แคลคลูสั C 
CALCULUS 1 

คณ CCm 
MA 116 

แคลคลูสั f 
CALCULUS 2 

คณ ffC 
MA ffC 

พชีคณิตเชงิเสน้เบืUองตน้ 
ELEMENTARY LINEAR ALGEBRA 

คณ FjC 
MA FjC 

ทฤษฎกีราฟ 
GRAPH THEORY 

คณ npf 
MA npf 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 

ศษ 591  
ED 591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูC 
EDUCATION INTERNSHIP 1 

ศษ 592 
ED 592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูf 
EDUCATION INTERNSHIP 2 
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4. ทุนวิจยัที/ได้รบั 

ชื/อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณที/

ได้รบัทุน 

ระบสุถานภาพ 
(หวัหน้า

โครงการ/ 
ผูร่้วมโครงการ) 

ความเป็นเชงิระนาบของกราฟ
กระโดด-k 

ทุนเงนิรายได ้
คณะวทิยาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2558 หวัหน้า
โครงการ 

การใหส้วีถิแีทใ้นกราฟ ทุนเงนิรายได ้
คณะวทิยาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2558 หวัหน้า
โครงการ 
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 ชื/อ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   สุกญัญา  หะยสีาและ 
 ชื/อ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Sukanya Hajisalah 
 ตาํแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ที/ทาํงาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท:์  02-6495000 ต่อ 18623 
 โทรสาร  : 02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   sukanyah@g.swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที/สาํเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที/สาํเรจ็ 
ค.บ. คณติศาสตร ์ สถาบนัราชภฏัพระนคร 2542 
กศ.ม. คณติศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2545 
กศ.ด. คณติศาสตรศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2554 

 

ความเชี/ยวชาญ 

 ด้านคณิตศาสตร ์
  แคลคลูสั เรขาคณติ เรขาคณตินอกแบบยคุลดิ 
 ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
  การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ี+เสรมิสรา้งการคดิเชงิความสมัพนัธ ์ 
 การทาํโครงงานและการจดัค่ายคณติศาสตร ์

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2557- 2561  หรือ ค.ศ. 2014 -2018) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 เสฎฐวุฒ ิเพง็เจรญิ, สุกญัญา หะยสีาและ, พศุิทธวรรณ ศรภีริมย ์สรินิิลกุล  และเอนก จนัทรจรญู. 
การศกึษาความสามารถในการพสิูจน์ทางเรขาคณติของนกัเรยีนชั Uนมธัยมศกึษาปีที+ 3 ที+ผ่าน
กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวนเรื+องวงกลม. วารสารครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 
สจล, 2561; 17(1): 87 – 94. 

 ปฏญิญา ศรพีงษ์พจิติร, สุกญัญา หะยสีาและ และกาญจนา พานิชการ.  การศกึษาความสามารถใน
การคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชั Uนมธัยมศกึษาปีที+ 3  ที+ผ่านการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบสบืสวนสอบสวนเรื+องความน่าจะเป็น. วารสารครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม สจล, 2561; 17(1): 
78 – 86. 
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 ศริชัชรนิทร ์ยศสวรนิทร,์ รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์, เสรมิศร ีไทยแท,้ และสุกญัญา หะยสีาและ.  
กจิกรรมการเรยีนการสอนที+เสรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชงิคณติศาสตรเ์พื+อ
แกป้ญัหาทางคณติศาสตรท์ี+เกี+ยวขอ้งกบัพชีคณติ สาํหรบันกัเรยีนชั Uนมธัยมศกึษาปีที+ 4. 
วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 2560; 33(1): 249-264. 

 รตันา เครอืวลัย,์ รุง่ฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์, สุกญัญา หะยสีาและ, และญานิน กองทพิย.์  กจิกรรมการ
 เรยีนการสอนที+เสรมิสรา้งความสามารถในการแก้ปญัหาทางคณติศาสตร ์เรื+องการประยกุต์
ของฟงักช์นัตรโีกณมติ ิสาํหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย. วารสารวทิยาศาสตร ์
มศว, 2560; 33(1): 265-277. 

 เปรยีบฟ้า ดว้งนุ่ม, สุกญัญา  หะยสีาและ,  พศุิทธวรรณ ศรภีริมณ์ สรินิิลกุล  และสริ ิสรินิิลกุล.  
การศกึษาความสามารถในการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษา โดยใชแ้นวคดิ เรื+อง พาราโบลา
สาํหรบันกัเรยีนชั Uนมธัยมศกึษาปีที+ 5. วารสารศกึษาศาสตร ์มศว,  2560; 28(3): 239-251. 

1.2 บทความวิจยัที/ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

 สุกญัญา หะยสีาและและเอนก จนัทรจรญู.  ทฤษฎบีทเมเนเลอสัและทฤษฎบีทเชวากบับทบาทของ
การพสิูจน์.วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 2560; 33(1): 336-351. 

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คณeFC 
MA eFC 

สมัมนาเรขาคณติ 
SEMINAR IN GEOMETRY 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คณ 530 
MA 530 

เรขาคณิตสาํหรบัคร ู
GEOMETRY FOR TEACHERS 

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 

คณ CCC 
MA 111 

คณิตศาสตร ์C 
MATHEMATICS I 

คณ CCf 
MA 112 

คณิตศาสตร ์f 
MATHEMATICS II 
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รหสัวิชา ชื/อรายวิชา 
คณ CC4 
MA 114 

คณิตศาสตรท์ั +วไป 
GENERAL MATHEMATICS 

คณ CC5 
MA 115 

แคลคลูสั C 
CALCULUS 1 

คณ 331 
MA 331 

สาํรวจเรขาคณิต 
SURVEY OF GEOMETRY 

คณ 432 
MA 432 

เรขาคณิตนอกระบบยุคลดิ 
NON-EUCLIDEAN GEOMETRY 

คณ 444 
MA 444 

ประวตัคิณิตศาสตร ์
HISTORY OF MATHEMATICS 

คณ 481 
MA 481 

โครงงานคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS 

คณ npf 
MA npf 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 

ศษ 591  
ED 591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูC 
EDUCATION INTERNSHIP 1 

ศษ 592 
ED 592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ูf 
EDUCATION INTERNSHIP 2 

 

4. ทุนวิจยัที/ได้รบั 

ชื/อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที/ได้รบัทุน 
 

ระบุ
สถานภาพ 
(หวัหน้า

โครงการ/ 
ผูร้ว่ม

โครงการ) 
การศกึษาความสามารถในการ
ฝึกสอนวชิาคณิตศาสตรท์ี+เน้นทกัษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตรใ์น
รายวชิา ME 471 ของนิสติระดบั
ปรญิญาตร ีกศ.บ.(คณิตศาสตร)์ ที+
ผ่านการฝึกจดักจิกรรมค่าย
คณิตศาสตร ์

ทุนวจิยัเงนิรายได ้
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

fjj� หวัหน้า
โครงการวจิยั 

การศกึษาทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรข์องนิสติในการจดัค่าย
คณิตศาสตร ์

ทุนวจิยัเงนิรายได ้
คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

2557 ผูร่้วม
โครงการวจิยั 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุหลกัสตูร 

ชื/อหลกัสตูร 

ไมเ่ปลี+ยนแปลง 
ชื+อหลกัสตูร   หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์
     เริ+มเปิดรบันิสติในภาคการศกึษาที+ 1  ปีการศกึษาที+ 2561 

สาระสาํคญั / ภาพรวมในการปรบัปรงุ 

หลกัสูตรปรบัปรุงมกีารปรบัปรชัญาของหลกัสูตร วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร คําอธบิายรายวชิา
เพื+อใหร้ายวชิามคีวามกา้วหน้าทนัสมยัทางคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา ซึ+งจะส่งผลในการทํางาน
วจิยัให้มคีวามทนัสมยัตามความก้าวหน้าของสาขาคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา  และมกีารปรบั
การกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวชิาใหส้อดคลอ้งกบัแต่ละวชิาใน
หลกัสตูร เพื+อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนใหม้ผีลสมัฤทธิ Tที+ด ี

ปรชัญาของหลกัสตูร 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 

การวจิยัและพฒันาคณติศาสตรศกึษา 
เพื+อความเจรญิงอกงาม 

การวจิยัและพฒันาคณติศาสตรศกึษา 
สู่ความเจรญิงอกงามของการศกึษา 

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 
เพื+อผลติดุษฎบีณัฑติที+มคีวามรูค้วามสามารถระดบัสงู
และมคีณุลกัษณะดงันีU 
1.3.1  เป็นผูนํ้าที+มคีณุธรรมจรยิธรรมดา้นการวจิยั

สรา้งสรรคท์างคณิตศาสตรศกึษา และสามารถนํา
ผลการวจิยัมาใชพ้ฒันาการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร ์ 

1.3.2เป็นผูนํ้าทางดา้นการพฒันาหลกัสตูร
คณิตศาสตร ์ที+สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
สงัคมและการพฒันาประเทศ 

1.3.3  เป็นผูนํ้าทางดา้นการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร ์สามารถใหค้าํแนะนําและเป็นตวัแบบ
การจดัการเรยีนการสอนที+มปีระสทิธภิาพ 

เพื+อผลติดุษฎบีณัฑติที+มคีวามรูค้วามสามารถระดบัสงู
และมคีณุลกัษณะดงันีU 
1.3.1 เป็นผู้นําที+มีคุณธรรมจริยธรรมทางด้านการ

วิ จั ย ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร ศึกษ า  ส า ม า ร ถ นํ า
ผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการ เรียนการสอน
คณิตศาสตรไ์ด ้

1.3.2 เ ป็ นผู้ นํ า ท า งด้ า น ก า ร พัฒน าหลักสู ต ร
คณิตศาสตร์ ที+สอดคล้องกบัความต้องการของ
สงัคมและการพฒันาประเทศ 

1.3.3 เป็นผูนํ้าทางดา้นการพฒันารปูแบบการจดัการ
เรยีนการสอนคณิตศาสตร์ สามารถใหค้ําแนะนํา
และเป็นตัวแบบการจัดการเรียนการสอนที+มี
ประสทิธภิาพได ้
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โครงสร้างหลกัสตูร 

ไมเ่ปลี+ยนแปลง 

แผนการศึกษา 

หลกัสูตรปรบัปรุง มกีารปรบัแผนการศกึษาโดยกําหนดใหนิ้สติเรยีนรายวชิาเลอืกในภาคเรยีนที+ 3  
และต้องมีชิUนงานที+เกี+ยวข้องกับงานวิจยัในการลงทะเบียนปริญญานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษา 
รายละเอยีดการเปรยีบเทยีบแผนการศกึษามดีงันีU  

แบบ 2.1 สาํหรบัผู้เข้าศึกษาที/สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 

ปีการศึกษาที/ 1 
ภาคเรียนที/ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที/ 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจยั 

 
4 

หมวดวิชาบงัคบั 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจยั 

 
3 

คษ �CC การพฒันาหลกัสตูรและ 
  การเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์
 

2(1-2-3) 
 
 

คษ 713 สมัมนาการวจิยัเกี+ยวกบั 
  หลกัสตูรและการเรยีนการสอน 
  คณิตศาสตร ์  

2(1-2-3) 
 

คษ �4C วธิกีารทางสถติสิาํหรบัการวจิยั 
  ทางคณิตศาสตรศกึษา 

2(1-2-3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
คณ 8fC สมัมนาพชีคณิต 

 
1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
คณ 811 สมัมนาการวเิคราะห ์
  เชงิคณิตศาสตร ์

1 
1(0-2-1) 

หมวดวิชาเลือก 2 

รวมจาํนวนหน่วยกิต               5 รวมจาํนวนหน่วยกิต               5 
 

  

หมวดวิชา จาํนวนหน่วยกิต 
1.  หมวดวชิาบงัคบั 
 กลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษาและการวจิยั 
 กลุ่มวชิาคณติศาสตร ์

 
 

10 
6 
4 

หน่วยกติ 
หน่วยกติ 
หน่วยกติ 

2. หมวดวชิาเลอืก ไมน้่อยกว่า 2 หน่วยกติ 
3.  ปรญิญานิพนธ ์  Fm หน่วยกติ 

รวมหน่วยกติ ไมน้่อยกว่า 48 หน่วยกติ 
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ปีการศึกษาที/ 2 
ภาคเรียนที/ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที/ 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์

 
2 

ปริญญานิพนธ ์
คษ ppp ปรญิญานิพนธ ์

 
12 

คณ 8FC สมัมนาเรขาคณิต 1(0-2-1)   
คณ 84C สมัมนาคณิตศาสตรด์สีครตี   1(0-2-1)   
รวมจาํนวนหน่วยกิต               2 รวมจาํนวนหน่วยกิต               12 

ปีการศึกษาที/ 3 
ภาคเรียนที/ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที/ 2 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ ์
คษ ppp ปรญิญานิพนธ ์

 
12 

ปริญญานิพนธ ์
คษ ppp ปรญิญานิพนธ ์

 
12 

รวมจาํนวนหน่วยกิต               12 รวมจาํนวนหน่วยกิต               12 

 

แบบ 2.1 สาํหรบัผู้เข้าศึกษาที/สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 

ปีการศึกษาที/ 1 
ภาคเรียนที/ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที/ 2 หน่วยกิต 

หมวดวิชาบงัคบั 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจยั 

 
3 

หมวดวิชาบงัคบั 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจยั 

 
3 

คษ �CC การพฒันาหลกัสตูรและ 
  การเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์

3(2-2-5) 
 

คษ �13 การวจิยัและสถติ ิ
  ทางคณิตศาสตรศกึษา 

3(2-2-5) 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
คณ 811 สมัมนาการวเิคราะห ์
  เชงิคณิตศาสตร ์
คณ 8fC สมัมนาพชีคณิต 

2 
1(0-2-1) 

 
1(0-2-1) 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
คณ 84C สมัมนาคณิตศาสตรด์สีครตี   
คณ 8FC สมัมนาเรขาคณิต 

2 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 

รวมจาํนวนหน่วยกิต               5 รวมจาํนวนหน่วยกิต               5 
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ปีการศึกษาที/ 2 
ภาคเรียนที/ 1 หน่วย

กิต 
ภาคเรียนที/ 2 หน่วย

กิต 
หมวดวิชาเลือก 
เลอืกอย่างน้อย C รายวชิา 

2 ปริญญานิพนธ ์
ปพอ891 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก 

  (เสนอเคา้โครงปรญิญานิพนธ)์ 

9 

การสอบพิเศษ 
QUA 900  การสอบวดัคุณสมบตั ิ

 

ปริญญานิพนธ ์
ปพอ891 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก 

  (เสนอหวัขอ้ปรญิญานิพนธ)์ 

 
9 

  

รวมจาํนวนหน่วยกิต               11 รวมจาํนวนหน่วยกิต               9 
 

ปีการศึกษาที/ 3 
ภาคเรียนที/ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที/ 2 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ ์
ปพอ891 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก 

(สง่เครื+องมอืวจิยัใหผู้เ้ชี+ยวชาญ) 

 
9 

ปริญญานิพนธ ์
ปพอ891 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก 

(สอบปากเปล่า) 

 
9 

รวมจาํนวนหน่วยกิต               9 รวมจาํนวนหน่วยกิต               9 

 

รายวิชาหมวดวิชาบงัคบั   

กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจยั 

หลกัสูตรปรบัปรุงมกีารปรบัจํานวนรายวชิาหมวดวชิาบงัคบั กลุ่มวชิาคณิตศาสตรศึกษาและการ
วจิยั จาก 3 รายวชิาเป็น 2 รายวชิา  ปรบัหน่วยกติและคาํอธบิายรายวชิาในแต่ละรายวชิา ดงันีU 

หลกัสูตรเดิม  พ.ศ. ]>>5 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ]>A0 
คษ 711 การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน 
  คณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
ME 711 Development of Mathematics  
  Curriculum and Instruction 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบั
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรท์ั Uงในและต่างประเทศ  แนวโน้มของหลกัสตูร
คณิตศาสตรใ์นอนาคต และการบรหิารจดัการหลกัสตูร 
ปฏบิตักิารสรา้งสรรคแ์ละพฒันาหลกัสตูรคณิตศาสตรห์รอื
นวตักรรมดา้นการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและการพฒันา
ประเทศ  พรอ้มทั Uงจดัประชมุทางวชิาการเพื+อนําเสนอผล

คษ 711 การพฒันาหลกัสตูรและการออกแบบรปูแบบ
การเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 

ME C00 Developing Mathematics Curriculum 
and Designing Mathematics Instruction 
Styles 

วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบั
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและการออกแบบรปูแบบการ
จดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท์ั Uงในและต่างประเทศ 
การเปรยีบเทยีบโครงสรา้งหลกัสตูรคณิตศาสตรข์องไทย 
สหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และฟินแลนด ์ แนวโน้มของ
หลกัสตูรคณิตศาสตรก์ารบรหิารจดัการหลกัสตูร การ
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หลกัสูตรเดิม  พ.ศ. ]>>5 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. ]>A0 
การสรา้งสรรคแ์ละพฒันาหลกัสตูรคณิตศาสตรห์รอื
นวตักรรมดา้นการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์

