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รายละเอียดของหลกัสตูร 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต   
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
 
 
ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
คณะ/สถาบนั/ส านัก    วทิยาศาสตร ์   
 

หมวดท่ี 1  ข้อมลูทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือหลกัสตูร 

 รหสัหลกัสูตร :  25550091104859  
 ชือ่หลกัสูตร 
  ภาษาไทย :  หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์
  ภาษาองักฤษ : Master of Education Program in Mathematics 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย  ชือ่เตม็ :  การศกึษามหาบณัฑติ (คณติศาสตร)์ 
     ชือ่ย่อ  :  กศ.ม. (คณติศาสตร)์ 
 ภาษาองักฤษ ชือ่เตม็ :  Master of Education (Mathematics) 
     ชือ่ย่อ :  M.Ed. (Mathematics) 

3. วิชาเอก / แขนงวิชา  

  –   

4. จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 

 ไม่น้อยกวา่  38  หน่วยกติ 
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5. รปูแบบของหลกัสตูร 

5.1 รปูแบบ 

หลกัสูตรระดบัปรญิญาโท 2 ปี แบบ ก2    

5.2 ภาษาท่ีใช้ 

ภาษาไทย  เอกสารและต าราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.3 การรบัเข้าศึกษา 

รบัผูเ้ขา้ศกึษาชาวไทยและชาวต่างประเทศทีส่ามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน 

   –   

5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้ าเรจ็การศึกษา 

ใหป้รญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์เพยีงสาขาวชิาเดยีว 

6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติัเหน็ชอบหลกัสตูร  

 หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ เป็นหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562   
โดยปรบัปรุงจากหลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร์ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557) 
และจะเริม่ใชห้ลกัสูตรนี้ในภาคการศกึษาที ่1  ของปีการศกึษา 2562 
 ได้รบัอนุมตัิ/ เห็นชอบหลกัสูตรจากคณะกรรมการการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา ในการประชุม 
ครัง้ที ่3/2562   เมื่อวนัที ่ 26  เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562 
 ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสูตรจากสภาวชิาการในการประชมุครัง้ที ่3/2562   เมื่อวนัที ่ 23  เดอืน 
เมษายน  พ.ศ. 2562 
 ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัในการประชมุครัง้ที่ 5/2562   เมือ่วนัที ่ 14 
เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 

 หลกัสูตรมคีวามพรอ้มในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ
ในปีการศกึษา 2563 
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8. อาชีพท่ีประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 

 8.1 ครูและอาจารย ์สาขาวชิาคณติศาสตร์ ในสถานศกึษา 
 8.2 ศกึษานิเทศก ์สาขาวชิาคณติศาสตร ์
 8.3 นกัวจิยัดา้นคณติศาสตรศกึษา 
 8.4 นกัวชิาการศกึษาทัง้ในและนอกสถานศกึษา 
 8.5 อาชพีอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาดา้นคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา 

9. ช่ือ นามสกลุ เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของ
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลกัสตูร 

ล าดบั
ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์
คุณวฒิุการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก (สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 อ.ดร.รุ่งฟ้า  จนัท์จารุภรณ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2536 
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2539 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 2548 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

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

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

3 อ.ดร.ญานิน กองทพิย ์ ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2536 
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2543 
ปร.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 2555 

วทิยาลยัครูพระนครศรอียธุยา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

xxxxxxxxxxxxx 

 

10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน 

 คณะวทิยาศาสตร ์ และบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลกัสตูร 

11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ในศตวรรษที ่21  โลกมกีารเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ทัง้ทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม 
วฒันธรรมและสิง่แวดล้อม  อาทเิช่น กระแสการเปิดเศรษฐกจิเสร ี ความท้าทายของเทคโนโลยใีหม่ๆ 
โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ หรอื เอไอ  (Artificial Intelligence : AI )  เป็นต้น  ซึ่งประเทศไทยเป็น
ประเทศหนึ่งทีป่ระสบปัญหาสภาวะแวดลอ้มและบรบิทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านัน้  ด้วยเหตุนี้
จงึท าให้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของประเทศไทย
ก าหนดกรอบแนวคดิและหลกัการทีส่ าคญัในการพฒันาก าลงัคนเพื่อรองรบัการปรบัเปลีย่นเศรษฐกจิและ
สงัคมที่ประเทศต้องเผชญิในศตวรรษที่ 21 ดงันี้  (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลกัปรชัญาของ
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เศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  (2) คนเป็นศูนย์กลางของ 
การพฒันาอย่างมสี่วนร่วม  (3) การสนบัสนุนและส่งเสรมิแนวคดิการปฏริูปประเทศ  และ (4) การพฒันา
สู่ความมัน่คง มัง่ค ัง่ ยัง่ยนื สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมคีวามสุข   

การพฒันาก าลงัคนของประเทศไทยที่ผ่านมาไม่สอดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนก าลังคนในระดับต่างๆ โดยเฉพาะย่างยิ่งการขาดแคลนก าลังคน 
ด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ รฐับาลพยายามแก้ปัญหานี้โดยมกีารทบทวนการจดัการศกึษา
เพื่อปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงและพฒันาหลกัสูตรในทุกระดบัทุกสถาบนัการศึกษาให้มีความเหมาะสม 
ชดัเจนสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
เพื่อพฒันาเยาวชนของชาตไิปสู่คุณภาพตามมาตรฐานและตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้และมีนโยบาย 
ในการขบัเคล่ือนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  ซึ่งสิง่ที่กระทรวงศกึษาธกิารต้องการเน้น 
คอื มุ่งพฒันาความคิดสร้างสรรค์เพื่อพฒันานวตักรรมการเรียนรู้ผ่านอนิเทอร์เน็ต การสร้าง Smart 
Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทัง้ใช้การศกึษาโดยยึดจงัหวดัเป็นฐาน  
เพื่อให้สงัคมไทยก้าวสู่ Value-based Economy  หรือ "เศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนด้วยนวตักรรม" 
เพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองได้ ลดการน าเขา้และเป็นสงัคมที่แบ่งปัน   มหาวิทยาลยัซึ่งถอืว่า
เป็นหน่วยงานหลกัที่ส าคญัต่อการพฒันาไทยแลนด์ 4.0 ต้องปรบัตวัให้เป็นมหาวิทยาลยั 4.0 โดยมี
บทบาททีส่ าคญั คอื การจดัการศกึษาเพื่อพฒันาคนในชาติ รวมทัง้การวจิยัและพฒันาเพื่อใหเ้กดิความรู้
และนวตักรรมใหม่ๆ ซึ่งทัง้สองส่วนจะส่งผลไปถงึเศรษฐกจิและสงัคม 4.0 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

ในการพฒันาดา้นการศกึษา  ประเทศไทยได้มพีระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2553 ที่ก าหนดให้หน่วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษามกีารปรบัปรุงและด าเนินกจิกรรมปฏริูปการศกึษาตามสาระส าคญัที่ระบุ
ไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  อนัได้แก่ การจดักระบวนการเรยีนรู้ที่เน้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั  การบริหารโดยใช้สถานศกึษาเป็นศูนย์กลาง  การประกนัคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ยกระดบัมาตรฐานการศกึษา  การพฒันาบุคลากรทางการศกึษาอย่างต่อเนื่อง  การระดมทรพัยากรจาก
แหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศกึษา  การส่งเสริมให้มกีารวจิยัและพฒันา  การผลติและการพฒันา
เทคโนโลยเีพื่อการศกึษา และการด าเนินการเพื่อปฏริูปการศกึษา  

เพื่อใหก้ารจดัการศกึษาสอดคลอ้งกบัสงัคมไทยในอนาคต ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา
ได้ก าหนดมาตรฐานการศกึษาของชาต ิกรอบมาตรฐานคุณวุฒกิารอุดมศกึษา พ.ศ. 2552 มาตรฐาน
วชิาชพีทางการศกึษา ขึน้เพื่อเป็นแกนน าและก าหนดแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติจากผลของการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้การศึกษาพฒันาไปสู่ 
การเป็นกลไกเพื่อการพฒันาคน  พฒันาสงัคม  เป็นพลงัขบัเคลื่อนและเป็นภูมคิุ้มกนั  โดยการสร้าง
และพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม  พัฒนาเยาวชนก่อนเข้า  
สู่ตลาดแรงงานให้มีคุณภาพ  พฒันาก าลงัคนให้มีสมรรถนะสูงขึน้  นอกจากนี้ยงัส่งเสริมให้ผูรู้้ปราชญ์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
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และผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์ น าความรู้มาถ่ายทอด จัดการความรู้ ในระดับชุมชนและเสริมสร้าง  
การมสี่วนร่วมของครอบครวั ชมุชน สถาบนัการศกึษา ใหเ้ป็นกลไกในการพฒันาการศกึษา   

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของ
สถาบนั 

12.1  การพฒันาหลกัสตูร 

จากสถานการณ์ทางด้านการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมดงักล่าวขา้งต้นจ าเป็น 
อย่างยิง่ทีต่อ้ง “มีการพฒันาคนด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร”์ ให้มคีุณภาพ คุณธรรม มคีวาม
รอบรู ้และรูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลง  เพื่อเตรยีมทรพัยากรบุคคลให้รองรบัต่อการพฒันาประเทศให้ก้าว
ไปสู่ไทยแลนด ์4.0  โดยเริม่ตน้จากการปลูกฝังและพฒันาคนตัง้แต่การศกึษาขัน้พื้นฐาน  ซึ่งต้องอาศยั
สถาบนัการศึกษาและสถาบนัผลิตครูเป็นกลไกส าคญัในการจัดการศกึษาและพัฒนาหลกัสูตรผลิต 
ครวิูทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์หรอืเปิดโอกาสใหค้รูไดศ้กึษาต่อเพื่อเพิม่พูนความรูใ้นระดบัทีสู่งขึน้ 

ในฐานะทีม่หาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเป็นสถาบนัอุดมศกึษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลติครู
และบุคลากรทางการศึกษาแห่ งหนึ่ งของประ เทศนานกว่า  69 ปี  ภาควิช าคณิตศาสตร์ 
คณะวทิยาศาสตร์ จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้น าด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศกึษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  โดยให้ความส าคัญในการพฒันา “หลักสูตรการศึกษา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์”  เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระ 
ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศกึษา  หลกัสูตรคณิตศาสตร์  แนวการจดัการเรยีนรู้และนวตักรรม 
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์  สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศกึษาในการ
จดัการเรยีนรู้  การใชน้วตักรรมการเรยีนรู้และการวจิยัทางคณิตศาสตร์บนรากฐานคุณธรรมจรยิธรรม  
โดยไดด้ าเนินการเปิดรบันิสติอย่างต่อเนื่อง  และมกีารปรบัปรุงหลกัสูตรอย่างสม ่าเสมอให้เหมาะสมกบั
ความกา้วหน้าของวทิยาการดา้นนี้และสอดคลอ้งกบัสงัคมไทยในอนาคต 

ในปี พ.ศ. 2562  ภาควชิาคณิตศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์  ได้ปรบัปรุงหลกัสูตรการศึกษา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อีกครัง้ เพื่อให้หลกัสูตรสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552  มาตรฐานสภาวชิาชพีวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   และข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559  ตลอดจนมกีจิกรรมการเรยีนรู้ที่ 
บ่มเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core value) SCI ซึ่งได้แก่ Scientific Excellence, 
Corporate and Social Responsibility, International Recognition ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรีนครินทรวโิรฒ อาทิเช่น กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ส าหรบันักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์  
การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น  เพื่อยกระดับคุณภาพมหาบัณฑิตให้ได้รับ 
การพฒันาศกัยภาพดา้นวชิาการและวจิยัสู่ความเป็นมอือาชพีตามบรบิททางสงัคมที่เปลีย่นแปลง ควบคู่
กบัการเสรมิสรา้งความสามารถและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 และไทยแลนด ์4.0 
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12.2  ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

ดงัทีก่ล่าวมาแลว้ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเป็นสถาบนัอุดมศกึษาที่เป็นต้นแบบด้านการ
ผลติครูและบุคลากรทางการศกึษาแห่งหนึ่งของประเทศาเป็นระยะเวลานาน ท าให้ภาควชิาคณิตศาสตร ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้น าด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ที่มีศกัยภาพด้านวชิาการและวจิยั จึงพฒันาหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์เพื่อผลติครูและบุคลากรทางการศกึษาสาขาวชิาคณิตศาสตร์ ที่มคีวามรู้ความ
เขา้ใจเนื้อหาสาระทางคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา  หลกัสูตรคณติศาสตร ์ แนวการจดัการเรยีนรู้
และนวตักรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  สามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร
ศกึษาในการจดัการเรยีนรู้  การใชน้วตักรรมการเรยีนรู้และการวจิยัทางคณิตศาสตร์  โดยด าเนินการ
เปิดรบันิสติอย่างต่อเนื่อง และมกีารปรบัปรุงหลกัสูตรอย่างสม ่าเสมอให้เหมาะสมกบัความก้าวหน้าของ
วทิยาการดา้นนี้  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมไทยในศตวรรษที ่21 และไทยแลนด ์4.0  

13. ความสมัพนัธก์บัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั (ถ้ามี) 

13.1  รายวิชาท่ีคณะ / ภาควิชา / หลกัสตูรอ่ืนเปิดสอนให้ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีรายวิชาในหมวดวิชาพื้นฐาน 
ทางการศกึษาทีน่ิสติในหลกัสูตรนี้ตอ้งเรยีนร่วมกบันิสติในหลกัสูตรอื่นตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยทางบณัฑติวทิยาลยัจะเป็นผูด้ าเนินการประสานงานกบัหน่วยงาน  
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

13.2  รายวิชาท่ีเปิดสอนให้คณะ / ภาควิชา / หลกัสตูรอ่ืน 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ ไม่มรีายวชิาทีก่ าหนดให้นิสติหลกัสูตร
อื่นมาเรยีน 

13.3  การบริหารจดัการ 

มีการบริหารจัดการโดยคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ ท าหน้าที่พจิารณาให้ความเหน็ชอบในการจดัการเรยีนการสอนให้ทนัสมยั มกีารตดิตาม 
และประเมนิผลการด าเนินงานของหลกัสูตรอย่างต่อเนื่อง 
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หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสตูร 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

1.1 ปรชัญา 

การบูรณาการองค์ความรู้คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาบนพื้นฐานการวิจัย 
สู่ความเจรญิงอกงามของการศกึษาดา้นคณติศาสตร ์

1.2 ความส าคญั 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อการพฒันาความคิดของมนุษย์  ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คดิอย่างมเีหตุผล เป็นระบบมแีบบแผน  สามารถวเิคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่าง 
ถีถ่ว้นรอบคอบ ท าใหส้ามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจแก้ปัญหา และน าไปใชใ้นชวีติประจ าวนัได้
อย่างถูกตอ้งและเหมาะสม  คณิตศาสตร์จงึเป็นเครื่องมอืน าไปสู่ความเจรญิ ก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีเศรษฐกจิและสงัคม ตลอดจนเป็นพื้นฐานส าหรบัการศกึษาค้นคว้าวจิยัเกือบทุกประเภท 
ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าความเจรญิก้าวหน้าในวทิยาการเกอืบทุกแขนงต้องอาศยัหลกัการทางคณิตศาสตร์
ทัง้สิ้น เช่น ในทางการแพทย์มีการน าความรู้เรื่องวงรีไปช่วยในการออกแบบเครื่องสลายนิ่ว 
(Extracorporeal shock wave lithotripsy : ESWL)  ในทางวศิวกรรมศาสตร์มีการน าความรู้เรื่อง
พาราโบลาและสมการเชงิอนุพนัธไ์ปชว่ยในการออกแบบสะพานแขวน (Suspension bridge) และมกีาร
น าความรูเ้รื่องตรรกศาสตรไ์ปชว่ยในการออกแบบคอมพวิเตอรด์เีอน็เอ (DNA computers) ที่มอีตัราเรว็
ถงึสบิพนัลา้นครัง้ต่อนาทโีดยใชพ้ลงังานเพยีง 1 ในหมื่นลา้นหรอื 10-10 วตัต ์และสามารถประมวลผลได ้
1 ล้านล้านค าสัง่พร้อมกนั  เพื่อยกระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ จ าเป็นต้องยกระดบั  
“ครูคณิตศาสตร์และผู้ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์” ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเนื้อหาสาระทางคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา  หลกัสูตรคณติศาสตร ์ แนวการจดัการเรยีนรูแ้ละ
การใชน้วตักรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์  สามารถจดัการเรยีนรู้และใชน้วตักรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นครูคณิตศาสตร์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทนัการ
เปลี่ยนแปลง  เพื่อเตรียมนักเรียนให้เป็นเยาวชนไทยให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ 
ไทยแลนด ์4.0 

ในปัจจุบันการพัฒนาครูคณิตศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ยงัไม่สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและการพฒันาด้านเศรษฐกิจ ท าให้เกิดภาวะขาดแคลน
ก าลงัคนในระดบัต่างๆ และขาดแคลนนักวจิยัเพื่อพฒันาเทคโนโลยทีี่เหมาะสมกบัประเทศ  ในฐานะ 
ที่มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศกึษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศกึษาแห่งหนึ่งของประเทศ  แผนกวชิาคณิตศาสตร์  สงักดัคณะวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์ 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (ปัจจุบัน  คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ)  จงึไดเ้ปิด “หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร”์  
ในปี พ.ศ. 2497  โดยมุ่งเน้นผลติมหาบณัฑติสาขาวชิาคณติศาสตรท์ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจในเนื้อหาสาระ
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ทางคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา  หลกัสูตรคณติศาสตร ์ แนวการจดัการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรเ์ป็นอย่างด ี สามารถน าองคค์วามรูท้างคณติศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษาบูรณาการ
ในการจดัการเรยีนรู ้ การใชน้วตักรรมการเรยีนรู้และการวจิยัทางคณติศาสตร์  ซึ่งภาควชิาคณิตศาสตร์
ได้ด าเนินการเปิดรบันิสิตอย่างต่อเนื่อง และมีการปรบัปรุงหลกัสูตรอย่างสม ่าเสมอให้เหมาะสมกบั
ความกา้วหน้าของวทิยาการด้านนี้   สอดคล้องกบัสงัคมไทยในอนาคตและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวฒุกิารอุดมศกึษา พ.ศ. 2552   

ส าหรบัในปี พ.ศ. 2562 ภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ ได้ด าเนินการปรบัปรุง
หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อีกครัง้ เพื่อให้เหมาะสมกบัความก้าวหน้า
ทนัสมัยและสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  มาตรฐาน 
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ผนวกกับการพัฒนา/บ่มเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม  
(Core value) SCI ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  เพื่อยกระดบัคุณภาพ
มหาบณัฑติใหไ้ดร้บัการพฒันาศกัยภาพดา้นวชิาการและวจิยัสู่ความเป็นมอือาชพีตามบรบิททางสงัคม  
ที่เปลี่ยนแปลง ควบคู่ก ับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 
ไทยแลนด ์4.0  โดยยงัมุ่งเน้นผลติมหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเนื้อหาสาระ
ทางคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา  สามารถบูรณาการองคค์วามรู้ทางคณติศาสตร์และคณิตศาสตร
ศกึษาในการจดัการเรยีนรูแ้ละการวจิยัทางคณิตศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีนและสงัคมบนรากฐาน
คุณธรรมจรยิธรรมได้  และเพื่อเปิดโอกาสให้ครูคณิตศาสตร์ที่ปฎิบตัหิน้าที่สอนนักเรยีนและต้องการ
ศึกษาเพิ่มพูนความรู้ระดับปริญญาโทได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

1.3 วตัถปุระสงค ์

เพื่อผลติมหาบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเนื้อหาสาระส าคญัทางคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตร
ศกึษา สามารถบูรณาการองคค์วามรูท้างคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษาในการจดัการเรยีนรู้ การใช้
นวตักรรมการเรยีนรู้และการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษาบนรากฐานคุณธรรมจรยิธรรม  โดยมผีลลพัธ์
การเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 5 ประการ ดงันี้ 

1. วเิคราะหเ์นื้อหาสาระส าคญัทางคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา 
2.  วเิคราะหห์ลกัสูตร แนวจดัการเรยีนรูแ้ละการใชน้วตักรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
3. บูรณาการองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาในการจัดการเรียนรู้

คณติศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21  
4. วเิคราะห์บทความวชิาการและงานวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษาที่เกี่ยวข้องกบัหลกัสูตร  

แนวจดัการเรยีนรูห้รอืการใชน้วตักรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
5. บูรณาการองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศกึษาในการวจิยัเพื่อสร้างสรรค์

แนวการจดัการเรยีนรูห้รอืนวตักรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ส าหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21 
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2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 

แผนพฒันา /  
แผนการเปล่ียนแปลง 

กลยทุธ ์ ตวับ่งช้ี 

1. มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดั 
การเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน 
ทุกปีการศกึษา 
 

1.1 มกีารประเมนิผลการจดัการเรยีน
การสอน 
1.2 มกีารประชุมเพื่อพจิารณา 
แนวทางการพฒันา และปรบัปรุง  
การจดัการเรยีนการสอน 

1.1.1 รายงานผลการเรยีนรูแ้ละ/หรอื 
ผลการจดัการเรยีนการสอน  
(มคอ. 3-7) 
1.1.2 เอกสารการปรบัปรุงการจดั 
การเรยีนการสอน/กลยุทธก์ารสอน  
(มคอ. 3-7) 
1.2.1 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 
1.2.2 รายงานผลการประเมนิ
คุณภาพหลกัสตูร 

2. มกีารพฒันาหลกัสตูร 
ใหม้มีาตรฐานไม่ต ่ากว่ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบับณัฑติศกึษา  
สาขาวชิาคณิตศาสตรท์ีก่ระทรวง 
ศกึษาธกิารก าหนดและสอดคลอ้งกบั
การเปลีย่นแปลงทางการศกึษา และ
ความต้องการของสงัคม 

2.1 มกีารพฒันาหลกัสตูรโดยอาศยั
กรอบแนวคดิของหลกัสตูรสากล  
การเปลีย่นแปลงทางการศกึษา  
และความต้องการของสงัคม 
2.2 มกีารประเมนิและปรบัปรุง 
การด าเนินงานของหลกัสตูรทุกปี
การศกึษา  

2.1.1 เอกสารของหลกัสตูร 
การศกึษามหาบณัฑติ  
สาขาวชิาคณิตศาสตรข์องสถาบนั
อื่นๆ 
2.2.1 รายงานผลการประเมนิ
คุณภาพหลกัสตูร 

3. มกีารพฒันาศกัยภาพของอาจารย ์
ใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง 
ทางการศกึษาและเพิม่พนู
ประสบการณ์ใหม้คีวามหลากหลาย
และลุ่มลกึ 

3.1 ส่งเสรมิใหอ้าจารยม์โีอกาส 
ในการพฒันาความรูใ้นสาขา 
ดว้ยการศกึษาดงูาน เขา้ร่วมอบรม
สมัมนาและประชุมทางวชิาการ
รวมทัง้การบรกิารวชิาการ 
3.2 สนบัสนุนใหอ้าจารยข์อทุนวจิยั
และท าวจิยัในสาขาวชิา 

3.1.1 จ านวนอาจารยท์ีเ่ขา้ร่วมศกึษา
ดงูาน อบรมสมัมนาและประชุม 
ทางวชิาการ จ านวนอาจารย์ 
ทีใ่หบ้รกิารวชิาการ 
3.2.1 จ านวนอาจารยท์ีไ่ดร้บั
ทุนอุดหนุนวจิยัและงบพฒันา
บุคลากร 
3.2.2 จ านวนผลงานวจิยัทีไ่ดร้บั
ตพีมิพใ์นวารสารทีม่มีาตรฐาน 
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หมวดท่ี 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการจดัการศกึษาเป็นการศกึษาระบบทวภิาค คอื ปีการศกึษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศกึษาปกต ิ และหนึ่งภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาการศกึษาไม่น้อยกวา่ 15 สปัดาห ์ 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 

อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษา 
ไม่น้อยกวา่ 8 สปัดาห ์ (เป็นไปตามดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทยีบเคยีงหน่วยกติเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าด้วยการศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

2. การด าเนินการหลกัสตูร 

2.1 วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ด าเนินการเรยีนการสอน ทัง้ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ 

ภาคตน้   เดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม 

ภาคปลาย  เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 

ภาคฤดูรอ้น  เดอืนมถิุนายน – กรกฎาคม 

2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 

คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษาทัว่ไป 
1. มีคุณสมบัติทัว่ไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา 

ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
2. ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีครุศาสตรบณัฑติ  ศกึษาศาสตรบณัฑติและการศกึษา

บณัฑติ ในสาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศกึษา การสอนคณิตศาสตร์ หรอืสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบั
คณติศาสตร ์

3. ผ่านการคดัเลือกเข้าศกึษาในหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 
ตามประกาศของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษาในโครงการ 4+1   
1. เป็นนิสติชัน้ปีที่ 5 หลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ของมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ผีลการเรยีน GPA มากกวา่ 2.75  และคะแนน SWU-SET ระดบั B1  
2. ผ่านการคดัเลือกเข้าศกึษาในหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 

ตามโครงการ 4+1 ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

1. นิสิตแรกเข้าที่ส าเร็จการศึกษาครุศาสตรบณัฑิต  ศกึษาศาสตรบณัฑิตและการศกึษา
บณัฑติ  มคีวามรูพ้ืน้ฐานทางดา้นคณติศาสตร์ไม่เพยีงพอ 

2. นิสติมคีวามรูพ้ืน้ฐานและทกัษะในการอ่าน ฟัง พูด และเขยีนภาษาองักฤษไม่เพยีงพอ 
3. นิสติขาดกระบวนการวเิคราะห์และสงัเคราะห์งานวจิยัทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร

ศกึษาในการสรา้งและพฒันาความรูจ้ากการท างานวจิยั 
4. นิสิตขาดความพร้อมด้านทุนทรพัย์และการบริหารจดัการเวลาเรียน เพราะต้องท างาน

พเิศษระหวา่งการเขา้ศกึษาในหลกัสูตร 
 

2.4 กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากดัของนิสิตในข้อ 2.3 

1. ก าหนดให้นิสิตแรกเข้าที่ส าเร็จการศึกษาครุศาสตรบณัฑิต  ศกึษาศาสตรบณัฑิตและ
การศกึษาบณัฑิต ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์ไม่เพยีงพอให้เข้าเรียนในรายวชิาทางด้าน
คณติศาสตรใ์นระดบัปรญิญาตรเีพิม่เตมิเพื่อปรบัพืน้ความรูใ้หด้ยีิง่ข ึน้เชน่กนั 

2. ส่งเสริมให้นิสิตเรียนภาษาองักฤษเพิ่มเติม และให้นิสิตได้ฝึกการอ่าน ท าความเข้าใจ
ภาษาองักฤษจากการมอบหมายงาน สิง่ตพีมิพท์ีเ่ป็นภาษาองักฤษ รวมทัง้การเขา้ร่วมประชมุวชิาการใน
ระดบันานชาต ิเพื่อฟัง พูด และสื่อสารเป็นภาษาองักฤษ 

3. ก าหนดให้นิสติฝึกการวเิคราะห์และสงัเคราะห์งานวจิยัทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตร
ศกึษาดว้ยตนเอง และขอค าปรกึษาจากอาจารย์ผูส้อนหรอือาจารยใ์นภาควาคณติศาสตร์ 

4. คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและภาควชิา สนับสนุนแหล่งทุนแก่นิสติ  เช่น ทุนผู้ช่วย
สอนหรอืผูช้ว่ยวจิยั ทุนสนบัสนุนการศกึษา  และประชาสมัพนัธแ์หล่งทุนภายนอก/ภายในเพิม่เตมิให้แก่
นิสติอย่างต่อเนื่อง 
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2.5 แผนการรบันิสิตและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 

 จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 
 2562 2563 2564 2565 2566 

ระดบั ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ชัน้ปีท่ี 1 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 
ชัน้ปีท่ี 2 - - 10 15 10 15 10 15 10 15 
รวม 10 15 20 30 20 30 20 30 20 30 
คาดว่า 
จะส าเรจ็
การศึกษา 

- - 10 15 10 15 10 15 10 15 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรบั   (แบบในเวลาราชการ)  
เพื่อใชใ้นการบรหิารหลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์  

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าธรรมเนียมการศกึษาเหมาจ่าย  
1 ปีการศกึษา 
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรบั) 

1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

รวมรายรบั 1,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย  200,000 บาท ตลอดหลกัสูตร  มจี านวนนสิติรบัตามแผน 10 คน 
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2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย   (แบบในเวลาราชการ) 
ใชง้บประมาณของหลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์  

รายการ 
จ านวนชัว่โมงสอน

ต้องไม่เกิน 600 ชัว่โมง 
ค่าตอบแทน
ต่อชัว่โมง 

ค่าใช้จ่ายรวม  
(ชม.สอน x ค่าสอนต่อ ชม.) 