จดัการเรยีนการสอนและนวตักรรมทางการศกึษา
คณิตศาสตรส์าํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที+ 21 งานวจิยัดา้น
หลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท์ั Uงในและ
ต่างประเทศ  ตลอดจนลงมอืปฏบิตักิารออกแบบและ
พฒันาหลกัสตูรและรปูแบบการจดัการเรยีนการสอนให้
ทนัสมยั 

คษ 713 สมัมนาการวจิยัเกี+ยวกบัหลกัสตูรและการเรยีน 
  การสอนคณิตศาสตร ์  2(1-2-3) 
ME 713 Seminar in Research in Mathematics  
  Curriculum and Instruction  
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบังานวจิยัดา้น
หลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท์ั Uงในและ
ต่างประเทศ  ปฏบิตักิารออกแบบและสรา้งสรรคโ์ครงร่าง
ของงานวจิยั 
คษ 741 วธิกีารทางสถติสิาํหรบัการวจิยัทาง 
  คณิตศาสตรศกึษา   2(1-2-3) 
ME �4C Statistical Methods for Research in  
  Mathematics Education  
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบั
กระบวนการวจิยัการออกแบบการวจิยัเชงิปรมิาณ  
เทคนิคการวเิคราะหห์ลายตวัแปร การวเิคราะหก์าร
ถดถอยพหคุณู การวเิคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร 
การวเิคราะหด์สิครมิแินนต ์การวเิคราะหต์วัประกอบ ตวั
แบบสมการโครงสรา้ง การสรา้งตวัแบบและความ
เที+ยงตรงของตวัแบบ ปฏบิตักิารออกแบบและสรา้งสรรค์
เครื+องมอืวจิยั โดยเน้นการใชแ้ละการแปลผลของการ
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ

คษ 713  การวจิยัและสถติทิางคณิตศาสตรศกึษา  
  3(2-2-5) 
ME 713 Research and Statistics in Mathematics 

Education 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบัรปูแบบของการ
วจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  ระเบยีบวธิกีารวจิยั  
หลกัการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัเชงิปรมิาณ ไดแ้ก่  
การเปรยีบเทยีบค่าเฉลี+ย การวเิคราะหส์หสมัพนัธ ์ 
การวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู การวเิคราะหห์ลายตวั
แปร การวเิคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร  
การวเิคราะหด์สิครมิแินนต ์การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
และการวเิคราะหต์วัแบบสมการโครงสรา้งเชงิเสน้และ 
การแปลผลของการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปู
ทางสถติ ิ หลกัการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัเชงิคุณภาพ
ไดแ้ก่ การวเิคราะหข์อ้มลูแบบสรา้งขอ้สรุป การวเิคราะห์
เนืUอหา (Content Analysis) การตรวจสอบขอ้มลูสามเสา้ 
(Trianglation) การลงรหสัขอ้มลู  ตลอดจนลงมอื
ปฏบิตักิารออกแบบและสรา้งสรรคโ์ครงร่างของงานวจิยั
บนพืUนฐานจรรยาบรรณของนกัวจิยั 
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ 

หลกัสูตรปรบัปรุงมกีารปรบัคําอธบิายรายวชิาของรายวชิาหมวดวชิาบงัคบั กลุ่มวชิาคณิตศาสตร ์
ในแต่ละรายวชิา ดงันีU 

หลกัสตูรเดิม  พ.ศ. ]>>5 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ]>A0 
คณ 811 สมัมนาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์  
  1(0-2-1) 
MA 8CC Seminar in Mathematical Analysis    
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบัปญัหา หวัขอ้ที+
น่าสนใจ และงานวจิยัเกี+ยวกบัการวเิคราะหเ์ชงิ
คณิตศาสตร ์เพื+อใหเ้กดิความเขา้ใจองคค์วามรูท้ี+ลกึซึUงใน
เชงิบรูณาการที+นําไปสูก่ารวจิยัสรา้งสรรคป์ฏบิตักิาร
สรา้งสรรคแ์ละพฒันาเนืUอหาคณิตศาสตรท์ี+เกี+ยวกบัการ
วเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์ระดบัโรงเรยีน 

คณ 811 สมัมนาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์
  1(0-2-1) 
MA 800 Seminar in Mathematical Analysis    
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอแนวคดิและงานวจิยั
ในสาขาวชิาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตรท์ี+เกี+ยวขอ้งกบั
เนืUอหาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอือุดมศกึษาเรื+อง 
ลมิติ ความต่อเนื+อง อนุพนัธ ์ปรพินัธเ์ชงิรมีนัน์ของ
ฟงักช์นัหนึ+งตวัแปรและหลายตวัแปร ลาํดบัและอนุกรม
ของจาํนวนจรงิและการประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 

คณ 821 สมัมนาพชีคณิต    1(0-2-1) 
MA 8fC Seminar in Algebra 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบัปญัหา หวัขอ้ที+
น่าสนใจ และงานวจิยัเกี+ยวกบัพชีคณิต เพื+อใหเ้กดิความ
เขา้ใจองคค์วามรูท้ี+ลกึซึUงในเชงิบรูณาการที+นําไปสูก่ารวจิยั
สรา้งสรรคป์ฏบิตักิารสรา้งสรรคแ์ละพฒันาเนืUอหา
คณิตศาสตรท์ี+เกี+ยวกบัพชีคณิต ระดบัโรงเรยีน 

คณ 821 สมัมนาพชีคณิต    1(0-2-1) 
MA 8]0 Seminar in Algebra 
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอแนวคดิและงานวจิยั
ในสาขาวชิาพชีคณิตที+เกี+ยวขอ้งกบัเนืUอหาในระดบั
มธัยมศกึษาหรอืระดบัอุดมศกึษาเรื+อง ทฤษฎจีาํนวน กรุป 
รงิ รงิพหุนาม ฟิลดแ์ละการประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 

คณ 831 สมัมนาเรขาคณิต    1(0-2-1) 
MA 8FC Seminar in Geometry 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบัปญัหา หวัขอ้ที+
น่าสนใจ และงานวจิยัเกี+ยวกบัเรขาคณิต เพื+อใหเ้กดิความ
เขา้ใจองคค์วามรูท้ี+ลกึซึUงในเชงิบรูณาการที+นําไปสูก่ารวจิยั
สรา้งสรรคป์ฏบิตักิารสรา้งสรรคแ์ละพฒันาเนืUอหา
คณิตศาสตรท์ี+เกี+ยวกบัเรขาคณิต ระดบัโรงเรยีน 
 

คณ 831 สมัมนาเรขาคณิต    1(0-2-1) 
MA 840 Seminar in Geometry 
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอแนวคดิเกี+ยวกบั
เรขาคณิตแบบยุคลดิเรขาคณิตนอกแบบยุคลดิ ระดบั
ความคดิทางเรขาคณิตของแวนฮลี ีปญัหาและงานวจิยัที+
น่าสนใจซึ+งเกี+ยวขอ้งกบัเรขาคณิตและการสอนเรขาคณิต 
รวมทั Uงการพสิจูน์ทฤษฎบีททางเรขาคณิตและการ
ประยุกตค์วามรูท้างเรขาคณิตเพื+อนําไปสูก่ารพฒันา
เนืUอหาและกจิกรรมการเรยีนรูเ้รขาคณิตในระดบัโรงเรยีน
และการประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 

คณ 841 สมัมนาคณิตศาสตรด์สิครตี  1(0-2-1) 
MA 84C Seminar in Discrete Mathematics 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบัปญัหา หวัขอ้ที+
น่าสนใจ และงานวจิยัเกี+ยวกบัคณิตศาสตรด์สิครตี เพื+อให้
เกดิความเขา้ใจองคค์วามรูท้ี+ลกึซึUงในเชงิบรูณาการที+
นําไปสูก่ารวจิยัสรา้งสรรคป์ฏบิตักิารสรา้งสรรคแ์ละพฒันา
เนืUอหาคณิตศาสตรท์ี+เกี+ยวกบัคณิตศาสตรด์สิครตี ระดบั
โรงเรยีน 

คณ 841 สมัมนาคณิตศาสตรด์สิครตี  1(0-2-1) 
MA 840 Seminar in Discrete Mathematics 
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอแนวคดิและงานวจิยั
เกี+ยวกบัการแกป้ญัหาที+ใชค้วามรูว้ธิเีชงิการจดั ทฤษฎี
กราฟ ความสมัพนัธเ์วยีนเกดิ และฟงักช์นัก่อกาํเนิด 
พรอ้มทั Uงศกึษาและตดิตามการพสิจูน์เกี+ยวกบัวยิุตคณิต 
สามารถพสิจูน์ทฤษฎบีทโดยใชเ้ทคนิคจากวยิุตคณิต และ
การประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 
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รายวิชาหมวดวิชาเลือก 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจยั 

หลกัสูตรปรบัปรุงมกีารปรบัคําอธบิายรายวชิาหมวดวชิาเลอืกกลุ่มวชิาคณิตศาสตรศกึษาและการ
วจิยัในบางรายวชิา ดงันีU 

หลกัสตูรเดิม  พ.ศ. ]>>5 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ]>A0 
คษ 712 ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและการเรยีน 
  การสอนคณิตศาสตร ์  2(1-2-3) 
ME �Cf Internship on Development of Mathematics  
  Curriculum and Instruction 
บุรพวชิา : คษ �CC 
ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรใ์หเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย และนําหลกัสตูรไปทดลองใชเ้พื+อตรวจสอบ
ประสทิธภิาพของหลกัสตูร พรอ้มทั Uงจดัประชมุทาง
วชิาการเพื+อนําเสนอหลกัสตูรที+พฒันาและผลการทดลอง
ใช ้

คษ 712 โครงการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร ์  2(0-3-3) 

ME �Cf Project on Development of Mathematics 
Curriculum and Instruction 

บุรพวชิา : คษ �CC 
ปฏบิตักิารออกแบบและพฒันาหลกัสตูร กจิกรรมการเรยีน
การสอนคณิตศาสตร์หรือนวัตกรรมทางการศึกษาให้
เหมาะสมกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และนํา
หลักสูตรไปทดลองใช้เพื+อตรวจสอบประสิทธิภาพของ
หลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์หรือ
นวตักรรมทางการศกึษาพรอ้มทั Uงจดัประชุมกลุ่มย่อยเพื+อ
นําเสนอผลการออกแบบพฒันาและผลการทดลองใช ้
 

คษ 742 การวจิยัเชงิคุณภาพทางคณิตศาสตรศกึษา  
  2(1-2-3) 
ME �42 Qualitative Research in Mathematics   
  Education 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบัปรชัญาและ
หลกัการวจิยัเชงิคุณภาพ การดาํเนินการวจิยัเชงิคุณภาพ
ประเภทต่างๆ การวเิคราะหข์อ้มลูและการนําเสนอ
ผลการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 

คษ 742 การวจิยัเชงิคุณภาพทางคณิตศาสตรศกึษา  
  2(1-2-3) 
ME �42 Qualitative Research in Mathematics   
  Education 
ศกึษาปรชัญาและแนวคดิเกี+ยวกบัการวจิยัเชงิคุณภาพ 
การเกบ็ขอ้มลูในการวจิยัเชงิคุณภาพทางคณิตศาสตร
ศกึษา การวเิคราะห ์การแปลความหมายขอ้มลู การเขยีน
รายงานและการนําเสนอการวจิยัเชงิคุณภาพทางคณิต
ศาสตรศกึษาจรรยาบรรณของนกัวจิยัและการฝึกปฏบิตัิ
เกี+ยวกบักระบวนการวจิยัเชงิคุณภาพทางคณิตศาสตร
ศกึษา 
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หลกัสตูรเดิม  พ.ศ. ]>>5 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ]>A0 
คษ 811 ปญัหาการเรยีนคณิตศาสตรแ์ละกลวธิี

แกป้ญัหา   2(1-2-3) 
ME eC1 Problems in Learning Mathematics and 

Strategies for Problem Solving 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบัปญัหาการเรยีน
คณิตศาสตรพ์รอ้มทั Uงวธิกีารแกไ้ขหรอืป้องกนัศกึษา
ตวัอย่างปญัหาและทดลองปฏบิตั ิ
 

คษ 811 ปญัหาการเรยีนคณิตศาสตรแ์ละกลวธิี
แกป้ญัหา    2(1-2-3) 

ME eC1 Problems in Learning Mathematics and 
Strategies for Problem Solving 

วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบัปญัหาการเรยีน
การสอนคณิตศาสตรท์ั Uงในและต่างประเทศ  พรอ้มทั Uง
วธิกีารแกไ้ขหรอืป้องกนัศกึษาตวัอย่างปญัหาการเรยีน
การสอนคณิตศาสตรแ์ละทดลองปฏบิตัแิกไ้ขหรอืป้องกนั 
 

คษ 812 การใชค้อมพวิเตอรใ์นการเรยีนการสอน 
  คณิตศาสตร ์  2(1-2-3) 
ME eC2 Utilizing Computer in Mathematics  
  Instruction 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบัการนํา
คอมพวิเตอรม์าใชใ้นการเรยีนการสอนคณิตศาสตรใ์ห้
ไดผ้ลดพีรอ้มทั Uงทดลองปฏบิตั ิ

คษ 812 การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรยีน
การสอนคณิตศาสตร ์  2(1-2-3) 

ME eC2 Utilizing Innovation and Technology in 
Mathematics Instruction 

วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบัความหมายและ
แนวคดิของนวตักรรมและเทคโนโลยใีนการจดัการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์หลกัการสรา้งนวตักรรมและสื+อการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์ผลกระทบของเทคโนโลยใีนการจดัการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์บทบาทของเทคโนโลยใีนการจดัการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์การวเิคราะหป์ญัหาและการออกแบบ
นวตักรรมและสื+อการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์การใชโ้ปรแกรม
สาํเรจ็รปูโปรแกรมประยุกตห์รอืซอฟตแ์วรแ์อปพลเิคชั +น
หรอืเทคโนโลยสีรา้งนวตักรรมหรอืสื+อการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์ในการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรอ์ย่างมี
จติสาํนึกและความรบัผดิชอบ 
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หลกัสตูรเดิม  พ.ศ. ]>>5 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. ]>A0 
คษ 813 สมัมนาหวัขอ้เฉพาะทางคณิตศาสตรศกึษา 
  2(1-2-3) 
ME eC3 Seminar in Special Topics in Mathematics  
  Education  
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายหวัขอ้ที+เป็นประเดน็ใน
คณิตศาสตรศกึษา 
 

คษ 813 สมัมนาหวัขอ้เฉพาะทางคณิตศาสตรศกึษา 
  2(1-2-3) 
ME e13 Seminar in Special Topics in Mathematics 

Education  
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายหวัขอ้ที+เป็นประเดน็
ปญัหาหรอืน่าสนใจในคณิตศาสตรศกึษาหรอืการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 

คษ 821 สมัมนาจติวทิยาในการเรยีนการสอน 
  คณิตศาสตร ์  2(1-2-3) 
ME efC Seminar in Psychological Foundation in  
  Mathematics Instruction 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบัทฤษฎกีาร
เรยีนรูแ้ละการเปลี+ยนแปลงพฤตกิรรมที+เกี+ยวขอ้งกบัการ
เรยีนการสอนคณิตศาสตร ์
 

คษ 821 สมัมนาจติวทิยาในการเรยีนการสอน 
  คณิตศาสตร ์   2(1-2-3) 
ME efC Seminar in Psychology in Mathematics  
  Instruction 
วเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอหวัขอ้ที+เกี+ยวขอ้งกบั
ความสาํคญัของจติวทิยา แนวคดิทางจติวทิยา ปจัจยัทาง
จติวทิยาที+เกี+ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์และ
การวเิคราะหค์วามสามารถหรอืพฤตกิรรมของผูเ้รยีน 

คษ 831 สมัมนาการวดัและประเมนิผลเกี+ยวกบั 
  การเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
ME eFC Seminar in Measurement and Evaluation  
  in Mathematics Instruction 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบัการวดัและ
ประเมนิผลแบบต่าง ๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบัการเรยีน
คณิตศาสตร ์พรอ้มทั Uงศกึษาและอภปิรายตวัอย่าง
แบบทดสอบ และทดลองสรา้งแบบทดสอบ 
 

คษ 831 สมัมนาการวดัและประเมนิผลเกี+ยวกบัการ
เรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
ME F40 Seminar in Measurement and Evaluation 
in Mathematics Instruction 
วเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอแนวคดิที+เกี+ยวขอ้งกบัหลกั
และทฤษฎทีางการวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์การวเิคราะหแ์ละการแปลผลการประเมนิการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์การสรา้งและพฒันาเครื+องมอืการ
วดัผลและประเมนิผลการเรยีนรูค้ณิตศาสตรป์ระเดน็
ปญัหาที+มผีลต่อการประเมนิในการจดัการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์รวมทั Uงการนําผลจากการประเมนิไปใชใ้น
การปรบัปรุงการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
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ปริญญานิพนธ ์  

หลกัสตูรปรบัปรงุมกีารปรบัรหสัรายวชิา ชื+อรายวชิา และตดัคาํอธบิายรายวชิา 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 