ค่าใช้จ่าย 
ต่อหวันิสิต 

ยอดสะสม 

1. หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน   894,000.00 89,400.00 89,400.00 
1.1 หลกัสตูรภาษาไทย      
1.1.1 ค่าสอนส าหรบัผู้สอนภายใน (เม่ือมีภาะงานเกิน  
35 หน่วยภาระงาน) 

     

ค่าตอบแทนผูส้อน (ภายใน: หน่วยที ่1-10; 900 บาท/ชัว่โมง) 360 900.00 324,000.00 32,400.00 32,400.00 
ค่าตอบแทนผูส้อน (ภายใน: หน่วยที ่11-15; 450 บาท/ชัว่โมง) 120 450.00 54,000.00 5,400.00 37,800.00 
1.1.2 ค่าสอนรายวิชาของส่วนงานอ่ืน      
ค่าตอบแทนผูส้อนเท่ากบั 900 บาท/ชัว่โมง) 90 900.00 81,000.00 8,100.00 45,900.00 
1.1.3 ค่าสอนและค่าคมุสอบส าหรบัอาจารยพิ์เศษ       
ค่าตอบแทนผูส้อน (อ.พเิศษ) เท่ากบั 2,000 บาทต่อชัว่โมง 
(ต้องไม่เกนิ 180 ชัว่โมง) 

30 2,000 60,000.00 6,000.00 51,900.00 

1.2 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ       
ค่าวสัดุประกอบการเรยีนการสอน (ทัง้หลกัสตูร หรอื 
ค่าใชจ้่ายต่อปี x จ านวนปี) 

  130,000.00 13,000.00 64,900.00 

ค่าใชจ้่ายเพื่อการประชาสมัพนัธ ์   10,000.00 1,000.00 65,900.00 
กจิกรรมตามทีร่ะบุในโครงสรา้งหลกัสตูร (เช่น จดัสมัมนา 
ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ ฯลฯ) 

  45,000.00 4,500.00 70,900.00 

ค่าครุภณัฑท์ีใ่ชส้ าหรบันิสติ   90,000.00 9,000.00 79,900.00 
ค่าเดนิทางของผูท้รงคุณวุฒ ิ   100,000.00 10,000.00 89,900.00 
อื่น ๆ แลว้แต่หลกัสตูร   - - 89,900.00 
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2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านัก 22,350.00 111,750.00 
2.1 งบพฒันาหน่วยงาน (ขัน้ต ่ารอ้ยละ 5) 5,587.50 94,987.50 
2.2 งบวจิยัของหน่วยงาน (ขัน้ต ่ารอ้ยละ 5) 5,587.50 100,575.00 
2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรอืค่าสาธารณูปโภค (รอ้ยละ 10 ถ้าม)ี 11,175.00 111,750.00 
3. หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 14,400.00 126,150.00 
หลกัสตูรภาษาไทย (ท าปริญญานิพนธ)์ ค่าธรรมเนียมเกิน 150,000 บาท   
3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ ์(ไม่เกนิ 2,500 บาท/นิสติ 1 คน) 2,500.00 114,250.00 
3.2 กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ ์   
- กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธห์ลกั (ไม่เกนิ 4,000 บาท/ นิสติ 1 คน) 4,000.00 118.250.00 
- กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธร์่วม (ไม่เกนิ 3,000 บาท / นิสติ 1 คน) 3,000.00 121,250.00 
3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์   
- กรรมการผูท้รงคุณวุฒภิายนอก (ไม่เกนิ 3,000 บาท/ นิสติ 1 คน) 3,000.00 124,250.00 
- กรรมการผูท้รงคุณวุฒภิายใน (ไม่เกนิ 1,500 บาท / นิสติ 1 คน) 1,500.00 125,750.00 
3.4 กรรมการตรวจสอบขัน้สดุท้าย (ไม่เกนิ 400 บาท/ นิสติ 1 คน) 400.00 126,150.00 
4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าใช้จ่าย จ านวนปี 33,740.00 159.890.00 
4.1 ค่าส่วนกลางมหาวทิยาลยั (5,450 บาท/ปี) 5,450.00 2 10,900.00 137,050.00 
4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี) 3,000.00 2 6,000.00 143,050.00 
4.3 ค่าธรรมเนียมส านกัคอมพวิเตอร ์(1,040 บาท/ปี) 1,040.00 2 2,080.00 145,130.00 
4.4 ค่าธรรมเนียมบณัฑติวทิยาลยั (7,380 บาท/ปี) 7,380.00 2 14,760.00 159.890.00 
5. หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (20%) 39,975.50 199,862.50 
6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสตูร  200,000.00 
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2.6.3 งบประมาณรายรบั   (แบบนอกเวลาราชการ)   
เพื่อใชใ้นการบรหิารหลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์  

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าธรรมเนียมการศกึษาเหมาจ่าย  
1 ปีการศกึษา 
(ค่าธรรมเนียม/คน/ปี x จ านวนรบั) 

1,875,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 

รวมรายรบั 1,875,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 3,750,000 
หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมเหมาจ่าย  250,000 บาท ตลอดหลกัสูตร  มจี านวนนสิติรบัตามแผน 15 คน 
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2.6.4 ประมาณการค่าใช้จ่าย  (แบบนอกเวลาราชการ)   
ใชง้บประมาณของหลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 

รายการ 
จ านวนชัว่โมงสอน

ต้องไม่เกิน 600 ชัว่โมง 
ค่าตอบแทน
ต่อชัว่โมง 

ค่าใช้จ่ายรวม  
(ชม.สอน x ค่าสอนต่อ ชม.) 

ค่าใช้จ่าย 
ต่อหวันิสิต 

ยอดสะสม 

1. หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน   1,214,000.00 121,400.00 121,400.00 
1.1 หลกัสตูรภาษาไทย      
1.1.1 ค่าสอนส าหรบัผู้สอนภายใน (เม่ือมีภาะงานเกิน 35 
หน่วยภาระงาน) 

     

ค่าตอบแทนผูส้อน (ภายใน: หน่วยที ่1 – 6; 1,500 บาท/ชัว่โมง) 360 1,500.00 540,000.00 54,000.00 54,000.00 
ค่าตอบแทนผูส้อน (ภายใน: หน่วยที ่7 – 15; 750 บาท/ชัว่โมง) 180 750.00 135,000.00 13,500.00 67,500.00 
1.1.3 ค่าสอนและค่าคมุสอบส าหรบัอาจารยพิ์เศษ       
ค่าตอบแทนผูส้อน (อ.พเิศษ) เท่ากบั 2,000 บาทต่อชัว่โมง 
(ต้องไม่เกนิ 180 ชัว่โมง) 

60 2,000 120,000.00 12,000.00 79,500.00 

1.2 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ       
ค่าวสัดุประกอบการเรยีนการสอน (ทัง้หลกัสตูร หรอื 
ค่าใชจ้่ายต่อปี x จ านวนปี) 

  59,000.00 5,900.00 85,400.00 

ค่าใชจ้่ายเพื่อการประชาสมัพนัธ ์   10,000.00 1,000.00 86,400.00 
กจิกรรมตามทีร่ะบุในโครงสรา้งหลกัสตูร (เช่น จดัสมัมนา 
ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ ฯลฯ) 

  200,000.00 20,000.00 106,400.00 

ค่าครุภณัฑท์ีใ่ชส้ าหรบันิสติ   50,000.00 5,000.00 111,400.00 
ค่าเดนิทางของผูท้รงคุณวุฒ ิ   100,000.00 10,000.00 121,400.00 
อื่น ๆ แลว้แต่หลกัสตูร   - - 121,400.00 
2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/ส านัก 30,350.00 151,750.00 
2.1 งบพฒันาหน่วยงาน (ขัน้ต ่ารอ้ยละ 5) 7,587.50 128,987.50 
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2.2 งบวจิยัของหน่วยงาน (ขัน้ต ่ารอ้ยละ 5) 7,587.50 136,575.00 
2.3 ค่าส่วนกลางคณะ หรอืค่าสาธารณูปโภค (รอ้ยละ 10 ถ้าม)ี 15,175.00 151,750.00 
3. หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ 14,400.00 166,150.00 
หลกัสตูรภาษาไทย (ท าปริญญานิพนธ)์ ค่าธรรมเนียมเกิน 150,000 บาท   
3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ ์(ไม่เกนิ 2,500 บาท/นิสติ 1 คน) 2,500.00 154,250.00 
3.2 กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ ์   
- กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธห์ลกั (ไม่เกนิ 4,000 บาท/ นิสติ 1 คน) 4,000.00 158,250.00 
- กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธร์่วม (ไม่เกนิ 3,000 บาท / นิสติ 1 คน) 3,000.00 161,250.00 
3.3 กรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ ์   
- กรรมการผูท้รงคุณวุฒภิายนอก (ไม่เกนิ 3,000 บาท/ นิสติ 1 คน) 3,000.00 164,250.00 
- กรรมการผูท้รงคุณวุฒภิายใน (ไม่เกนิ 1,500 บาท / นิสติ 1 คน) 1,500.00 165,750.00 
3.4 กรรมการตรวจสอบขัน้สดุท้าย (ไม่เกนิ 400 บาท/ นิสติ 1 คน) 400.00 166,150.00 
4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าใช้จ่าย จ านวนปี 33,740.00 199,890.00 
4.1 ค่าส่วนกลางมหาวทิยาลยั (5,450 บาท/ปี) 5,450.00 2 10,900.00 177,050.00 
4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี) 3,000.00 2 6,000.00 183,050.00 
4.3 ค่าธรรมเนียมส านกัคอมพวิเตอร ์(1,040 บาท/ปี) 1,040.00 2 2,080.00 185,130.00 
4.4 ค่าธรรมเนียมบณัฑติวทิยาลยั (7,380 บาท/ปี) 7,380.00 2 14,760.00 199,890.00 
5. หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (20%) 49,972.50 249,862.50 
6. ค่าธรรมเนียมเหมาจ่ายตลอดหลกัสตูร  250,000.00 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชัน้เรยีน 
 แบบทางไกลผา่นสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
 แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอนิเทอรเ์น็ต 
 แบบชัน้เรยีนผสมผสานกบัการเรยีนแบบอเิลก็ทรอนิกส์ (Hybrid Education) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 

การเทยีบโอนหน่วยกติเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าด้วยการศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ก) 
 

3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 

3.1 หลกัสตูร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกวา่  38  หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 
หมวดวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวชิาพืน้ฐานทางการศกึษา  6 
หมวดวชิาบงัคบั   15 
หมวดวชิาเลอืก ไม่น้อยกวา่ 5 
ปรญิญานิพนธ ์  12 

รวม ไม่น้อยกว่า 38 
 
  



 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  หน้า 24 

3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา 

ก าหนดใหเ้รยีน 6 หน่วยกติ ดงันี้ 
พฐ501 ปรชัญาทางการศกึษาเพื่อการพฒันา        3(2-2-5) 
FE501 Philosophy of Education to Development  
พฐ502 การวจิยัและสถติทิางการศกึษา          3(2-2-5) 
FE502 Research and Statistics in Education 
 

2. หมวดวิชาบงัคบั 

ก าหนดใหเ้รยีน 15 หน่วยกติ ดงันี้ 
คษ511 หลกัสูตรและการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์      3(2-2-5) 
ME511 Curriculum and Learning Management in Mathematics  
คษ512 การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์      3(2-2-5) 
ME512 Research for Learning Development in Mathematics 
คณ510 คณติวเิคราะหส์ าหรบัครู           3(2-2-5) 
MA510 Mathematical Analysis for Teachers  
คณ520 พชีคณติส าหรบัคร ู             3(2-2-5) 
MA520 Algebra for Teachers 
คณ530 เรขาคณติส าหรบัครู            3(2-2-5) 
MA530 Geometry for Teachers 
 

3. หมวดวิชาเลือก 

ก าหนดใหเ้รยีนไม่น้อยกวา่  5 หน่วยกติ  โดยเลอืกเรยีนรายวชิาในกลุ่มวชิาคณติศาสตร ์หรอื
กลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษา หรอืกลุม่วชิาสถติ ิ   

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
คณ511 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ            3(3-0-6) 
MA511 Real Analysis  
คณ512 การวเิคราะหเ์ชงิซ้อน           3(3-0-6) 
MA512 Complex Analysis 
คณ513 การวเิคราะหเ์ชงิฟังกช์นั           3(3-0-6) 
MA513  Functional Analysis 
คณ514 การวเิคราะหเ์ชงิฟังกช์นัไม่เชงิเสน้        3(3-0-6) 
MA514 Nonlinear Functional Analysis 
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คณ515 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1           3(3-0-6) 
MA515 Numerical Analysis I 
คณ516 ทฤษฎขีองสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั         3(3-0-6) 
MA516 Theory of Ordinary Differential Equations 
คณ521 ทฤษฎกีรุป               3(3-0-6) 
MA521 Group Theory 
คณ531 เรขาคณติเชงิอนุพนัธ ์           3(3-0-6) 
MA531 Differential Geometry 
คณ541 รากฐานของคณติศาสตร ์           3(3-0-6) 
MA541 Foundations of Mathematics 
คณ550 คณติศาสตรด์สิครตีส าหรบัครู         3(2-2-5) 
MA550 Discrete Mathematics for Teachers 
คณ551 ทฤษฎกีราฟ 1             3(3-0-6) 
MA551  Graph Theory I 
คณ561 ทอพอโลย ี              3(3-0-6) 
MA561 Topology 
คณ571 หวัขอ้คดัเฉพาะทางวจิยัด าเนินการ        3(3-0-6) 
MA571 Selected Topics in Operation Research 
คณ611 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 2           3(3-0-6) 
MA611 Numerical Analysis II 
คณ612 สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ย 1          3(3-0-6) 
MA612 Partial Differential Equations I 
คณ613 สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ย 2           3(3-0-6) 
MA613 Partial Differential Equations II 
คณ621 พชีคณติเชงิเสน้ชัน้สูง           3(3-0-6) 
MA621 Advanced Linear Algebra  
คณ651 ทฤษฎกีราฟ 2             3(3-0-6) 
MA651 Graph Theory II 
 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
คษ551 นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอนคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน   2(1-2-3) 
ME551 Innovation and Technology in Teaching and Learning Mathematics at School Level 
คษ561 การศกึษาพเิศษส าหรบัเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางคณติศาสตร์  2(1-2-3) 
ME561 Special Programs for Mathematically Talented Children 
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กลุ่มวิชาสถิติ 
สถ562 สถติสิ าหรบัการวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา 1       3(2-2-5) 
ST562 Statistics for Research in Mathematics Education I 
สถ661 สถติสิ าหรบัการวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา 2       3(2-2-5) 
ST661 Statistics for Research in Mathematics Education II 
 

4. ปริญญานิพนธ ์

ก าหนดใหเ้รยีน 12 หน่วยกติ 
ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท                12 หน่วยกติ 
GRT691  Master’s Thesis 
 

ความหมายของรหสัวิชา 
1. ความหมายของรหสัตวัอกัษร  

พฐ หรอื FE   หมายถงึ  รายวชิาในหมวดวชิาพืน้ฐานทางการศกึษา  

คณ หรอื MA   หมายถงึ รายวชิาในกลุ่มวชิาคณติศาสตร์ 

คษ หรอื ME   หมายถงึ  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษา 

สถ หรอื ST    หมายถงึ  รายวชิาในกลุ่มวชิาสถติ ิ
 

2. ความหมายของรหสัตวัเลข 

เลขรหสัตวัแรก  หมายถงึ ชัน้ปีทีเ่ปิดสอน 

เลขรหสัตวักลาง  หมายถงึ กลุ่มวชิาในหมวดวชิา  

เลขรหสัตวัสุดทา้ย หมายถงึ ล าดบัรายวชิาในกลุ่มวชิาของเลขรหสัตวักลาง 
 

  3. ความหมายของรหสัตวักลาง ของรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ 

1 หมายถงึ การวเิคราะห ์

2 หมายถงึ พชีคณติ 

3 หมายถงึ เรขาคณติ 

4 หมายถงึ รากฐานคณติศาสตร ์(รวมประวตัศิาสตรค์ณติศาสตร์) 

5 หมายถงึ คณติศาสตรด์สิครตี 

6 หมายถงึ โทโพโลย ี

7 หมายถงึ ตวัแบบทางคณติศาสตร ์

9 หมายถงึ สมัมนา 
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  4. ความหมายของรหสัตวัท้าย ของรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์

0 หมายถงึ รายวชิาส าหรบัครู 
 
  5. ความหมายของรหสัตวักลางของรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

1 หมายถงึ หลกัสูตรและการสอน 

5 หมายถงึ นวตักรรมเทคโนโลย ี

6 หมายถงึ การศกึษาพเิศษ 

9 หมายถงึ ปรญิญานิพนธ ์
 
  6. ความหมายของจ านวนหน่วยกิต 

ตวัเลขตวัที ่1 หมายถงึ จ านวนหน่วยกติรวม 

ตวัเลขตวัที ่2 หมายถงึ จ านวนชัว่โมงทฤษฎตี่อสปัดาห์ 

ตวัเลขตวัที ่3 หมายถงึ จ านวนชัว่โมงปฏบิตัติ่อสปัดาห์ 

ตวัเลขตวัที ่4 หมายถงึ จ านวนชัว่โมงศกึษาดว้ยตนเองต่อสปัดาห์ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีการศึกษาท่ี  1 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 
หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
พฐ501  ปรชัญาทางการศกึษาเพื่อการ

พฒันา 

3 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
พฐ502 การวจิยัและสถติทิางการ

ศกึษา 

3 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาบงัคบั 
คษ511 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู้

คณิตศาสตร ์
คณ520  พชีคณิตส าหรบัคร ู

6 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาบงัคบั 
คษ512 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู้

คณิตศาสตร ์ 
คณ510 คณิตวเิคราะหส์ าหรบัคร ู

6 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า 
 

2 หมวดวิชาเลือก                  ไม่น้อยกว่า 3 

ปริญญานิพนธ ์
   --- 

 ปริญญานิพนธ ์
   --- 

 

รวมจ านวนหน่วยกิต  11 รวมจ านวนหน่วยกิต 12 

 
ปีการศึกษาท่ี  2 

ภาคเรียนท่ี 1 หน่วยกิต ภาคเรียนท่ี 2 หน่วยกิต 
หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
   --- 

0 
 

หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา 
   --- 

0 
 

หมวดวิชาบงัคบั 
คณ530 เรขาคณิตส าหรบัคร ู  

3 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาบงัคบั 
 

0 

หมวดวิชาเลือก 
   --- 

0 หมวดวิชาเลือก 
   --- 

0 

ปริญญานิพนธ ์
ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท              

 
6 

ปริญญานิพนธ ์
ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท              

 
6 

รวมจ านวนหน่วยกิต            ไม่น้อยกว่า 9 รวมจ านวนหน่วยกิต 6 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา 

พฐ501 ปรชัญาทางการศกึษาเพื่อการพฒันา        3(2-2-5) 
FE501 Educational Philosophy for Development  

ท าความเขา้ใจที่มาและธรรมชาตขิองความรู้  ศกึษา วเิคราะห์ วพิากษ์ ปรชัญาและแนวคดิ
ทางการศกึษา ซึ่งสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในเชงิคุณค่าความเป็นครู  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวชิาชพี การสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรู้และการปฏริูปการศกึษาทัง้ในระดบั
สงัคมไทยและสงัคมโลก สมัมนาประเดน็ปัญหาทางการศกึษา กฏหมายและมาตรฐานวชิาชพี
ครู ดว้ยมุมมองทางปรชัญาและสงัคมศาสตร์จากกรณีศกึษาและปัญหาที่เกดิขึน้จรงิในสงัคม 
เพื่อน าไปสู่การปรบัเปลี่ยนฐานคิด สร้างความตระหนักในบทบาทของครูในฐานะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงโดยค านึงถึงศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ของผู้เ รียนและความเป็นสังคม 
พหุวฒันธรรม และสรา้งสรรคค์วามรูเ้พื่อน าพาสงัคมไทยไปสู่การเรยีนรู้ตลอดชีวติ การพึ่งพา
ตนเองและการพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

พฐ502 การวจิยัและสถติทิางการศกึษา          3(2-2-5) 
FE502 Research and Statistics in Education 

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฏ ีมโนทศัน์และวธิวีทิยาของการวจิยั การออกแบบการวจิยัและเลอืกใช้
สถติ ิเทคนิคการสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวจิยั การรวบรวมและจดักระท าขอ้มูล
เพื่อพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาและการจดัการเรยีนรู้ ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห์ วพิากษ์ 
และสงัเคราะห์งานวจิยัทางการศกึษา  ศกึษาสภาพปัญหาเพื่อน าไปสู่การพฒันาขอ้เสนอ
โครงการวจิยั และฝึกปฏบิตัวิเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถติเิชงิบรรยายและสถติเิชงิอนุมานโดยใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ าเรจ็รูป การแปลผลและการเขยีนรายงานการวจิยั  

 

2. หมวดวิชาบงัคบั 

คษ511 หลกัสูตรและการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์      3(2-2-5) 
ME511 Curriculum and Learning Management in Mathematics  

ศกึษาพฒันาการและการพฒันาหลกัสูตรคณิตศาสตร์  วเิคราะห์เนื้อหาสาระและหลกัสูตร
คณิตศาสตร์ระดบัโรงเรียนเพื่อให้สามารถจดัท าหลกัสูตรได้  วเิคราะห์จิตวทิยาการเรยีนรู ้
ศาสตรก์ารสอนและเทคโนโลยดีจิทิลัเพื่อใหส้ามารถจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ จดัการชัน้เรยีน
และสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ส าหรับนักเรียนในศตวรรษที่ 21  วิเคราะห์แนวการวัดและ
ประเมนิผลการเรยีนรูท้ีเ่น้นการพฒันาทางสตปัิญญา องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์  วเิคราะห์แนวคดิและหลกัการบูรณาการการเรยีนรู้ การจดัท า
แผนการจดัการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  และการพฒันาศูนย์การเรยีนในสถานศกึษาที่เน้นทกัษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ปฎิบตัิการออกแบบแผนการจดัการเรียนรู้และกิจกรรม 
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การเรยีนรู้ที่เสรมิสร้างทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และน าไปทดลองน าร่องใชก้บั
นกัเรยีนหรอืกลุ่มเป้าหมาย 

คษ512  การวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์      3(2-2-5)  
ME512  Research for Learning Development in Mathematics 

ศกึษามโนทศัน์และทฤษฎีเกี่ยวกบัการวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  วเิคราะห์และ
วพิากษ์งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัหลกัสูตรและการเรยีนการสอนคณติศาสตร์  สงัเคราะหป์ระเดน็จาก
ผลงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ในการออกแบบและก าหนดประเด็นวิจัย กระบวนการวิจัย  
การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  การแปลผลและสรุปผล  อภิปรายแลกเปลี่ยน
แนวคิดและความรู้ที่ได้จากการศกึษาค้นคว้างานวจิยัหรือรายงานการวจิยัทางการศกึษา   
ปฎบิตักิารเขยีนโครงร่างวจิยั  ก าหนดกรอบแนวคดิและกระบวนการวจิยั  ออกแบบเครื่องมอื
วจิยัและน าไปทดลองน าร่องใชก้บันกัเรยีนหรอืกลุ่มเป้าหมาย 

คณ510 คณติวเิคราะหส์ าหรบัครู            3(2-2-5) 
MA510 Mathematical Analysis for Teachers  

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และความเชือ่มโยงระหว่างทฤษฎีกบัเนื้อหาในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายและอุดมศกึษาในเรื่องลมิติ ความต่อเนื่อง อนุพนัธแ์ละปรพินัธเ์ชงิรมีนัน์ของฟังกช์นั
หนึ่งตวัแปรและหลายตวัแปร ล าดบัและอนุกรมของจ านวนจรงิ 

คณ520 พชีคณติส าหรบัคร ู            3(2-2-5) 
MA520 Algebra for Teachers 

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และความเชือ่มโยงระหว่างทฤษฎีกบัเนื้อหาในระดบัมธัยมศกึษา
และระดบัอุดมศกึษาในเรื่องความรู้เกี่ยวกบัทฤษฎีจ านวน ทฤษฎีกรุป ทฤษฎีรงิ รงิพหุนาม
และฟีลดภ์าคขยาย 

คณ530 เรขาคณติส าหรบัครู            3(2-2-5) 
MA530 Geometry for Teachers 

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และการเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีและเนื้อหาในระดบัมธัยมศกึษา
และระดบัอุดมศกึษาในเรื่องรากฐานของเรขาคณิต การแปลงเชงิเรขาคณิต เรขาคณิตแบบ 
ยุคลคิเกีย่วกบัรูปหลายเหลีย่มและวงกลม การสร้างทางเรขาคณิต ความรู้เกี่ยวกบัเรขาคณิต
โพรเจกทฟี เรขาคณตินอกระบบยุคลคิและทอพอโลยเีชงิเรขาคณติ 
 

3. หมวดวิชาเลือก  

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
คณ511 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ             3(3-0-6) 
MA511 Real Analysis  

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัเมเชอรบ์นเสน้จ านวนจรงิเลอเบกเมเชอรฟั์งกช์นัเมเชอเร
เบลิ ปรพินัธเ์ลอเบกปรภูิมเิชงินอรม์เชงิเสน้ ปรภูิม ิLp ปรภูิมฮิลิเบริต์ 
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คณ512 การวเิคราะหเ์ชงิซ้อน           3(3-0-6) 
MA512 Complex Analysis  