คณ 999 ปรญิญานิพนธ ์
        36 หน่วยกติ 
MA 999 Dissertation 
วจิยัในหวัขอ้ทางคณิตศาสตรเ์พื+อสรา้งองคค์วามรูใ้หม่ 
หรอืต่อยอดองคค์วามรูเ้ดมิ  สาํหรบัหลกัสตูรปรญิญา
ปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

ปพอ891 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก 
        36 หน่วยกติ 
GRD 891 Doctoral Dissertation           

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 หลกัสตูรปรบัปรงุมกีารปรบัมาตรฐานผลการเรยีนรู2้ ดา้นดงันีU 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 

1.  ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
1.1  มคุีณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 
1.2 มจีรรยาบรรณในการวจิยัและวชิาการ 

1.  ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
1.1  มคุีณธรรม จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 

และการวจิยั 
1.2 เคารพสทิธแิละความคดิเหน็ของผูอ้ื+น รวมถงึกฎและ

ระเบยีบขององคก์ร 
2.  ดา้นความรู ้
2.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระหลกัของคณิตศาสตร์

และคณิตศาสตรศกึษาอย่างลุ่มลกึ   
2.2  ประยุกตใ์ชห้ลกัการและทฤษฎทีี+สาํคญัในดา้น

วชิาการ วชิาชพีและงานวจิยัขั Uนสงูได ้

2.  ดา้นความรู ้
2.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระหลกัของคณิตศาสตร์

และคณิตศาสตรศกึษา   
2.2 มคีวามรูเ้ชงิลกึในสาระทางคณิตศาสตรแ์ละคณิต

ศาสตรศกึษา   
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แผนที/แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

หลกัสตูรปรบัปรงุ มกีารปรบัแผนที+แสดงการกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา รายละเอยีดมดีงันีU  

แผนที/แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชาของหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555 

●ความรบัผดิชอบหลกั ο ความรบัผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 
ด้านที/ 1 

คณุธรรม 
จริยธรรม 

ด้านที/ 2 
ความรู ้

ด้านที/ 3 
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านที/ 4 
ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ด้านที/ 5 
ทกัษะการวิเคราะห ์

เชิงตวัเลขการสื/อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (0) (]) (0) (]) (0) (]) (0) (]) (0) (]) (3) 
คษ �CC    การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์       ● ο ● ο ● ● ● ● ● ● ● 
คษ �Cf    ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอน

คณิตศาสตร ์ ● ο ● ο ● ● ● ● ● ● ο 

คษ �CF    สมัมนาการวจิยัเกี+ยวกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร ์ ● ο ● ο ● ● ● ο ● ο ● 

คษ �4C วธิกีารทางสถติสิาํหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา  ●  ●  ο ● ο ο ● ο ● 
คษ 742 การวจิยัเชงิคุณภาพทางคณิตศาสตรศกึษา  ● ο ● ο ο ● ● ο ● ο ● 
คษ 811 ปญัหาการเรยีนคณิตศาสตรแ์ละกลวธิแีกป้ญัหา   ● ο ●  ● ● ● ● ● ● ● 
คษ 812 การใชค้อมพวิเตอรใ์นการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์  ●  ●  ●  ο ο ● ο ● 
คษ 813 สมัมนาหวัขอ้เฉพาะทางคณิตศาสตรศกึษา C   ●  ● ο ο ● ο ο ● ο ● 
คษ efC    สมัมนาจติวทิยาในการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์  ●  ●  ο ●  ● ●  ● 
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รายวิชา 
ด้านที/ 1 

คณุธรรม 
จริยธรรม 

ด้านที/ 2 
ความรู ้

ด้านที/ 3 
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านที/ 4 
ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ด้านที/ 5 
ทกัษะการวิเคราะห ์

เชิงตวัเลขการสื/อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (0) (]) (0) (]) (0) (]) (0) (]) (0) (]) (3) 
คษ eFC    สมัมนาการวดัและประเมนิผลเกี+ยวกบัการเรยีนการสอน

คณิตศาสตร ์  ●  ● ο ο ●  ● ●  ● 

คษ e5C    การศกึษาเป็นรายบุคคล  ●  ● ο ο ● ο ο ο ο ● 
คณ 8CC   สมัมนาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์     ●  ● ο  ● ο ● ● ο  
คณ 8fC   สมัมนาพชีคณิต ●  ● ο  ● ο ● ● ο  
คณ 8FC   สมัมนาเรขาคณิต ●  ● ο  ● ο ● ● ο  
คณ 84C   สมัมนาคณิตศาสตรด์สีครตี ●  ● ο  ● ο ● ● ο  
ปพด epC ปรญิญานิพนธ ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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แผนที/แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชาของหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561 

●ความรบัผดิชอบหลกั ο ความรบัผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 
ด้านที/ 1 

คณุธรรม 
จริยธรรม 

ด้านที/ 2 
ความรู ้

ด้านที/ 3 
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านที/ 4 
ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ด้านที/ 5 
ทกัษะการวิเคราะห ์

เชิงตวัเลขการสื/อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (0) (]) (0) (]) (0) (]) (0) (]) (0) (]) (3) 
คษ �CC    การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์       ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
คษ �Cf    โครงการพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ο 
คษ �CF    การวจิยัและสถติทิางคณิตศาสตรศกึษา ● ● ● ● ● ● ● ο ● ο ● 
คษ 742 การวจิยัเชงิคุณภาพทางคณิตศาสตรศกึษา  ● ο ● ● ο ● ● ο ● ο ● 
คษ 811 ปญัหาการเรยีนคณิตศาสตรแ์ละกลวธิแีกป้ญัหา   ● ο ● ο ● ● ● ● ● ● ● 
คษ 812 การใชน้วตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน

คณิตศาสตร ์ ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ● 

คษ 813 สมัมนาหวัขอ้เฉพาะทางคณิตศาสตรศกึษา C   ● ο ● ● ο ● ● ο ● ο ● 
คษ efC    สมัมนาจติวทิยาในการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์  ● ο ● ο ο ● ο ● ● ο ● 
คษ eFC    สมัมนาการวดัและประเมนิผลเกี+ยวกบัการเรยีนการสอน

คณิตศาสตร ์  ● ο ● ο ο ● ο ● ● ο ● 

คษ e5C    การศกึษาเป็นรายบุคคล  ●  ● ● ο ● ● ο ● ο ● 
คณ 8CC   สมัมนาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์     ● ο ● ο ο ● ο ● ● ο ο 
คณ 8fC   สมัมนาพชีคณิต ● ο ● ο ο ● ο ● ● ο ο 



 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561)  หน้า  130 
 

 

รายวิชา 
ด้านที/ 1 

คณุธรรม 
จริยธรรม 

ด้านที/ 2 
ความรู ้

ด้านที/ 3 
ทกัษะทาง

ปัญญา 

ด้านที/ 4 
ทกัษะความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 

ด้านที/ 5 
ทกัษะการวิเคราะห ์

เชิงตวัเลขการสื/อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (0) (]) (0) (]) (0) (]) (0) (]) (0) (]) (3) 
คณ 8FC   สมัมนาเรขาคณิต ● ο ● ο ο ● ο ● ● ο ο 
คณ 84C   สมัมนาคณิตศาสตรด์สีครตี ● ο ● ο ο ● ο ● ● ο ο 
ปพอ epC ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 
หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์  

และหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร ์
ของคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
ชื/อปริญญา 
และสาขาวิชา 

ภาษาไทย 
ชื+อเตม็ การศกึษาบณัฑติ (คณิตศาสตร)์ 
ชื+อย่อ กศ.บ. (คณิตศาสตร)์ 
ภาษาองักฤษ 
ชื+อเตม็ Bachelor of Education (Mathematics) 
ชื+อย่อ  B.Ed. (Mathematics) 

ภาษาไทย 
ชื+อเตม็ : การศกึษามหาบณัฑติ (คณิตศาสตร)์ 
ชื+อย่อ  :  กศ.ม. (คณิตศาสตร)์ 
ภาษาองักฤษ 
ชื+อเตม็ :  Master of Education (Mathematics) 
 ชื+อย่อ :  M.Ed. (Mathematics) 

ภาษาไทย   
ชื+อเตม็: การศกึษาดุษฎบีณัฑติ (คณิตศาสตร)์ 
ชื+อย่อ:  กศ.ด. (คณิตศาสตร)์ 
ภาษาองักฤษ  
ชื+อเตม็:  Doctor of Education (Mathematics) 
ชื+อย่อ:  Ed.D. (Mathematics) 

รปูแบบของ 
หลกัสตูร 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี5 ปี ระดบัปรญิญาโท  แผน ก แบบ ก 2 หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก แบบ 2.1 

จาํนวน 
หน่วยกิต 
ที/เรียนตลอด
หลกัสูตร 

ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกติ แบบ 0 (ไมข่อรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู 
 เรยีนไม่น้อยกว่า  40  หน่วยกติ 
แบบ 2 (ขอรบัใบประกอบวชิาชพีคร)ู 
 เรยีนไม่น้อยกว่า  46  หน่วยกติ 

ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 
 

อาชีพที/
สามารถ
ประกอบได้
หลงัสาํเรจ็
การศึกษา 

1. ครรูะดบัมธัยมศกึษา ครอูาชวีศกึษา และครู
การศกึษานอกโรงเรยีน 

2. นกัวชิาการทางดา้นการศกึษา 
3. นกัวจิยัทางดา้นการศกึษา 
4. นกัวชิาชพีทางการศกึษาทั Uงในและนอกสถานศกึษา 

1. ครแูละอาจารยส์าขาวชิาคณิตศาสตรใ์นสถานศกึษา 
2. ศกึษานิเทศกส์าขาวชิาคณิตศาสตร ์
3. นกัวจิยัดา้นคณิตศาสตรศกึษา 
4. นกัวชิาการศกึษาทั Uงในและนอกสถานศกึษา 
5. อาชพีอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบัการศกึษาดา้น

คณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา 

C. ครแูละอาจารย ์สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
f. ศกึษานิเทศกส์าขาวชิาคณิตศาสตร ์
F. นกัวจิยัดา้นคณิตศาสตรศกึษา 
4. นกัวชิาการศกึษาทั Uงในและนอกสถานศกึษา 
5. อาชพีอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบัการศกึษาดา้น

คณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
อาจารย์
ผูร้บัผิดชอบ
หลกัสูตร 

1. อ.ดร.สกุญัญา หะยสีาและ 
2. อ. เอนก จนัทรจรญู 
3. อ.ดร.ธรีศกัดิ T ฉลาดการณ์ 
4. อ. ปญัญวฒัน์หาอาษา 
5. อ.ดร.ชริา ลาํดวนหอม 

1. อ.ดร. รุ่งฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์ 
2. อ.ดร.ขวญั  เพยีซา้ย 
3. อ.ดร.ญานิน กองทพิย ์

1. อ.ดร. รุ่งฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์ 
2. อ.ดร. ขวญั  เพยีซา้ย 
3. อ.ดร. ญานิน กองทพิย ์

อาจารย์
ประจาํ
หลกัสูตร 

1. อ.ดร.สกุญัญา หะยสีาและ 
2. อ. เอนก จนัทรจรญู 
3. อ.ดร.ธรีศกัดิ T ฉลาดการณ์ 
4. อ. ปญัญวฒัน์หาอาษา 
5. อ.ดร.ชริา ลาํดวนหอม 

1. อ.ดร. รุ่งฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์ 
2. อ.ดร. ขวญั  เพยีซา้ย 
3. อ.ดร. ญานิน กองทพิย ์
4. อ.ดร. สายณัห ์ โสธะโร 
5. อ.ดร. ณหทยั  ฤกษ์ฤทยัรตัน์ 

1. อ.ดร. รุ่งฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์ 
2. อ.ดร. ขวญั  เพยีซา้ย 
3. อ.ดร. ญานิน กองทพิย ์
4. อ.ดร. สายณัห ์ โสธะโร 
5. อ.ดร. ณหทยั  ฤกษ์ฤทยัรตัน์ 
6. ผศ.ดร. เรอืงวรนิท ์อนิทรวงษ์สราญรกัษ์สกุล 
7. อ.ดร. สกุญัญา  หะยสีาและ 
8. อ.ดร. ชริา  ลาํดวนหอม 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
ปรชัญาของ
หลกัสูตร 

ครคูณิตศาสตรท์ี+มคีวามรูแ้ละสามารถจดัการเรยีนรู้
อย่างบรูณาการบนพืUนฐานจรรยาบรรณวชิาชพีสูก่าร
พฒันาการศกึษาและสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้จรญิงอกงาม 

การเรยีนรูธ้รรมชาตดิว้ยความรูท้างคณิตศาสตร ์ทาํให้
มนุษยม์คีวามเจรญิงอกงาม 

การวจิยัและพฒันาคณิตศาสตรศกึษาสูค่วามเจรญิ 
งอกงามของการศกึษา 

วตัถปุระสงค์
ของหลกัสูตร 

เพื+อผลติบณัฑติที+มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการและ
วชิาชพี เป็นผูน้ําในการสรา้งสรรคก์ารเรยีนรูแ้นวใหม่ 
มคีวามเป็นครแูละเป็นนกัวชิาการที+พรอ้มดว้ยคุณธรรม 
บณัฑติที+สาํเรจ็การศกึษาจะมคีุณลกัษณะ ดงันีU 

1. สําเร็จการศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายสาย
สามญัโปรแกรมที+เน้นคณิตศาสตร ์

2. ผ่านการคดัเลอืกตามเกณฑข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และ/หรอืเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัและประกาศของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวิ
โรฒ 

เพื+อผลติบณัฑติที+มคีุณลกัษณะดงัต่อไปนีU 
C. มคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการเรยีนรู้

คณิตศาสตรท์ี+มปีระสทิธภิาพบนพืUนฐานคุณธรรม
จรยิธรรม 

f. มคีวามสามารถในการศกึษาคน้ควา้และวจิยั
สรา้งสรรคน์วตักรรมการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ี+
เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีนและสงัคม 

3. มคีวามสามารถในการบรูณาการนวตักรรมและ
ศาสตรต์่างๆ เพื+อการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ี+มี
ประสทิธภิาพ 

เพื+อผลติดุษฎบีณัฑติที+มคีวามรูค้วามสามารถ
ระดบัสงูและมคีณุลกัษณะดงันีU 
1.3.1 เป็นผูน้ําที+มคีุณธรรมจรยิธรรมทางดา้นการ

วิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา  สามารถนํ า
ผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตรไ์ด ้

1.3.2 เ ป็นผู้ นํ าทางด้านการพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์ ที+สอดคลอ้งกบัความต้องการของ
สงัคมและการพฒันาประเทศ 

1.3.3 เป็นผูน้ําทางดา้นการพฒันารปูแบบการ
จดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์สามารถให้
คาํแนะนําและเป็นตวัแบบการจดัการเรยีนการ
สอนที+มปีระสทิธภิาพได ้
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
คณุสมบตัิ
ของผูเ้ข้า
ศึกษา 

1. สาํเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสาย
สามญัโปรแกรมที+เน้นคณิตศาสตร ์

2. ผ่านการคดัเลอืกตามเกณฑข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และ/หรอืเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัและประกาศของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ 

 

แบบ 0(ไม่ขอรบัใบประกอบวิชาชีพคร)ู  
1. มคีุณสมบตัทิั +วไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2554 หมวดที+ 3 ขอ้ที+ 17 

2. สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีในสาขา
คณิตศาสตร ์คณิตศาสตรป์ระยกุต ์
คณิตศาสตรศกึษา หรอืสาขาอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบั
คณิตศาสตร ์

3. ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
ตามประกาศของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

 

แบบ ] (ขอรบัใบประกอบวิชาชีพคร)ู 
1. มคีุณสมบตัทิั +วไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัศรี

นครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ. 2554 หมวดที+ 3 ขอ้ที+ 17 

2. สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาคณิตศาสตร ์
คณิตศาสตรป์ระยุกตห์รอืสาขาอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบั
คณิตศาสตร ์

3. ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์

1. ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา
มหาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า สาขาวชิาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตรศกึษาหรอืสาขาอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบั
คณิตศาสตร ์จากมหาวทิยาลยั หรอื
สถาบนัการศกึษาที+สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษารบัรองและมคีุณสมบตัทิั +วไปเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.fjj9 

2. มปีระสบการณ์ในการทาํปรญิญานิพนธห์รอื 
มผีลงานวจิยัทางคณิตศาสตรห์รอืคณิตศาสตรศกึษา
ในระดบัปรญิญามหาบณัฑติไมน่้อยกว่า Cf  
หน่วยกติ 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
ตามประกาศของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

4. เป็นผูร้บัทุนโครงการสง่เสรมิการผลติครทูี+มี
ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์(สควค.) ระดบัปรญิญาโททาง
การศกึษา ของสถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(สสวท.) ซึ+งคุณสมบตักิารเป็นผูร้บั
ทุนเป็นไปตามประกาศของแหล่งทุน 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
แผนการรบั
นิสิตและ
ผูส้าํเรจ็
การศึกษา 
ในระยะ > ปี 

 

ระดบั 
จาํนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

]>60 ]>61 ]>62 ]>63 2564 

ชั Uนปีที+ C ny ny ny ny ny 

ชั Uนปีที+ 2 - ny ny ny ny 

ชั Uนปีที+ 3 - - ny ny ny 

ชั Uนปีที+ 4 - - - ny ny 

ชั Uนปีที+ 5 - - - - ny 

รวมสะสม 40 8� 120 06� 200 

คาดว่าจะ
สาํเรจ็

การศึกษา 

- - - - 4y 

 
 

แบบ 1  (ไม่ขอรบัใบประกอบวิชาชีพคร)ู  

ระดบั 
จาํนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

]>>7 ]>>8 ]>>9 ]>60 2561 

ชั Uนปีที+ C 10 10 10 10 10 

ชั Uนปีที+ 2 − 10 10 10 10 

รวมสะสม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะ
สาํเรจ็

การศึกษา 
− − 10 10 10 

 

แบบ 2 (ขอรบัใบประกอบวิชาชีพคร)ู 

ระดบั 
จาํนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

]>>7 ]>>8 ]>>9 ]>60 2561 

ชั Uนปีที+ C 15 15 15 15 15 

ชั Uนปีที+ 2 −−−− 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะ
สาํเรจ็

การศึกษา 
−−−− −−−− 15 15 15 

 

 

ระดบั 
จาํนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

]>61 ]>62 ]>63 ]>64 2565 

ชั Uนปีที+ C 5 5 5 5 5 

ชั Uนปีที+ 2 - 5 5 5 5 

ชั Uนปีที+ 3 - - 5 5 5 

รวมสะสม 5 10 15 15 15 

คาดว่าจะ
สาํเรจ็

การศึกษา 
- - 5 5 5 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
โครงสรา้ง
หลกัสูตร 
 
 
 
 
 

 

 
หมวดวิชา จาํนวนหน่วย

กิต 
1. หมวดวิชาศึกษาทั /วไป   4� 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   04� 
2.1  วชิาชพีคร ู  jC  
f.C.C วชิาชพีครบูงัคบั np   
วชิาชพีคร ู FF   
วชิาการฝึกประสบการณ์ 
วชิาชพีครรูะหว่างเรยีน 
เรยีนปี 3, 4 (วชิาละ f หน่วยกติ) 

n   

วชิาการฝึกปฏบิตักิารสอน 
และฝึกประสบการณ์วชิาชพี Cf   

f.C.f วชิาชพีครเูลอืก f   
2.2  วชิาเอก   �p  
f.f.C  วชิาเอก me   
C) วชิาวทิยาศาสตร ์และ 
คณิตศาสตรพ์ืUนฐาน 

n   

f) วชิาเอกบงัคบั  jj   
3) วชิาเอกเลอืก p   
f.f.2 วชิาการสอนวชิาเอก �   
  f.f.3 วชิาเอกเลอืกหรอื n   

แบบ 1  (ไม่ขอรบัใบประกอบวิชาชีพคร)ู 
หมวดวิชา จาํนวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาพื\นฐานทาง
การศึกษา 

 6 

2. หมวดวิชาบงัคบั   15 
 2.1  กลุ่มวชิาแกน  6 
 2.2  กลุ่มวชิาเอก  9 
3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 7 
4. หมวดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพคร ู
 −−−− 

 4.1การฝึกประสบการณ์
วชิาชพีครรูะหว่างเรยีน 

 −−−− 

 4.2การปฏบิตักิารสอนและ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี
คร ู

 −−−− 

5. ปริญญานิพนธ ์  0] 
รวม ไม่น้อยกว่า 9� 

 
 
 
 

 
หมวดวิชา จาํนวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาบงัคบั  10 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร
ศกึษาและการวจิยั 

 6 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร ์  4 
2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 
3. ปริญญานิพนธ ์  Fm 

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
วชิาการสอนวชิาเอกเพิ+มเตมิ 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี   A 

รวมไม่น้อยกวา่   0AA 
 

 
 
 

แบบ 2(ขอรบัใบประกอบวิชาชีพคร)ู 
หมวดวิชา จาํนวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาพื\นฐานทาง
การศึกษา 

 1� 

2. หมวดวิชาบงัคบั   10 
 2.1 กลุ่มวชิาแกน  6 
 2.2 กลุ่มวชิาเอก  4 
3. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 
4. หมวดวิชาประสบการณ์

วิชาชีพคร ู
 8 

 4.1การฝึกประสบการณ์
วชิาชพีครรูะหว่างเรยีน 

 2 

 4.2การปฏบิตักิารสอนและ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี
คร ู

 6 

5. ปริญญานิพนธ ์  0] 
รวม ไม่น้อยกว่า 96  
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
รายวิชา 
คณิต
ศาสตร
ศึกษาและ
การวิจยั 
 

คษn�C บรูณาการวธิวีทิยาสาํหรบัครคูณิตศาสตร ์
F(f-F-n) 

ME 471 The Creation of Computer Media in 
Teaching and Learning at Secondary 
School Level 

 ศกึษาวเิคราะหส์าระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
การบรูณาการ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้จติวทิยาคร ูศกึษาการ
พฒันาหลกัสตูร วธิวีทิยาทางคณิตศาสตรศกึษา การวดั
และการประเมนิผล มวีสิยัทศัน์ เพื+อการจดัการเรยีนรูสู้่
การปฏบิตั ิรวมทั Uงการฝึกปฏบิตั ิ
 

คณnpf สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 2(1-2-3) 
MA 492  Mathematics Education Seminar 
 ศกึษาคน้ควา้และอธบิายเกี+ยวกบัเนืUอหาหรอื
งานวจิยัที+น่าสนใจทางคณิตศาสตรศกึษาจากวารสาร 
และเอกสารทางวชิาการต่าง ๆ  เพื+อเป็นการเพิ+มพนู
ความรูแ้ละแนวคดิที+อาจนําไปสูก่ารวจิยัทางคณิต
ศาสตรศกึษาต่อไป 
 

คณFyC คณิตศาสตรส์าํหรบัครมูธัยมศกึษาตอนตน้ 
f(C-f-F) 

MA FyC  Mathematics for Middle School Teachers 

คษ 511 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
 F(F-y-m) 
ME 511 Curriculum and Learning Management in 

Mathematics  
 ศกึษาพฒันาการและการพฒันาหลกัสตูร
คณิตศาสตร ์วเิคราะหห์ลกัสตูรคณิตศาสตรร์ะดบั
โรงเรยีนเพื+อใหส้ามารถจดัทาํหลกัสตูรได ้ ศกึษา
หลกัการแนวคดิ แนวปฏบิตัเิกี+ยวกบัการจดัทาํแผนการ
เรยีนรู ้การจดัการเรยีนรูแ้ละสิ+งแวดลอ้มการเรยีนรู้
การบรูณาการการเรยีนรูแ้บบเรยีนการจดัการชั Uนเรยีน
และการพฒันาศนูยก์ารเรยีนในสถานศกึษาที+เน้นทกัษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ ตลอดจนศกึษา
หลกัการประเมนิผลที+เน้นการพฒันาทางสตปิญัญา
ทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรเ์พื+อพฒันาองค์
ความรูท้างคณิตศาสตร ์
 
วทศ 502  การวจิยัเพื+อพฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์

และคณิตศาสตร ์ F(f-2-j) 
SCE 502 Research for Learning Developmentin 

Sciences and Mathematics 
ศกึษาแนวคดิและทฤษฎเีกี+ยวกบัการวจิยัเพื+อพฒันาการ

คษ 711 การพฒันาหลกัสตูรและการออกแบบรปูแบบ
การเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 

ME C00 Developing Mathematics Curriculum 
and Designing Mathematics 
Instruction Styles 

วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบั
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและการออกแบบรปูแบบ
การจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท์ั Uงในและ
ต่างประเทศ การเปรยีบเทยีบโครงสรา้งหลกัสตูร
คณิตศาสตรข์องไทย สหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และ
ฟินแลนด ์ แนวโน้มของหลกัสตูรคณิตศาสตรก์าร
บรหิารจดัการหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอนและ
นวตักรรมทางการศกึษาคณิตศาสตรส์าํหรบันกัเรยีนใน
ศตวรรษที+ 21 งานวจิยัดา้นหลกัสตูรและการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตรท์ั Uงในและต่างประเทศ  ตลอดจนลงมอื
ปฏบิตักิารออกแบบและพฒันาหลกัสตูรและรปูแบบการ
จดัการเรยีนการสอนใหท้นัสมยั 
 
คษ 713  การวจิยัและสถติทิางคณิตศาสตรศกึษา  
  3(2-2-5) 
ME 713 Research and Statistics in 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
 มโนมตเิกี+ยวกบัเนืUอหาตามหลกัสตูรการศกึษาขั Uน
พืUนฐานระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขอบเขตและแนวโน้ม
สาํหรบัคณิตศาสตรข์ ั UนพืUนฐาน 
 

คณFy2 คณิตศาสตรส์าํหรบัครมูธัยมศกึษาตอน
ปลาย      f(C-f-F) 

MA Fy2 Mathematics for Middle School Teachers 
 มโนมตเิกี+ยวกบัเนืUอหาตามหลกัสตูรการศกึษาขั Uน
พืUนฐานระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขอบเขตและ
แนวโน้มสาํหรบัคณิตศาสตรข์ ั UนพืUนฐาน 
 

คณ Fef การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
2(C-2-3) 

MA Fef  Mathematical Problem Solving 
forTeachers 

 ศกึษาเกี+ยวกบัการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์
ความหมายของปญัหาและการแกป้ญัหา ประเภทของ
ปญัหา กระบวนการแกป้ญัหา ยทุธวธิใีนการแกป้ญัหา
และการประเมนิการแกป้ญัหา  ศกึษางานวจิยัที+
เกี+ยวขอ้งกบัการแกป้ญัหา ฝึกทกัษะการแกป้ญัหาและ
แนวการจดักจิกรรมเพื+อพฒันาทกัษะการแกป้ญัหาใน
โรงเรยีน 
 

เรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ วเิคราะหง์านวจิยั
ที+เกี+ยวกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร ์ โดยสงัเคราะหป์ระเดน็จาก
ผลงานวจิยัเพื+อนําไปใชใ้นการออกแบบและกาํหนด
ประเดน็วจิยั กระบวนการวจิยั การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิ
ปรมิาณและเชงิคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การ
อภปิรายแลกเปลี+ยนแนวคดิและความรูท้ี+ไดจ้าก
การศกึษาคน้ควา้งานวจิยั การเขยีนเคา้โครงและ
รายงานการวจิยัทางการศกึษา การปฏบิตักิารวจิยัและ
การวางแผนเพื+อพฒันาการเรยีนรู ้ รวมทั Uงการนําเสนอ
งานวจิยัเพื+อพฒันาการเรยีนรูท้ี+มปีระสทิธภิาพ 

 

คษ 51F สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 1   1(0-2-1) 
ME 513 Seminar in Mathematics Education I   
 วเิคราะหห์ลกัสตูรคณิตศาสตร ์ การเรยีนการสอน
คณิตศาสตรก์ารพฒันานวตักรรมการจดัการเรยีนการ
สอนและการประเมนิที+เน้นการพฒันาทางสตปิญัญาและ
ทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเ์พื+อนําไปใชใ้นการ
จดัการเรยีนรูแ้ละกาํหนดปญัหาวจิยั 
 

คษ 514 สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 2   1(0-2-1) 
ME 514 Seminar in Mathematics Education II  

Mathematics Education 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี+ยวกบัรปูแบบของ
การวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  ระเบยีบวธิกีาร
วจิยั  หลกัการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัเชงิปรมิาณ 
ไดแ้ก่  
การเปรยีบเทยีบค่าเฉลี+ย การวเิคราะหส์หสมัพนัธ ์ 
การวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณู การวเิคราะหห์ลายตวั
แปร การวเิคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร  
การวเิคราะหด์สิครมิแินนต ์การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ 
และการวเิคราะหต์วัแบบสมการโครงสรา้งเชงิเสน้และ 
การแปลผลของการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรม
สาํเรจ็รปูทางสถติ ิ หลกัการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยั
เชงิคุณภาพไดแ้ก่ การวเิคราะหข์อ้มลูแบบสรา้งขอ้สรุป 
การวเิคราะหเ์นืUอหา (Content Analysis) การตรวจสอบ
ขอ้มลูสามเสา้ (Trianglation) การลงรหสัขอ้มลู  
ตลอดจนลงมอืปฏบิตักิารออกแบบและสรา้งสรรคโ์ครง
ร่างของงานวจิยับนพืUนฐานจรรยาบรรณของนกัวจิยั 
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
คณneC โครงงานคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู 2(1-2-3) 
MA 481 Mathematics Projects for Teachers 
 ศกึษาหลกัการและวธิกีารเกี+ยวกบัโครงงาน  
วเิคราะหโ์ครงงานคณิตศาสตร ์วางแผนจดัทาํโครงงาน
คณิตศาสตร ์ฝึกปฏบิตัทิาํโครงงานคณิตศาสตร ์ 
ตลอดจนศกึษากระบวนการเรยีนการสอนโครงงานและ
บทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีนโครงงาน 

 วเิคราะหผ์ลงานวจิยัเกี+ยวกบัหลกัสตูรและการ
เรยีนการสอนคณิตศาสตรเ์พื+อนําไปใชใ้นการจดัการ
เรยีนรูแ้ละกาํหนดปญัหาวจิยั 
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
รายวิชา 
คณิตศาสต
ร ์

คณCCC คณิตศาสตร ์1  n(n-y-e) 
MA 111 Mathematics I 
 บทนิยามของลมิติ ลมิติและความต่อเนื+องของ
ฟงักช์นัหนึ+งตวัแปร บทนิยามของอนุพนัธ ์อนุพนัธข์อง
ฟงักช์นัหนึ+งตวัแปรและการประยุกต ์บทนิยามของ
ปรพินัธ ์ปรพินัธข์องฟงักช์นัหนึ+งตวัแปรและการ
ประยุกต ์
 

คณ CC2 คณิตศาสตร ์2  n(n-y-e) 
MA 112 Mathematics II 
 บุรพวชิา: คณ111   
 ลาํดบัและอนุกรมของจาํนวนจรงิ  เรขาคณิต
วเิคราะห ์3 มติ ิ ลมิติและความต่อเนื+องของฟงักช์นั
หลายตวัแปร  อนุพนัธย์่อย  ปรพินัธข์องฟงักช์นัหลาย
ตวัแปรและการประยุกต ์
 

คณ 21f คณิตศาสตร ์3    4(4-y-8) 
MA 212 Mathematics III 
บุรพวชิา: คณ 112 
 ปรภิูมยิุคลดิ ปรพินัธห์ลายชั Uน ระบบพกิดัและการ
หาปริพนัธ์ในระบบสามมิติ ปริพนัธ์ตามเส้น ปริพันธ์
ตามผวิ ทฤษฎบีทปรพินัธ ์
 

คณ 510 คณิตวเิคราะหส์าํหรบัคร ู 3(2-2-5) 
MA 510 Mathematical Analysis for Teachers  
 ศกึษามโนทศัน์และความเชื+อมโยงระหว่างทฤษฎี
กบัเนืUอหาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายและอุดมศกึษา
ในเรื+องลมิติ ความต่อเนื+อง อนุพนัธแ์ละปรพินัธเ์ชงิรี
มนัน์ของฟงักช์นัหนึ+งตวัแปรและหลายตวัแปร ลาํดบั
และอนุกรมของจาํนวนจรงิ 
 

คณjfy พชีคณิตสาํหรบัคร ู 3(2-2-5) 
MA 520 Algebra for Teachers 
 ความคดิ มโนทศัน์และความเชื+อมโยงระหว่าง
ทฤษฎกีบัเนืUอหาในระดบัมธัยมศกึษาและ
ระดบัอุดมศกึษาในเรื+อง ความรูเ้บืUองตน้เกี+ยวกบัทฤษฎี
จาํนวน ทฤษฎกีรุปเบืUองตน้ ทฤษฎรีงิเบืUองตน้  รงิพหุ
นามและการยดืขยายสนาม 
 

คณ 530 เรขาคณิตสาํหรบัคร ู 3(2-2-5) 
MA 530 Geometry for Teachers 
 ความคดิมโนทศัน์และการเชื+อมโยงระหว่างทฤษฎี
และเนืUอหาในระดบัมธัยมศกึษาและระดบัอุดมศกึษาใน
เรื+องรากฐานของเรขาคณิต การแปลงเชงิเรขาคณิต
เรขาคณิตแบบยุคลคิเกี+ยวกบัรปูหลายเหลี+ยมและ

คณ 811 สมัมนาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์
  1(0-2-1) 
MA 8CC Seminar in Mathematical Analysis    
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอแนวคดิและ
งานวจิยัในสาขาวชิาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตรท์ี+
เกี+ยวขอ้งกบัเนืUอหาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอื
อุดมศกึษาเรื+อง ลมิติ ความต่อเนื+อง อนุพนัธ ์ปรพินัธ์
เชงิรมีนัน์ของฟงักช์นัหนึ+งตวัแปรและหลายตวัแปร 
ลาํดบัและอนุกรมของจาํนวนจรงิและการประยุกตใ์ชใ้น
ชวีติจรงิ 
 