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัฟังกช์นัฮารม์อนิก  อนิทกิรลัปัวซง  ปัญหาดรีคิเลต  การ
ส่งคงรูป  ผลคูณอนนัต ์ การยดืขยายโดเมนของฟังกช์นัวเิคราะห ์

คณ513 การวเิคราะหเ์ชงิฟังกช์นั           3(3-0-6) 
MA513  Functional Analysis 

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี่ยวกบัปริภูมนิอร์มเชงิเส้นและปรภูิมบิานาค  ปริภูมฮิลิเบริ์ต  
ปรภูิม ิLpทฤษฎีบทของแบร์  หลกัการมขีอบเขตอย่างสม ่าเสมอ  ทฤษฎีบทการส่งแบบเปิด  
ทฤษฎบีทฮาหน์ –บานาค  ทอพอโลยอี่อน 

คณ514 การวเิคราะหเ์ชงิฟังกช์นัไม่เชงิเสน้        3(3-0-6) 
MA514 Nonlinear Functional Analysis 

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี่ยวกบัปรภูิมบิานาคและปรภูิมฮิลิเบริ์ตบานาคลมิติ ทฤษฎีบท
จุดตรงึในปรภูิมอิงิระยะทางและปรภูิมฮิลิเบริต์เรขาคณติของปรภูิมบิานาค ทฤษฎบีทการลู่เขา้
ในปรภูิมบิานาค ทฤษฎบีทจุดตรงึในปรภูิมทิอพอโลยเีวกเตอร์ 

คณ515 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1           3(3-0-6) 
MA515 Numerical Analysis I 

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัวธิกีารลู่เขา้และการวเิคราะห์ค่าคลาดเคลื่อนในพชีคณิต
เชงิเสน้การคณนาวธิแีบบตรงส าหรบัระบบเชงิเส้น การแยกของเมทรกิซ์ วธิที าซ ้า โปรแกรม
ของค่าลักษณะเฉพาะ โดยระเบียบวิธีก าลังคิวอาร์แลนค์ซอส และระเบียบวิธีอื่นๆ ค่า
ลกัษณะเฉพาะเอกฐาน ค่าลกัษณะเฉพาะนยัทัว่ไป 

คณ516 ทฤษฎขีองสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั        3(3-0-6) 
MA516 Theory of Ordinary Differential Equations 

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี่ยวกบัทฤษฎีบทการมจีรงิและการมอีนัเดยีว ระบบสมการเชงิ
อนุพนัธเ์ชงิเสน้ การมอีนัเดยีว การปรบัเรยีบ และการขึน้อยู่กบัค่าเงื่อนไขเริม่ต้นของค าตอบ
ของระบบของสมการเชงิอนุพนัธ์สามญั  เมทริกซ์หลกัมูล เมทริกซ์เอกซ์โพเนนเชยีล จุด
เอกญานปรกต ิระบบอสิระบนระนาบ ทฤษฎเีสถยีรภาพ ทฤษฎเีพอรเ์ทอรเ์บชนั 

คณ521 ทฤษฎกีรุป               3(3-0-6) 
MA521 Group Theory 

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี่ยวกบัทฤษฎีของชอร์ดอง-เฮิลแดร์  โซลเอเบลิกรุป  ฟรกีรุป  
อาบเีลยีนกรุป  ทฤษฎบีทครลัชมดิต์ 

คณ531 เรขาคณติเชงิอนุพนัธ ์           3(3-0-6) 
MA531 Differential Geometry 

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี่ยวกบัส่วนโค้งในสามมติ ิ เรขาคณิตในสามมติ ิ แคลคูลสับน
พืน้ผวิ  เรขาคณติของพืน้ผวิในสามมติ ิ คุณสมบตัจิากภายในของพืน้ผวิ 
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คณ541 รากฐานของคณติศาสตร ์          3(3-0-6) 
MA541 Foundations of Mathematics 

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัระเบยีบวธิเีกีย่วกบัสจัพจน์และการวเิคราะห์  ทฤษฎีเซต
และภูมิหลงั  กรุปและความส าคญัของกรุปที่มีต่อพื้นฐานของคณิตศาสตร์ พฒันาการของ
ความคิดเห็นแบบต่างๆ เกี่ยวกับพื้นฐานของคณิตศาสตร์ที่ท าให้เกิดแนวทางใหม่ๆ  
ในการสอนคณติศาสตร์ 

คณ550 คณติศาสตรด์สิครตีส าหรบัครู         3(2-2-5) 
MA550 Discrete Mathematics for Teachers 

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และความเชือ่มโยงระหว่างทฤษฎีกบัเนื้อหาในระดบัมธัยมศกึษา
และระดบัอุดมศกึษาในเรื่อง  หลกัการนับเบื้องต้น ฟังก์ชนัก่อก าเนิด ความสมัพนัธ์เวยีนเกดิ 
หลกัการน าเขา้-ตดัออก ทฤษฎกีราฟเบือ้งตน้และการประยุกต์ 

คณ551 ทฤษฎกีราฟ 1             3(3-0-6) 
MA551 Graph Theory I 

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี่ยวกบัความรู้ในทฤษฎีกราฟ โครงสร้างของกราฟ กราฟและ
กรุป กราฟเคย์เลย์ ต้นไม้และกราฟเชื่อมโยงกราฟและไดกราฟออยเลอเรียนกราฟ 
และไดกราฟแฮมลิโทเนียน กราฟเชงิระนาบ 

คณ561 ทอพอโลย ี              3(3-0-6) 
MA561 Topology 

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี่ยวกบัปริภูมิเชงิทอพอโลยีทัว่ไป ปรภูิมยิ่อย  สมานสณัฐาน  
ปรภูิมผิลคูณ  ปรภูิมผิลหาร  การลู่เขา้ การแยกกนัได ้ ความเชือ่มโยง  ปรภูิมกิระชบั  ปรภูิมิ
เมตรกิ  วถิฮีอโมโทมกิ 

คณ571 หวัขอ้คดัเฉพาะทางวจิยัด าเนินการ        3(3-0-6) 
MA571 Selected Topics in Operation Research 

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี่ยวกบัก าหนดการพลวตัก าหนดการเชงิจ านวนเตม็ ปัญหา
ขา่ยงาน ปัญหาการขนส่ง 

คณ611 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 2           3(3-0-6) 
MA611 Numerical Analysis II 

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัทฤษฎีการประมาณค่าในช่วง การประมาณของฟังก์ชนั 
การวเิคราะหแ์ละการใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิตวัเลขส าหรบัการแกปั้ญหาในสมการเชงิอนุพนัธ์สามญั 
และสมการเชงิอนุพนัธย์่อย ทฤษฎกีารประมาณ 

คณ612 สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ย 1          3(3-0-6) 
MA612 Partial Differential Equations I 

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี่ยวกบัสมการเชงิเส้นอนัดบัหนึ่งและสอง  วธิีการแบ่งชัน้และ
การวเิคราะห์ของค าตอบ  ทฤษฎีของลกัษณะเฉพาะและการแบ่งชัน้ของสมการอนัดบัสอง  
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การมจีรงิ  การมอีนัเดียว  และการแสดงค่าผลเฉลยส าหรบัสมการคลื่น  ปัญหาค่าขอบของ  
ดิริชเลต์และนอยมนัน์  ส าหรบัสมการลาปลาซ  ทฤษฎีศกัย์ในโดเมนสองมิติและสูงกว่า  
ทฤษฎีบทค่ากลางและกฎค่ามากที่สุด  เอกลกัษณ์ของกรีน  ปัญหาค่าขอบค่าเริ่มต้นของ
สมการความร้อนและสมการคลื่น  กฎค่ามากที่สุดของสมการพาราโบลา  วธิีของการขยาย
ฟังกช์นัค่าเจาะจง   อนุกรมฟูเรยีรแ์ละการแปลงฟูเรยีร ์

คณ613 สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ย 2           3(3-0-6) 
MA613 Partial Differential Equations II 

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี่ยวกบัสมการเชงิอนุพนัธ์ย่อยส าหรบัคณิตศาสตร์ประยุกต ์
ปัญหาดริชิเลตแ์ละนอยมนัน์ วธิตีวัแปรเชงิซ้อน ปัญหาเอกพนัธุ์และไม่เอกพนัธุ์ ฟังก์ชนัของ
กรีน วิธีการแปลงแบบอินทิกรลั เทคนิคการแปรผนัทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชนั การกระจาย  
เชงิเสน้ก ากบั การกระจายชัน้ขอบ การประยุกตต์่างๆ 

คณ621 พชีคณติเชงิเสน้ชัน้สูง           3(3-0-6) 
MA621 Advanced Linear Algebra  

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี่ยวกบัปรภูิมิเวกเตอร์ การแปลงเชงิเส้น  เรขาคณิตเชงิเส้น  
พีชคณิตเชงิหลายเส้น  รูปแบบก าลงัสอง  ปริภูมิคู่เสมอ  ค่าลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร ์ 
ลกัษณะเฉพาะ  พหุนามลดทอนไม่ได้และพหุนามเลก็สุดรูปแบบบญัญตัขิองจอร์แดน ปรภูิมิ
ผลคูณภายในขัน้ตอนวกีารตัง้ฉาก และขัน้ตอนวธิกีารกราม-ชมดิต์ ตวัด าเนินการยูนิแทรแีละ
ตวัด าเนินการปรกต ิ

คณ651 ทฤษฎกีราฟ 2             3(3-0-6) 
MA651 Graph Theory II 

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี่ยวกบัการฝังใน การให้สกีราฟ การจบัคู่ การหาตวัประกอบ 
การแยกตวัประกอบ โดมเินชนัของกราฟ 

 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
คษ551 นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ระดบัโรงเรยีน  2(1-2-3) 
ME551 Innovation and Technology in Teaching and Learning Mathematics at School Level 

ศกึษาและวเิคราะหก์ารน าคอมพวิเตอร์ เครื่องค านวณหรอืเทคโนโลยอีื่นๆ มาใชใ้นการเรยีน
การสอนคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีนและการฝึกปฏบิตั ิ

คษ561 การศกึษาพเิศษส าหรบัเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางคณติศาสตร์  2(1-2-3) 
ME561  Special Programs for Mathematically Talented Children 

ศกึษาและวเิคราะห์ลกัษณะเดก็ที่มคีวามสามารถพเิศษทางคณิตศาสตร์การคดัแยกและการ
คดัเลอืก  จุดประสงคข์องหลกัสูตรพเิศษทางคณติศาสตร์ ลกัษณะการเรยีน (การเรยีนเร่ง และ
การเรยีนเสรมิ)  แนวทางการจดัหลกัสูตรพเิศษทางคณติศาสตรแ์ละการประเมนิผล 
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กลุ่มวิชาสถิติ 
สถ562 สถติสิ าหรบัการวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา 1       3(2-2-5) 
ST562 Statistics for Research in Mathematics Education I 

ศกึษาและวเิคราะห์ความหมายของพจน์ทางสถติ ิการเกบ็รวบรวมขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล 
การวางแผนด าเนินการวจิยั การชกัสิ่งตวัอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน  
ทางสถิติ การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบปัจจยัเดียวและแบบหลายปัจจยั การวเิคราะห์
ความแปรปรวนร่วม  การทดสอบไคก าลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห์ 
การถดถอยและสหสมัพนัธเ์ชงิเดยีว การถดถอยโลจสิตกิ  วชิานี้ใหแ้ปลการประเมนิผลค่าสถติิ
จากโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติ ิ

สถ661 สถติสิ าหรบัการวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา 2       3(2-2-5) 
ST661 Statistics for Research in Mathematics Education II 

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี่ยวกบัการวเิคราะห์หลายตวัแปร การวเิคราะห์การถดถอย
พหุคูณ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร การวเิคราะห์ดสิครมิแินนต์ การวเิคราะห์
ตวัประกอบ ตวัแบบสมการโครงสรา้ง การสรา้งตวัแบบและความเทีย่งตรงของตวัแบบ  วชิานี้
เน้นการใชแ้ละการแปลผลของการวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูปทางสถติิ 

 

5. ปริญญานิพนธ ์

ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท                12 หน่วยกติ 
GRT691 Master’s Thesis 
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3.2 ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์

3.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
ล าดบั
ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์
คุณวฒิุการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก (สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 อ.ดร.รุ่งฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, 2536 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, 2539, 
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)์, 2536 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, 2543 
ปร.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 2555 

วทิยาลยัครูพระนครศรอียุธยา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

xxxxxxxxxxxxx 

 

3.2.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
ล าดบั
ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์
คุณวฒิุการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก (สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

1 อ.ดร.รุ่งฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, 2536 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, 2539, 
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)์, 2536 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, 2543 
ปร.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 2555 

วทิยาลยัครูพระนครศรอียุธยา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

xxxxxxxxxxxxx 

4 อ.ดร.สายณัห ์ โสธะโร วท.บ. (คณิตศาสตร)์, 2534  
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, 2537 
Ph.D. (Mathematics), 2550 

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
Curtin University of 
Technology, Australia 

xxxxxxxxxxxxx 

5 ผศ.ดร.ณหทยั   
ฤกษ์ฤทยัรตัน์ 

ค.บ. (คณิตศาสตร)์, 2546, 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, 2549 
วท.ด. (คณิตศาสตร)์, 2554 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 

6 ผศ.ดร.เรอืงวรนิท ์ 
อนิทรวงษ์สราญรกัษ์สกุล 

วท.บ. (คณิตศาสตร)์, 2545 
วท.ม. (คณิตศาสตร)์, 2547 
วท.ด. (คณิตศาสตร)์, 2552 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 

7 อ.ดร.ชริา  ล าดวนหอม กศ.บ. (คณิตศาสตร)์, 2543 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, 2546 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 
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ล าดบั
ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์
คุณวฒิุการศึกษา 

ตร-ีโท-เอก (สาขาวิชา) ปีท่ีจบ 
สถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

เลขประจ าตวั
ประชาชน 

M.A. (Mathematics), 2553 
 
Ph.D. (Mathematics), 2557 

Western Michigan 
University,USA 
Western Michigan 
University,USA 
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4. องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

ไม่ม ี

5. ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หวัขอ้ในการวจิยัต้องเป็นหวัขอ้ทางสาขาวชิาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศกึษาและได้รบั
อนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการท างานวิจัยทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษา 
ทัง้ เชิงทฤษฎีหรือเชิงทดลองต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
ปรญิญานิพนธ ์ โดยแสดงใหเ้หน็ชดัเจนวา่นสิติสามารถประยุกตค์วามรู้ทางคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตร
ศกึษาผา่นกระบวนการวจิยั  สามารถน าผลการวจิยัไปใชใ้นการปรบัปรุงการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ 
พฒันาหลกัสูตรคณติศาสตรห์รอืสรา้งสรรคน์วตักรรมดา้นการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ 
 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นิสติรูจ้กัวเิคราะหค์วามรู้ทางคณติศาสตร ์คณติศาสตรศกึษา และเทคโนโลยทีี่เกี่ยวขอ้งอย่าง
เป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย  สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
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คณติศาสตรพ์ฒันาหลกัสูตรคณติศาสตร์  หรอืสรา้งสรรคน์วตักรรมดา้นการเรยีนการสอนคณติศาสตรใ์ห้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและการพฒันาประเทศ 

5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศกึษาที ่1 ของชัน้ปีที ่2  เป็นตน้ไป 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   

12  หน่วยกติ  

5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 นิสติตอ้งจดัท าปรญิญานิพนธแ์บบเดีย่ว ภายใตก้ารดูแลของอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญา
นิพนธห์ลกั และอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธร์่วม (ถา้ม)ี 

5.5.2 นิสิตต้องเสนอชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์ รายละเอียดของปริญญานิพนธ์และแผน
ด าเนินการตามแบบฟอร์มของบณัฑิตวทิยาลยั (เค้าโครงปริญญานิพนธ์) ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรเพื่อใหไ้ดร้บัความเหน็ชอบโดยทีต่อ้งลงทะเบยีนเรยีนในมหาวทิยาลยัมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 3 ภาค
การศกึษา  และไม่มากกวา่ภาคการศกึษาที ่5 

5.5.3 นิสติต้องเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์หลกั เพื่อให้คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสูตรและบณัฑติวทิยาลยัแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูใ้หค้ าปรกึษาและดูแลนิสติเกีย่วกบัปรญิญานิพนธจ์นกระทัง่
สามารถน าเสนอออกมาในรูปแบบรายงานปริญญานิพนธ์และการน าเสนอผลงานทางวิชาการต่อ
สาธารณะ 

5.5.4 นิสติตอ้งรายงานความกา้วหน้าทุกภาคการศกึษาจนกวา่จะส าเรจ็การศกึษา 
5.5.5 นิสติต้องส่งรายงานปรญิญานิพนธ์และท าการนัดหมายวนัเวลาเพื่อขอสอบปรญิญา

นิพนธ์ (สอบปากเปล่า) โดยมจี านวนเล่มของรายงานเท่ากบัจ านวนกรรมการสอบปรญิญานิพนธ์และ
ตอ้งส่งรายงานปรญิญานิพนธล์่วงหน้าอย่างน้อย 14 วนัก่อนสอบ  

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ก าหนดใหม้กีารสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธก์ารสอบปากเปล่าเกีย่วกบัปรญิญานิพนธ์
ต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 

5.6.2 คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกีย่วกบัปรญิญานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรกึษา
ปริญญานิพนธ์หลกั  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี กรรมการบรหิารหลกัสูตร จ านวน 
1 คน ซึ่งเคยเขา้ประชุมพจิารณาเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ของนิสติและไม่ใช่อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญา
นิพนธห์ลกัและอาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์ร่วมของนิสติและผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั จ านวน  
1 คน โดยเป็นการเสนอของคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและแต่งตัง้จากบณัฑติวทิยาลยั 

คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ มีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาแผนการ
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน และปรญิญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์โดยที่อาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์
หลกัและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ



 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  หน้า 38 

ปริญญานิพนธ์ทัง้นี้กระบวนการประเมินผลการสอบปริญญานิพนธ์จะเป็น ไปตามข้อบังคับของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒวา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559  

5.6.3 ผลงานปรญิญานิพนธจ์ะตอ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรอื
ส่วนหนึ่งของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิง่พมิพ์ทางวชิาการหรอืเอกสารน าเสนอ
ในการประชมุวชิาการ (Proceeding) ซึ่งเป็นทีย่อมรบัในสาขาวชิาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศกึษา หรอื
สาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธก์ารสอนและกิจกรรม 
1. มคีุณธรรม จรยิธรรม ซื่อสตัย ์อดทนและ

เสยีสละเพือ่สงัคม และมจีรรยาบรรณในการ
ท างานวจิยั ไม่บดิเบอืนขอ้มูล 

มกีารสอดแทรกเรือ่งการมคีุณธรรม จรยิธรรม 
ซื่อสตัย ์อดทนและเสยีสละในชัว่โมงการบรรยาย
และการสมัมนา มกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
จรรยาบรรณในการท างานวจิยั 

2. มคีวามรูค้วามสามารถทางดา้นคณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตรศกึษาเป็นอยา่งด ี  

มกีารศกึษาในชัน้เรยีน ปฏบิตักิาร แกโ้จทยปั์ญหา 
การท าวจิยั และศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

3. วเิคราะหง์านวจิยัไดอ้ยา่งมเีหตุผลตามหลกั
วชิาการ 

เน้นการสอนใหน้ิสติรูจ้กัคดิ วเิคราะหแ์บบบูรณา
การ ฝึกทกัษะในการแกไ้ขปัญหา โจทยว์จิยั 

4. มคีวามสามารถในการท างานเป็นทมี  มกีารมอบหมายงานกลุม่  เน้นการอภปิราย  
การน าเสนอ การท ารายงานและท าวจิยัเป็นทมี 

5. มีทักษะการสื่อสารและสร้างสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื่น สามารถเป็นผู้น าหรอืผูต้ามได้ตาม
บรบิททีไ่ดร้บั 

จดัการเรยีนการสอนในรายวชิา และสมัมนา 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. มคีุณธรรมจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณในวชิาชพีและ
การวจิยั 

2. ยอมรบัความคดิเหน็และ
เคารพสทิธิข์องผูอ้ ื่น 

 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอน
ทีก่ระตุน้ใหน้ิสติเหน็คุณค่า
และความส าคญัของการมี
คุณธรรมจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณในวชิาชพีและ
การวจิยั  การมจีติสาธารณะ 
โดยการตัง้ประเดน็อภปิราย
กรณศีกึษาเกีย่วกบัการ
ประกอบอาชพีของครู  และ
การวจิยั  ซึ่งอาจไดม้าจาก
ประสบการณ์ตรง เหตุการณ์

1. ประเมนิผลจากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของนิสติขณะ
อภปิรายกรณศีกึษาเกีย่วกบั
การประกอบอาชพีของครู  
โดยการสงัเกตของอาจารย์
ผูส้อน และการประเมนิ
ตนเองของนิสติ 

2. ประเมนิผลจากพฤตกิรรม
ของนิสติขณะด าเนนิการวจิยั 
โดยการสงัเกตของอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์ และ
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ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
หรอืขา่วสารทีเ่กดิขึน้ในชวีติ
จรงิ และการท าวจิยั 

2. ตัง้ประเดน็อภปิรายเพื่อเปิด
โอกาสใหน้ิสติแสดงความ
คดิเหน็ ยอมรบัความคดิเหน็ 
และเคารพสทิธิข์องผูอ้ ื่น  

การประเมนิตนเองของนิสติ 

2.2 ด้านความรู ้

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระ

หลกัของคณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตรศกึษา 

2. บูรณาการองคค์วามรูท้าง
คณติศาสตรแ์ละคณติศาสตร
ศกึษาในการจดัการเรยีนรู้
คณติศาสตรส์ าหรบันกัเรยีน
ในศตวรรษที ่21 

ก าหนดเนื้อหาสาระดา้นความรู้
ในทุกรายวชิาและใชรู้ปแบบ
การเรยีนการสอนแบบใด
แบบหนึ่งหรอืมากกวา่หนึ่ง
แบบ ดงันี้ 

1. การศกึษาคน้ควา้และ
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

2. การเรยีนรูจ้ากการลงมอื
ปฏบิตัจิรงิ (learning by 
doing) 

3. การสมัมนา (seminar) เพื่อ
แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละ
อภปิรายร่วมกนัจากปัญหา
หรอืกรณศีกึษา 

4. การฟังบรรยายพเิศษจาก
ผูเ้ชีย่วชาญหรอืผูท้รงคุณวฒุิ
ทางคณติศาสตรแ์ละ 
คณติศาสตรศกึษา  

5. การศกึษาดูงาน/การเขา้ร่วม
ประชมุสมัมนา/ประชมุ
วชิาการ ดา้นคณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตรศกึษา 

6. การเรยีนการสอนโดยใชว้จิยั
เป็นฐาน (research base) 

ประเมนิผลจากผลการเรยีนและ
การท างานทีม่อบหมายของ
นิสติแบบใดแบบหนึ่งหรอื
มากกวา่หนึ่งแบบทัง้นี้ข ึน้อยู่
กบัรูปแบบการเรยีนการสอน
ในรายวชิานัน้ๆ ดงันี้ 

1. การสอบขอ้เขยีน  
2. การสอบปฏบิตั ิ 
3. การสมัภาษณ์  
4. การท ารายงาน  
5. การน าเสนอปากเปล่า  
6. การเขยีนอนุทนิ (journal 

writing)   
7. การประเมนิตนเองของนิสติ 
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2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. จดัการปัญหาทางวชิาการ

และวชิาชพีโดยค านึงถงึ
ผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งต่อ
ตนเองและผูอ้ื่น 

2. วเิคราะหบ์ทความวชิาการ
และงานวจิยัทางคณติศาสตร
ศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบั
หลกัสูตร แนวจดัการเรยีนรู้
และการใชน้วตักรรมการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์

3. บูรณาการองคค์วามรูท้าง
คณติศาสตรแ์ละคณติศาสตร
ศกึษาในการวจิยัเพือ่
สรา้งสรรคแ์นวการจดัการ
เรยีนรูห้รอืนวตักรรมการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรส์ าหรบั
นกัเรยีนในศตวรรษที ่21 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอน
ทีเ่ปิดโอกาสใหน้ิสติได้
วเิคราะหปั์ญหาทางวชิาการ 
และวชิาชพี  โดยการตัง้
ประเดน็อภปิราย ซึ่งอาจ
ไดม้าจากประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอืขา่วสารที่
เกดิขึน้ในชวีติจรงิ   

2. สนบัสนุนใหน้ิสติมสี่วนร่วมใน
การเสนอแนวทางแกไ้ข
ปัญหาทางวชิาการ  พรอ้ม
ระบุขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลที่
น ามาใชอ้า้งองิ 

3. จดักระบวนการเรยีนการสอน
ทีเ่ปิดโอกาสใหน้ิสติได้
วเิคราะหบ์ทความวชิาการ
หรอืงานวจิยั โดยการตัง้
ประเดน็อภปิราย  

4. จดัการเรยีนการสอนโดยใช้
วจิยัเป็นฐาน (research 
base)  เพือ่ใหน้สิติบูรณาการ
องคค์วามรูท้างคณติศาสตร์
และคณติศาสตรศกึษาในการ
วจิยัเพื่อสรา้งสรรคแ์นวการ
จดัการเรยีนรูห้รอืนวตักรรม
การเรยีนรูค้ณติศาสตร์
ส าหรบันกัเรยีนในศตวรรษ 
ที ่21 

1. ประเมนิผลจากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของนิสติ ขณะ
อภปิรายเกีย่วกบัปัญหาทาง
วชิาการ  โดยการสงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน และการ
ประเมนิตนเองของนิสติ 

2. ประเมนิผลจากคุณภาพของ
ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูลที่
น ามาใชอ้า้งองิ ขณะมสี่วน
ร่วมในการเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหาทางวชิาการ 

3. ประเมนิผลจากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของนิสติ ขณะ
อภปิรายเกีย่วกบัผลงานทาง
วชิาการหรอืงานวจิยัและการ
น าผลมาใช ้ โดยการสงัเกต
ของอาจารยผ์ูส้อน และการ
ประเมนิตนเองของนิสติ 

4. ประเมนิผลจากโครงรา่ง
งานวจิยัของนสิติ 
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2.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. มสี่วนร่วมในการส่งเสรมิและ

พฒันาแนวการจดัการเรยีนรู้
คณติศาสตรแ์ละการวจิยัทาง
คณติศาสตรศกึษา 

2. มคีวามรบัผดิชอบในการ
ด าเนินงานของตนเองหรอื
ของกลุม่ 

1. สนบัสนุนใหน้ิสติมสี่วนร่วมใน
การเขา้ร่วมหรอืจดัประชมุ
ทางวชิาการ ทีใ่หค้รูและ
บุคลากรทางการศกึษาได้
แลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้น
การเรยีนการสอน
คณติศาสตรแ์ละการวจิยัทาง
คณติศาสตรศกึษา 

2. จดัการเรยีนการสอนโดยใช้
วจิยัเป็นฐาน (research 
base)  เพือ่ใหน้สิติด าเนิน
งานวจิยัของตนเอง 

1. ประเมนิผลจากพฤตกิรรม
ของนิสติ ขณะมสี่วนร่วมใน
การเขา้ร่วมหรอืจดัประชมุ
ทางวชิาการโดยการสงัเกต
ของอาจารยแ์ละอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละ
การประเมนิตนเองของนิสติ 