คณ 821 สมัมนาพชีคณิต    1(0-2-1) 
MA 8fC Seminar in Algebra 
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอแนวคดิและ
งานวจิยัในสาขาวชิาพชีคณิตที+เกี+ยวขอ้งกบัเนืUอหาใน
ระดบัมธัยมศกึษาหรอืระดบัอุดมศกึษาเรื+อง ทฤษฎี
จาํนวน กรุป รงิ รงิพหุนาม ฟิลดแ์ละการประยุกตใ์ชใ้น
ชวีติจรงิ 
 
คณ 831 สมัมนาเรขาคณิต    1(0-2-1) 
MA 8FC Seminar in Geometry 
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอแนวคดิเกี+ยวกบั
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
คณ 141 หลกัและวธิกีารของคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
MA 141 Principles of Mathematics 
 ตรรกศาสตร ์การใหเ้หตุผล วธิกีารพสิจูน์ หลกั
อุปนยัเชงิคณิตศาสตร ์เซต ความสมัพนัธแ์ละฟงักช์นั 
ระบบจาํนวนจรงิ 
 

คณ 211 สมการเชงิอนุพนัธ ์ 3(3-0-6)  
MA 211 Differential Equations 
 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญัอนัดบัหนึ+ง สมการเชงิ
อนุพนัธอ์นัดบัสองและอนัดบัสงู สมการเชงิอนุพนัธเ์ชงิ
เสน้ที+มสีมัประสทิธิ Tเป็นตวัแปร ระบบสมการเชงิอนุพนัธ์
เชงิเสน้ ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต ์ปญัหา
ค่าขอบ สมการเชงิอนุพนัธย์่อยเบืUองตน้ 
คณ 322 พชีคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
MA 322 Abstract Algebra I 
 กรุป ทฤษฎบีทสมสณัฐานกรุป กรุปการเรยีง
สบัเปลี+ยน กรุปสมมาตร และความรูเ้บืUองตน้เกี+ยวกบัรงิ 
ฟีลดแ์ละการประยุกต ์
 

คณ 323 พชีคณิตเชงิเสน้ 1  3(3-0-6) 
MA 323 Linear Algebra I 
 ระบบสมการเชงิเสน้ การดาํเนินการขั Uนมลูฐาน 

วงกลม การสรา้งทางเรขาคณิต ความรูพ้ืUนฐานเกี+ยวกบั
เรขาคณิตโพรเจกทฟี เรขาคณิตนอกระบบยุคลคิและทอ
พอโลยเีชงิเรขาคณิต 
 

คณ 550 คณิตศาสตรด์สิครตีสาํหรบัคร ู 3(2-2-5) 
MA 550 Discrete Mathematics for Teachers 
 ความคดิ มโนทศัน์และความเชื+อมโยงระหว่าง
ทฤษฎกีบัเนืUอหาในระดบัมธัยมศกึษาและ
ระดบัอุดมศกึษาในเรื+อง หลกัการนบัเบืUองตน้ ฟงักช์นั
ก่อกาํเนิด ความสมัพนัธเ์วยีนเกดิ หลกัการนําเขา้-ตดั
ออก ทฤษฎกีราฟเบืUองตน้และการประยุกต ์

เรขาคณิตแบบยุคลดิเรขาคณิตนอกแบบยุคลดิ ระดบั
ความคดิทางเรขาคณิตของแวนฮลี ีปญัหาและงานวจิยั
ที+น่าสนใจซึ+งเกี+ยวขอ้งกบัเรขาคณิตและการสอน
เรขาคณิต รวมทั Uงการพสิจูน์ทฤษฎบีททางเรขาคณิต
และการประยุกตค์วามรูท้างเรขาคณิตเพื+อนําไปสูก่าร
พฒันาเนืUอหาและกจิกรรมการเรยีนรูเ้รขาคณิตในระดบั
โรงเรยีนและการประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 
 
คณ 841 สมัมนาคณิตศาสตรด์สิครตี  1(0-2-1) 
MA 84C Seminar in Discrete Mathematics 
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอแนวคดิและ
งานวจิยัเกี+ยวกบัการแกป้ญัหาที+ใชค้วามรูว้ธิเีชงิการจดั 
ทฤษฎกีราฟ ความสมัพนัธเ์วยีนเกดิ และฟงักช์นั
ก่อกาํเนิด พรอ้มทั Uงศกึษาและตดิตามการพสิจูน์
เกี+ยวกบัวยิุตคณิต สามารถพสิจูน์ทฤษฎบีทโดยใช้
เทคนิคจากวยิุตคณิต และการประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
เมตรกิซแ์ละดเีทอรม์แินนต ์ปรภิูมเิวกเตอร ์การแปลง
เชงิเสน้ ค่าลกัษณะเฉพาะ เวกเตอรล์กัษณะเฉพาะ  
ปรภิูมลิกัษณะเฉพาะ 
 

คณFFC สาํรวจเรขาคณิต  F(3-0-6) 
MA 331 Survey of Geometry 
 พืUนฐานเชงิประวตัศิาสตร ์เรขาคณิตเบืUองตน้แนว
ใหม่ ทฤษฎบีทของเมเนเลอสัและทฤษฎบีทของเชวา 
อตัราสว่นไขว ้ปญัหาที+มชีื+อเสยีง 3 ปญัหาในเรขาคณิต
การแปลงเบืUองตน้ ทฤษฎกีารแปลง การแปลงแบบจุด
เบืUองตน้ของระนาบ เรขาคณิตเชงิภาพฉาย ภาวะมแีกน
ร่วม ภาวะมศีนูยร์่วม ภาวะเชงิภาพฉายรากฐานของ
เรขาคณิต ระบบสจัพจน์ การวเิคราะหร์ะบบสจัพจน์ 
ขอ้บกพร่องของหนงัสอื “เอลเิมนต”์ของยุคลดิเรขาคณิต
นอกแบบยุคลดิ สจัพจน์ที+ 5 การคน้พบเรขาคณิตนอก
แบบยุคลดิ 
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
รายวิชา
หมวดวิชา
พื\นฐาน
การศึกษา 

ศษCCC จติสาํนึกและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู
F(f-2-j) 

ED CCC Consciousness and Ethics for Teaching 
Profession  

ศษfyC ภาษาองักฤษเพื+อพฒันาการเรยีนรู ้ 
F(f-2-j) 

EDfyC English for Learning Development 
ศษfyf ภาษาและวฒันธรรมไทยสาํหรบัคร ู

F(2-2-5)  
EDfyf Thai Language and Culture for Teachers  
ศษfCC  กระบวนทศัน์ทางการศกึษา F(f-2-j) 
EDfCC  Educational Paradigms  
ศษfnC การเรยีนรูข้องมนุษยแ์ละจติวทิยาสาํหรบัครู

F(f-2-j) 
EDfnC Human Learning and Psychology for 

Teachers  
ศษFfC วธิวีทิยาในการพฒันาหลกัสตูร F(f-f-j) 
EDFfC Methodologies for Curriculum 

Development 
ศษFFC วธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู ้ F(f-f-j) 
EDFFC Methodologies for Learning Management  
ศษFjC  การวดัและประเมนิผลทางการศกึษา 

แบบ 1  (ไม่ขอรบัใบประกอบวิชาชีพคร)ู 
กาํหนดใหเ้รยีน 6 หน่วยกติ ดงันีU 
พฐ 501 ชวีติกบัการศกึษา    3(3-0-6) 
FE 501 Life and Education 
พฐ 502 เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื+อสรา้งและสื+อสาร

ความรู ้      3(3-0-6) 
FE 502 Technology and Research for Knowledge 

Construction and Communication 
 

แบบ 2(ขอรบัใบประกอบวิชาชีพคร)ู 
กาํหนดใหเ้รยีน C0 หน่วยกติ ดงันีU 
ศษ 5CC ปรชัญาและจรยิธรรมความเป็นครfู(1-2-3)  
ED 511 Philosophy and Teacher’s Professional 

Ethics 
ศษ 512 จติวทิยาและการแนะแนวสาํหรบัคร ู

        f(f-y-n) 
ED 512 Psychology and Guidance for Teachers 
ศษ 513 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง

การศกึษา      f(1-2-3) 
ED 513 Innovation and Education Technology in 

Education  
ศษ 514 การประกนัคุณภาพการศกึษา      2(2-y-4) 

 
ไม่ม ี
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
F(f-f-j) 

EDFjC Educational Measurement and 
Evaluation 

ศษFpC การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะหว่าง 
เรยีน C f(y-n-2)  

EDFpC Teaching Practicum I 
ศษnmC การประกนัคุณภาพและการจดัการ

การศกึษา     F(f-f-j) 
EDnmC Educational Quality 

AssuranceandManagement  
ศษn�C การวจิยัเพื+อพฒันาการเรยีนรู ้ F(f-f-j) 
EDn�C  Research for Learning Development 
ศษneC การออกแบบและพฒันาสื+อ นวตักรรมและ

เทคโนโลยสีารสนเทศเพื+อการสื+อสาร 
การศกึษา F(f-f-j) 

EDneC Design and Development of Media, 
Innovation and Information Technology 
for Educational Communication  

 

ED 514 Educational Quality Assurance  
ศษ 521 การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้  2(2-0-4) 
ED 521 Evaluation and Assessment 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
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หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
รายวิชา
หมวดวิชา
ประสบการ
ณ์วิชาชีพ
คร ู

ศษ391  การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะหว่าง 
เรยีน C  2(0-4-2)  

ED391  Teaching Practicum I 
 ศกึษาและสงัเกตสภาพแวดลอ้มทั +วไปของ
โรงเรยีน การบรหิารจดัการในโรงเรยีน สภาพงานคร ู
พฤตกิรรมและคุณลกัษณะของคร ูนกัเรยีน ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา สื+อ แหล่งเรยีนรูแ้ละสิ+งแวดลอ้มเพื+อการ
เรยีนรู ้สงัเกตธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องนกัเรยีน ศกึษา
และสงัเกตการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ฝึกการเตรยีมการ
สรา้งและการใชส้ื+อการเรยีนรู ้การบรหิารและจดัการชั Uน
เรยีน ฝึกการตรวจแบบฝึกหดั ทดลองฝึกปฏบิตักิาร
สอนในสภาพหอ้งเรยีน ทดลองฝึกปฏบิตักิารสอน
นกัเรยีนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการจดัการเรยีนรู้
เพื+อสง่เสรมิพฒันาการดา้นปญัญา อารมณ์ สงัคม 
ร่างกาย จติใจ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ฝึก
ปฏบิตังิานในสถานศกึษา ตลอดจนทดลองจดักจิกรรม
การเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิเพื+อเตรยีมพรอ้มสูก่าร
เป็นครมูอือาชพี ในแต่ละระดบัการศกึษาและวชิาเอก 
 
 
 
 

ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะหว่างเรยีน 
f(0-4-2) 

ED 531 Practicum in Professional of Teaching  
 ศกึษาและสงัเกตสภาพแวดลอ้มทั +วไปของ
โรงเรยีน การบรหิารจดัการในโรงเรยีน สภาพงานคร ู
พฤตกิรรมและคุณลกัษณะของคร ูนกัเรยีน ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา สื+อ แหล่งเรยีนรูแ้ละสิ+งแวดลอ้มเพื+อการ
เรยีนรู ้สงัเกตธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องนกัเรยีน ศกึษา
และสงัเกตการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ฝึกการเตรยีมการ
สรา้งและการใชส้ื+อการเรยีนรู ้การบรหิารและจดัการชั Uน
เรยีน ฝึกการตรวจแบบฝึกหดั ทดลองฝึกปฏบิตักิาร
สอนในสภาพหอ้งเรยีน ทดลองฝึกปฏบิตักิารสอน
นกัเรยีนเป็นรายบุคคล ฝึกออกแบบการจดัการเรยีนรู้
เพื+อสง่เสรมิพฒันาการดา้นปญัญา อารมณ์ สงัคม 
ร่างกาย จติใจ และคุณลกัษณะอนัพงึประสงค ์ฝึก
ปฏบิตังิานในสถานศกึษา ตลอดจนทดลองจดักจิกรรม
การเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิเพื+อเตรยีมพรอ้มสูก่าร
เป็นครมูอือาชพี 
 
 
 
 

 
ไม่มี 
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ศษnpC การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะหว่าง 

เรยีน f  f(y-n-f) 
EDnpC Teaching Practicum II 
 ศกึษาทกัษะต่างๆ โดยเชื+อมโยงกบัทฤษฎกีาร
จดัการเรยีนรูอ้ย่างเหมาะสมและนําไปประยุกตใ์ชใ้นการ
จดัการเรยีนรู ้ฝึกปฏบิตักิารสอนระดบัจุลภาค ฝึกเขยีน
แผนการจดัการเรยีนรูแ้ละออกแบบกจิกรรมการเรยีนรู้
และการวดัและประเมนิผลที+สอดคลอ้งกบัจุดประสงค์
การเรยีนรูใ้นแต่ละระดบัการศกึษาและวชิาเอก และฝึก
ปฏบิตักิารสอนตามแผน บนัทกึและรายงานผลการ
จดัการเรยีนรูโ้ดยใชก้ระบวนการวจิยัในชั Uนเรยีนเป็นฐาน
ศกึษาและแกป้ญัหาพฤตกิรรมของนกัเรยีน สงัเกตการ
สอนของเพื+อน เรยีนรูบ้ทบาทหน้าที+ของครตูลอดจนจดั
กจิกรรมอาสาและโครงการทางวชิาการที+เป็นประโยชน์
ต่อการเรยีนการสอนเพื+อนําไปสูก่ารพฒันาความเป็นครู
มอือาชพี 
 

ศษjpC  การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ูC  m(y-Ce-y) 

ED jpC Education Internship I 
 ฝึกปฏบิตังิานในสถานศกึษา โดยบรูณาการ
เนืUอหาความรูด้า้นวชิาเอกและวชิาชพีครสููก่าร

ศษ 532 การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ูC  F(y-Cm-y) 

ED 532 Internship in Professional of Teaching I  
 ฝึกปฏบิตังิานในสถานศกึษา โดยบรูณาการ
เนืUอหาความรูด้า้นวชิาเอกและวชิาชพีครสููก่าร
ปฏบิตักิารสอนและฝึกปฏบิตังิานวชิาชพี คุณธรรม 
จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี ตามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาของคุรุสภา เป็นเวลา  
C ภาคการศกึษา ภายใตก้ารนิเทศร่วมกนัระหว่าง
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒกบัสถานศกึษา โดยเน้น
การปฏบิตังิานในหน้าที+คร ูการบรูณาการความรูท้ ั Uงหมด
มาใชใ้นการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา ไดแ้ก่ การ
ปฏบิตักิารสอนในชั Uนเรยีนที+เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัการ
วจิยัเพื+อพฒันาผูเ้รยีนการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา
งานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนงานบรกิารของโรงเรยีน
การศกึษาและบรกิารชุมชนงานอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบั
สถานศกึษา นําผลการประเมนิมาพฒันาการจดัการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน สมัมนาการศกึษากบั
อาจารยน์ิเทศกก์ารศกึษาและเพื+อนนิสติเพื+อแลกเปลี+ยน
เรยีนรู ้โดยใชเ้ทคโนโลยสีื+อสาร และ/หรอื Face to face 
อย่างน้อยสปัดาหล์ะ 
C ชั +วโมง จดัทาํบนัทกึและรายงานผลการจดัการเรยีนรู้
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
ปฏบิตักิารสอนและฝึกปฏบิตังิานวชิาชพี คุณธรรม 
จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี ตามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาของคุรุสภา เป็นเวลา 
C ภาคเรยีน ภายใตก้ารนิเทศร่วมกนัระหว่าง
มหาวทิยาลยัศรคีรนิทรวโิรฒกบัสถานศกึษา โดยเน้น
การปฏบิตังิานในหน้าที+คร ูการบรูณาการความรูท้ ั Uงหมด
มาใชใ้นการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา ในดา้นการ
ปฏบิตักิารสอนในชั Uนเรยีนที+เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัการ
วจิยัเพื+อพฒันาผูเ้รยีนการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา
งานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนงานบรกิารของโรงเรยีน
การศกึษาและบรกิารชุมชนงานอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบั
สถานศกึษา นําผลการประเมนิมาพฒันาการจดัการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน สมัมนาการศกึษากบั
อาจารยน์ิเทศกก์ารศกึษาและเพื+อนนิสติเพื+อแลกเปลี+ยน
เรยีนรู ้โดยใชเ้ทคโนโลยสีื+อสาร และ/หรอื Face to face 
อย่างน้อยสปัดาหล์ะ 
 C ชั +วโมง จดัทาํบนัทกึและรายงานผลการจดัการเรยีนรู้
ต่ออาจารยน์ิเทศก ์
 

ศษjpf  การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ู2  m(y-Ce-y) 