2. ประเมนิผลจากการเขยีน
อนุทนิของนสิติในการเขา้ร่วม
ประชมุทางวชิาการเกีย่วกบั
ความรูท้ีไ่ดร้บั  

3. ประเมนิความรบัผดิชอบจาก
ผลการเขยีนโครงร่างงานวจิยั
ของนิสติ 

 

2.5 ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. วเิคราะหแ์ละคดักรองขอ้มูล

ทางสถติ ิ เพื่อการศกึษา
คน้ควา้และการวจิยัทางคณติ
ศาสตรศกึษา 

2. ถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่
ผลงานในรูปแบบต่างๆ ได ้

3. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้
 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอน
ทีใ่หน้ิสติไดว้เิคราะห์และคดั
กรองขอ้มูลทางสถติ ิเพือ่
การศกึษาคน้ควา้และการวจิยั
ทางคณติศาสตรศกึษา    
โดยการวพิากษ์และอภปิราย
เกีย่วกบัความสอดคลอ้งของ
ขอ้มูลทางสถติกิบังานวจิยั
หรอืกรณศีกึษา 

2. สนบัสนุนใหน้ิสติเขา้ร่วมหรอื
จดัประชมุทางวชิาการ เพือ่
ถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการหรอื
งานวจิยัทางคณติศาสตรแ์ละ

1. ประเมนิผลจากผลการเรยีนรู้
ในรายวชิาวธิกีารทางสถติิ
ส าหรบัการวจิยัทางคณติ
ศาสตรศกึษาหรอืรายวชิาการ
วจิยัเชงิคุณภาพทางคณติ
ศาสตรศกึษา 

2. ประเมนิผลจากการเขยีน
อนุทนิในการเขา้ร่วมประชมุ
ทางวชิาการ หรอืแบบ
ประเมนิโครงการประชมุทาง
วชิาการ ดา้นความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรูแ้ละ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการ 

3. ประเมนิผลจากการใช้
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ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
คณติศาสตรศกึษา 

3. สนบัสนุนใหน้ิสติศกึษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง หรอืเสนอ
แหล่งขอ้มูลคน้ควา้แต่ละ
รายวชิาผา่นลงิค ์(Links) และ
ใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูปในการ
วเิคราะหข์อ้มูลวจิยั 

4. ใหน้ิสติท าปรญิญานิพนธ ์
ทีเ่น้นการวจิยัดา้นคณติ
ศาสตรศกึษาและเผยแพร่
บทความทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของ
ปรญิญานิพนธต์อ่สาธารณะ
โดยค านงึถงึจรรยาบรรณใน
การวจิยั 

เทคโนโลย ีขณะศกึษา
คน้ควา้ของนิสติหรอืการใช้
โปรแกรมส าเรจ็รูปในการ
วเิคราะหข์อ้มูลวจิยั 

 

 

2.6 ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. วเิคราะหห์ลกัสูตร

คณติศาสตร ์แนวการจดัการ
เรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล
การเรยีนรู ้การจดัท าแผนการ
เรยีนรูแ้ละการใชน้วตักรรม
การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์  

2. ประยุกตห์ลกัการและทฤษฎี
ทีส่ าคญัไปใชใ้นการออกแบบ
กจิกรรมการเรยีนรูห้รอื
แผนการจดัการเรยีนรู ้

1. จดักระบวนการเรยีนการสอน
ทีเ่ปิดโอกาสใหน้ิสติได้
วเิคราะหห์ลกัสูตร
คณติศาสตร ์ การจดัการ
เรยีนรู ้ การวดัและประเมนิ 
ผลการเรยีนรู ้ การจดัท า
แผนการเรยีนรูแ้ละการใช้
นวตักรรมการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์ โดยการตัง้
ประเดน็อภปิราย พรอ้มทัง้
ยกตวัอยา่งประสบการณ์ทีไ่ด้
จากการอบรมครูคณติศาสตร ์ 
การจดัค่ายคณติศาสตร ์ และ
การใชน้วตักรรมการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์  

2. จดักจิกรรมการเรยีนรูผ้า่น

1. ประเมนิผลจากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของนิสติ ขณะ
อภปิรายเกีย่วกบัหลกัสูตร
คณติศาสตร ์ การจดัการ
เรยีนรู ้ การวดัและประเมนิ 
ผลการเรยีนรู ้ การจดัท า
แผนการเรยีนรูก้ารใช้
นวตักรรมการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์ โดยการสงัเกต
ของอาจารยผ์ูส้อน และการ
ประเมนิตนเองของนิสติ 

2. ประเมนิผลจากการจดัท า
แผนการเรยีนรู ้การฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีระหวา่ง
เรยีนการปฏบิตักิารสอนและ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี   
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ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
การฝึกปฏบิตัจิรงิ (learning 
by doing) โดยเปิดโอกาสให้
นิสติไดม้ปีระสบการณ์ในการ
จดัท าแผนการเรยีนรู ้การฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีระหวา่ง
เรยีนการปฎบิตักิารสอนและ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
ตลอดจนการใชน้วตักรรมการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรใ์น
สถานศกึษา 

การใชน้วตักรรมการเรยีนรู้
คณติศาสตรใ์นสถานศกึษา
โดยใหผู้ม้สี่วนร่วมทุกฝ่าย 
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ครูพีเ่ลีย้ง ครูประจ าชัน้ เพื่อน 
อาจารยน์ิเทศก ์ร่วมประเมนิ
นิสติในดา้นการจดัการเรยีนรู ้
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สรปุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร 

มาตรฐานผลการเรียนรู ้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคณุธรรมและ

จริยธรรม 
1.1 มคีุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพีและการวจิยั 
1.2 ยอมรบัความคดิเหน็และเคารพสทิธิข์องผูอ้ ื่น 

2. ด้านความรู ้
 

2.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระหลกัของคณติศาสตร์และคณติศาสตร
ศกึษา  

2.2 บูรณาการองคค์วามรูท้างคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษาในการ
จดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

3.1 จดัการปัญหาทางวชิาการและวชิาชพีโดยค านึงถงึผลกระทบที่
เกีย่วขอ้งต่อตนเองและผูอ้ื่น 

3.2 วเิคราะหบ์ทความวชิาการและงานวจิยัทางคณติศาสตรศกึษาที่
เกีย่วขอ้งกบัหลกัสูตร แนวจดัการเรยีนรูแ้ละการใชน้วตักรรมการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์

3.3 บูรณาการองคค์วามรูท้างคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษาในการ
วจิยัเพื่อสรา้งสรรคแ์นวการจดัการเรยีนรูห้รอืนวตักรรมการเรยีนรู้
คณติศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21 

4. ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

4.1 มสี่วนร่วมในการส่งเสรมิและพฒันาแนวการจดัการเรยีนรู้
คณติศาสตรแ์ละการวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา 

4.2 มคีวามรบัผดิชอบในการด าเนนิงานของตนเองหรอืของกลุ่ม 

5. ด้านทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 วเิคราะหแ์ละคดักรองขอ้มูลทางสถติ ิ เพื่อการศกึษาคน้ควา้และการ
วจิยัทางคณติศาสตรศกึษา 

5.2 ถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่ผลงานในรูปแบบต่างๆ ได ้ 
5.3. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้

6. ด้านทกัษะการจดั 
การเรียนรู้ 

6.1. วเิคราะหห์ลกัสูตรคณติศาสตร ์ แนวการจดัการเรยีนรู ้ การวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ การจดัท าแผนการเรยีนรูแ้ละการใช้
นวตักรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์  

6.2. ประยุกตห์ลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัไปใชใ้นการออกแบบกจิกรรม
การเรยีนรูห้รอืแผนการจดัการเรยีนรู ้
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรบัผดิชอบหลกั  ความรบัผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 
คณุธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทกัษะทางปัญญา 
 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห ์
เชิงตวัเลขการส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ
จดัการ
เรียนรู้ 

  (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) 
พฐ501 ปรชัญาทางการศกึษาเพื่อการพฒันา ●  ●  ●    ●   ● ●  

พฐ502 การวจิยัและสถติทิางการศกึษา ●  ●  ●    ●   ● ●  

คษ511 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ● ● ● ● 
คษ512 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
คณ510 คณิตวเิคราะหส์ าหรบัคร ู ● ● ● ● ● ●   ●  ● ●   
คณ520 พชีคณิตส าหรบัคร ู ● ● ● ● ● ●   ●  ● ●   
คณ530 เรขาคณิตส าหรบัคร ู ● ● ● ● ● ●   ●  ● ●   
คณ511 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ  ● ●  ●    ●   ●   
คณ512 การวเิคราะหเ์ชงิซอ้น  ● ●  ●    ●   ●   
คณ513 การวเิคราะหเ์ชงิฟังกช์นั  ● ●  ●    ●   ●   
คณ514 การวเิคราะหเ์ชงิฟังกช์นัไม่เชงิเสน้  ● ●  ●    ●   ●   
คณ515 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1  ● ●  ●    ●   ●   
คณ516 ทฤษฎขีองสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั  ● ●  ●    ●   ●   
คณ521 ทฤษฎกีรุป  ● ●  ●    ●   ●   
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รายวิชา 
คณุธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ 
 

ทกัษะทางปัญญา 
 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห ์
เชิงตวัเลขการส่ือสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ
จดัการ
เรียนรู้ 

  (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) 
คณ531 เรขาคณิตเชงิอนุพนัธ ์  ● ●  ●    ●   ●   
คณ541 รากฐานของคณิตศาสตร ์  ● ●  ●    ●   ●   
คณ550 คณิตศาสตรด์สิครตีส าหรบัคร ู ●  ● ● ● ●   ●   ●   
คณ551 ทฤษฎกีราฟ 1  ● ●  ●    ●   ●   

คณ561 ทอพอโลย ี  ● ●  ●    ●   ●   

คณ571 หวัขอ้คดัเฉพาะทางวจิยัด าเนินการ  ● ●  ●    ●   ●   

คณ611 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 2  ● ●  ●    ●   ●   

คณ612 สมการเชงิอนุพนัธย์่อย 1  ● ●  ●    ●   ●   

คณ613 สมการเชงิอนุพนัธย์่อย 2  ● ●  ●    ●   ●   

คณ621 พชีคณิตเชงิเสน้ชัน้สงู  ● ●  ●    ●   ●   

คณ651 ทฤษฎกีราฟ 2  ● ●  ●    ●   ●   

คษ551 นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน ●  ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ● ● 

คษ561 การศกึษาพเิศษส าหรบัเดก็ทีม่คีวามสามารถ
พเิศษทางคณิตศาสตร ์  ● ●  ● ● 

  
●  

 
● ●  

สถ562 สถติสิ าหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 1 ●  ●  ● ●   ● ●  ● ●  
สถ661 สถติสิ าหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 2 ●  ●  ● ●   ● ●  ● ●  
ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดท่ี 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา  
ปีพ.ศ. 2559 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนิสิต 

2.1 ก าหนดใหม้กีารทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิใ์นระดบัรายวชิา  โดยใชว้ธิกีารประเมนิจาก
พฤตกิรรม การสมัภาษณ์  แบบสอบถาม  ซึ่งอาจจะเป็นการทวนสอบทีท่ าโดยนิสติ  เพื่อนนิสติอาจารย์
ผูส้อน  และอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

2.2 อาจารยท์ีร่บัผดิชอบรายวชิาเดยีวกนั ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมนิผลร่วมกนัและให้
สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานหลกัสูตรท าการทวนสอบโดยการประชุมตดัสนิผลการเรยีนร่วมกนัผ่านที่
ประชมุคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร 

2.3 ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนิสติ ซึ่งเป็นตามเกณฑ์การประเมนิของ มคอ. 3 ของรายวชิาที่ท าการสอนใน
แต่ละภาคการศกึษา 

2.4 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิใ์นระดบัหลกัสูตร ประเมนิจากสมรรถนะของ
นิสติทีไ่ดร้บัการพฒันาก่อนจบการศกึษา 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 

ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลกัสูตรโดยจะต้องได้ระดบัคะแนนเฉลี่ยไม่ต ่ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเท่า พรอ้มทัง้เสนอวทิยานพินธแ์ละสอบผา่นการสอบปากเปลา่
ข ัน้สุดทา้ยโดยคณะกรรมการทีส่ถาบนัอุดมศกึษานัน้แต่งตัง้และตอ้งเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟังได ้
ผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหนึ่งของวทิยานิพนธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างน้อยไดร้บัการยอมรบัให้
ตพีมิพใ์นวารสารระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิี่มคีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
เรื่อง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการส าหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ หรอืน าเสนอ
ต่อที่ประชุมวชิาการโดยบทความที่น าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบัการตพีิมพ์ในรายงาน
สบืเนื่องจากการประชมุวชิาการ (Proceedings) ในสาขาวชิาคณติศาสตร์ คณิตศาสตรศกึษา หรอืสาขา
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์  และเป็นไปตามข้อบงัคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559  
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หมวดท่ี 6  การพฒันาคณาอาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 จดัให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อแนะน าอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจนโยบาย ปรชัญา 
ปณิธานของสถาบนั หลกัสูตรและวตัถุประสงค์ของการจดัการศกึษา และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์
ระดบับณัฑติศกึษา 

1.3 จดัระบบอาจารยพ์ีเ่ลีย้งส าหรบัอาจารยใ์หม่ เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัโครงสร้างหลกัสูตร
และรายวชิาและการพฒันานิสติเพื่อใหอ้าจารย์ใหม่สามารถให้ค าแนะน านิสติเกี่ยวกบัหลกัสูตรและการ
เรยีนการสอน และการพฒันานิสติไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

1.3 จดัสมัมนาองคค์วามรูใ้หม่ๆ ส าหรบัคณาจารย์ 
 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

2.1.1 ภาควชิาฯ ส่งเสรมิให้อาจารย์เพิม่พูนความรู้และประสบการณ์ในด้านการจดัการ
เรยีนการสอน การพฒันาสื่อการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน การวดัและการประเมนิผล 

2.1.2 ภาควชิาฯ สนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาศกึษาต่อหลงัปริญญาเอกหรอืศกึษาดูงาน
เพื่อเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์ของอาจารยแ์ละน าความรูท้ีไ่ดม้าปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน
การพฒันาสื่อการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอนการวดัและการประเมนิผล 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

2.2.1 มหาวิทยาลัยหรือคณะจัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมี
แผนงานการพฒันาอาจารยท์ีช่ดัเจน มกีารตดิตามและประเมนิผล รวมทัง้การน าผลไปใชใ้นการปรบัปรุง
พฒันาต่อไป 

2.2.2 มหาวิทยาลัยหรือคณะจัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์
สามารถสรา้งผลงานวชิาการในสาขาคณติศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษา และ/หรอืงานสร้างสรรค์อื่นที่มี
คุณภาพและสามารถเผยแพร่ไดท้ัง้ในระดบัชาตแิละนานาชาติ 

2.2.3  มหาวทิยาลยับณัฑติวทิยาลยัหรอืคณะจดัสรรทุนสนบัสนุนใหอ้าจารยท์ าวจิยัเสนอ
ผลงานทางวชิาการ หรอืท าผลงานทีข่อต าแหน่งทางวชิาการเพื่อตอบสนองนโยบายการศกึษาแห่งชาต ิ

2.2.4  มหาวทิยาลยัหรอืคณะส่งเสรมิใหอ้าจารยล์าศกึษาต่อหลงัปรญิญาเอกหรอืศกึษาดู
งานเพื่อเพิม่พูนความรูใ้นสาขาคณติศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษา 
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2.2.5 มหาวทิยาลยับณัฑติวทิยาลยัหรอืคณะจดัสมัมนาระดบัประเทศ/นานาชาตโิดย
สรา้งสมัพนัธภาพกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ รวมทัง้ประเทศใกล้เคยีง เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และ
พฒันาองคค์วามรูใ้นวชิาชพี 
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หมวดท่ี 7  การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

1. การก ากบัมาตรฐาน 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตร อาจารย์ประจ า
หลกัสูตร และคณาจารย์ระดบับณัฑิตศกึษา สาขาวชิาคณิตศาสตร์ ของภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ร่วมวางแผนก าหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตร ภายใต้การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการประจ าคณะวทิยาศาสตร์ ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรที่ประกาศใชแ้ละตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิโดยหลกัสูตรมรีะบบกลไกการบรหิารดงันี้ 

1.1 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ท าหน้าที่พจิารณาให้ความเหน็ชอบการจดัการเรยีนการ
สอน การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความกา้วหน้าในสาขาวชิาคณติศาสตร์ 

1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของ
หลกัสูตรอย่างสม ่าเสมอ 

1.3 คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนระดบัภาควชิา และคณะกรรมการจดัการเรยีนการสอน
ระดบัหลกัสูตร ประชมุพจิารณาการวางระบบผูส้อน และกระบวนการจดัการเรยีนการสอน แล้วน าเสนอ
ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร เพื่อพจิารณาความเหมาะสม 

1.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ก ากบัและตดิตามให้ผูส้อนจดัท า มคอ .3/ มคอ.4 ก่อนการ
เปิดภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

1.5 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ์ให้สอดคล้องกบัสาขาปรชัญา 
วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าของสาขาวชิาคณติศาสตร์ 

1.6 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ก ากบัและตดิตามให้ผูส้อนจดัท า มคอ . 5/ มคอ. 6 ภายใน 
30 วนัหลงัสิน้สุดภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

1.7 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วนัหลงัสิน้สุดภาคการศกึษา 

1.8 ตดิตามประเมนิผลความพงึพอใจของหลกัสตูรและการเรยีนการสอนจากบณัฑติ นิสติชัน้ปี
สุดท้าย นายจ้างผูใ้ช้บณัฑติ อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตร เพื่อน าผลมาปรบัปรุง พฒันาการบรหิาร
หลกัสูตรใหม้คีุณภาพ 

1.9 ด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตร ทุก 5 ปี ตามผลประเมนิหลกัสูตร โดยอาจารย์ นิสติ บณัฑติ 
และผูใ้ชบ้ณัฑติ รวมทัง้มกีารวพิากษ์หลกัสูตรจากผูท้รงคุณวฒุภิายนอก 
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2. บณัฑิต 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาคณติศาสตร ์มุ่งเน้นพฒันาบณัฑติให้เป็นผูม้คีวามรูค้วาม
เขา้ใจแนวคดิทางคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา  แนวการจดัการเรยีนรู้คณิตศาสตร์และนวตักรรม
การเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพ  สามารถจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์ และใชน้วตักรรมการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ  อกีทัง้เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจงานวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษาที่
เกี่ยวขอ้งกบัการเรยีนรู้คณิตศาสตร์และนวตักรรมการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  สามารถค้นควา้และวจิยั
สรา้งสรรคน์วตักรรมการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีนและสงัคมได้  บณัฑติที่จบ
การศกึษามีงานท าในต าแหน่ง อาจารย์ นักวชิาการ นักวจิยั นักวชิาชพีทางด้านคณิตศาสตร์ทัง้ใน
หน่วยงานราชการและเอกชน  นอกจากนี้ในทุกปีการศกึษาที่มบีณัฑติ ทางหลกัสูตรจะท าการประเมนิ
บณัฑติโดยผูใ้ชบ้ณัฑติตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลกัสูตรทัง้ 6 ด้าน เพื่อน าผลการประเมนิมา
วเิคราะห ์และปรบัปรุงการพฒันาหลกัสูตรและบณัฑติต่อไป 

3. นิสิต 

3.1 การรบันิสิต 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ มีระบบการรบันิสิตที่สอดคล้องกับ
นโยบายการรบันิสติของมหาวทิยาลยัและบณัฑติวทิยาลยั  โดยมคีุณสมบตัเิบือ้งตน้ของผูส้มคัรเขา้เรยีน
ในหลกัสูตรและคุณลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคร์ะบุไวอ้ย่างชดัเจนใน มคอ. 2 

3.1.1 ก าหนดเป้าหมายจ านวนรับนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์เปิดรบันิสติจ านวน 20 คน (ตามแผนการรบัของหลกัสูตร) 

3.1.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีารประชมุเพื่อก าหนดเกณฑ์การรบันิสติที่เหมาะสม
กบัหลกัสูตร โดยแผนการศกึษาของหลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ แบบ ก2 
แผนการศกึษาทีเ่น้นการวจิยัโดยท าปรญิญานิพนธแ์ละการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา 

3.1.3 บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ ด าเนินการประกาศรบัสมคัรตาม
เกณฑท์ีก่ าหนด 

3.1.4 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาข้อสอบเฉพาะสาขาและ
ก าหนดเกณฑค์ะแนนการสอบผา่น  

3.1.5 ผูส้มคัรสอบคดัเลอืกเขา้รบัการสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา 
3.1.6 ผูส้มคัรทีม่ผีลการสอบภาษาองักฤษไดต้ามประกาศบณัฑติวทิยาลยัและผ่านการสอบ

ขอ้เขยีน จะมสีทิธิใ์นการสอบสมัภาษณ์วชิาการโดยอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้  
3.1.7 ด าเนินการสอบสมัภาษณ์วชิาการโดยอาจารย์ประจ าหลกัสูตรที่ได้รบัการแต่งตัง้และ

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรประชมุเพื่อสรุปผลการสอบสมัภาษณ์แลว้ส่งผลไปยงับณัฑติวทิยาลยั 
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3.1.8 บณัฑิตวทิยาลยัประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเ์ขา้ศกึษาในหลกัสูตรและให้ด าเนินการรบั
รายงานตวัตามวนัเวลาที่ก าหนด  กรณีที่จ านวนนิสิตที่รายงานตวัไม่ครบตามแผนการรบั จะมีการ
ประกาศรบัเพิม่เตมิในรอบที ่2 และ 3 ตามประกาศการรบัสมคัรของบณัฑติวทิยาลยั 

3.1.9 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีารประชมุเพื่อประเมนิผลการด าเนินงานการรบันิสติ 
เชน่ จ านวนผูส้มคัร จ านวนนิสติทีม่สีทิธิเ์ขา้ศกึษา และหาแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรุงต่อไป 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2.1 หลกัสูตรสนับสนุนให้นิสิตเขา้ร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบณัฑิตศกึษาของ
มหาวทิยาลยัเพื่อรบัฟังขอ้ชีแ้จง ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดต่างๆ การสอบสมทิธภิาพทางภาษา (language 
proficiency)  และเขา้ร่วมการปฐมนิเทศของภาควชิาเพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกบัแผนการศกึษา จ านวน
หน่วยกติ วชิาเลอืก เงื่อนไขในการจบการศกึษา ประชาสมัพนัธ์ทุนการศึกษา พร้อมทัง้มกีารเสนอแนะ
หวัขอ้หรอืแนวทางท าปรญิญานิพนธ์ หากนิสติมีความสนใจในการท าปรญิญานิพนธ์ที่สอดคล้องกบั
งานวจิยัของอาจารยท์า่นใด  นิสติสามารถตดิต่อกบัอาจารยท์่านนัน้ไดท้นัท ี ทัง้นี้เพื่อเตรยีมความพรอ้ม
ในดา้นต่างๆ ทัง้การเรยีน การใชช้วีติ และเป็นประโยชน์ต่อการท าปรญิญานิพนธข์องนิสติ   

3.2.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรพจิารณาผลการเรยีนของนิสติแรกเขา้ 
3.2.3 พจิารณารายวชิาพืน้ฐานทีจ่ าเป็นใหน้ิสติทีม่พีืน้ฐานทางคณิตศาสตร์ไม่เพยีงพอ เพื่อ

เขา้เรยีนเสรมิในรายวชิานัน้  
3.2.4 ประเมนิผลการเรยีนของนิสติตลอดปีการศกึษา พรอ้มทัง้หาแนวทางแกไ้ขเป็นกรณไีป 

3.3 การควบคมุดแูลการให้ค าปรึกษาปริญญานิพนธ ์แก่บณัฑิตศึกษา 

3.3.1 ประธานหลกัสูตรชี้แจงแนวทางการเรียนในระดบับณัฑิตศกึษา ข ัน้ตอนและกรอบ
ระยะเวลาในการท าปริญญานิพนธ์ แนวปฏิบตัใินการตีพิมพ์ผลงานวจิยัเพื่อขอจบการศกึษา และให้
ขอ้มูลเบือ้งตน้เกีย่วกบัขอ้มูลการท าวจิยัของนิสติ เพื่อใหน้ิสติพจิารณากรอบแนวคดิในการท าวจิยั 

3.3.2 หลกัสูตรให้นิสติเลอืกหวัข้อในการท าปริญญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิต และ
ด าเนินการแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ตามขัน้ตอนของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลัย  
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

3.3.3 นิสติเสนอสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธใ์หอ้าจารยป์ระจ าหลกัสูตรพจิารณาและแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ตามก าหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั  
ศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559  

3.3.4 ขณะนิสิตด าเนินการท าปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าที่
ตดิตามความกา้วหน้าและใหค้ าปรกึษาเพื่อแก้ไขขอ้บกพร่องและปัญหา ในทุกภาคการศกึษานิสติต้อง
รายงานผลการด าเนินการอย่างชดัเจนเป็นระยะกบัอาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ ซึ่งในการรายงาน
ความกา้วหน้าจะตอ้งไดผ้า่นความคดิเหน็ของอาจารยท์ีป่รกึษาปริญญานิพนธ ์และประธานหลกัสูตร  
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3.3.5 นิสติประเมินการควบคุมดูแลการให้ค าปรกึษาปรญิญานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปรญิญานิพนธ ์

3.3.6 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้
ค าปรกึษาปรญิญานิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะ เพื่อด าเนินการปรบัปรุงการให้ค าปรกึษา 

3.3.7 เมื่อนิสติมคีวามประสงคจ์ะสอบปากเปล่า จะมกีารแต่งตัง้คณะกรรมการสอบปากเปล่า
เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัศรีนครนิทรวโิรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ .ศ. 2559 
โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และในการสอบปากเปล่าจะต้องมี
ผูท้รงคุณวฒุภิายนอกร่วมพจิารณา  

3.4 การคงอยู่  การส าเรจ็การศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ประชุม ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานด้านการคงอยู่
ของนิสติและการส าเรจ็การศกึษา อย่างสม ่าเสมอ โดย 

3.4.1 จดัท าแผนการติดตามการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ และสอบปากเปล่าปริญญา
นิพนธ ์เพื่อใหก้ารท าปรญิญานิพนธอ์ยู่ในกรอบเวลา 

3.4.2 อาจารย์ที่ปรึกษาปรญิญานิพนธ์ได้มีการเตรียมความพร้อมนิสิตในการน าเสนอเค้า
โครงปรญิญานิพนธ ์โดยใหน้ิสติน าเสนอเคา้โครงปรญิญานิพนธก์บัอาจารย์ที่ปรกึษาปรญิญานิพนธ์และ
อาจารยท์ีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อทดลองประเมนิศกัยภาพ คุณภาพของงานทีน่ าเสนอ 

3.4.3 อาจารยท์ีป่รกึษาปรญิญานิพนธ์หลกั/ร่วม จะต้องก าหนด กวดขนั ในการด าเนินการ
วจิยัใหไ้ดผ้ลการทดลองทีม่คีุณภาพ ไดม้กีารตดิตาม ประเมนิ ผลด าเนินงานวจิยัของนิสติ อยู่เป็นระยะ 
โดยมอบหมายใหท้ าแผนงานวจิยั และน าเสนอความก้าวหน้าของการด าเนินงานวจิยัในการประชุมกลุ่ม
วจิยัย่อยตามระยะเวลาทีเ่หมาะสม 

3.5 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นิสิต 

3.5.1 มรีะบบอาจารยท์ีป่รกึษาดา้นวชิาการ เพื่อท าหน้าทีใ่หค้ าแนะน าและค าปรกึษาในการ
ลงทะเบยีนการเรยีน การร่วมกจิกรรมการปรบัตวัและการพฒันาทกัษะชวีติ 

3.5.2 มอีาจารยท์ีป่รกึษาโครงการในการท ากจิกรรมดา้นการพฒันาศกัยภาพของนิสติ 

3.6 การอทุธรณ์ของนิสิต 

มีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถร้องเรียน /อุทธรณ์เรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่อง
เกีย่วกบัวชิาการ  มกีารก าหนดเป็นกฎระเบยีบและกระบวนการในการพจิารณาค าอุทธรณ์เหล่านัน้โดย
มรีายละเอยีดดงันี้ 

3.6.1 นิสติสามารถยื่นค ารอ้งเพือ่ขออุทธรณ์ในกรณทีีม่ขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการสอบ ผลคะแนน
และวธิกีารประเมนิผล 

3.6.2 จดัชอ่งทางรบัค ารอ้งเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสติ 
3.6.3 จดัตัง้คณะกรรมการในการพจิารณาการอุทธรณ์ของนิสติ (ถา้ม)ี 
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4. อาจารย ์

4.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

การคัดเลือกอาจารย์ใหม่  ให้เ ป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย  
ศรนีครนิทรวโิรฒ  โดยก าหนดใหอ้าจารยใ์หม่ตอ้งมคีุณวฒุทิีส่อดคลอ้งกบัสาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผนการติดตามและทบทวนหลกัสตูร 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร/อาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร อาจารย์ผูส้อน ร่วมกนัวางแผน
ในการจดัการเรยีนการสอน ประเมนิผลและให้ความเหน็ชอบการประเมนิผลทุกรายวชิาผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวขอ้งโดยล าดบัชัน้พร้อมด าเนินการรบัประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร 
ตามแนวทางทีม่หาวทิยาลยัก าหนด โดยใชผ้ลการประเมนิที่ได้เป็นขอ้มูลป้อนกลบัในการปรบัปรุงการ
ด าเนินงานของหลกัสูตรรายปีและปรบัปรุงตามรอบ 5 ปี  ตลอดจนปรกึษาหารอื หาแนวทางที่จะท าให้
บรรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร เพื่อใหส้ามารถผลติบณัฑติตามคุณลกัษณะบณัฑติทีพ่งึประสงค์ 

4.3 การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 

แต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษ โดยพจิารณาคุณวฒุ ิ ประสบการณ์  ความรูค้วามสามารถทีส่อดคลอ้ง
กับรายวิชา  ทัง้นี้ข ึ้นอยู่ก ับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร เรื่องเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

5. หลกัสตูร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

5.1 การออกแบบหลกัสตูรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร 

5.1.1 แต่งตัง้คณะกรรมการร่าง/พฒันาหลกัสูตรเพื่อจดัท าหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552  เพื่อก าหนดปรชัญา วสิยัทศัน์ จุดประสงค์ และโครงร่าง
ของหลกัสูตร 

5.1.2 มีการประชุมคณาจารย์ในสาขาวชิา เพื่อก าหนดรายวิชาในหลักสูตร ค าอธิบาย
รายวชิา ใหม้เีนื้อหาทีท่นัสมยัและและพจิารณาก าหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู ้(curriculum mapping) 

5.1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณา
มาตรฐานผลการเรยีนรู้ (curriculum mapping) ในภาพรวมอกีครัง้เพื่อให้หลกัสูตรครอบคลุม learning 
outcome และจดัแผนการเรยีนร่วมกนั 

5.1.4 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร วเิคราะห์หลกัสูตรเดมิและน าข้อมูลจากการส ารวจ
ความคดิเหน็ของศษิยเ์ก่าและการส ารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ โดยสอบถามถงึคุณลกัษณะของ
บณัฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 6 ด้าน มาประกอบการ
พจิารณาก าหนดรายวชิา สาระรายวชิาในหลกัสูตรและ แผนการเรยีน 
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5.1.5 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ยกร่างหลกัสูตรฉบบัปรบัปรุงใหม่และจดัการวพิากษ์
หลกัสูตรโดยผูท้รงคุณวุฒ ิที่มคีวามเชีย่วชาญในสาขาคณิตศาสตร์ ซึ่งมตีวัแทนจากสภาวชิาชพี/ผูใ้ช้
บณัฑติ เขา้มาร่วมเป็นกรรมการ เพื่อให้ได้ขอ้คดิเหน็ /ขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบัทศิทางการจดัท าหลกัสูตร 
และลกัษณะของรายวชิาที่ทนัสมยั รวมทัง้การจดัการเรียนการสอนที่พฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

5.1.6 เสนอ มคอ.2 ตามล าดบัข ัน้ตอนในมหาวทิยาลยั และส่งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษารบัทราบหลกัสูตร  

5.1.7 เมื่อส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษารบัทราบหลกัสูตร จงึเริม่เปิดการเรยีนการ
สอน และก ากบั ตดิตามการจดัการเรยีนการสอน (มคอ.3-6) 

5.1.8 สรุปผลการด าเนินการประจ าปี (มคอ.7)  
5.1.9 มกีารน าผลการประเมนิ มคอ.7 มาปรบัปรุงพฒันาในปีการศกึษาต่อไป 
5.1.10 ประเมนิความคดิเหน็ของนิสติปีสุดท้ายเกี่ยวกบัหลกัสูตรและความพงึพอใจของผูใ้ช้

บณัฑติและน าผลการประเมนิไปปรบัปรุงหลกัสูตรต่อไป 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  

5.2.1 คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนระดบัภาควิชาและคณะกรรมการจดัการเรยีนการ
สอนระดบัหลกัสูตร จดัท าร่างรายการวชิาตามแผนการศกึษาของนิสติเพื่อให้อาจารย์ประจ าหลกัสูตร
พจิารณาความถูกตอ้ง 

5.2.2 มกีารประชุมคณาจารย์ในสาขาวชิา เพื่อพจิารณาก าหนดผูส้อน ตามความรู้ ความ
เชีย่วชาญในสาขาวชิานัน้ๆ และประสบการณ์การท างานของแต่ละคนให้เหมาะสมกบัสาระรายวชิาที่
ไดร้บัมอบหมาย 

5.2.3 คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนระดบัภาควชิารวบรวมขอ้มูล เพื่อน าเข้าประชุม
ภาควชิาโดยมอีาจารย์ประจ าหลกัสูตรเขา้ร่วมประชุม เพื่อพจิารณาความเหมาะสมอกีครัง้ นอกจากนี้
หลกัสูตรได้มีการเชญิผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหวัข้อ /บาง
รายวชิา ก าหนดใหอ้าจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาจดัท า มคอ.3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศกึษา  

5.2.4 ผูส้อนชีแ้จงแผนการเรยีนและเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลใหน้ิสติทราบในวนัแรกของ
การเรยีนการสอน 

5.3 การก ากบั ติดตาม และตรวจสอบการจดัท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 

5.3.1 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ส่งค าอธบิายรายวชิาและแผนทีแ่สดงการกระจายความ
รบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) ให้อาจารย์ผู้สอน 
เพื่อใหอ้าจารยผ์ูส้อนแต่ละรายวชิาน าไปเป็นขอ้มูลส าหรบัเขยีนจุดประสงคก์ารเรยีนรู้รายวชิาใน มคอ.3 
และมคอ.4 พรอ้มทัง้ก าหนดกจิกรรมการเรยีนรู้ 

http://www.mua.go.th/
http://www.mua.go.th/
http://www.mua.go.th/
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5.3.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผูส้อนจะต้องส่ง มคอ .3 / 
มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศกึษา  

5.3.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ก ากบัใหผู้ส้อนจดัท า มคอ.3 / มคอ.4 
5.3.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ .3 / มคอ.4 ของแต่ละรายวชิา

ในหลกัสูตร เพื่อพจิารณาดูความสอดคล้องตามค าอธบิายรายวชิาที่มอียู่ใน มคอ .2 แล้วจงึน าขอ้มูลขึน้
เผยแพร่กบันิสติ 

5.3.5 หลังจากหมดก าหนดเพิ่มถอนรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะแจ้งต่อ
ภาควชิาเพื่อด าเนินการปิดรายวชิาหากไม่มนีิสติลงทะเบยีนในรายวชิานัน้เพือ่ไม่ใหม้ปัีญหาในการก ากบั
ตดิตาม มคอ.5 / มคอ.6   

5.3.6 ก าหนดให้มกีารประเมนิการสอนโดยนิสติ (ปค.003 / ปค.004) ให้ผู้สอนน าเสนอ
คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรพจิารณาวา่ควรปรบัปรุงรายวชิาหรอืปรบัปรุง มคอ.3/มคอ.4 อย่างไรในปี
การศกึษาถดัไป 

5.4 การควบคมุหวัข้อวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ให้
สอดคล้องกบัสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร ์

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ .ศ. 
2559 

5.5 การแต่งตัง้อาจารยท่ี์ปรึกษาปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
ท่ีมีความเช่ียวชาญสอดคล้องหรือสมัพนัธก์บัหวัข้อปริญญานิพนธ ์

5.5.1 อาจารย์ประจ าหลกัสูตรให้ขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัการท าวจิยั เพื่อให้นิสิตพิจารณา
กรอบแนวคดิในการท าวจิยั รวมถงึงานวจิยัของคณาจารยใ์นภาควชิา  

5.5.2 นิสติเลอืกหวัขอ้ในการท าปรญิญานิพนธต์ามความสนใจของนิสติ 
5.5.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรด าเนินการแต่งตัง้อาจารย์ที่ปรกึษาหลกั /ร่วม ซึ่งต้องมี

คุณสมบตัเิป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559  
5.5.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการสอบเค้าโครงปรญิญา

นิพนธ ์ซึ่งตอ้งมคีุณสมบตัเิป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ .ศ. 
2559  

5.6 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

5.6.1 หลกัสูตรก าหนดวธิกีารประเมนิไวใ้น มคอ.2  
5.6.2 อาจารยผ์ูส้อนพจิารณาน ้าหนักองค์ประกอบในการประเมนิสอดคล้องกบัจุดเน้นของ

รายวชิาใน มคอ.2 
5.6.3 อาจารยผ์ูส้อนรายวชิามกีารก าหนดวธิกีารที่ใชใ้นการประเมนิและเกณฑ์การประเมนิ

ใน มคอ.3 / มคอ.4 ของแต่ละรายวชิา 
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5.6.4 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรพจิารณา มคอ.3 และกลยุทธใ์นการประเมนิผลการเรยีนรู้ของ
รายวชิาตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

5.7 การก ากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร (มคอ.5 มคอ.6 
และ มคอ.7) 

5.7.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีกลไกก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ .5 
ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาคการศกึษา 

5.7.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรก ากบัใหผู้ส้อนจดัท ามคอ.5/มคอ.6 
5.7.3 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตรวจสอบรายงานมคอ.5/มคอ.6 ของแต่ละรายวชิาในหลกัสูตร 

เพื่อพจิารณาดูความสอดคลอ้งตามค าอธบิายรายวชิาทีม่อียู่ใน มคอ.2  
5.7.4 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรมกีารประชมุร่วมกนัเพื่อจดัท ารายงานผลการด าเนินการของ

หลกัสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัปีการศกึษา  และมกีารประเมนิหลกัสูตร 
5.7.5 เสนอทีป่ระชมุภาคพจิารณาเพื่อน าขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุง/พฒันาผลการด าเนินงาน

ต่อไป  

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ส านกัหอสมุดกลาง  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดจ้ดัสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูด้งันี้ 
 หนงัสอื ปรญิญานิพนธ ์วารสาร บทความ สือ่   

เน้ือหา 
ต าราและหนังสือ
ภาษาองักฤษ (เล่ม) 

ต าราและหนังสือ
ภาษาไทย(เล่ม) 

ส่ือ รวม 

คณิตศาสตร ์ 8,579 11,1193 597 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 ี 4,591 9,387 108 14,086 
การศกึษาพเิศษ 261 123 10 394 
ปรญิญานิพนธ์ 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) ส านกับรหิารงานทะเบยีน, Maruey eLibrary, D-Library, 
National Library of Thailand, ThaiManuscripts   

http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/open-access
http://www.dopabook.com:8085/ebook/?booktype=2
http://maruey.2ebook.com/
http://www.digital.nlt.go.th/
http://www.digital.nlt.go.th/
http://www.bl.uk/manuscripts/About.aspx
http://www.bl.uk/manuscripts/About.aspx
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 หนงัสอื/ปรญิญานิพนธอ์เิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่  ABI/INFORM Collection, Sage 
Knowledge, Oxford Scholarship Online (OSO) 

 ฐานขอ้มูล/บทคดัย่อ/การอา้งถงึอเิลก็ทรอนิกส ์ทีบ่อกรบัโดยโครงการพฒันาเครอืข่าย
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัไทย (Thailand Library Integrated System – ThaiLIS) ได้แก่ 
Scopus, Web of Science, Skillsoft Courseware 

 วารสาร/สิ่งพมิพ์ต่อเนื่องอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ACM Digital Library, IEEE/IET 
Electronic Library (IEL), Computers & Applied Sciences Complete   

6.2 ส ารวจความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต์่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้  
6.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมร่วมกนัเพื่อพิจารณาสรุปความต้องการของสิ่ง

สนบัสนุนการเรยีนรู้ที่เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน จากผลการส ารวจความพงึพอใจของนิสติ
และอาจารยต์่อสิง่สนบัสนุนการเรยีนรู ้  

6.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเสนอความต้องการสิง่สนับสนุนการเรยีนรู้ไปยงัฝ่ายแผน
และพฒันาของภาควชิา เพื่อรวบรวมเขา้ทีป่ระชมุภาควชิา 

6.5 ฝ่ายแผนและพฒันาของภาควชิาด าเนินการจดัท าร่างค าของบประมาณประจ าปี ส่งไปยงั
คณะวทิยาศาสตร ์ส าหรบัการจดัซื้อครุภณัฑ ์การปรบัปรุงอาคารสถานที่ และการจดัโครงการสนับสนุน
การเรยีนรู ้โดยผา่นการพจิารณาเหน็ชอบจากที่ประชุมภาควชิา โดยการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตร เพื่อร่วมพิจารณาการจัดล าดบัความจ าเป็นในการด าเนินการเสนอของบประมาณ
ส าหรบัการจดัหาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูต้่างๆ 

6.6 ภาควชิาด าเนินการจดัหาสิง่สนบัสนุนการเรยีนรูท้ีจ่ าเป็นในการจดัการเรยีนการสอน  
6.7 มีการส ารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ในแต่ละปี

การศึกษา เพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงหรือให้
ขอ้เสนอแนะ 
  

http://search.proquest.com/abicomplete
http://sk.sagepub.com/
http://sk.sagepub.com/
http://lib.swu.ac.th/th/index.php/2015-02-02-03-06-11/2015-02-02-06-07-45/oxford-scholarship-online
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=T2L6ImoIgM8D4EL6dFp&preferencesSaved=&highlighted_tab=WOS
http://dl.acm.org/dl.cfm?CFID=43177519&CFTOKEN=68634005
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp
http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/dynhome.jsp
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih
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7. ตวับง่ช้ีผลการด าเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 
ปีท่ี 1 
2562 

ปีท่ี 2 
2563 

ปีท่ี 3 
2564 

ปีท่ี 4 
2565 

ปีท่ี 5 
2566 

(1) อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรอย่างน้อยรอ้ยละ 80  มสี่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผนและทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(2) มรีายละเอยีดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาตหิรอืมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวชิา (ถ้าม)ี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(3) มรีายละเอยีดของรายวชิาและรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวชิา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(4) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สุดปีการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(6) มกีารทวนสอบผลผลสมัฤทธิข์องนิสติตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้
ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของ
รายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(7) มกีารพฒันา/ปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน
หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการด าเนินการ
ทีร่ายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 

_ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถ้าม)ี ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้น
การจดัการเรยีนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/
หรอืวชิาชพีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(10) จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถ้าม)ี ไดร้บัการ
พฒันาวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(11) ระดบัความพงึพอใจของนิสติปีสุดทา้ย/บณัฑติใหม่ทีม่ต่ีอคุณภาพ
หลกัสตูรเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

_ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(12) ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม่เฉลีย่ 
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

_ _ ✓ ✓ ✓ 
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หมวดท่ี 8 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยทุธก์ารสอน 

1.1.1 ประเมนิคุณภาพการเรยีนการสอนรายวชิา โดยนิสติทีล่งทะเบยีนเรยีน 
1.1.2 ประเมนิประสทิธภิาพการสอนจากผลการเรยีนของนิสติ 
1.1.3 ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้ร่วมกจิกรรมการเรยีนการสอนของนิสติทัง้ใน

และนอกชัน้เรยีน 
1.1.4 ประเมนิจากผลงานของนิสติทีไ่ดร้บัมอบหมายในแต่ละรายวชิา 
1.1.5 ประเมนิวธิกีารจดัการเรยีนรู ้โดยคณาจารยผ์ูส้อนในระดบัรายวชิาและสาขาวชิา 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 

1.2.1 นิสติประเมนิอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา โดยใชแ้บบประเมนิคุณภาพการเรยีนการ
สอนของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปค.003 ผา่นระบบออนไลน์ 

1.2.2 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรรายงานผลการประเมินทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์
ผูส้อนและผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร เพื่อใชใ้นการปรบัปรุงกลยุทธก์ารสอนของอาจารยต์่อไป 

1.2.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรรวบรวมผลการประเมนิทกัษะของอาจารย์ในการจดั
กจิกรรมเพื่อพฒันา/ปรบัปรุงทกัษะกลยุทธก์ารสอน 

2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 

2.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

2.2 ประเมนิหลกัสูตรเมื่อครบรอบ 3 ปีการศกึษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมนิการจดัการ
เรียนการสอน การประเมินผลสมัฤทธิข์องนิสิต  การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได ้
(Outcome) 

2.3 ประเมนิความพงึพอใจต่อหลกัสูตรของนิสติ ดุษฎบีณัฑติ และผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติ 
2.4 จดัท าการวจิยัเชงิประเมนิหลกัสูตร เพื่อน าผลไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรุงหลกัสูตร 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 

ก าหนดใหม้คีณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร อย่างน้อย 3 คน โดยมี
ผูท้รงคุณวฒุใินสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนัอย่างน้อย 1 คน ด าเนินการประเมนิผลการด าเนินงานตามตวั
บ่งชี ้(Key Performance Indicators) ในหมวดที ่7 ขอ้ 7 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรด าเนินการในประเดน็ต่างๆ ดงันี้ 
4.1 จดัท ารายงานการประเมนิหลกัสูตรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการในระดบัต่างๆ คณาจารย์

และผูเ้กีย่วขอ้ง 
4.2 จดัประชุม สมัมนา การวางแผนปรบัปรุงหลกัสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการ

ประเมนิเป็นฐานในการปรบัปรุง 
4.3 เชญิผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholders) มสี่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรุง

หลกัสูตรและกลยุทธก์ารสอน 
4.4 ตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีใ้นหมวดที่ 7 ขอ้ 7 จากการประเมนิคุณภาพภายใน

ระดบัหลกัสูตร เพื่อวางแผนปรบัปรุงตามขอ้เสนอของคณะกรรมการประเมนิ 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ วา่ดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  

พ.ศ. 2559 
ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการร่าง/ปรบัปรุงหลกัสูตร 
ภาคผนวก ค  รายงานผลการวพิากษ์หลกัสูตร 
ภาคผนวก ง  รายงานการประเมนิหลกัสูตร (กรณหีลกัสูตรปรบัปรุง) 
ภาคผนวก จ  ประวตัแิละผลงานของอาจารย ์
ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรยีบเทยีบการปรบัปรุงหลกัสูตร 
ภาคผนวก ช   ตารางเปรยีบเทยีบหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์  

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์  
และหลกัสูตรการศกึษาดุษฎบีณัฑติสาขาวชิาคณติศาสตร์ 
ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ภาคผนวก ก  ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการร่าง/ปรบัปรงุ หลกัสตูร 
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลกัสูตร 
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รายงานผลการวิพากษ์หลกัสตูร 

ตามที่ภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  เพื่อวพิากษ์ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ จึงได้ด าเนินการส่ง  
(1) หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  และ (2) 
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (หลกัสูตร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  ไปยงัผูท้รงวฒุทิางคณติศาสตร ์จ านวน 2 ท่าน ดงัรายชือ่ต่อไปนี้ 

1. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เดช  บุญประจกัษ์ 
สังกัดโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

2. ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ทรงชยั  อกัษรคดิ 
สงักดัภาควชิาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 
ผลการวพิากษห์ลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 

2562)  ของผูท้รงคุณวฒุทิัง้สองท่าน มดีงันี้ 

หวัข้อการวิพากษ์ ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒิุ 
การด าเนินการ

ปรบัปรงุ 
เหตุผลในการ 

ไม่ปรบัปรงุแก้ไข 
1. ปรชัญาของหลกัสตูร  เหมาะสม 

 
  

2. ความส าคญัของหลกัสตูร  เหมาะสม 
ควรกล่าวถงึการยกระดบัคุณภาพการ
เรยีนรู ้จ าเป็นตอ้งยกระดบัครแูละผูท้ี่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์

ด าเนินการ
ปรบัปรงุแลว้ 

 

3. วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร เหมาะสม 
น่าจะกล่าวถงึความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัการพฒันาหลกัสูตรดว้ย 

ด าเนินการ
ปรบัปรงุแลว้ 

 

4.  วนั-เวลาในการด าเนินการ
เรยีนการสอน 

เหมาะสม   

5.  คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา   เหมาะสม   
6. โครงสรา้งหลกัสตูร เหมาะสม   
7.  รายวชิาของหมวดวชิาพืน้ฐาน

ทางการศกึษา 
เหมาะสม 

- เน้ือหาทีร่ะบุค่อนขา้งกวา้ง 
- รายวชิาการวจิยัและสถติทิางการ

 เป็นรายวชิา
ส าหรบันิสติ กศ.ม. 

ทุกสาขาวชิา  
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หวัข้อการวิพากษ์ ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคณุวฒิุ 
การด าเนินการ

ปรบัปรงุ 
เหตุผลในการ 

ไม่ปรบัปรงุแก้ไข 
ศกึษา ควรเน้นองคค์วามรูเ้กีย่วกบั
การวจิยัและหลกัการเลอืกใชส้ถติทิี่
เหมาะสม 

8. รายวชิาของหมวดวชิาบงัคบั   เหมาะสม 
ควรมกีารศกึษาแนวโน้มของหลกัสตูร
และการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
ส าหรบัอนาคต 

ด าเนินการ
ปรบัปรงุแลว้ 

 

9. รายวชิาเลอืกของหมวดคณิต
ศาสตรศกึษาและการวจิยั 

เหมาะสม 
 

  

10. รายวชิาเลอืกของหมวด
คณิตศาสตร ์

เหมาะสม   

11. ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิ ไม่ม ี   
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ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลกัสตูร (กรณีหลกัสูตรปรบัปรงุ) 
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

ผลการประเมิน  

เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน  

“ไม่ผ่าน”) 
องคป์ระกอบท่ี 1  การก ากบัมาตรฐาน 
ตวับ่งช้ี 1.1 การบริหารจดัการหลกัสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรท่ีก าหนดโดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารยป์ระจ า
หลกัสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกนิ
กว่า 1 หลกัสตูรไม่ไดแ้ละประจ าหลกัสตูร
ตลอดระยะเวลาทีจ่ดัการศกึษาตามหลกัสตูร
นัน้ 

ผ่าน  

2. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ประจ าหลกัสตูร 

คุณวุฒริะดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรอื
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่าผูช้่วย
ศาสตราจารย ์ในสาขาทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บั
สาขาวชิาทีเ่ปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

3. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

คุณวุฒไิม่ต ่ากว่าปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า 
หรอืด ารงต าแหน่งศาสตราจารยข์ึน้ไป ใน
สาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาทีส่มัพนัธก์นั
จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน  

4. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ผูส้อน 

1. อาจารยป์ระจ าหรอืผูท้รงคุณวฒุภิายนอก
สถาบนั  มคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นั และ 2. มปีระสบการณ์ดา้นการ
สอน และ 3. มปีระสบการณ์ในการท าวจิยัที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา 

ผ่าน  

5.คุณสมบตัขิองอาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธห์ลกั (ก) 
และอาจารยท์ีป่รกึษาการ
คน้ควา้อสิระ (ข) 

1. เป็นอาจารยป์ระจ าทีม่คุีณวุฒปิรญิญาเอก
หรอืด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นั และ 2. มปีระสบการณ์ในการท า
วจิยัทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั
ปรญิญา 

ผ่าน  
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เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 

เหตุผล 
(กรณีผลการด าเนินงาน  

“ไม่ผ่าน”) 
6. คุณสมบตัขิองอาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธร์่วม  
(ถ้าม)ี 

1. เป็นอาจารยป์ระจ าหรอืผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกทีม่คุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นัและ  
2. มปีระสบการณ์ในการท าวจิยัทีไ่ม่ใช่ส่วน
หน่ึงของการศกึษาเพื่อรบัปรญิญา  

ผ่าน  

7. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ผูส้อบวทิยานิพนธ ์  

1. อาจารยป์ระจ าและผูท้รงคุณวุฒภิายนอก
สถาบนั ทีม่คุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า
หรอืด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานัน้หรอืสาขาวชิาที่
สมัพนัธก์นัและ 2. มปีระสบการณ์ในการท า
วจิยัทีไ่ม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศกึษาเพื่อรบั
ปรญิญา  

ผ่าน  

8. การตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงาน
ของผูส้ าเรจ็การศกึษา 

วารสารหรอืสิง่พมิพว์ชิาการทีม่กีรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง(peer review) ซึง่
อยู่ในรปูแบบเอกสาร หรอื สื่ออเิลก็ทรอนิกส์ 

ผ่าน  

9. ภาระงานอาจารยท์ี่
ปรกึษาวทิยานิพนธแ์ละการ
คน้ควา้อสิระในระดบั
บณัฑติศกึษา 

วทิยานิพนธ ์: อาจารย ์1 คน ต่อ นกัศกึษา  
5 คน 

ผ่าน  

10. อาจารยท์ีป่รกึษา
วทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้
อสิระในระดบับณัฑติศกึษามี
ผลงานวจิยัอย่างต่อเน่ืองและ
สม ่าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี ผ่าน  