EDjpf Education Internship II 

ต่ออาจารยน์ิเทศก ์
 
ศษ 533 การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์

วชิาชพีคร ู2  F(y-Cm-y) 
ED 533 Internship in Professional of Teaching II  
 ฝึกปฏบิตังิานในสถานศกึษา โดยบรูณาการ
เนืUอหาความรูด้า้นวชิาเอกและวชิาชพีครสูู ่ การ
ปฏบิตักิารสอนและฝึกปฏบิตังิานวชิาชพี คุณธรรม 
จรยิธรรม และจรรยาบรรณวชิาชพี ตามเกณฑ์
มาตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาของคุรุสภา เป็นเวลา 
 C ภาคการศกึษา ภายใตก้ารนิเทศร่วมกนัระหว่าง
มหาวทิยาลยัศรคีรนิทรวโิรฒกบัสถานศกึษา โดยเน้น
การปฏบิตังิานในหน้าที+คร ูการบรูณาการความรูท้ ั Uงหมด
มาใชใ้นการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา ไดแ้ก่ การ
ปฏบิตักิารสอนในชั Uนเรยีนที+เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัการ
วจิยัเพื+อพฒันาผูเ้รยีนการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา
งานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนงานบรกิารของโรงเรยีน
การศกึษาและบรกิารชุมชนงานอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบั
สถานศกึษา นําผลการประเมนิมาพฒันาการจดัการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน สมัมนาการศกึษากบั
อาจารยน์ิเทศกก์ารศกึษาและเพื+อนนิสติเพื+อแลกเปลี+ยน
เรยีนรู ้โดยใชเ้ทคโนโลยสีื+อสาร และ/หรอื Face to face 



 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561)  หน้า  151 
 

 
หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
 ฝึกปฏบิตังิานในสถานศกึษา โดยบรูณาการ
เนืUอหาความรูด้า้นวชิาเอกและวชิาชพีครสููก่าร
ปฏบิตักิารสอน และฝึกปฏบิตังิานวชิาชพีและคุณธรรม
จรยิธรรม ตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีทางการศกึษา
ของคุรุสภา เป็นเวลา C ภาคเรยีน ภายใตก้ารนิเทศ
ร่วมกนัระหว่างมหาวทิยาลยัศรคีรนิทรวโิรฒกบั
สถานศกึษา โดยการบรูณาการความรูท้ ั Uงหมดมาใชใ้น
การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา ในดา้นการ
ปฏบิตักิารสอนในชั Uนเรยีนที+เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัการ
วจิยัเพื+อพฒันาผูเ้รยีนการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา
งานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนงานบรกิารของโรงเรยีน
การศกึษาและบรกิารชุมชนงานอื+นๆ ที+เกี+ยวขอ้งกบั
สถานศกึษา นําผลการประเมนิมาพฒันาการจดัการ
เรยีนรูแ้ละพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน และการสมัมนา
แลกเปลี+ยนเรยีนรู ้โดยเน้นการปฏบิตังิานในหน้าที+ครู
เพื+อพฒันาความเป็นครมูอือาชพี จดัทาํบนัทกึและ
รายงานผลการจดัการเรยีนรูต้่ออาจารยน์ิเทศก ์

อย่างน้อยสปัดาหล์ะ C ชั +วโมง จดัทาํบนัทกึและรายงาน
ผลการจดัการเรยีนรูต้่ออาจารยน์ิเทศก ์
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หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
ปริญญา
นิพนธ ์

 
ไม่ม ี

 
 

กาํหนดใหเ้รยีน 12 หน่วยกติ 
คษ mpp ปรญิญานิพนธ ์  Cf หน่วยกติ 
ME 69p Thesis 
 ทาํการวจิยัปญัหาหรอืการสรา้งเครื+องมอืเกี+ยวกบั
การศกึษาหรอืวชิาการในสาขาวชิาคณิตศาสตรห์รอื
คณิตศาสตรศกึษา 

กาํหนดใหเ้รยีน 36 หน่วยกติ 
ปพอ 891  ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก 
  36 หน่วยกติ 
GRD 891 Doctoral Dissertation  

  



 

หลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561)  หน้า  153 
 

 
หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
การพฒันา
คณุลกัษณะ
พิเศษของ
นิสิต 

 

คณุลกัษณะพิเศษของ
นิสิต/ สมรรถนะของ

หลกัสตูร 

กลยุทธก์ารสอน และ
การประเมินผล 

มทีกัษะสื+อสาร  ดา้นทกัษะการวเิคราะห์
เชงิตวัเลข การสื �อสาร
และการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ขอ้ที � #.% สามารถ
สื+อสารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

มจีติอาสา จติสาํนึก
สาธารณะรบัใชส้งัคม 

ดา้นคุณธรรม จรยิธรรม 
ขอ้ที � *.% มจีติสาํนึก
สาธารณะ และเสยีสละ
เพื+อสว่นรวม 

มสีมรรถนะของหลกัสตูร 
/ ดา้นทกัษะการจดัการ
เรยีนรู ้
1) มคีวามรอบรูใ้นดา้น

คณิตศาสตรแ์ละดา้น
วชิาชพีคร ู

f) สามารถนําความรูไ้ป

ดา้นความรู ้
ขอ้ที+ 2.2 มคีวามรูใ้น
หลกัการและทฤษฎใีน
วชิาชพีครหูรอืศาสตรท์ี+
เรยีน 
ขอ้ที+ 2.3 มคีวามรูใ้น
ดา้นวชิาคณิตศาสตร์

 
คณุลกัษณะพิเศษ 

ของนิสิต 
กลยุทธก์ารสอน 

และกิจกรรมของนิสิต 
1. เป็นผูม้คีุณธรรม 

จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณ ในการ
สง่เสรมิและ
พฒันาการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตรแ์ละ
วจิยัทางคณิตศาสตร
ศกึษา  

2. สามารถใหค้าํแนะนํา
ในการจดัการเรยีน
การสอนที+มี
ประสทิธภิาพแก่ครู
และบุคลากรทางการ
ศกึษาอย่าง
กลัยาณมติร 

1. กระตุน้ใหน้ิสติเหน็
คุณค่าและ
ความสาํคญัของการ
มคีุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณใน
วชิาชพีและการวจิยั 

2. สนนัสนุนใหน้ิสติเขา้
ร่วมหรอืจดัประชุม
ทางวชิาการที+ใหค้รู
และบุคลากรทางการ
ศกึษาไดแ้ลกเปลี+ยน
ประสบการณ์และ
การวจิยัทางคณิต
ศาสตรศกึษาซึ+งกนั
และกนั  

 
คณุลกัษณะพิเศษ 

ของนิสิต 
กลยุทธก์ารสอน 

และกิจกรรมของนิสิต 
1. มีทกัษะสื/อสาร  
1.1ใหค้าํแนะนําในการ

จดัการเรยีนการสอน
ใหม้ปีระสทิธภิาพแก่
ครแูละบุคลากร
ทางการศกึษาอย่าง
กลัยาณมติร 

 

ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและความ
รบัผิดชอบ 
ขอ้ที+4.2  ใหค้าํแนะนํา

ในการจดัการเรยีน
การสอนใหม้ี
ประสทิธภิาพแก่ครู
และบุคลากรทางการ
ศกึษาอย่าง
กลัยาณมติร 

ด้านทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การสื/อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอ้ที+ 5.2ถ่ายทอด

ความรูแ้ละเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
ประยุกตใ์นการการ
จดัการเรยีนรูว้ชิา
คณิตศาสตรใ์นระดบั
การศกึษาขั UนพืUนฐาน 
 

เป็นอย่างด ีและตดิตาม
ความกา้วหน้าทาง
วชิาการ หรอืงานวจิยั 
ดา้นทกัษะทางปญัญา 
ขอ้ที+ 3.1 นําความรูใ้น
ศาสตรต์่างๆ ที+เรยีนไป
ประยุกตใ์ช ้
ขอ้ที+ 3.2 สามารถ
แสดงออกถงึการคดิ
วเิคราะห ์และแกป้ญัหา
อย่างเป็นระบบและมี
เหตุผล 
ดา้นทกัษะการจดัการ
เรยีนรู ้
ขอ้ที+ 6.1 แสดงความ
เชี+ยวชาญในการจดัการ
การเรยีนรูท้ี+มรีปูแบบ
หลากหลาย  

 
 

หรอื งานวจิยั ใน
รปูแบบต่างๆ ได้
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ขอ้ที+ 5.3  ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

2. มีสมรรถนะของ
หลกัสูตร  
2.1  มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในสาระหลกั
ของคณิตศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตรศกึษา
อย่างลุ่มลกึ  
สามารถประยุกตใ์ช้
หลกัการและทฤษฎี
ที+สาํคญัในดา้น
วชิาการ วชิาชพีและ
งานวจิยัขั Uนสงูได ้

2.2เป็นผูน้ําที+มคีุณธรรม 
จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณในการ

ด้านความรู ้
ขอ้ที+ 2.1  มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในสาระหลกั
ของคณิตศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตรศกึษา
อย่างลุ่มลกึ   

ขอ้ที+ 2.2  ประยุกตใ์ช้
หลกัการและทฤษฎี
ที+สาํคญัในดา้น
วชิาการ วชิาชพีและ
งานวจิยัขั Uนสงูได ้

ด้านทกัษะทางปัญญา 
ขอ้ที+ 3.1 จดัการปญัหา

ทางวชิาการและ
วชิาชพี โดยคาํนึงถงึ
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
สง่เสรมิและ
พฒันาการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตร ์ 
และการวจิยัทาง
คณิตศาสตรศกึษา 

 
 
 

ผลกระทบที+
เกี+ยวขอ้งต่อตนเอง
และผูอ้ื+นไดอ้ย่างผูรู้ ้

ขอ้ที+ 3.2  วเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหผ์ลงาน
ทางวชิาการหรอื
งานวจิยั ทั Uงในและ
ต่างประเทศที+
เกี+ยวขอ้งกบัการ
เรยีนการสอน
คณิตศาสตรแ์ละการ
นําผลมาใช ้เพื+อ
เชื+อมโยงองคค์วามรู้
เดมิหรอืสรา้งองค์
ความรูใ้หม่ทาง
คณิตศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตรศกึษา   

ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหวา่ง
บุคคลและความ
รบัผิดชอบ 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
ขอ้ที+4.1  เป็นผูน้ําใน

การสง่เสรมิและ
พฒันาการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตรแ์ละ
การวจิยัทางคณิต
ศาสตรศกึษา  
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
การพฒันาผล
การเรียนรู ้
ด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
C.C มคึุณธรรม 
จรยิธรรม มี
ความซื+อสตัย ์มี
วนิยั และตรงต่อ
เวลา  
C.f ปฏบิตัติน
ตามหลกัธรร
มาภบิาล 
C.F มจีติสาํนึก
สาธารณะ และ
เสยีสละเพื+อ
ส่วนรวม 
C.n ตระหนกัใน
คุณค่าของ
ศลิปะและ
วฒันธรรม 
C.j แสดงออก
ถงึความมี
ระเบยีบและ
ความรบัผดิชอบ
ต่อตนเอง 
C.m แสดงออก
ถงึความเคารพ

จดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนที+เน้น
การเรยีนรูจ้าก
สถานการณ์จรงิ 
บทบาทสมมต ิกรณี
ตวัอย่างโดย
สอดแทรกคุณธรรม 
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ 
กาํหนดใหน้ิสติ
ทาํงานเป็นกลุ่ม 
หรอืจดัทาํโครงงาน
ที+เกี+ยวขอ้งกบั
คุณธรรม จรยิธรรม 
และจรรยาบรรณ
วชิาชพีคร ูเพื+อ
สรา้งจติสาํนึก
สาธารณะโดยถอื
ประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นที+ตั Uง 
ฝึกการเป็นผูน้ําและ
ผูต้าม เพื+อส่งเสรมิ
การเป็นสมาชกิที+ด ี

สงัเกตพฤตกิรรม
การเขา้ร่วม
กจิกรรมการเรยีน
การสอน  
ประเมนิจาก
พฤตกิรรมการ
เขา้เรยีน การตรง
ต่อเวลาของนิสติ
ในการเขา้เรยีน 
การส่งงานที+ไดร้บั
มอบหมาย การ
รบัผดิชอบใน
หน้าที+ที+ไดร้บั
มอบหมาย 
 สงัเกตพฤตกิรรม
การแสดงอาการ
รบัรูห้รอื
ตอบสนองในการ
เรยีน การจด
บนัทกึ การ
โตต้อบขอ้ซกัถาม 
โดยเน้นการ
ประเมนิตาม

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
1. มคีุณธรรม
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วชิาชพี 
 

1.จดักระบวนการ
เรยีนการสอนที+
กระตุน้ใหน้ิสติ
เหน็คุณค่าและ
ความสาํคญัของ
การมคีุณธรรม
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วชิาชพีโดยการ
ตั Uงประเดน็
อภปิราย
กรณศีกึษา
เกี+ยวกบัการ
ประกอบอาชพี
ของคร ู ซึ+งอาจ
ไดม้าจาก
ประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอื
ขา่วสารที+เกดิขึUน
ในชวีติจรงิ 

1.ประเมนิผลจาก
แนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติ
ขณะอภปิราย
กรณศีกึษา
เกี+ยวกบัการ
ประกอบอาชพี
ของคร ู โดยการ
สงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิ
ตนเองของนสิติ 

2.มจีรรยาบรรณ
ในการวจิยัและ
วชิาการ 

2.ใหค้าํแนะนํา
เกี+ยวกบัการวจิยั 
พรอ้มสอดแทรก

2.ประเมนิผลจาก
พฤตกิรรมของ
นิสติขณะ

 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

1.1 มคีุณธรรม 
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วชิาชพี และการ
วจิยั 
 

1.จดักระบวนการ
เรยีนการสอนที+
กระตุน้ใหน้ิสติ
เหน็คุณค่าและ
ความสาํคญัของ
การมคีุณธรรม 
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วชิาชพี  โดยการ
ตั Uงประเดน็
อภปิราย
กรณศีกึษา
เกี+ยวกบัการ
ประกอบอาชพี
ของคร ู ซึ+งอาจ
ไดม้าจาก
ประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอื
ขา่วสารที+เกดิขึUน
ในชวีติจรงิ 
2.ใหค้าํปรกึษา
เกี+ยวกบัการวจิยั

1.ประเมนิผลจาก
แนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติ
ขณะอภปิราย
กรณศีกึษา
เกี+ยวกบัการ
ประกอบอาชพี
ของคร ู โดยการ
สงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิ
ตนเองของนสิติ 
2.ประเมนิผลจาก
พฤตกิรรมของ
นิสติ ขณะ
ดาํเนินการวจิยั 
โดยการสงัเกต
ของอาจารยท์ี+
ปรกึษาปรญิญา
นิพนธ ์ และการ
ประเมนิตนเอง
ของนิสติ 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 

 

สทิธแิละความ
คดิเหน็ของผูอ้ื+น 
C.� แสดงออก
ถงึความมี
จติสาํนึกและ
ตระหนกัในการ
ปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณ
วชิาชพีคร ูและ
ปฏบิตัตินเป็น
แบบอย่างที+ด ี

และมคีวาม
รบัผดิชอบต่อสงัคม 
สรา้งโอกาสใหน้ิสติ
ไดพ้บกบับุคคลหรอื
เหตุการณ์ที+เป็น
กรณตีวัอย่าง เพื+อ
สรา้งแรงบนัดาลใจ
ใหย้ดึมั +นใน
คุณธรรมและ
จรยิธรรม 
การเป็นแบบอย่าง
ที+ดขีองอาจารย ์
ประกาศเกยีรตคิุณ
นิสติที+ทาํประโยชน์
ต่อสงัคม  
ปลกูฝงัใหน้ิสติเป็น
ผูท้ี+มวีนิยัในตนเอง
และมรีะเบยีบ ทั Uง
ดา้นการเรยีนและ
การดาํรงชวีติ    

สภาพจรงิ 
เปิดโอกาสให้
นิสติมสีว่นรว่มใน
กระบวนการ
ประเมนิผล 
 

 แนวคดิเกี+ยวกบั
จรรยาบรรณใน
การวจิยั  

ดาํเนินการวจิยั 
โดยการสงัเกต
ของอาจารยท์ี+
ปรกึษาปรญิญา
นิพนธ ์ และการ
ประเมนิตนเอง
ของนิสติ 

 

 

พรอ้มสอดแทรก
แนวคดิเกี+ยวกบั
จรรยาบรรณใน
การวจิยั 

1.2เคารพสทิธิ
และความคดิเหน็
ของผูอ้ื+น รวมถงึ
กฎและระเบยีบ
ขององคก์ร 
 

1.จดักระบวนการ
เรยีนการสอนที+
กระตุน้ใหน้ิสติ
เคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเหน็
ของผูอ้ื+น 
2.  ปฏบิตัติามกฎ
และระเบยีบของ
มหาวทิยาลยั 
 

1.ประเมนิผลจาก
พฤตกิรรมของ
นิสติ ในการ
เคารพสทิธแิละรบั
ฟงัความคดิเหน็
ของผูอ้ื+นขณะ
อภปิราย 
2.ประเมนิผลจาก
พฤตกิรรมของ
นิสติ ในการ
ปฏบิตัติามกฎ
และระเบยีบของ
มหาวทิยาลยั 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
การพฒันาผล
การเรียนรู ้
ด้านความรู ้

 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
2.1 มคีวามรู้
พืUนฐานศกึษา
ทั +วไป 
2.2 มคีวามรูใ้น
หลกัการและ
ทฤษฎใีนวชิาชพี
ครหูรอืศาสตรท์ี+
เรยีน 
2.F มคีวามรูใ้น
ดา้นวชิา
คณติศาสตรเ์ป็น
อย่างด ีและ
ตดิตาม
ความกา้วหน้า
ทางวชิาการ หรอื
งานวจิยั 
2.n สามารถ
บรูณาการความรู้
และทกัษะ/
กระบวนการใน
วชิาต่างๆ กบัการ
ประกอบอาชพี 