11. การปรบัปรุงหลกัสตูร
ตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด 

ต้องไม่เกนิ 5 ปี (จะตอ้งปรบัปรงุใหเ้สรจ็และ
อนุมตั/ิใหค้วามเหน็ชอบโดยสภามหาวทิยาลยั/
สถาบนั เพือ่ใหห้ลกัสตูรใชง้านในปีที ่6) หมาย
เหตุ ส าหรบัหลกัสตูร 5 ปี ประกาศใชใ้นปีที ่7 
หรอื หลกัสตูร 6 ปี ประกาศใชใ้นปีที ่8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตวับ่งช้ีท่ี 1.1 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาคณิตศาสตร ์ผ่าน 
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ผลการประเมินรายตวับง่ช้ี 

เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตวัตัง้ ตวัหาร ผลลพัธ ์ คะแนน 
องคป์ระกอบท่ี 2  บณัฑิต    
ตวับ่งชีท้ ี ่ 2.1  คุณภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิ

14.91 3 4.97 4.97 

ตวับ่งชีท้ ี ่2.2 ผลงานของนิสติและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโท   ที่
ไดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

3.2 4 32 4 

องคป์ระกอบท่ี 3  นิสิต  3 
ตวับ่งชีท้ ี ่ 3.1  การรบันิสติ     3 3 
ตวับ่งชีท้ ี ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานิสติ   3 3 
ตวับ่งชีท้ ี ่ 3.3  ผลทีเ่กดิกบันิสติ    3 3 
องคป์ระกอบท่ี 4  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 3.44 
ตวับ่งชีท้ ี ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร    3 3 
ตวับ่งชีท้ ี ่ 4.2  คุณภาพอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร     3.33 
    ประเด็นที่ 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลกัสูตรทีม่คุีณวุฒปิรญิญาเอก 5 5 100 5 
    ประเดน็ที ่4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วชิาการ 

0 5 0 0 

     ประเดน็ที ่4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 4 5 80 5 
    ประเดน็ที ่4.2.4 จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรปรญิญา
เอกทีไ่ดร้บั 
การอา้งองิในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตต่ิอจ านวนอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร (เฉพาะปรญิญาเอก) 

    

ตวับ่งชีท้ ี ่ 4.3  ผลทีเ่กดิกบัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร    4 4 
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.5 
ตวับ่งชีท้ ี ่ 5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร    3 3 
ตวับ่งชีท้ ี ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน   3 3 
ตวับ่งชีท้ ี ่ 5.3 การประเมนิผูเ้รยีน     3 3 
ตวับ่งชีท้ ี ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

  100 5 

องคป์ระกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 4 
ตวับ่งชีท้ ี ่6.1 สิง่สนับสนุนการเรยีนรู ้   4 4 

คะแนนเฉล่ียตวับ่งช้ี องคป์ระกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน 13 ตวับง่ช้ี) ตวัตัง้ 46.3 
        ตวับง่ช้ี 13 
    คะแนน 3.56 
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ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
เหตุผล 

(กรณีผลการด าเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลกัสตูร 
ผ่าน  

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแิห่งชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวุฒสิาขา / สาขาวชิา 
(ถ้าม)ี 

ผ่าน  

3 มรีายละเอยีดของรายวชิา และรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และมคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

ผ่าน  

4 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ภ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 
และมคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สุดภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

ผ่าน  

5 จดัท ารายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนัหลงัสิน้สุดปีการศกึษา 

ผ่าน  

6 มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของ
รายวชิาทีเ่ปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

ผ่าน แต่การด าเนินการยงัไม่สมบูรณ์ มี
เฉพาะการทวนเกรดจากภายใน
สาขาฯเท่านัน้ 

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน 
หรอื การประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีทีแ่ลว้ 

ผ่าน  

8 อาจารยใ์หม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าดา้น
การจดัการเรยีนการสอน 

-  

9 อาจารยป์ระจ าทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้ 

ผ่าน  

1
0 

จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถ้าม)ี ได้รบัการพฒันา
วชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

- หลกัสตูรไม่มบุีคลากรสนบัสนุน
การเรยีนการสอน 

1
1 

ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสุดทา้ย / บณัฑติใหม่ทีม่ต่ีอ
คุณภาพหลกัสตูร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผ่าน  

1
2 

ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติทีม่ต่ีอบณัฑติใหม่ เฉลีย่ไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผ่าน  

รวมตวับ่งช้ีในปีน้ี 10    ตวับ่งช้ี 
จ านวนตวับ่งชีในปีน้ีท่ีด าเนินการผ่าน 10    ตวับ่งช้ี 

ร้อยละของตวับ่งช้ีทัง้หมดในปีน้ี 100 
หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์มีการด าเนินงานร้อยละ 100 ของตวับง่ช้ีผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ 



 
 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  หน้า 101 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
 
 
  



 
 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  หน้า 102 

 

ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 

 
 ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   รุ่งฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ 
 ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Rungfa  Janjaruporn 
 ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ท่ีท างาน  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 และสถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา  

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

 

ความเช่ียวชาญ 

ด้านคณิตศาสตร ์  
  แคลคูลสั  ทฤษฎเีซต  ทฤษฎจี านวน  พชีคณตินามธรรม  คณติศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา  
ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
 การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ทีเ่สรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์  การวดัและ
ประเมนิผลทีค่ านึงถงึทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ของนักเรยีน  การออกแบบและ
เขยีนแผนการจดัการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ที่เสรมิสร้างทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
การจดัท าค่ายคณิตศาสตร์ส าหรบันักเรยีนห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร์  การจดัท าโครงงาน
คณติศาสตร ์ การท าวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา  และการท าวจิยัในชัน้เรยีนคณติศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2558- 2562  หรือ ค.ศ. 2015 -2019) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 มณัฑนา  ศรสีุจนัทร,์ รุ่งฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์,  เสรมิศร ีไทยแท ้ และกาญจนา พานิชเจรญิ.  กจิกรรม
การเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ีเ่สรมิสรา้งความสามารถในการใหเ้หตุผลแบบอุปนยั ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4.  วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 2561; 34(1): 287 – 307. 
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 ศริชัชรนิทร ์ยศสวรนิทร,์ รุ่งฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์, เสรมิศร ีไทยแท ้ และสุกญัญา หะยสีาและ.  
กจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่สรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชงิคณติศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาทางคณติศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัพชีคณติ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4. 
วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 2560; 33(1): 249-264. 

 รตันา เครอืวลัย,์ รุ่งฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์, สุกญัญา หะยสีาและ  และญานิน กองทพิย.์  กจิกรรมการ
เรยีนการสอนทีเ่สรมิสรา้งความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณติศาสตร ์เรื่องการประยุกต์
ของฟังกช์นัตรโีกณมติ ิส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย. วารสารวทิยาศาสตร ์
มศว, 2560; 33(1): 265-277. 

1.2 บทความวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไม่ม ี

2. ต ารา/ 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)) 

 รุ่งฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์.  กจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่สริมสรา้งความคดิรเิริม่สรา้งสรรคท์างคณติศาสตรใ์น
ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา.  วารสารสมาคมครูวทิยาศาสตร ์คณติศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย, 2558; 21 (มกราคม – ธนัวาคม). 

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คษ711  
ME711 

การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ 
DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND INSTRUCTION 

คษ712 
ME712   

ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 
INTERNSHIP ON DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND 
INSTRUCTION 

คษ713 
ME713   

สมัมนาการวจิยัเกีย่วกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 
SEMINAR IN RESEARCH IN MATHEMATICS CURRICULUM AND INSTRUCTION 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คษ511 
ME511 

หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT IN MATHEMATICS 
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รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
วทศ502 
SCE502 

การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 
RESEARCH FOR LEARNING DEVELOPMENTIN SCIENCES AND MATHEMATICS 

คษ513 
ME513 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 1   
SEMINAR IN MATHEMATICS EDUCATION I 

คษ514 
ME514 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 2   
Seminar in Mathematics Education II 

ศษ531 
ED531 

การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะหว่างเรยีน 
PRACTICUM IN PROFESSIONAL OF TEACHING 

ศษ532 
ED532 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
INTERNSHIP IN PROFESSIONAL OF TEACHING I 

ศษ533  
ED533 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
INTERNSHIP IN PROFESSIONAL OF TEACHING II  

ระดบัปริญญาตร ี
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ112 
MA112 

คณิตศาสตร ์2 
MATHEMATICS II 

คณ222 
MA222 

ทฤษฎจี านวน 
THEORY OF NUMBERS 

คณ301 
MA301 

คณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู
MATHEMATICS FOR TEACHERS 

คณ382 
MA382 

การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรส์ าหรบัครู 
MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING FOR TEACHERS 

คณ481 
MA481 

โครงงานคณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู
MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS 

คณ492 
MA492 

สมัมนาคณิตศาสตรศ์กึษา 
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 

คณ322 
MA322 

พชีคณิตนามธรรม 1 
ABSTRACT ALGEBRA I 

คณ331 
MA331 

ทฤษฎเีซต 
SET THEORY 

คษ471 
ME471 

บูรณาการวธิวีทิยาส าหรบัครคูณิตศาสตร ์
INTEGRATED METHODOLOGY FOR MATHEMATICS TEACHERS 

ศษ591 
ED591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
EDUCATION INTERNSHIP 1 
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รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
 

ศษ592 
ED592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
EDUCATION INTERNSHIP 2 

 

4. ทุนวิจยัท่ีได้รบั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 
ท่ีได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผู้ร่วมโครงการ) 

การศกึษาความเขา้ใจเกีย่วกบัทกัษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตรแ์ละแนว
ทางการน าไปใชใ้นชัน้เรยีนของครู
คณิตศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนต้น 

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2552 หวัหน้าโครงการ 

การศกึษาความคดิคล่องและความคดิ
ยดืหยุ่นทางคณิตศาสตรข์องนิสติครู
คณิตศาสตร ์หลกัสตูรการศกึษา
บณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2559 หวัหน้าโครงการ 

 



 
 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  หน้า 106 

 

ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)    ขวญั  เพยีซ้าย 
 ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Khawn Piasai 
 ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ท่ีท างาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท ์  02-6495000 ต่อ 18618 
 โทรสาร   02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   khawn@g.swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา  

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

 

ความเช่ียวชาญ 

ด้านคณิตศาสตร ์  
  แคลคูลสั   
ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
 การใหเ้หตุผลเชงิสดัส่วน  โครงงานคณติศาสตรส์ าหรบัครู 

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2558- 2562  หรือ ค.ศ. 2015 -2019) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 มนิตรา เภาพูล. ขวญั เพยีซ้าย, ชตุวิรรณ เพญ็เพยีร, สุกญัญา หะยสีาและ  และเอนก จนัทรจรูญ. 
การศกึษาความสามารถในการใหเ้หตุผล เรื่อง ล าดบั โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูท้ีเ่ชือ่มโยงกบั
สถานการณ์จรงิร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4. วารสาร
ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 83 – 92. 

 จุไรรตัน์ วชัราไทย, ชริา ล าดวนหอม  และขวญั เพยีซา้ย.  การศกึษาขอ้บกพรอ่งดา้นความรูเ้ชงิ
มโนทศัน์และความรูเ้ชงิกระบวนการเรื่องวธิเีรยีงสบัเปลีย่น ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5, 
วารสารครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 60 - 67.  
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 พมิสภุา ชณิสา, ชริา ล าดวนหอม  และขวญั เพยีซ้าย. การศกึษาขอ้บกพร่องดา้นความรูเ้ชงิมโน
ทศัน์และความรูเ้ชงิกระบวนการ เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2, วารสารครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 68 – 74.  

 ขวญั  เพยีซ้าย.  การศกึษาความสามารถในการเรยีนวชิาแคลคูลสั เรื่อง โจทยป์ระยุกตค์่าสูงสดุ
และค่าต ่าสุด โดยการจดักจิกรรมการใชต้วัแบบเชงิคณติศาสตรข์องนิสติระดบัปรญิญาตรชี ัน้ปี
ที ่1 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ. วารสารหน่วยวจิยัวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลย ีและ
สิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรู ้มศว, 2560; 8(2): 368 – 378. 

1.2 บทความวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไม่ม ี

2. ต ารา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไม่ม ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คษ711  
ME711 

การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ 
DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND INSTRUCTION 

คษ712 
ME712   

ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 
INTERNSHIP ON DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND 
INSTRUCTION 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คษ511 
ME511 

หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT IN MATHEMATICS 

ระดบัปริญญาตร ี
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ115 
MA115 

แคลคลูสั 1 
CALCULUS I 

คณ116 
MA116 

แคลคลูสั 2 
CALCULUS II 
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รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ492 
MA492 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 

คณ331 
MA331 

ส ารวจเรขาคณิต  
SURVEY OF GEOMETRY 

คณ481 
MA481  

โครงงานคณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู
MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS 

ศษ591 
ED591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
EDUCATION INTERNSHIP 1 

ศษ592 
ED592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
EDUCATION INTERNSHIP 2 

 

4. ทุนวิจยัท่ีได้รบั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 
ท่ีได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผู้ร่วมโครงการ) 

การศกึษาความสามารถดา้นสดัส่วน
ของนิสติระดบัปรญิญาตร ี 
คณะวทิยาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2555 นายขวญั เพยีซา้ย 
(หวัหน้าโครงการ) 
นางภญิญาพนัธ ์ 
เพยีซา้ย,  
นายสุรศกัดิ ์ ละลอก
น ้า และ นาย
สมเกยีรต ิ พรพิ
สุทธมิาศ 

การศกึษาความสามารถในการเรยีน
วชิาแคลคลูสั เรื่อง โจทยป์ระยุกต์
ค่าสงูสุดและค่าต ่าสุด โดยการจดั
กจิกรรมการใชต้วัแบบเชงิคณิตศาสตร์
ของนิสติระดบัปรญิญาตรชีัน้ปีที ่1 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2558 นายขวญั เพยีซา้ย 
(หวัหน้าโครงการ) 
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ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   ญานิน  กองทพิย ์
 ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Yanin Kongthip 
 ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ท่ีท างาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท ์  02-6495000 ต่อ 18623 
 โทรสาร   02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   yanin@g.swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเรจ็ 
ค.บ. คณติศาสตร ์ วทิยาลยัครพูระนครศรอียธุยา 2536 
กศ.ม. คณติศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2543 
ปร.ด. คณติศาสตรศกึษา มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 2555 

 

ความเช่ียวชาญ 

ด้านคณิตศาสตร ์  
  แคลคูลสั ทฤษฎกีราฟ 
ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
  การจดักจิกรรมการเรยีนรู้ทีเ่สรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2558- 2562  หรือ ค.ศ. 2015 -2019) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 พศตุม ์ชศูกัดิ ์ และญานิน กองทพิย.์  การศกึษาความสามารถในการแกปั้ญหา เรือ่ง อสมการเชงิ
เสน้ตวัแปรเดยีวผา่นการจดักจิกรรมการตัง้ปัญหาส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3. 
วารสารครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 75 – 82. 

 ภูวนตัถ ์ชว่ยความด,ี ญานนิ กองทพิย ์ และณหทยั ฤกษ์ฤทยัรตัน์.  กจิกรรมการเรยีนการสอน
คณติศาสตรท์ีเ่สรมิสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณติศาสตร ์เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ส าหรบันิสติหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร.์ วารสารครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 
สจล, 2561; 17(2): 117 – 123. 

 จุฑาทพิย ์ เตม็วบิูลยโ์ชค, ญานิน กองทพิย ์ และณหทยั ฤกษ์ฤทยัรตัน์.  กจิกรรมการเรยีนการ
สอนคณติศาสตรโ์ดยใชเ้ทคนคิจิก๊ซอวท์ีเ่สรมิสรา้งความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
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คณติศาสตร ์เรื่อง การวดัค่ากลางของขอ้มูลของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5. วารสาร
ศกึษาศาสตร,์ 2560; 28(1): 110 -123. 

 รตันา เครอืวลัย,์ รุ่งฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์, สุกญัญา หะยสีาและ  และญานิน กองทพิย.์  กจิกรรมการ
เรยีนการสอนทีเ่สรมิสรา้งความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณติศาสตร ์เรื่องการประยุกต์
ของฟังกช์นัตรโีกณมติ ิส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย. 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 บทความวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไม่ม ี

2. ต ารา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไม่ม ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คษ711  
ME711 

การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร์ 
DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND INSTRUCTION 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คษ511 
ME511 

หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์ 
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT IN MATHEMATICS 

คษ513 
ME513 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 1   
SEMINAR IN MATHEMATICS EDUCATION I 

คษ514 
ME514 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 2   
SEMINAR IN MATHEMATICS EDUCATIONII 

วทศ502 
SCE502 

การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ 
RESEARCH FOR LEARNING DEVELOPMENTIN SCIENCES AND MATHEMATICS 

ศษ532 
ED532 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
INTERNSHIP IN PROFESSIONAL OF TEACHING I 
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รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
ศษ533  
ED533 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
INTERNSHIP IN PROFESSIONAL OF TEACHINGII  

ระดบัปริญญาตร ี
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ112 
MA112 

คณิตศาสตร ์2 
MATHEMATICS II 

คณ114 
MA114 

คณิตศาสตรพ์ืน้ฐาน 
BASIC MATHEMATICS  

คณ115 
MA115 

แคลคลูสั 1 
CALCULUS I 

คณ382 
MA382 

การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรส์ าหรบัครู 
MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING FOR TEACHERS 

คณ481 
MA481 

โครงงานคณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู
MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS 

คณ492 
MA492 

สมัมนาคณิตศาสตรศ์กึษา 
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 

คษ471 
ME471 

บูรณาการวธิวีทิยาส าหรบัครคูณิตศาสตร ์
INTEGRATED METHODOLOGY FOR MATHEMATICS TEACHERS 

ศษ591  
ED591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
EDUCATION INTERNSHIP 1 

ศษ592 
ED592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
EDUCATION INTERNSHIP 2 
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4 ทุนวิจยัท่ีได้รบั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ
ท่ีได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผู้ร่วมโครงการ) 

การศกึษาทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรข์องนิสติในการจดัค่าย
คณิตศาสตร ์

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2557 ญานิน กองทพิย ์
(หวัหน้าโครงการ) 

การศกึษาทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรข์องนิสติทีใ่ชว้ธิกีารแบบเปิดใน
ชัน้เรยีนวชิา คณ 382 การแกปั้ญหาทาง
คณิตศาสตรส์ าหรรบัคร ู

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2557 ญานิน กองทพิย ์
(หวัหน้าโครงการ) 

การศกึษาความสามารถในการฝึกสอนวชิา
คณิตศาสตรท์ีเ่น้นทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรใ์นรายวชิา ME 471 ของ
นิสติระดบัปรญิญาตร ีกศ.บ. (คณิตศาสตร)์ 
ทีผ่่านการฝึกจดักจิกรรมค่ายคณิตศาสตร ์

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2558 สุกญัญา  หะยสีา
และ (หวัหน้า
โครงการ) 
ญานิน กองทพิย ์

การศกึษาทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรข์องนิสติในการจดัค่าย
คณิตศาสตร ์

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2558 ญานิน กองทพิย ์
(หวัหน้าโครงการ)  
สุกญัญา  หะยสีา
และ 
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ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   สายณัห ์ โสธะโร 
 ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Sayun  Sotaro 
 ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ท่ีท างาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท ์  02-6495000 ต่อ 18051 
 โทรสาร   02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   say@g.swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเรจ็ 
วท.บ. คณติศาสตร ์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์ 2534 
กศ.ม. คณติศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2537 
Ph.D.  Mathematics Curtin University of Technology, 

Australia 
2550 

 

ความเช่ียวชาญ 

ด้านคณิตศาสตร ์  
  แคลลูลสั  ทฤษฎกีราฟ 
ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
  นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ การวจิยัด าเนินการ   
และคณติศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา 

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2558- 2562  หรือ ค.ศ. 2015 -2019) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 สายณัห ์โสธะโร, รววีรรณ งานสนัตกิุล  และกาญจนา พานิชการ.  กจิกรรมการเรยีนการสอนเรื่อง
สถติเิพื่อการวจิยัโดยใชเ้ครื่องค านวณเชงิกราฟ TI Nspire CX CAS. การประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิ“วทิยาศาสตรว์จิยั” ครัง้ที ่10 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2561; หน้า 50 – 60. 

 ธษิณะ จงเจษฎ ์และสายณัห ์โสธะโร.  การสอนซ่อมเสรมิโดยใชเ้กมคอมพวิเตอรเ์พื่อการศกึษา
เรื่องการด าเนินการของจ านวนเตม็ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1. วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 101 – 108. 

mailto:say@swu.ac.th
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 ภุมรนิ ทสันะเมธ ีและสายณัห ์โสธะโร.  ชดุกจิกรรมการเรยีนการสอนเรือ่งเมทรกิซ์โดยใชเ้ครือ่ง
ค านวณเชงิกราฟส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4. วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 2561; 
34(1): 247 – 261. 

 วภิาดา ช านาญ  และสายณัห ์โสธะโร.  ชดุกจิกรรมการเรยีนการสอนเรือ่งก าหนดการเชงิเสน้ โดย
ใชเ้ครื่องค านวณเชงิกราฟส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5. วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 134 – 142. 

 เขมจริา เฑีย่งอยู,่ สายณัห ์โสธะโร และธรีศกัดิ ์ฉลาดการณ์.  ชดุกจิกรรมการเรยีนการสอนเรือ่ง
ความสมัพนัธแ์ละฟังกช์นั โดยใชเ้ครือ่งค านวณเชงิกราฟ ส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา. 
วารสารครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 143 – 150. 

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

  

1.2 บทความวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไม่ม ี

2. ต ารา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไม่ม ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 

คณ841  
MA841 

สมัมนาคณิตศาสตรด์สีครตี 
SEMINAR IN DISCRETE MATHEMATICS 

คษ741  
ME741 

วธิกีารทางสถติสิ าหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 
STATISTICAL METHODS FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 

คณ550  
MA550  

คณิตศาสตรด์สิครตีส าหรบัคร ู
DISCRETE MATHEMATICS FOR TEACHERS 

สถ562  
ST562 

สถติสิ าหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 1   
STATISTICS FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION I 

http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/article/view/8297
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/article/view/8297
http://ejournals.swu.ac.th/index.php/ssj/article/view/8297
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ระดบัปริญญาตร ี
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 

คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ112 
MA112 

คณิตศาสตร ์2 
MATHEMATICS II 

คณ301 
MA301 

คณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู
MATHEMATICS FOR TEACHERS 

 

4. ทุนวิจยัท่ีได้รบั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 
ท่ีได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผู้ร่วมโครงการ) 

ชุดโครงการวจิยั   
การจดัการเรยีนการสอนแคลคูลสั โดยใช้
เครื่องค านวณเชงิกราฟ 
1. การจดัการเรยีนการสอนความรูพ้ ืน้ฐาน
ส าหรบัแคลคลูสั โดยใชเ้ครื่องค านวณเชงิ
กราฟ 
2. การจดัการเรยีนการสอนเรื่องแคลคลูสั ใน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย โดยใชเ้ครื่อง
ค านวณเชงิกราฟ 

ทุนเงนิรายได้ 
คณะวทิยาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ 

2559 หวัหน้าโครงการ 

ชุดโครงการวจิยั   
การจดัการเรยีนการสอนสถติ ิโดยใชเ้ครื่อง
ค านวณเชงิกราฟ 
1. การจดัการเรยีนการสอนเรื่องสถติใินระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย โดยใชเ้ครื่องค านวณ
เชงิกราฟ  
2. การจดัการเรยีนการสอนเรื่องสถติเิพือ่การ
วจิยั โดยใชเ้ครื่องค านวณเชงิกราฟ 

ทุนเงนิรายได้ 
มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ 

2559 หวัหน้าโครงการ 
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ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   ณหทยั ฤกษ์ฤทยัรตัน์ 
 ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Nahathai Rerkruthairat 
 ต าแหน่งทางวิชาการ    ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์
 ท่ีท างาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท ์  02-6495000 ต่อ 18084 
 โทรสาร   02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   nahathai@swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเรจ็ 
ค.บ. คณติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2546 
วท.ม คณติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2549 
วท.ด. คณติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2554 

 

ความเช่ียวชาญ 

ด้านคณิตศาสตร ์
  Probability Theory, Real Analysis 

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2558- 2562  หรือ ค.ศ. 2015 -2019) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 จุฑาทพิย ์ เตม็วบิูลยโ์ชค, ญานิน  กองทพิย ์และณหทยั  ฤกษ์ฤทยัรตัน์.  กจิกรรมการเรยีนการ
สอนคณติศาสตรโ์ดยใชเ้ทคนคิจิก๊ซอวท์ีเ่สรมิสรา้งความสามารถในการแกปั้ญหาทาง
คณติศาสตร ์เรื่อง การวดัค่ากลางของขอ้มูลของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5. วารสาร
ศกึษาศาสตร,์ 2560; 28(1): 110-123. 

 ภูวนตัถ ์ชว่ยความด,ี ญานิน กองทพิย ์ และณหทยั ฤกษ์ฤทยัรตัน์.  กจิกรรมการเรยีนการสอน
คณติศาสตรท์ีเ่สรมิสรา้งความสามารถในการตัง้ปัญหาทางคณติศาสตร ์เรื่อง ความน่าจะเป็น 
ส าหรบันิสติหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร.์ วารสารครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 
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. 

mailto:nahathai@swu.ac.th
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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 บทความวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไม่ม ี

2. ต ารา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไม่ม ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ811 
MA811 

สมัมนาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์  
SEMINAR IN MATHEMATICAL ANALYSIS 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ510 
MA510 

คณิตวเิคราะหส์ าหรบัคร ู
MATHEMATICAL ANALYSIS FOR TEACHERS 

ระดบัปริญญาตร ี
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ112 
MA112 

คณิตศาสตร ์2 
MATHEMATICS II 

คณ114 
MA114 

คณิตศาสตรท์ัว่ไป 
GENERAL MATHEMATICS 

คณ115 
MA115 

แคลคลูสั 1 
CALCULUS 1 

คณ116 
MA116 

แคลคลูสั 2 
CALCULUS 2 

คณ215 
MA215 

คณิตศาสตรส์ าหรบัวทิยาศาสตร ์1 
MATHEMATICS FOR SCIENCE I 
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รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ281 
MA281 

ความน่าจะเป็นและสถติ ิ
PROBABILITY AND STATISTICS 

สถ431 
ST431 

ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น 
PRBOABILITY THEORY 

คณ491 
MA491 

สมัมนาคณิตศาสตร ์
MATHEMATICS SEMINAR 

คณ493 
MA493 

โครงงานคณิตศาสตร ์
MATHEMATICS PROJECT 

ศษ591  
ED591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
EDUCATION INTERNSHIP 1 

ศษ592 
ED592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
EDUCATION INTERNSHIP 2 

  

4. ทุนวิจยัท่ีได้รบั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 
ท่ีได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร่้วมโครงการ) 

ขอบเขตการประมาณค่าแบบไม่
สม ่าเสมอส าหรบัการทดสอบความ
เป็นอสิระในการวเิคราะหข์อ้มลูมติสิงู 

ทุนเงนิรายได้ 
คณะวทิยาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

2560 หวัหน้าโครงการ 

ทฤษฎบีทลมิติกลางเชงิการจดั
ส าหรบัการจบัคู่โดยใชว้ธิขีองสไตน์ 

ทุนเงนิรายได้ 
มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

2557 หวัหน้าโครงการ 
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ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   เรอืงวรนิท ์ อนิทรวงษ์สราญรกัษ์สกุล 
 ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Ruangvarin Intarawong Sararnrakskul 
 ต าแหน่งทางวิชาการ    ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ 
 ท่ีท างาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท ์  02-6495000 ต่อ 18090 
 โทรสาร   02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   ruangvarin@g.swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเรจ็ 
วท.บ. คณติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2545 
วท.ม.  คณติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2547 
วท.ด. คณติศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2552 

 

ความเช่ียวชาญ 

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

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2558- 2562  หรือ ค.ศ. 2015 -2019) 

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. 

http://eastwestmath.org/
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1.2 บทความวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไม่ม ี

2. ต ารา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไม่ม ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ721 
MA721 

พชีคณิตแนวใหม่ 
MODERN ALGEBRA 

คณ723 
MA723 

ทฤษฎเีซมกิรุปเชงิพชีคณิต 
ALGEBRAIC SEMIGROUP THEORY 

คณ792 
MA792 

หวัขอ้วจิยัปัจจบุนัทางคณิตศาสตร์ 
CURRENT RESEARCH TOPICS IN MATHEMATICS 

คณ793 
MA793 

สมัมนาทางคณิตศาสตรข์ ัน้สงู 1 
SEMINAR IN ADVANCED MATHEMATICS I 

คณ794 
MA794 

สมัมนาทางคณิตศาสตรข์ ัน้สงู 2 
SEMINAR IN ADVANCED MATHEMATICS II 

คณ811 
MA811 

สมัมนาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์  
SEMINAR IN MATHEMATICAL ANALYSIS 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ510 
MA510 

คณิตวเิคราะหส์ าหรบัคร ู
MATHEMATICAL ANALYSIS FOR TEACHERS 

ระดบัปริญญาตร ี
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ114 
MA114 

คณิตศาสตรท์ัว่ไป 
GENERAL MATHEMATICS 

คณ115 
MA115 

แคลคลูสั 1 
CALCULUS 1 

คณ116 
MA116 

แคลคลูสั 2 
CALCULUS 2 

คณ312 
MA312 

การวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์
MATHEMATICAL ANALYSIS 
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รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ322 
MA322 

พชีคณิตนามธรรม 1 
ABSTRACT ALGEBRA I 

คณ323 
MA323 

พชีคณิตเชงิเสน้ 1 
LINEAR ALGEBRA I 

คณ423 
MA423 

พชีคณิตนามธรรม 2 
ABSTRACT ALGEBRAII 

คณ424 
MA424 

พชีคณิตเชงิเสน้ 2 
LINEAR ALGEBRAII 

คณ491 
MA491 

สมัมนาคณิตศาสตร ์
MATHEMATICS SEMINAR 

คณ493 
MA493 

โครงงานคณิตศาสตร ์
MATHEMATICS PROJECT 

  

4. ทุนวิจยัท่ีได้รบั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 
ท่ีได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร่้วมโครงการ) 

ฟังกช์นัสาทสิสณัฐานหลายค่าบนไฮ
เพอรก์รุป 

ทุนเงนิรายได้ 
คณะวทิยาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

2559 ผูร้่วมโครงการ 

กึง่ไฮเพอรก์รุปย่อยเฉพาะทีบ่างชนิด
บนความสมัพนัธส์มมลูปรกตขิองกึง่
กรุปการแปลงบางส่วน 

ทุนเงนิรายได้ 
มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

2557 หวัหน้าโครงการ 

รงิย่อยปรกต ิและรงิยอ่ยสลบัทีบ่าง
ชนิดของเมทรกิซร์งิเตม็รปูแบบ 

ทุนเงนิรายได้
(โครงการชุด)   
มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

2556 หวัหน้าโครงการ 
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ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   ชริา  ล าดวนหอม 
 ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Chira  Lumduanhom 
 ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ท่ีท างาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท ์  02-6495000 ต่อ 18607 
 โทรสาร   02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   chira@g.swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเรจ็ 
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 

 

ความเช่ียวชาญ 

ด้านคณิตศาสตร ์
   Combinatorics and Graph Theory 

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2558- 2562  หรือ ค.ศ. 2015 -2019) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 จุไรรตัน์ วชัราไทย, ชริา ล าดวนหอม และขวญั เพยีซา้ย.  การศกึษาขอ้บกพรอ่งดา้นความรูเ้ชงิ
มโนทศัน์และความรูเ้ชงิกระบวนการ เรือ่ง วธิเีรยีงสบัเปลีย่น ของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่
5, วารสารครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 60 - 67.  

 พมิสภุา ชณิสา, ชริา ล าดวนหอม และขวญั เพยีซ้าย.  การศกึษาขอ้บกพร่องดา้นความรู้เชงิมโน
ทศัน์และความรูเ้ชงิกระบวนการ เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม ของนกัเรยีนชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่2, วารสารครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 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 บทความวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไม่ม ี

2. ต ารา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไม่ม ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาตร ี
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ114 
MA114 

คณิตศาสตรท์ัว่ไป 
GENERAL MATHEMATICS 

คณ115 
MA115 

แคลคลูสั 1 
CALCULUS 1 

คณ116 
MA116 

แคลคลูสั 2 
CALCULUS 2 

คณ221 
MA221 

พชีคณิตเชงิเสน้เบื้องต้น 
ELEMENTARY LINEAR ALGEBRA 

คณ351 
MA351 

ทฤษฎกีราฟ 
GRAPH THEORY 

คณ492 
MA492 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 

ศษ591  
ED591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
EDUCATION INTERNSHIP 1 

ศษ592 
ED592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
EDUCATION INTERNSHIP 2 

  

http://www.ams.org.libproxy.library.wmich.edu/mathscinet/search/author.html?mrauthid=1044129
http://www.ams.org.libproxy.library.wmich.edu/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=335885
http://www.ams.org.libproxy.library.wmich.edu/mathscinet/search/author.html?mrauthid=920799
http://www.ams.org.libproxy.library.wmich.edu/mathscinet/search/author.html?mrauthid=978838
http://www.ams.org.libproxy.library.wmich.edu/mathscinet/search/author.html?mrauthid=778389
http://www.ams.org.libproxy.library.wmich.edu/mathscinet/search/author.html?mrauthid=778389
http://www.ams.org.libproxy.library.wmich.edu/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Ars_Combin
http://www.ams.org.libproxy.library.wmich.edu/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=330707
http://www.ams.org.libproxy.library.wmich.edu/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=330707
http://www.ams.org.libproxy.library.wmich.edu/mathscinet/search/author.html?mrauthid=906588
http://www.ams.org.libproxy.library.wmich.edu/mathscinet/search/author.html?mrauthid=920799
http://www.ams.org.libproxy.library.wmich.edu/mathscinet/search/journaldoc.html?cn=Util_Math
http://www.ams.org.libproxy.library.wmich.edu/mathscinet/search/publications.html?pg1=ISSI&s1=330953
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4. ทุนวิจยัท่ีได้รบั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณท่ี

ได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร่้วมโครงการ) 

ความเป็นเชงิระนาบของกราฟ
กระโดด-k 

ทุนเงนิรายได้ 
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีคริ

นทรวโิรฒ 

2558 หวัหน้าโครงการ 

การใหส้วีถิแีทใ้นกราฟ ทุนเงนิรายได้ 
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีคริ

นทรวโิรฒ 

2558 หวัหน้าโครงการ 
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 ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   สุกญัญา  หะยสีาและ 
 ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Sukanya Hajisalah 
 ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ท่ีท างาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท ์  02-6495000 ต่อ 18623 
 โทรสาร   02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   sukanyah@g.swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา  

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

 

ความเช่ียวชาญ 

ด้านคณิตศาสตร ์
  แคลคูลสั เรขาคณติ เรขาคณตินอกแบบยุคลดิ 
ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
  การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ีเ่สรมิสรา้งการคดิเชงิความสมัพนัธ ์การท าโครงงาน 
คณติศาสตร ์และการจดัค่ายคณติศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2558- 2562  หรือ ค.ศ. 2015 -2019) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 เสฎฐวฒุ ิเพง็เจรญิ, สุกญัญา หะยสีาและ, พศิทุธวรรณ ศรภีริมย ์สรินิิลกุล  และเอนก จนัทรจรูญ. 
การศกึษาความสามารถในการพสิูจน์ทางเรขาคณติของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทีผ่า่น
กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวนเรื่องวงกลม. วารสารครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 
สจล, 2561; 17(1): 87 – 94. 

 ปฏญิญา ศรพีงษ์พจิติร, สุกญัญา หะยสีาและ และกาญจนา พานิชการ.  การศกึษาความสามารถใน
การคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  ทีผ่า่นการจดักจิกรรมการเรยีนรู้
แบบสบืสวนสอบสวนเรื่องความน่าจะเป็น. วารสารครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม สจล, 2561; 17(1): 
78 – 86. 

mailto:sukanyah@swu.ac.th
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 ศริชัชรนิทร ์ยศสวรนิทร,์ รุ่งฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์, เสรมิศร ีไทยแท,้ และสุกญัญา หะยสีาและ.  
กจิกรรมการเรยีนการสอนทีเ่สรมิสรา้งความสามารถในการใชต้วัแบบเชงิคณติศาสตรเ์พื่อ
แกปั้ญหาทางคณติศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัพชีคณติ ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4. 
วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 2560; 33(1): 249-264. 

 รตันา เครอืวลัย,์ รุ่งฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์, สุกญัญา หะยสีาและ, และญานิน กองทพิย.์  กจิกรรมการ
เรยีนการสอนทีเ่สรมิสรา้งความสามารถในการแกปั้ญหาทางคณติศาสตร ์เรื่องการประยุกต์
ของฟังกช์นัตรโีกณมติ ิส าหรบันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย. วารสารวทิยาศาสตร ์
มศว, 2560; 33(1): 265-277. 

 เปรยีบฟ้า ดว้งนุ่ม, สุกญัญา  หะยสีาและ,  พศิทุธวรรณ ศรภีริมณ์ สรินิิลกุล  และสริ ิสรินิิลกุล.  
การศกึษาความสามารถในการเรยีนรูต้ามแนวสะเตม็ศกึษา โดยใชแ้นวคดิ เรื่อง พาราโบลา
ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5. วารสารศกึษาศาสตร ์มศว,  2560; 28(3): 239-251. 

1.2 บทความวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไม่ม ี

2. ต ารา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

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

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ831 
MA831 

สมัมนาเรขาคณิต 
SEMINAR IN GEOMETRY 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ530 
MA530 

เรขาคณิตส าหรบัคร ู
GEOMETRY FOR TEACHERS 

ระดบัปริญญาตร ี
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ112 
MA112 

คณิตศาสตร ์2 
MATHEMATICS II 
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รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ114 
MA114 

คณิตศาสตรท์ัว่ไป 
GENERAL MATHEMATICS 

คณ115 
MA115 

แคลคลูสั 1 
CALCULUS 1 

คณ331 
MA331 

ส ารวจเรขาคณิต 
SURVEY OF GEOMETRY 

คณ432 
MA432 

เรขาคณิตนอกระบบยุคลดิ 
NON-EUCLIDEAN GEOMETRY 

คณ444 
MA444 

ประวตัคิณิตศาสตร ์
HISTORY OF MATHEMATICS 

คณ481 
MA481 

โครงงานคณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู
MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS 

คณ492 
MA492 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 

ศษ591 
ED591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
EDUCATION INTERNSHIP 1 

ศษ592 
ED592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
EDUCATION INTERNSHIP 2 

 

4. ทุนวิจยัท่ีได้รบั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ
ท่ีได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผู้ร่วมโครงการ) 

การศกึษาความสามารถในการฝึกสอนวชิา
คณิตศาสตรท์ีเ่น้นทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตรใ์นรายวชิา ME 471 ของ
นิสติระดบัปรญิญาตร ีกศ.บ. (คณิตศาสตร)์ 
ทีผ่่านการฝึกจดักจิกรรมค่ายคณิตศาสตร ์

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2558 สุกญัญา  หะยสีา
และ (หวัหน้า
โครงการ) 
ญานิน กองทพิย ์

การศกึษาทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรข์องนิสติในการจดัค่าย
คณิตศาสตร ์

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2558 ญานิน กองทพิย ์
(หวัหน้าโครงการ)  
สุกญัญา  หะยสีา
และ 
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 ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)   เอนก จนัทรจรูญ 
 ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   Anek  Janjaroon  
 ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ท่ีท างาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท ์  02-6495000  ต่อ 18622 
 โทรสาร   02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   anek@g.swu.ac.th  
 คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา 

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเรจ็ 
ค.บ. คณติศาสตร ์ สถาบนัราชภฏัพระนคร 2542 
กศ.ม. คณติศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 2545 
M.S. Teaching and 

Curriculum 
Syracuse University, USA 2551 

M.S. Mathematics University of New Hampshire ,USA 2557 
 

ความเช่ียวชาญ 

ด้านคณิตศาสตร ์
  แคลคูลสั  เรขาคณติ ประวตัคิณติศาสตร ์
ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
  การแกปั้ญหาทางคณติศาสตร ์ โครงงานคณติศาสตร ์และการจดัค่ายคณติศาสตร์ 

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2558- 2562  หรือ ค.ศ. 2015 -2019) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 มนิตรา เภาพูล. ขวญั เพยีซ้าย, ชตุวิรรณ เพญ็เพยีร, สุกญัญา หะยสีาและ  และเอนก จนัทรจรูญ.  
การศกึษาความสามารถในการใหเ้หตุผล เรื่อง ล าดบั โดยใชก้ารจดัการเรยีนรูท้ีเ่ชือ่มโยงกบั
สถานการณ์จรงิร่วมกบัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื ส าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4. วารสาร
ครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 83 – 92. 

 เสฎฐวฒุ ิเพง็เจรญิ, สุกญัญา หะยสีาและ, พศิทุธวรรณ ศรภีริมย ์สรินิิลกุล  และเอนก จนัทรจรูญ.  
การศกึษาความสามารถในการพสิูจน์ทางเรขาคณติของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3 ทีผ่า่น
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กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวนเรื่องวงกลม. วารสารครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม 
สจล, 2561; 17(1): 87 – 94.  

 A. Janjaroon, T. Chaladgarn, P. Haarsa.   A Bulge Function on Volterra Integral Equations 
of The Second Kind by Using the Elzaki Transform.  The Far East Journal of 
Mathematical Sciences, 2016; 99(5): 755-761. 

1.2 บทความวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไม่ม ี

2. ต ารา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

 สุกญัญา หะยสีาและ  และเอนก จนัทรจรูญ.  ทฤษฎบีทเมเนเลอสัและทฤษฎบีทเชวากบับทบาท
ของการพสิูจน์.วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 2560; 33(1): 336-351. 

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาตร ี
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ112 
MA112 

คณิตศาสตร ์2 
MATHEMATICS II 

คณ114 
MA114 

คณิตศาสตรท์ัว่ไป 
GENERAL MATHEMATICS 

คณ115 
MA115 

แคลคลูสั 1 
Calculus 1 

คณ116 
MA116 

แคลคลูสั 2 
Calculus 2 

คณ215 
MA215 

คณิตศาสตรส์ าหรบัวทิยาศาสตร ์
Mathematics for Science 

คณ331 
MA331 

ส ารวจเรขาคณิต 
SURVEY OF GEOMETRY 

คณ444 
MA444 

ประวตัคิณิตศาสตร ์
HISTORY OF MATHEMATICS 
 

คณ481 
MA481 

โครงงานคณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู
MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS 

คณ492 
MA492 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 
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รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
คณ530 
MA530 

เรขาคณิตส าหรบัคร ู
Geometry for Teachers 

ศษ591 
ED591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
EDUCATION INTERNSHIP 1 

ศษ592 
ED592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
EDUCATION INTERNSHIP 2 

 

4. ทุนวิจยัท่ีได้รบั 

  ไม่ม ี 
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 ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   กาญจนา พานิชการ 
 ช่ือ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Karnchana Panichakarn 
 ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ท่ีท างาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท ์  026495000  ต่อ 18058 
 โทรสาร   02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   karnchan@g.swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัท่ีส าเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีท่ีส าเรจ็ 
วท.บ.  สถติ ิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ บางเขน 2536 
สต.ม. สถติ ิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2540 
M.S.  Operations 

Research 
Rutgers, The State University of 
New Jersey, USA 

2546 

 

ความเช่ียวชาญ 

ด้านสถิติ 
 สถติคิณติศาสตร ์ การวเิคราะหก์ารถดถอย  การวจิยัด าเนินการ 

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.2558- 2562  หรือ ค.ศ. 2015 -2019) 

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 สายณัห ์โสธะโร, กาญจนา พานิชการ และรววีรรณ งานสนัตกิุล.  กจิกรรมการเรยีนการสอนเรื่อง
สถติใินระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายโดยใชเ้ครื่องค านวณเชงิกราฟ TI Nspire CX CAS. 
วารสารมหาวทิยาลยัทกัษณิ, 2561; 21(3): 233 – 240. 

 ปฏญิญา ศรพีงษ์พจิติร, สุกญัญา หะยสีาและ  และกาญจนา พานิชการ.  การศกึษาความสามารถ
ในการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 3  ทีผ่า่นการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวนเรือ่งความน่าจะเป็น. วารสารครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม สจล, 2561; 
17(1): 78 – 86. 

 มณัฑนา  ศรสีุจนัทร,์ รุ่งฟ้า จนัทจ์ารภุรณ์,  เสรมิศร ีไทยแท ้ และกาญจนา พานิชการ.  กจิกรรม
การเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ีเ่สรมิสรา้งความสามารถในการใหเ้หตุผลแบบอุปนยั ส าหรบั
นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4.  วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 2561; 34(1): 287 – 307.  
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 กาญจนา พานิชการ, สริภิคั อนุรกัษพ์ุฒ ิและอทิธเิทพ นวาระสุจติร.  ปัจจยัทีม่คีวามส าคญัต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกทีท่ างานของนิสติ/นกัศกึษา สาขาวชิาสถติ ิช ัน้ปีที ่4, วารสารหน่วยวจิยั
วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีและสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรยีนรู้ มศว, 2559; 7(1): 115 – 123. 

1.2 บทความวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชมุวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 สายณัห ์โสธะโร, รววีรรณ งานสนัตกิุล  และกาญจนา พานิชการ.  กจิกรรมการเรยีนการสอนเรื่อง
สถติเิพื่อการวจิยัโดยใชเ้ครื่องค านวณเชงิกราฟ TI Nspire CX CAS. การประชมุวชิาการ
ระดบัชาต ิ“วทิยาศาสตรว์จิยั” ครัง้ที ่10 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2561; หน้า 50 – 60. 

2. ต ารา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

 - 

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาตร ี
รหสัวิชา ช่ือรายวิชา 
สต112 
ST112 

หลกัสถติ ิ1 
Principles of Statistics I 

สต221 
ST221 

สถติคิณิตศาสตร ์1   
Mathematical Statistics I 

สต222 
ST222 

สถติคิณิตศาสตร ์2   
Mathematical Statistics II 

สต341 
ST341 

การวเิคราะหก์ารถดถอย    
Regression Analysis 

สต384 
ST384 

ชวีสถติ ิ
Biostatistics 

สต441 
ST441 

การวเิคราะหห์ลายตวัแปร 
Multivariate Analysis 

สต442 
ST442 

การวเิคราะหข์อ้มลูจ าแนกประเภท 
Categorical Data Analysis 

สต452 
ST452 

การวจิยัด าเนินการ 1  
Operations Research I 

สต472 
ST472 

สมัมนาดา้นสถติ ิ
 Seminar in Statistics 

สต473 
ST473 

โครงงานสถติ ิ1 
Statistics Project 1            

สต474 
ST474 

โครงงานสถติ ิ2 
Statistics Project 2            
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4. ทุนวิจยัท่ีได้รบั 

ช่ือโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 
ท่ีได้รบัทุน 

 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผู้ร่วมโครงการ) 

การจดัการเรยีนการสอนเรื่องสถติใิน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายโดยใช้
เครื่องค านวณเชงิกราฟ TI Nspire 
CX CAS 

ทุนวจิยัเงนิรายได ้
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

2559 หวัหน้าโครงการวจิยั 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุหลกัสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุหลกัสตูร 

ช่ือหลกัสตูร 

ไม่เปลีย่นแปลง 
ชือ่หลกัสูตร   หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร์ 

สาระส าคญั / ภาพรวมในการปรบัปรงุ 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ (หลกัสูตรปรบัปรุงพ.ศ. 2562)  มกีาร
ปรบั วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร  วนั-เวลาในการด าเนินการเรยีนการสอน  คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
แผนการรบันิสติและผูส้ าเรจ็การศกึษาในระยะ 5 ปี  ค าอธบิายรายวชิา และมาตรฐานผลการเรยีนรู้ของ
หลกัสูตร เพื่อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนมผีลสมัฤทธิท์ีด่ ี

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
เพื่อผลติบณัฑติทีม่คุีณลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1. มคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการเรยีนรู้

คณิตศาสตรท์ีม่ปีระสทิธภิาพบนพืน้ฐานคุณธรรม
จรยิธรรม 

2. มคีวามสามารถในการศกึษาคน้ควา้และวจิยั
สรา้งสรรคน์วตักรรมการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ี่
เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีนและสงัคม 

3. มคีวามสามารถในการบูรณาการนวตักรรมและศาสตร์
ต่างๆ เพือ่การจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ีม่ี
ประสทิธภิาพ 

เพื่อผลติบณัฑติที่มคีวามรู้ความเข้าใจเน้ือหาสาระส าคญั
ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา สามารถบูรณา
การองคค์วามรูท้างคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศกึษาใน
การจดัการเรยีนรู ้การใชน้วตักรรมการเรยีนรู้และการวจิยั
ทางคณิตศาสตรบ์นรากฐานคุณธรรมจรยิธรรม   
โดยมผีลลพัธก์ารเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 5 ประการ ดงัน้ี 
1. วเิคราะหเ์น้ือหาสาระส าคญัทางคณิตศาสตร์ 
2. วเิคราะหห์ลกัสตูร แนวจดัการเรยีนรูแ้ละการใช้

นวตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ 
3. บูรณาการองคค์วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละคณิต

ศาสตรศกึษาในการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรส์ าหรบั
นกัเรยีนในศควรรษที ่21  

4. วเิคราะหบ์ทความวชิาการและงานวจิยัทางคณิต
ศาสตรศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร แนวจดัการ
เรยีนรูแ้ละการใชน้วตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

5. บูรณาการองคค์วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละคณิต
ศาสตรศกึษาในการวจิยัเพื่อสรา้งสรรคแ์นวการ
จดัการเรยีนรูห้รอืนวตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
ส าหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21 
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วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
ด าเนินการเรยีนการสอนในเวลาราชการ 
ภาคต้น   เดอืนสงิหาคม – เดอืนธนัวาคม 
ภาคปลาย   เดอืนมกราคม – เดอืนพฤษภาคม 
 

ด าเนินการเรยีนการสอน ทัง้ในเวลาราชการ และนอก
เวลาราชการ 
ภาคต้น   เดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม 
ภาคปลาย   เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดรูอ้น เดอืนมถุินายน – กรกฎาคม 

คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษา 

หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
คณุสมบติัส าหรบัผู้เข้าศึกษาแบบ  1   
(ไม่ขอรบัใบประกอบวิชาชีพคร)ู  
1. มคุีณสมบตัทิัว่ไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ. 2554 หมวดที ่3 ขอ้ที ่17 

2. ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีในสาขาคณิตศาสตร ์ 
คณิตศาสตรป์ระยุกต ์ คณติศาสตรศกึษา หรอืสาขา
อื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณติศาสตร ์

3. ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

คณุสมบติัส าหรบัผู้เข้าศึกษาแบบ  2   
(ขอรบัใบประกอบวิชาชีพคร)ู 
1. มคุีณสมบตัทิัว่ไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ. 2554 หมวดที ่3 ขอ้ที ่17 

2. ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาคณิตศาสตร ์คณิตศาสตร์
ประยุกต์หรอืสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตร ์

3. ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

4. เป็นผูร้บัทุนโครงการส่งเสรมิการผลติครทูีม่ี
ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
(สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ของสถาบนั
ส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) 
ซึง่คุณสมบตักิารเป็นผูร้บัทุนเป็นไปตามประกาศของ

คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษาทัว่ไป 
1. มคุีณสมบตัทิัว่ไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ. 2559 

2. ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีครุศาสตรบณัฑติ  
ศกึษาศาสตรบณัฑติและการศกึษาบณัฑติ ในสาขา
คณิตศาสตร ์คณิตศาสตรศกึษา การสอนคณิตศาสตร ์
หรอืสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตร ์

3. ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษาในโครงการ 4+1   
1. เป็นนิสติชัน้ปีที ่5 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิา
คณิตศาสตร ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ทีม่ผีลการเรยีน GPA มากกว่า 2.75  และคะแนน 
SWU-SET ระดบั B1  

2. ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 
ตามโครงการ 4+1 ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
แหล่งทุน 

แผนการรบันิสิตและผู้ส าเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 

หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 

แบบ 1  (ไม่ขอรบัใบประกอบวิชาชีพคร)ู  

ระดบั 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ชัน้ปีที ่1 10 10 10 10 10 

ชัน้ปีที ่2  10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา   10 10 10 

แบบ 2  (ขอรบัใบประกอบวิชาชีพคร)ู 

ระดบั 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ชัน้ปีที ่1 15 15 15 15 15 

ชัน้ปีที ่2  15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา   15 15 15 

 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 

 จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 
 2562 2563 2564 2565 2566 

ระดบั ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ใน 
เวลา 

นอก
เวลา 

ชัน้ปีท่ี 1 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 
ชัน้ปีท่ี 2 - - 10 15 10 15 10 15 10 15 
รวม 10 15 20 30 20 30 20 30 20 30 
คาดว่า 
จะส าเรจ็
การศึกษา 

- - 10 15 10 15 10 15 10 15 
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ค าอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา 

หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
พฐ 501 ชวีติกบัการศกึษา    3(3-0-6) 
FE 501 Life and Education 
ศกึษาและวเิคราะหธ์รรมชาตขิองชวีติทีเ่ป็นองคร์วมเป็น
หน่ึงเดยีวกบัธรรมชาต ิ การเชื่อมโยงชวีติกบัการศกึษา 
ฐานคดิทางการศกึษา สรา้งความเขา้ใจต่อโลกทศัน์  องค์
ความรูท้ีแ่ตกต่างหลากหลายไปตามบรบิทของสงัคมและ
วฒันธรรม จรยิธรรม รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงของสงัคม 
ของโลก ทีส่่งผลกระทบต่อชวีติและการศกึษาโดยเน้นการ
สรา้งเสรมิการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาความเป็นมนุษยใ์ห้
สมบูรณ์ทุกดา้น 