1. จดักจิกรรม
โดยเน้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญั  
2. จดักจิกรรม
ศกึษาดงูานนอก
สถานที+ เพื+อใหม้ี
การเรยีนรูจ้าก
สถานการณ์จรงิ 
3. เชญิวทิยากร
ภายนอกที+มี
ความเชี+ยวชาญ 
หรอืมี
ประสบการณ์ตรง
มาบรรยาย 
แลกเปลี+ยนความ
คดิเหน็  วเิคราะห ์
และอภปิราย
ร่วมกนั 
4. ใหน้ิสติศกึษา
คน้ควา้และเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง  
5. ใหน้ิสติจดัทาํ

  C. ประเมนิจาก
ผลสมัฤทธิ T
ทางการเรยีนและ
การปฏบิตังิาน
ของนิสติโดยใช้
การประเมนิตาม
สภาพจรงิในดา้น
ต่างๆ คอื 
การทดสอบย่อย 
การทดสอบกลาง
ภาคเรยีนและ
ปลายภาคเรยีน 
การรายงาน/
แผนงาน/
โครงการ 
การนําเสนอ
ผลงาน 
โครงงาน การ
ฝึกงาน การฝึก
ปฏบิตั ิการฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพีคร ู 

 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
1.มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในสาระ
หลกัของ
คณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร
ศกึษาเป็นอย่างด ี
2.สามารถ
ประยุกต์หลกัการ
และทฤษฎทีี+
สาํคญัใชใ้นดา้น
วชิาการวชิาชพี
และงานวจิยัได ้
 

กาํหนดเนืUอหา
สาระดา้นความรู้
ในทุกรายวชิาและ
ใชร้ปูแบบการ
เรยีนการสอน
แบบใดแบบหนึ+ง
หรอืมากกว่าหนึ+ง
แบบ ดงันีU 
1.การศกึษา
คน้ควา้และ
แสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง 
2.การเรยีนรูจ้าก
การลงมอืปฏบิตัิ
จรงิ (learning by 
doing) 
3.การสมัมนา 
(seminar) เพื+อ
แลกเปลี+ยนความ
คดิเหน็ วเิคราะห ์
สงัเคราะหแ์ละ
อภปิรายร่วมกนั

ประเมนิผลจาก
ผลการเรยีนและ
การทาํงานที+
มอบหมายของ
นิสติแบบใดแบบ
หนึ+งหรอืมากกว่า
หนึ+งแบบทั UงนีU
ข ึUนอยู่กบัรปูแบบ
การเรยีนการสอน
ในรายวชิานั Uนๆ 
ดงันีU 
1.การสอบ
ขอ้เขยีน  
2.การสอบปฏบิตั ิ 
3.การสมัภาษณ์  
4.การทาํรายงาน  
5.การนําเสนอ
ปากเปล่า  
6.การเขยีนอนุทนิ 
(journal writing)   
7.การประเมนิ
ตนเองของนสิติ 

 

ผลการเรียนรู ้
กลยุทธก์าร

สอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
2.1มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในสาระ
หลกัของ
คณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร
ศกึษา   
2.2มคีวามรูเ้ชงิ
ลกึในสาระทาง
คณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร
ศกึษา   
 
 

กาํหนดเนืUอหา
สาระดา้นความรู้
ในทุกรายวชิาและ
ใชร้ปูแบบการ
เรยีนการสอน
แบบใดแบบหนึ+ง
หรอืมากกว่าหนึ+ง
แบบ ดงันีU 
1.การศกึษา
คน้ควา้และ
แสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง 
2.การเรยีนรูจ้าก
การลงมอืปฏบิตัิ
จรงิ (learning by 
doing) 
3.การสมัมนา 
(seminar) เพื+อ
แลกเปลี+ยนความ
คดิเหน็ วเิคราะห ์
สงัเคราะหแ์ละ

ประเมนิผลจาก
ผลการเรยีนและ
การทาํงานที+
มอบหมายของ
นิสติ โดยการ
สอบขอ้เขยีน การ
สอบปฏบิตั ิการ
สมัภาษณ์ การทาํ
รายงานการ
นําเสนอปากเปล่า 
การเขยีนอนุทนิ 
(journal writing)  
และการประเมนิ
ตนเองของนสิติ
ทั UงนีUข ึUนอยู่กบั
รปูแบบการเรยีน
การสอนใน
รายวชิานั Uนๆ  
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
 โครงงาน การ

ฝึกงาน การฝึก
ปฏบิตั ิการ
ปฏบิตักิารสอน
และฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพี ใน
สถานศกึษาหรอื
หน่วยงาน องคก์ร 
ที+เป็นเครอืขา่ย 
 
 

  2. ประเมนิจาก
การเขยีนอนุทนิ
ดา้นความรูใ้นที+
ไดร้บัของนิสติ 

 

 

จากปญัหาหรอื
กรณศีกึษา 
4.การฟงับรรยาย
พเิศษจาก
ผูเ้ชี+ยวชาญหรอื
ผูท้รงคุณวุฒทิาง
คณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร
ศกึษา  
5.การศกึษาดู
งาน/การเขา้ร่วม
ประชุมสมัมนา/
ประชุมวชิาการ 
ดา้นคณติศาสตร์
และคณติศาสตร
ศกึษา 
6.การเรยีนการ
สอนโดยใชว้จิยั
เป็นฐาน 
(research base) 

 

 

อภปิรายร่วมกนั
จากปญัหาหรอื
กรณศีกึษา   
4.การฟงับรรยาย
พเิศษจาก
ผูเ้ชี+ยวชาญหรอื
ผูท้รงคุณวุฒ ิ
ทางคณติศาสตร์
และ 
คณติศาสตร
ศกึษา  
5.การศกึษาดู
งาน/การเขา้ร่วม
ประชุมสมัมนา/
ประชุมวชิาการ 
ดา้นคณติศาสตร์
และ 
คณติศาสตร
ศกึษา 
6.การเรยีนการ
สอนโดยใชว้จิยั
เป็นฐาน 
(research base) 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
ผลการเรียนรู ้
ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
3.1 นําความรูใ้น
ศาสตรต์่างๆ ที+
เรยีนไป
ประยุกต์ใช ้
3.2 สามารถ
แสดงออกถงึการ
คดิวเิคราะห ์และ
แกป้ญัหาอย่าง
เป็นระบบและมี
เหตุผล 
3.3 สามารถ
ประเมนิ วพิากษ์ 
ในสถานการณ์
ต่างๆ 
3.4 มคีวามใฝรู่ ้
สามารถวเิคราะห์
และสงัเคราะห์
ความรูจ้ากแหล่ง
ต่างๆ ที+
หลากหลายได้
อย่างถูกตอ้งเพื+อ
นําไปสู่การ

C.จดักระบวนการ
เรยีนรู ้เพื+อให้
นิสติไดฝ้ึกทกัษะ
การวเิคราะห ์
ทกัษะการคดิ 
จากสภาพ ปญัหา 
หรอืสถานการณ์
จรงิต่างๆ  ทั Uงใน
ระดบับุคคลและ
กลุ่ม เช่น การ
สะทอ้นคดิ การ
บนัทกึการเรยีนรู ้
การอภปิรายกลุ่ม 
การทาํกรณศีกึษา 
การโตว้าท ีการ
จดัทาํโครงการ 
การทดลองใน
หอ้งปฎบิตักิาร 
ฯลฯ 
f.จดักจิกรรมให้
นิสติมโีอกาส
เรยีนรูจ้ากปญัหา 

. การประเมนิผล
ที+สะทอ้นการคดิ
วเิคราะห ์โดยใช้
การประเมนิตาม
สภาพจรงิ จาก
การเขยีนรายงาน 
การนําเสนอ
ผลงาน การ
บนัทกึการเรยีนรู ้
และการทดสอบ  
2. การสงัเกตนิสติ 
ดา้น
ความสามารถใน
การตดัสนิใจ การ
แกไ้ขปญัหาใน
สถานการณ์ต่างๆ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
1.สามารถจดัการ
ปญัหาทาง
วชิาการและ
วชิาชพีโดย
คาํนึงถงึ
ผลกระทบที+
เกี+ยวขอ้งต่อ
ตนเองและผูอ้ื+น
ได ้
2.สามารถ
วเิคราะหผ์ลงาน
ทางวชิาการหรอื
งานวจิยัทั Uงในและ
ต่างประเทศที+
เกี+ยวขอ้งกบัการ
เรยีนการสอน
คณติศาสตรแ์ละ
การนําผลมาใช ้
เพื+อเชื+อมโยง
ความรูเ้ดมิหรอื
สรา้งความรูใ้หม่
ทางคณติศาสตร์

1.จดักระบวนการ
เรยีนการสอนที+
เปิดโอกาสใหน้ิสติ
ไดว้เิคราะห์
ปญัหาทาง
วชิาการ และ
วชิาชพี  โดยการ
ตั Uงประเดน็
อภปิราย ซึ+งอาจ
ไดม้าจาก
ประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอื
ขา่วสารที+เกดิขึUน
ในชวีติจรงิ   
2.สนบัสนุนให้
นิสติมสีว่นรว่มใน
การเสนอแนว
ทางแกไ้ขปญัหา
ทางวชิาการ  
พรอ้มระบุขอ้มลู
และแหล่งขอ้มลูที+
นํามาใชอ้า้งองิ 

1.ประเมนิผลจาก
แนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติ 
ขณะอภปิราย
เกี+ยวกบัปญัหา
ทางวชิาการ  โดย
การสงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิ
ตนเองของนสิติ 
2.ประเมนิผลจาก
คุณภาพของ
ขอ้มลูและ
แหล่งขอ้มลูที+
นํามาใชอ้า้งองิ 
ขณะมสี่วนร่วมใน
การเสนอแนว
ทางแกไ้ขปญัหา
ทางวชิาการ 
3.ประเมนิผลจาก
แนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
3.1จดัการปญัหา
ทางวชิาการและ
วชิาชพี โดย
คาํนึงถงึ
ผลกระทบที+
เกี+ยวขอ้งต่อ
ตนเองและผูอ้ื+น
ไดอ้ย่างผูรู้ ้
3.2วเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหผ์ลงาน
ทางวชิาการหรอื
งานวจิยั ทั Uงใน
และต่างประเทศที+
เกี+ยวขอ้งกบัการ
เรยีนการสอน
คณติศาสตรแ์ละ
การนําผลมาใช้
เพื+อเชื+อมโยงองค์
ความรูเ้ดมิหรอื
สรา้งองคค์วามรู้
ใหมท่าง
คณติศาสตรแ์ละ

1. จดั
กระบวนการเรยีน
การสอนที+เปิด
โอกาสใหน้ิสติได้
วเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหป์ญัหา
ทางวชิาการ และ
วชิาชพีโดยการ
ตั Uงประเดน็
อภปิราย ซึ+งอาจ
ไดม้าจาก
ประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอื
ขา่วสารที+เกดิขึUน
ในชวีติจรงิ   
2. สนบัสนุนให้
นิสติเสนอแนว
ทางแกไ้ขปญัหา
ทางวชิาการ 
พรอ้มระบุขอ้มลู
และแหล่งขอ้มลูที+
นํามาใชอ้า้งองิ 

1. ประเมนิผลจาก
แนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติ
ขณะอภปิราย
เกี+ยวกบัปญัหา
ทางวชิาการ  โดย
การสงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิ
ตนเองของนสิติ 
2. ประเมนิผลจาก
คุณภาพของ
ขอ้มลูและ
แหล่งขอ้มลูที+
นํามาใชอ้า้งองิ 
ขณะเสนอแนว
ทางแกไ้ขปญัหา
ทางวชิาการ 
3. ประเมนิผลจาก
แนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติ 
ขณะอภปิราย
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
สรา้งสรรค ์ และประสบการณ์

จรงิ เพื+อการ
เสนอแนะและหา
แนวทางแกไ้ข 
 

 
 

และคณติศาสตร
ศกึษา   
 

3.จดักระบวนการ
เรยีนการสอนที+
เปิดโอกาสใหน้ิสติ
ไดว้เิคราะห์
ผลงานทาง
วชิาการหรอื
งานวจิยั โดยการ
ตั Uงประเดน็
อภปิราย  
4.จดัการเรยีนการ
สอนโดยใชว้จิยั
เป็นฐาน 
(research base) 

ขณะอภปิราย
เกี+ยวกบัผลงาน
ทางวชิาการหรอื
งานวจิยัและการ
นําผลมาใช ้ โดย
การสงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิ
ตนเองของนสิติ 

 

คณติศาสตร
ศกึษา   
 

3 จดักระบวนการ
เรยีนการสอนที+
เปิดโอกาสใหน้ิสติ
ไดว้เิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหผ์ลงาน
ทางวชิาการหรอื
งานวจิยั โดยการ
ตั Uงประเดน็
อภปิราย 
4.จดัการเรยีนการ
สอนโดยใชว้จิยั
เป็นฐาน 
(research base) 
 

เกี+ยวกบัผลงาน
ทางวชิาการหรอื
งานวจิยัและการ
นําผลมาใช ้ โดย
การสงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิ
ตนเองของนสิติ 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
ผลการเรียนรู ้
ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รบัผิดชอบ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
4.1 สามารถ
ทาํงานร่วมกบั
ผูอ้ื+นในฐานะผูน้ํา
และผูร้ว่มงานได ้
4.2 มคีวาม
รบัผดิชอบต่อ
ตนเอง องคก์ร 
สงัคม และ
สิ+งแวดลอ้ม 
4.3 สามารถ
ปรบัตวัใหเ้ขา้
สถานการณ์และ
วฒันธรรมองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดักจิกรรมการ
เรยีนรูใ้นชั Uนเรยีน 
ที+เน้นการทาํงาน
เป็นกลุ่มและงาน
ที+ตอ้งมี
ปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล 
เพื+อเสรมิสรา้งให้
ผูเ้รยีนตระหนกั
ถงึความสาํคญั
และพฒันาตนเอง
ในดา้นความมี
มนุษยสมัพนัธอ์นั
ดแีละความ
รบัผดิชอบสว่น
บุคคล 
จดัประสบการณ์
การเรยีนรูใ้น
ภาคปฏบิตัทิ ั Uงใน
และนอกชั Uนเรยีน 
เพื+อเสรมิสรา้ง
ความสมัพนัธ์

C. ประเมนิ
พฤตกิรรมของ
นิสติที+แสดงถงึ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รบัผดิชอบในการ
ทาํกจิกรรมกลุ่ม
เช่น การยอมรบั
ฟงัความคดิเหน็
ของเพื+อน โดยใช้
การประเมนิตาม
สภาพจรงิ 
f. เปิดโอกาสให้
นิสติมสีว่นรว่มใน
การประเมนิ 
 

 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
1.มสี่วนร่วมใน
การส่งเสรมิและ
พฒันาการเรยีน
การสอน
คณติศาสตรแ์ละ
การวจิยัทางคณติ
ศาสตรศกึษา 
2.สามารถให้
คาํแนะนําในการ
จดัการเรยีนการ
สอนที+มี
ประสทิธภิาพแก่
ครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา
อย่างกลัยาณมติร 

1.สนบัสนุนให้
นิสติมสีว่นรว่มใน
การเขา้ร่วมหรอื
จดัประชุมทาง
วชิาการ ที+ใหค้รู
และบุคลากร
ทางการศกึษาได้
แลกเปลี+ยน
ประสบการณ์ดา้น
การเรยีนการสอน
คณติศาสตรแ์ละ
การวจิยัทางคณติ
ศาสตรศกึษา 

1.ประเมนิผลจาก
พฤตกิรรมของ
นิสติ ขณะมสีว่น
ร่วมในการเขา้
ร่วมหรอืจดั
ประชุมทาง
วชิาการโดยการ
สงัเกตของ
อาจารยแ์ละ
อาจารยท์ี+ปรกึษา
ปรญิญานิพนธ์
และการประเมนิ
ตนเองของนสิติ 
2.  ประเมนิผล
จากการเขยีน
อนุทนิของนิสติใน
การเขา้ร่วม
ประชุมทาง
วชิาการเกี+ยวกบั
ความรูท้ี+ไดร้บั  

 

 

 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
4.1เป็นผูน้ําใน
การส่งเสรมิและ
พฒันาการเรยีน
การสอน
คณติศาสตรแ์ละ
การวจิยัทางคณติ
ศาสตรศกึษา 
4.2 ใหค้าํแนะนํา
ในการจดัการ
เรยีนการสอนใหม้ี
ประสทิธภิาพแก่
ครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา
อย่างกลัยาณมติร 
 

1. สนบัสนุนให้
นิสติจดัประชุม
ทางวชิาการ ที+ให้
ครแูละบุคลากร
ทางการศกึษาได้
แลกเปลี+ยน
ประสบการณ์ดา้น
การเรยีนการสอน
คณติศาสตรแ์ละ
การวจิยัทางคณติ
ศาสตรศกึษา 

1. ประเมนิผลจาก
พฤตกิรรมของ
นิสติ ขณะ
ดาํเนินการจดั
ประชุมทาง
วชิาการ โดยการ
สงัเกตของ
อาจารยแ์ละ
อาจารยท์ี+ปรกึษา
ปรญิญานิพนธ์
และการประเมนิ
ตนเองของนสิติ 
2.ประเมนิผลจาก
แบบประเมนิ
โครงการและการ
เขยีนอนุทนิของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทางวชิาการ
เกี+ยวกบัความรูท้ี+
ไดร้บัและการให้
คาํแนะนําจดัการ
เรยีนการสอน 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
 ระหว่างบุคคล

และความ
รบัผดิชอบ 
สอดแทรกเรื+อง
ความรบัผดิชอบ 
การมมีนุษย
สมัพนัธ ์การ
เขา้ใจวฒันธรรม
ขององคก์ร ฯลฯ  
ในรายวชิาต่างๆ 
บรูณาการแนวคดิ
เกี+ยวกบัการสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นั
ดรีะหว่างบุคคล
ในสงัคมและ
ความรบัผดิชอบ
เขา้กบัเนืUอหาใน
ทุกรายวชิาที+สอน 
j. มอบหมายงาน
ทั Uงเป็นรายบุคคล
และเป็นกลุ่มให้
ผูเ้รยีนศกึษา
คน้ควา้วเิคราะห ์
สงัเคราะห ์
แนวคดิ ทฤษฎ ี
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
หลกัการที+
เกี+ยวขอ้งกบั
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผดิชอบ โดย
นําเสนอเป็น
รายงาน ใน
รปูแบบการนํา
อภปิรายร่วมกนั
ในชั Uนเรยีน 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A�) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
ผลการเรียนรู้
ด้านทกัษะ
การวิเคราะห์
เชิงตวัเลข 
การสื/อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
5.1 สามารถ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข ขอ้มลู
ขา่วสาร อนัมผีล
ใหเ้ขา้ใจองค์
ความรูห้รอื
ประเดน็ปญัหาได ้
5.2 สามารถ
สื+อสารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 
5.3 สามารถ
เลอืกใช้
เทคโนโลยใีนการ
สบืคน้ เกบ็
รวบรวมขอ้มลู 
ประมวลผล และ
แปลความหมาย 
และเลอืกใชไ้ด้
อย่างมี
ประสทิธภิาพและ
เหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

จดัประสบการณ์
การเรยีนรูใ้น
รปูแบบที+
หลากหลายและ
เหมาะสม เพื+อ
ส่งเสรมิใหน้ิสติมี
ความรูค้วาม
เขา้ใจและมคีวาม
ตระหนกัถงึ
คุณค่า ในเรื+อง
ของหลกัการพดู 
การเขยีน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คณติศาสตรแ์ละ
เทคนิคทางสถติ ิ 
ในสถานการณ์
ต่าง ๆ เพื+อการ
เขา้ถงึขอ้มลู 
เลอืกรบั เลอืกใช ้
วเิคราะหแ์ละ
ประเมนิคุณค่า 

ประเมนิทกัษะ
ของนิสติ ในดา้น
การสื+อสาร การ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
วเิคราะห ์เทคนิค
เชงิตวัเลขและ
สถติ ิที+เน้นการ
ประเมนิตาม
สภาพจรงิ เช่น 
การสงัเกต
พฤตกิรรม
เกี+ยวกบัการ
วเิคราะหข์อ้มลู 
ขา่วสาร และ
ผลงานของนิสติ
การประเมนิการ
นําเสนอผลงาน
ของนิสติโดยใช ้
Power Point การ
ประเมนิทกัษะ
การศกึษาคน้ควา้

 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
1.มทีกัษะในการ
วเิคราะหแ์ละคดั
กรองขอ้มลูทาง
สถติ ิเพื+อ
การศกึษาคน้ควา้
และการวจิยัทาง
คณติศาสตร
ศกึษา 
2.สามารถ
ถ่ายทอดความรู้
และเผยแพร่
ผลงานทาง
วชิาการหรอื 
งานวจิยัใน
รปูแบบต่างๆ ได ้
3.สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศได ้
 

1.จดักระบวนการ
เรยีนการสอนที+ให้
นิสติไดว้เิคราะห์
และคดักรอง
ขอ้มลูทางสถติ ิ
เพื+อการศกึษา
คน้ควา้และการ
วจิยัทางคณติ
ศาสตรศกึษา    
โดยการวพิากษ์
และอภปิราย
เกี+ยวกบัความ
สอดคลอ้งของ
ขอ้มลูทางสถติกิบั
งานวจิยัหรอื
กรณศีกึษา 
2.สนบัสนุนให้
นิสติเขา้ร่วมหรอื
จดัประชุมทาง
วชิาการ เพื+อ
ถ่ายทอดความรู้
และเผยแพร่

1.ประเมนิผลจาก
ผลการเรยีนรูใ้น
รายวชิาวธิกีาร
ทางสถติสิาํหรบั
การวจิยัทางคณติ
ศาสตรศกึษาหรอื
รายวชิาการวจิยั
เชงิคุณภาพทาง
คณติศาสตร
ศกึษา 
2.ประเมนิผลจาก
การเขยีนอนุทนิ
ในการเขา้ร่วม
ประชุมทาง
วชิาการ หรอืแบบ
ประเมนิโครงการ
ประชุมทาง
วชิาการ ดา้น
ความสามารถใน
การถ่ายทอด
ความรูแ้ละ
เผยแพร่ผลงาน

 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
5.1มทีกัษะในการ
วเิคราะห ์ 
สงัเคราะหแ์ละคดั
กรองขอ้มลูทาง
สถติ ิเพื+อ
การศกึษาคน้ควา้
และการวจิยัทาง
คณติศาสตร
ศกึษา 
5.2ถ่ายทอด
ความรูแ้ละ
เผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการหรอื 
งานวจิยัใน
รปูแบบต่างๆ ได้
อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
5.3ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศได้
อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

1. จดั
กระบวนการเรยีน
การสอนที+ใหน้ิสติ
ไดว้เิคราะห ์ 
สงัเคราะหแ์ละคดั
กรองขอ้มลูทาง
สถติ ิเพื+อ
การศกึษาคน้ควา้
และการวจิยัทาง
คณติศาสตร
ศกึษา โดยการ
วพิากษ์และ
อภปิรายเกี+ยวกบั
ความสอดคลอ้ง
ของขอ้มลูทาง
สถติกิบังานวจิยั
หรอืกรณศีกึษา   
2.สนบัสนุนให้
นิสติเขา้ร่วมหรอื
จดัประชุมทาง
วชิาการ เพื+อ
ถ่ายทอดความรู้

1.ประเมนิผลจาก
ผลการเรยีนรูใ้น
รายวชิาวธิกีาร
ทางสถติสิาํหรบั
การวจิยัทางคณติ
ศาสตรศกึษาหรอื
รายวชิาการวจิยั
เชงิคุณภาพทาง
คณติศาสตร
ศกึษา 
2.ประเมนิผลจาก
แบบประเมนิ
โครงการจดั
ประชุมทาง
วชิาการดา้น
ความสามารถใน
การถ่ายทอด
ความรูแ้ละ
เผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ 
3. ประเมนิผลจาก
การใชเ้ทคโนโลย ี
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
ตลอดจน
สงัเคราะหเ์พื+อ
การนําไปใชใ้น
สถานการณ์ต่าง 
ๆ เช่น การ
นําเสนอผลงานได้
อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
จดัประสบการณ์
การเรยีนรูท้ี+เน้น
การฝึกทกัษะการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข และ
เทคนิคทางสถติ ิ
รวมทั Uงส่งเสรมิให้
เกดิทกัษะการ
สื+อสารทั Uงการรบั
ฟงั   การพดู และ
การเขยีน 
ระหว่างผูเ้รยีน 
ผูส้อน สงัคมและ
ชุมชน 
 

ของนิสติการ
ประเมนิทกัษะ
การสนทนาทาง
วชิาการของนสิติ
การประเมนิการ
เขยีนทางวชิาการ
ของนิสติ 
เปิดโอกาสให้
นิสติมสีว่นรว่มใน
การประเมนิ
ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข และ
เทคนิคทางสถติ ิ
 

 

ผลงานทาง
วชิาการหรอื
งานวจิยัทาง
คณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร
ศกึษา 
3.สนบัสนุนให้
นิสติศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง หรอื
เสนอแหล่งขอ้มลู
คน้ควา้แต่ละ
รายวชิาผ่านลงิค์
(Links) และใช้
โปรแกรม
สาํเรจ็รปูในการ
วเิคราะหข์อ้มลู
วจิยั 
4.ใหน้ิสติทาํ
ปรญิญานิพนธท์ี+
เน้นการวจิยัดา้น
คณติศาสตร
ศกึษาและ
เผยแพร่บทความ
ที+เป็นส่วนหนึ+ง
ของปรญิญา

ทางวชิาการ 
3.ประเมนิผลจาก
การใชเ้ทคโนโลย ี
ขณะศกึษา
คน้ควา้ของนสิติ
หรอืการใช้
โปรแกรม
สาํเรจ็รปูในการ
วเิคราะหข์อ้มลู
วจิยั 
 

และเผยแพร่
ผลงานทาง
วชิาการหรอื
งานวจิยัทาง
คณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร
ศกึษา 
3. สนบัสนุนให้
นิสติศกึษาคน้ควา้
ดว้ยตนเอง หรอื
เสนอแหล่งขอ้มลู
คน้ควา้แต่ละ
รายวชิาผ่านลงิค ์
(Links) และใช้
โปรแกรม
สาํเรจ็รปูในการ
วเิคราะหข์อ้มลู
วจิยั 
4. ใหน้ิสติทาํ
ปรญิญานิพนธท์ี+
เน้นการวจิยัดา้น
คณติศาสตร
ศกึษาและ
เผยแพร่บทความ
ที+เป็นส่วนหนึ+ง

ขณะศกึษา
คน้ควา้ของนสิติ
หรอืการใช้
โปรแกรม
สาํเรจ็รปูในการ
วเิคราะหข์อ้มลู
วจิยั 
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
นิพนธต์่อ
สาธารณะโดย
คาํนึงถงึ
จรรยาบรรณใน
การวจิยั 

 

ของปรญิญา
นิพนธต์่อ
สาธารณะโดย
คาํนึงถงึ
จรรยาบรรณใน
การวจิยั 

 

ผลการเรียนรู้
ด้านทกัษะ
การจดัการ
เรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
m.C แสดงความ
เชี+ยวชาญในการ
จดัการการเรยีนรู้
ที+มรีปูแบบ
หลากหลาย  
m.f แสดงความ
เชี+ยวชาญในการ
จดัการเรยีนรูด้ว้ย
นวตักรรมที+
เหมาะสมกบั
ความแตกต่าง
ของผูเ้รยีน 
m.F แสดงความ
เชี+ยวชาญในการ
จดัการเรยีนรู้
อย่างบรูณาการ 

จดัใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูผ้่าน
ประสบการณ์ตรง 
ไดแ้ก่ การจดัทาํ
แผนการเรยีนรู ้ 
การจดักจิกรรม
การเรยีนการสอน 
การผลติสื+อ และ
การใชส้ื+อ  การวดั
ประเมนิผล  การ
ปฏบิตักิารสอน
แบบจุลภาค 
(micro teaching)  
การวจิยัในชั Uน
เรยีน  
จดัใหผู้เ้รยีนได้

ใหผู้ม้สี่วนร่วมทุก
ฝา่ย เช่น 
ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ครพูี+
เลีUยง ครปูระจาํ
ชั Uน เพื+อน 
อาจารยน์ิเทศก ์
ประเมนินิสติ ที+
เน้นการประเมนิ
ตามสภาพจรงิ ใน
เรื+องความ 
สามารถในการ
จดัการเรยีนรูท้ี+
หลากหลายและ
ความเป็นคร ู
ประเมนิผลงาน

 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
1.สามารถ
วเิคราะหห์ลกัสตูร
คณติศาสตรก์าร
จดัการเรยีนรู ้ 
การวดัและ
ประเมนิผลการ
เรยีนรู ้ การจดัทาํ
แผนการเรยีนรู้
และการทาํวจิยัใน
ชั Uนเรยีนไดเ้ป็น
อย่างด ี 
2. สามารถ
ประยุกต์หลกัการ
และทฤษฎทีี+
สาํคญัไปใชใ้น
การออกแบบ

1.จดักระบวนการ
เรยีนการสอนที+
เปิดโอกาสใหน้ิสติ
ไดว้เิคราะห์
หลกัสตูร
คณติศาสตร ์ การ
จดัการเรยีนรู ้ 
การวดัและ
ประเมนิ ผลการ
เรยีนรู ้ การจดัทาํ
แผนการเรยีนรู้
และการทาํวจิยัใน
ชั Uนเรยีน โดยการ
ตั Uงประเดน็
อภปิราย พรอ้ม
ทั Uงยกตวัอย่าง

1.ประเมนิผลจาก
แนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติ 
ขณะอภปิราย
เกี+ยวกบัหลกัสตูร
คณติศาสตร ์ การ
จดัการเรยีนรู ้ 
การวดัและ
ประเมนิ ผลการ
เรยีนรู ้ การจดัทาํ
แผนการเรยีนรู้
และการทาํวจิยัใน
ชั Uนเรยีน  โดยการ
สงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิ

 
ไม่มี 
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
เรยีนรูผ้่าน
ประสบการณ์ตรง
ในดา้นการ
ปฏบิตังิานครใูน
สถานศกึษา  การ
ปฏบิตักิารสอน
ระหว่างเรยีนและ
ในสถานศกึษา 
จดัใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูจ้ากผูม้ ี
ประสบการณ์ 
หรอืผูเ้ชี+ยวชาญ
ทางดา้นการสอน 
ผ่านการสงัเกต
การสอน การ
สมัภาษณ์ 
จดัใหผู้เ้รยีนได้
แลกเปลี+ยนเรยีนรู้
จากเพื+อนใน
สถาบนัและต่าง
สถาบนั  
จดัใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูจ้าก
ตน้แบบ เช่น 
ครผููส้อน ครู

นิสติ จาก บนัทกึ
การสอน
ประจาํวนั บนัทกึ
การนิเทศ บนัทกึ
การสงัเกตการ
สอนครพูี+เลีUยง
และเพื+อน  
แผนการจดัการ
เรยีนรู ้
กระบวนการ
ทาํงานวจิยัในชั Uน
เรยีน การทาํแฟ้ม
สะสมงาน สรุปผล
การปฏบิตักิาร
สอนและฝึก
ประสบการณ์ 
รายงานผลการ
จดัการเรยีนรูแ้ละ
การปฏบิตังิานใน
สถานศกึษา 
สงัเกตการสอนใน
ชั Uนเรยีนและ
ประเมนิแบบ
บนัทกึหลงัการ
สอน โดยครพูี+

แผนการจดัการ
เรยีนรู ้ และการ
ทาํวจิยัในชั Uน
เรยีนไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
 

ประสบการณ์ที+ได้
จากการอบรมครู
คณติศาสตร ์ การ
จดัค่าย
คณติศาสตร ์ และ
การทาํวจิยัทาง
คณติศาสตร
ศกึษา  
2. จดักจิกรรม
การเรยีนรูผ้่าน
การฝึกปฏบิตัจิรงิ 
(learning by 
doing) โดยเปิด
โอกาสใหน้ิสติได้
มปีระสบการณ์ใน
การจดัทาํ
แผนการเรยีนรู ้
การฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพีระหว่าง
เรยีนการปฎบิตัิ
การสอนและฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพี ตลอดจน
การทาํวจิยัในชั Uน

ตนเองของนสิติ 
2. ประเมนิผล
จากการจดัทาํ
แผนการเรยีนรู ้
การฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพีระหว่าง
เรยีนการ
ปฏบิตักิารสอน
และฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพี   การทาํ
วจิยัในชั Uนเรยีนใน
สถานศกึษาโดย
ใหผู้ม้สี่วนร่วมทุก
ฝา่ย ไดแ้ก่ 
ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ครพูี+
เลีUยง ครปูระจาํ
ชั Uน เพื+อน 
อาจารยน์ิเทศ 
ร่วมประเมนินสิติ
ในดา้นการจดัการ
เรยีนรู ้
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25A1) 
ประจาํชั Uน ครู
ผูช้่วย ครพูี+เลีUยง 
ครตูน้แบบ  ครู
แกนนํา หรอืครู
แห่งชาต ิ
   จดัใหเ้รยีนรู้
จากประสบการณ์
ตรง เช่น กรณี
ตวัอย่างจาก
หอ้งเรยีน การ
สงัเกตการณ์สอน
แบบต่าง ๆ การ
สมัภาษณ์หรอื
สนทนากบัผูม้ ี
ประสบการณ์ 

เลีUยง อาจารย์
นิเทศก ์ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา และ
เพื+อนนสิติ  
ประเมนิงานวจิยั
ในชั Uนเรยีน  โดย
ครพูี+เลีUยง และ
อาจารยน์ิเทศก ์
ประเมนิการจดั
โครงการทาง
วชิาการของนสิติ 
ประเมนิจากการ
เขยีนอนุทนิดา้น
ทกัษะการจดัการ
เรยีนรูท้ี+ไดร้บัของ
นิสติ 

 

เรยีนใน
สถานศกึษา 
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