พฐ501 ปรชัญาทางการศกึษาเพื่อการพฒันา  
  3(2-2-5) 
FE501 Educational Philosophy for  
  Development 
ท าความเขา้ใจทีม่าและธรรมชาตขิองความรู ้ศกึษา 
วเิคราะห ์วพิากษ์ ปรชัญาและแนวคดิทางการศกึษา  
ซึง่สะทอ้นถงึการเปลีย่นแปลงในเชงิคุณค่าความเป็นครู 
จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี การสรา้งสงัคมแห่ง
การเรยีนรูแ้ละการปฏริปูการศกึษาทัง้ในระดบัสงัคมไทย
และสงัคมโลก สมัมนาประเดน็ปัญหาทางการศกึษา 
กฏหมายและมาตรฐานวชิาชพีครู ดว้ยมุมมองทางปรชัญา
และสงัคมศาสตรจ์ากกรณีศกึษาและปัญหาทีเ่กดิขึน้จรงิใน
สงัคม เพื่อนาไปสู่การปรบัเปลีย่นฐานคดิ สรา้งความ
ตระหนกัในบทบาทของครใูนฐานะผูน้าการเปลีย่นแปล 
โดยคานึงถงึศกัดิศ์รคีวามเป็นมนุษยข์องผูเ้รยีนและความ
เป็นสงัคมพหุวฒันธรรม และสรา้งสรรคค์วามรูเ้พื่อนาพา
สงัคมไทยไปสู่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ การพึง่พาตนเองและ
การพฒันาทีย่ ัง่ยนื  

พฐ 502 เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสรา้งและสื่อสาร 
  ความรู ้  3(3-0-6) 
FE 502 Technology and Research for Knowledge  
   Construction and Communication 
ศกึษาและวเิคราะหบ์รบิททางการศกึษา พฒันาการทาง
นวตักรรมและเทคโนโลยกีารสื่อสารทางการศกึษา
กระบวนทศัน์และบทบาทของการวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั  
การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยแีละการสื่อสารใน
กระบวนการวจิยัเพือ่พฒันานวตักรรมในการเรยีนการ
สอนบุคลากรและองคก์ารทางการศกึษาและการตระหนกั
ถงึจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสรา้ง
และสื่อสารความรูสู้่สาธารณชน 

พฐ502 การวจิยัและสถติทิางการศกึษา   3(2-2-5) 
FE502 Research and Statistics in Education 
ศกึษาและวเิคราะหบ์รบิททางการศกึษา พฒันาการทาง
นวตักรรมและเทคโนโลยกีารสื่อสารทางการศกึษา
กระบวนทศัน์และบทบาทของการวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั  
การประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยแีละการสื่อสารใน
กระบวนการวจิยัเพือ่พฒันานวตักรรมในการเรยีนการ
สอนบุคลากรและองคก์ารทางการศกึษาและการตระหนกั
ถงึจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยแีละการวจิยัเพื่อสรา้ง
และสื่อสารความรูสู้่สาธารณชน 
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2. หมวดวิชาบงัคบั 

หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
คษ 511 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ 
  3(3-0-6) 
ME 511 Curriculum and Learning Management  
  in Mathematics  
ศกึษาพฒันาการและการพฒันาหลกัสตูรคณิตศาสตร ์ 
วเิคราะหห์ลกัสตูรคณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรยีนเพือ่ให้
สามารถจดัท าหลกัสตูรได ้ ศกึษาหลกัการแนวคดิ แนว
ปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัท าแผนการเรยีนรู ้ การจดัการ
เรยีนรูแ้ละสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู้  การบูรณาการการ
เรยีนรูแ้บบเรยีน  การจดัการชัน้เรยีนและการพฒันาศูนย์
การเรยีนในสถานศกึษาทีเ่น้นทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์ ตลอดจนศกึษาหลกัการประเมนิผลทีเ่น้น
การพฒันาทางสตปัิญญา ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรเ์พื่อพฒันาองคค์วามรูท้างคณิตศาสตร ์
 

คษ511 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
  3(2-2-5) 
ME511 Curriculum and Learning Management 
  in Mathematics  
ศกึษาพฒันาการและการพฒันาหลกัสตูรคณิตศาสตร ์ 
วเิคราะหเ์น้ือหาสาระและหลกัสตูรคณิตศาสตรร์ะดบั
โรงเรยีนเพือ่ใหส้ามารถจดัท าหลกัสตูรได ้ วเิคราะห์
จติวทิยาการเรยีนรู ้ศาสตรก์ารสอนและเทคโนโลยดีจิทิลั
เพื่อใหส้ามารถจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์จดัการชัน้เรยีน
และสิง่แวดลอ้มการเรยีนรูส้ าหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21  
วเิคราะหแ์นวการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูท้ีเ่น้นการ
พฒันาทางสตปัิญญา องคค์วามรูท้างคณิตศาสตร ์ทกัษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ วเิคราะหแ์นวคดิและ
หลกัการบูรณาการการเรยีนรู ้การจดัท าแผนการจดัการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ และการพฒันาศนูยก์ารเรยีนใน
สถานศกึษาทีเ่น้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ 
ปฎบิตักิารออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละกจิกรรม 
การเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรแ์ละน าไปทดลองน าร่องใชก้บันกัเรยีนหรอื
กลุ่มเป้าหมาย 

วทศ 502  การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
  และคณิตศาสตร ์   3(2-2-5) 
SCE 502  Research for Learning Development  
  in Sciences and Mathematics 
ศกึษาแนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการวจิยัเพือ่พฒันาการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ วเิคราะหง์านวจิยัที่
เกีย่วกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์ โดยสงัเคราะหป์ระเดน็จากผลงานวจิยัเพื่อ
น าไปใชใ้นการออกแบบและก าหนดประเดน็วจิยั  
กระบวนการวจิยั  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิ
คุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การอภปิรายแลกเปลีย่น
แนวคดิและความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษาค้นควา้งานวจิยั  
การเขยีนเคา้โครงและรายงานการวจิยัทางการศกึษา  
การปฏบิตักิารวจิยัและการวางแผนเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้ 
รวมทัง้การน าเสนองานวจิยัเพือ่พฒันาการเรยีนรูท้ีม่ ี
ประสทิธภิาพ 

คษ512  การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
  3(2-2-5)  
ME512  Research for Learning Development  
  in Mathematics 
ศกึษามโนทศัน์และทฤษฎเีกีย่วกบัการวจิยัเพื่อพฒันาการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ วเิคราะหแ์ละวพิากษ์งานวจิยัที่
เกีย่วกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 
สงัเคราะหป์ระเดน็จากผลงานวจิยัเพื่อน าไปใชใ้นการ
ออกแบบและก าหนดประเดน็วจิยั กระบวนการวจิยั  
การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  การแปล
ผลและสรุปผล  อภปิรายแลกเปลีย่นแนวคดิและความรูท้ี่
ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้งานวจิยัหรอืรายงานการวจิยัทาง
การศกึษา  ปฎบิตักิารเขยีนโครงร่างวจิยั  ก าหนดกรอบ
แนวคดิและกระบวนการวจิยั  ออกแบบเครื่องมอืวจิยัและ
น าไปทดลองน าร่องใชก้บันกัเรยีนหรอืกลุ่มเป้าหมาย 
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3. หมวดวิชาเลือก 

3.1 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 

คณ 511 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ     3(3-0-6) 
MA 511 Real Analysis  
เมเชอรบ์นเสน้จ านวนจรงิเลอเบกเมเชอรฟั์งกช์นัเมเชอเร
เบลิ ปรพินัธเ์ลอเบกปรภิูมเิชงินอรม์เชงิเสน้ ปรภิูม ิLp

ปรภิูมฮิลิเบริต์ 

คณ511 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ     3(3-0-6) 
MA511 Real Analysis  
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัเมเชอรบ์นเสน้
จ านวนจรงิเลอเบกเมเชอรฟั์งกช์นัเมเชอเรเบลิ ปรพินัธ์
เลอเบกปรภิูมเิชงินอรม์เชงิเสน้ ปรภิูม ิLp ปรภิูมฮิลิเบริต์ 

คณ 512 การวเิคราะหเ์ชงิซอ้น   3(3-0-6) 
MA 512 Complex Analysis  
ฟังกช์นัฮารม์อนิก  อนิทกิรลัปัวซง  ปัญหาดรีคิเลต  การ
ส่งคงรปู  ผลคณูอนนัต ์ การยดืขยายโดเมนของฟังกช์นั
วเิคราะห ์

คณ512 การวเิคราะหเ์ชงิซอ้น   3(3-0-6) 
MA512 Complex Analysis  
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัฟังกช์นัฮารม์อนิก  
อนิทกิรลัปัวซง  ปัญหาดรีคิเลต  การส่งคงรปู  ผลคณู
อนนัต์  การยดืขยายโดเมนของฟังกช์นัวเิคราะห ์

คณ 513 การวเิคราะหเ์ชงิฟังกช์นั   3(3-0-6) 
MA 513  Functional Analysis 
ปรภิูมนิอรม์เชงิเสน้และปรภิูมบิานาค  ปรภิูมฮิลิเบริต์  
ปรภิูม ิLpทฤษฎบีทของแบร ์ หลกัการมขีอบเขตอย่าง
สม ่าเสมอ  ทฤษฎบีทการส่งแบบเปิด  ทฤษฎบีทฮาหน์ –
บานาค  ทอพอโลยอ่ีอน 

คณ513 การวเิคราะหเ์ชงิฟังกช์นั   3(3-0-6) 
MA513  Functional Analysis 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัปรภิูมนิอรม์เชงิเสน้
และปรภิูมบิานาค  ปรภิูมฮิลิเบริต์  ปรภิูม ิLpทฤษฎบีท
ของแบร ์ หลกัการมขีอบเขตอย่างสม ่าเสมอ  ทฤษฎบีท
การส่งแบบเปิด  ทฤษฎบีทฮาหน์ –บานาค  ทอพอโลยี
อ่อน 

คณ 514 การวเิคราะหเ์ชงิฟังกช์นัไม่เชงิเสน้ 3(3-0-6) 
MA 514 Nonlinear Functional Analysis 
ปรภิูมบิานาคและปรภิูมฮิลิเบริต์บานาคลมิติ ทฤษฎบีทจุด
ตรงึในปรภิูมอิงิระยะทางและปรภิูมฮิลิเบริต์เรขาคณิตของ
ปรภิูมบิานาค ทฤษฎบีทการลู่เขา้ในปรภิูมบิานาค ทฤษฎี
บทจุดตรงึในปรภิูมทิอพอโลยเีวกเตอร ์

คณ514 การวเิคราะหเ์ชงิฟังกช์นัไม่เชงิเสน้ 3(3-0-6) 
MA514 Nonlinear Functional Analysis 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัปรภิูมบิานาคและ
ปรภิูมฮิลิเบริต์บานาคลมิติ ทฤษฎบีทจุดตรงึในปรภิูมอิงิ
ระยะทางและปรภิูมฮิลิเบริต์เรขาคณิตของปรภิูมบิานาค 
ทฤษฎบีทการลู่เขา้ในปรภิูมบิานาค ทฤษฎบีทจุดตรงึใน
ปรภิูมทิอพอโลยเีวกเตอร ์

คณ 515 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1   3(3-0-6) 
MA 515 Numerical Analysis I 
วธิกีารลู่เขา้และการวเิคราะหค่์าคลาดเคลื่อนในพชีคณิต
เชงิเสน้การคณนาวธิแีบบตรงส าหรบัระบบเชงิเสน้ การ
แยกของเมทรกิซ ์วธิที าซ ้า โปรแกรมของค่า
ลกัษณะเฉพาะ โดยระเบยีบวธิกี าลงัควิอารแ์ลนคซ์อส 
และระเบยีบวธิอีื่นๆ ค่าลกัษณะเฉพาะเอกฐาน ค่า
ลกัษณะเฉพาะนยัทัว่ไป 

คณ515 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1   3(3-0-6) 
MA515 Numerical Analysis I 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัวธิกีารลู่เขา้และการ
วเิคราะหค่์าคลาดเคลื่อนในพชีคณิตเชงิเสน้การคณนาวธิี
แบบตรงส าหรบัระบบเชงิเสน้ การแยกของเมทรกิซ ์วธิี
ท าซ ้า โปรแกรมของค่าลกัษณะเฉพาะ โดยระเบยีบวธิี
ก าลงัควิอารแ์ลนค์ซอส และระเบยีบวธิอีื่นๆ ค่า
ลกัษณะเฉพาะเอกฐาน ค่าลกัษณะเฉพาะนยัทัว่ไป 
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หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
คณ 516 ทฤษฎขีองสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั  
  3(3-0-6) 
MA 516 Theory of Ordinary Differential Equations 
ทฤษฎบีทการมจีรงิและการมอีนัเดยีว ระบบสมการเชงิ
อนุพนัธเ์ชงิเสน้ การมอีนัเดยีว การปรบัเรยีบ และการ
ขึน้อยู่กบัค่าเงื่อนไขเริม่ต้นของค าตอบของระบบของ
สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั  เมทรกิซห์ลกัมลู เมทรกิซเ์อกซ์
โพเนนเชยีล จุดเอกญานปรกต ิระบบอสิระบนระนาบ 
ทฤษฎเีสถยีรภาพ ทฤษฎเีพอรเ์ทอรเ์บชนั 

คณ516 ทฤษฎขีองสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั  
  3(3-0-6) 
MA516 Theory of Ordinary Differential Equations 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัทฤษฎบีทการมจีรงิ
และการมอีนัเดยีว ระบบสมการเชงิอนุพนัธเ์ชงิเสน้ การมี
อนัเดยีว การปรบัเรยีบ และการขึน้อยู่กบัค่าเงือ่นไข
เริม่ต้นของค าตอบของระบบของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั  
เมทรกิซห์ลกัมูล เมทรกิซเ์อกซโ์พเนนเชยีล จุดเอกญานป
รกต ิระบบอสิระบนระนาบ ทฤษฎเีสถยีรภาพ ทฤษฎี
เพอรเ์ทอรเ์บชนั 

คณ 521 ทฤษฎกีรุป        3(3-0-6) 
MA 521  Group Theory 
ทฤษฎขีองชอรด์อง-เฮลิแดร ์ โซลเอเบลิกรุป  ฟรกีรุป   
อาบเีลยีนกรุป  ทฤษฎบีทครลัชมดิต์ 

คณ521 ทฤษฎกีรุป      3(3-0-6) 
MA521  Group Theory 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัทฤษฎขีองชอรด์อง-
เฮลิแดร ์ โซลเอเบลิกรุป  ฟรกีรุป  อาบเีลยีนกรุป  ทฤษฎี
บทครลัชมดิต์ 

คณ 531 เรขาคณิตเชงิอนุพนัธ ์    3(3-0-6) 
MA 531 Differential Geometry 
ส่วนโคง้ในสามมติ ิ เรขาคณิตในสามมติ ิ แคลคลูสับน
พืน้ผวิ  เรขาคณิตของพืน้ผวิในสามมติ ิ คุณสมบตัจิาก
ภายในของพืน้ผวิ 

คณ531 เรขาคณิตเชงิอนุพนัธ ์  3(3-0-6) 
MA531 Differential Geometry 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัส่วนโคง้ในสามมติ ิ 
เรขาคณิตในสามมติ ิ แคลคลูสับนพืน้ผวิ  เรขาคณิตของ
พืน้ผวิในสามมติ ิ คุณสมบตัจิากภายในของพืน้ผวิ 

คณ 541 รากฐานของคณิตศาสตร ์   3(3-0-6) 
MA 541 Foundations of Mathematics 
ระเบยีบวธิเีกีย่วกบัสจัพจน์และการวเิคราะห ์ ทฤษฎเีซต
และภูมหิลงั  กรุปและความส าคญัของกรุปทีม่ต่ีอพืน้ฐาน
ของคณติศาสตร ์พฒันาการของความคดิเหน็แบบต่างๆ 
เกีย่วกบัพืน้ฐานของคณิตศาสตรท์ีท่ าใหเ้กดิแนวทาง
ใหม่ๆ ในการสอนคณิตศาสตร์ 

คณ541 รากฐานของคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
MA541 Foundations of Mathematics 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัระเบยีบวธิเีกีย่วกบั
สจัพจน์และการวเิคราะห ์ ทฤษฎเีซตและภูมหิลงั  กรปุ
และความส าคญัของกรุปทีม่ต่ีอพืน้ฐานของคณิตศาสตร ์
พฒันาการของความคดิเหน็แบบต่างๆ เกีย่วกบัพืน้ฐาน
ของคณติศาสตรท์ีท่ าใหเ้กดิแนวทางใหม่ๆ ในการสอน
คณิตศาสตร ์

คณ 550 คณิตศาสตรด์สิครตีส าหรบัครู  3(2-2-5) 
MA 550 Discrete Mathematics for Teachers 
ความคดิ มโนทศัน์และความเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎกีบั
เน้ือหาในระดบัมธัยมศกึษาและระดบัอุดมศกึษาในเรื่อง 
หลกัการนบัเบื้องต้น ฟังกช์นัก่อก าเนิด ความสมัพนัธ์
เวยีนเกดิ หลกัการน าเขา้-ตดัออก ทฤษฎกีราฟเบื้องตน้
และการประยุกต์ 

คณ550 คณิตศาสตรด์สิครตีส าหรบัคร ู  3(2-2-5) 
MA550 Discrete Mathematics for Teachers 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และความเชื่อมโยงระหว่าง
ทฤษฎกีบัเน้ือหาในระดบัมธัยมศกึษาและระดบัอุดมศกึษา
ในเรื่อง หลกัการนบัเบื้องต้น ฟังกช์นัก่อก าเนิด 
ความสมัพนัธเ์วยีนเกดิ หลกัการน าเขา้-ตดัออก ทฤษฎี
กราฟเบื้องต้นและการประยุกต ์
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หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
คณ 551 ทฤษฎกีราฟ 1    3(3-0-6) 
MA 551 Graph Theory I 
ความรูเ้บื้องต้นในทฤษฎกีราฟ โครงสรา้งของกราฟ กราฟ
และกรุป กราฟเคยเ์ลย ์ต้นไมแ้ละกราฟเชื่อมโยงกราฟ
และไดกราฟออยเลอเรยีนกราฟและไดกราฟแฮมลิโท
เนียน กราฟเชงิระนาบ 

คณ551 ทฤษฎกีราฟ 1    3(3-0-6) 
MA551 Graph Theory I 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัความรูเ้บื้องต้นใน
ทฤษฎกีราฟ โครงสรา้งของกราฟ กราฟและกรุป กราฟ
เคยเ์ลย ์ต้นไมแ้ละกราฟเชื่อมโยงกราฟและไดกราฟออย
เลอเรยีนกราฟและไดกราฟแฮมลิโทเนียน กราฟเชงิ
ระนาบ 

คณ 561 ทอพอโลย ี      3(3-0-6) 
MA 561  Topology 
ปรภิูมเิชงิทอพอโลยทีัว่ไป ปรภิูมยิ่อย  สมานสณัฐาน  
ปรภิูมผิลคณู  ปรภิูมผิลหาร  การลู่เขา้ การแยกกนัได้  
ความเชื่อมโยง  ปรภิูมกิระชบั  ปรภิูมเิมตรกิ  วถิฮีอโมโท
มกิ 

คณ561 ทอพอโลย ี     3(3-0-6) 
MA561  Topology 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัปรภิูมเิชงิทอพอโลยี
ทัว่ไป ปรภิูมยิอ่ย  สมานสณัฐาน  ปรภิูมผิลคณู  ปรภิมูิ
ผลหาร  การลู่เขา้ การแยกกนัได ้ ความเชื่อมโยง  ปรภิูมิ
กระชบั  ปรภิูมเิมตรกิ  วถิฮีอโมโทมกิ 

คณ 571 หวัขอ้คดัเฉพาะทางวจิยัด าเนินการ 3(3-0-6) 
MA 571 Selected Topics in Operation Research 
ก าหนดการพลวตัก าหนดการเชงิจ านวนเตม็ ปัญหา
ข่ายงาน ปัญหาการขนส่ง 

คณ571 หวัขอ้คดัเฉพาะทางวจิยัด าเนินการ 3(3-0-6) 
MA571 Selected Topics in Operation Research 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัก าหนดการพลวตั
ก าหนดการเชงิจ านวนเตม็ ปัญหาข่ายงาน ปัญหาการ
ขนส่ง 

คณ 611 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 2    3(3-0-6) 
MA 611 Numerical Analysis II 
ทฤษฎกีารประมาณค่าในช่วง การประมาณของฟังกช์นั 
การวเิคราะหแ์ละการใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิตวัเลขส าหรบัการ
แกปั้ญหาในสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั และสมการเชงิ
อนุพนัธย์่อย ทฤษฎกีารประมาณ 

คณ611 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 2   3(3-0-6) 
MA611 Numerical Analysis II 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัทฤษฎกีารประมาณ
ค่าในช่วง การประมาณของฟังกช์นั การวเิคราะหแ์ละการ
ใชข้ ัน้ตอนวธิเีชงิตวัเลขส าหรบัการแกปั้ญหาในสมการเชงิ
อนุพนัธส์ามญั และสมการเชงิอนุพนัธย์่อย ทฤษฎกีาร
ประมาณ 

คณ 612 สมการเชงิอนุพนัธย์่อย 1   3(3-0-6) 
MA 612 Partial Differential Equations I 
สมการเชงิเสน้อนัดบัหน่ึงและสอง  วธิกีารแบ่งชัน้และการ
วเิคราะหข์องค าตอบ  ทฤษฎขีองลกัษณะเฉพาะและการ
แบ่งชัน้ของสมการอนัดบัสอง  การมจีรงิ  การมอีนัเดยีว  
และการแสดงค่าผลเฉลยส าหรบัสมการคลื่น  ปัญหาค่า
ขอบของดริชิเลต์และนอยมนัน์  ส าหรบัสมการลาปลาซ  
ทฤษฎศีกัยใ์นโดเมนสองมติแิละสงูกว่า  ทฤษฎบีทค่า
กลางและกฎค่ามากทีสุ่ด  เอกลกัษณ์ของกรนี  ปัญหาค่า
ขอบค่าเริม่ต้นของสมการความรอ้นและสมการคลื่น   
กฎค่ามากทีสุ่ดของสมการพาราโบลา  วธิขีองการขยาย
ฟังกช์นัค่าเจาะจง   อนุกรมฟูเรยีรแ์ละการแปลงฟูเรยีร ์

คณ612 สมการเชงิอนุพนัธย์่อย 1  3(3-0-6) 
MA612 Partial Differential Equations I 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัสมการเชงิเสน้อนัดบั
หน่ึงและสอง  วธิกีารแบ่งชัน้และการวเิคราะหข์องค าตอบ  
ทฤษฎขีองลกัษณะเฉพาะและการแบ่งชัน้ของสมการ
อนัดบัสอง  การมจีรงิ  การมอีนัเดยีว  และการแสดงค่า
ผลเฉลยส าหรบัสมการคลื่น  ปัญหาค่าขอบของดริชิเลต์
และนอยมนัน์  ส าหรบัสมการลาปลาซ  ทฤษฎศีกัยใ์น
โดเมนสองมติแิละสงูกว่า  ทฤษฎบีทค่ากลางและกฎค่า
มากทีสุ่ด  เอกลกัษณ์ของกรนี  ปัญหาค่าขอบค่าเริม่ต้น
ของสมการความรอ้นและสมการคลื่น  กฎค่ามากทีสุ่ดของ
สมการพาราโบลา  วธิขีองการขยายฟังกช์นัค่าเจาะจง   
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อนุกรมฟูเรยีรแ์ละการแปลงฟูเรยีร ์

คณ 613 สมการเชงิอนุพนัธย์่อย 2    3(3-0-6) 
MA 613 Partial Differential Equations II 
สมการเชงิอนุพนัธย์่อยส าหรบัคณิตศาสตรป์ระยุกต์ 
ปัญหาดริชิเลต์และนอยมนัน์ วธิตีวัแปรเชงิซอ้น ปัญหา
เอกพนัธุแ์ละไม่เอกพนัธุ ์ฟังกช์นัของกรนี วธิกีารแปลง
แบบอนิทกิรลั เทคนิคการแปรผนัทฤษฎเีพอรเ์ทอรเ์บชนั 
การกระจายเชงิเสน้ก ากบั การกระจายชัน้ขอบ การ
ประยุกต์ต่างๆ 

คณ613 สมการเชงิอนุพนัธย์่อย 2   3(3-0-6) 
MA613 Partial Differential Equations II 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัสมการเชงิอนุพนัธ์
ย่อยส าหรบัคณิตศาสตรป์ระยุกต์ ปัญหาดริชิเลต์และนอย
มนัน์ วธิตีวัแปรเชงิซอ้น ปัญหาเอกพนัธุแ์ละไม่เอกพนัธุ ์
ฟังกช์นัของกรนี วธิกีารแปลงแบบอนิทกิรลั เทคนิคการ
แปรผนัทฤษฎเีพอรเ์ทอรเ์บชนั การกระจายเชงิเสน้ก ากบั 
การกระจายชัน้ขอบ การประยุกต์ต่างๆ 

คณ 621 พชีคณิตเชงิเสน้ชัน้สงู    3(3-0-6) 
MA 621 Advanced Linear Algebra  
ปรภิูมเิวกเตอร ์การแปลงเชงิเสน้  เรขาคณิตเชงิเสน้  
พชีคณิตเชงิหลายเสน้  รปูแบบก าลงัสอง  ปรภิูมคิู่เสมอ  
ค่าลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร ์ ลกัษณะเฉพาะ  พหุนาม
ลดทอนไม่ได้และพหุนามเลก็สุดรปูแบบบญัญตัขิอง
จอรแ์ดน ปรภิูมผิลคณูภายในขัน้ตอนวกีารตัง้ฉาก และ
ขัน้ตอนวธิกีารกราม-ชมดิต์ ตวัด าเนินการยนิูแทรแีละตวั
ด าเนินการปรกต ิ

คณ621 พชีคณิตเชงิเสน้ชัน้สงู  3(3-0-6) 
MA621 Advanced Linear Algebra  
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัปรภิูมเิวกเตอร ์การ
แปลงเชงิเสน้  เรขาคณิตเชงิเสน้  พชีคณิตเชงิหลายเสน้  
รปูแบบก าลงัสอง  ปรภิูมคิู่เสมอ  ค่าลกัษณะเฉพาะและ
เวกเตอร ์ ลกัษณะเฉพาะ  พหุนามลดทอนไม่ไดแ้ละพหุ
นามเลก็สุดรปูแบบบญัญตัขิองจอรแ์ดน ปรภิูมผิลคณู
ภายในขัน้ตอนวกีารตัง้ฉาก และขัน้ตอนวธิกีารกราม-
ชมดิต์ ตวัด าเนินการยนิูแทรแีละตวัด าเนินการปรกติ 

คณ 651 ทฤษฎกีราฟ 2     3(3-0-6) 
MA 651 Graph Theory II 
การฝังใน การใหส้กีราฟ การจบัคู่ การหาตวัประกอบ การ
แยกตวัประกอบ โดมเินชนัของกราฟ 

คณ651 ทฤษฎกีราฟ 2    3(3-0-6) 
MA651 Graph Theory II 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัการฝังใน การให้สี
กราฟ การจบัคู่ การหาตวัประกอบ การแยกตวัประกอบ 
โดมเินชนัของกราฟ 

คณ 691 การศกึษารายบุคคลทางวชิาคณิตศาสตร ์ 
  3(2-2-5) 
MA 691 Individual Studies in Mathematics 
ศกึษาวเิคราะหอ์งคค์วามรูท้างคณิตศาสตรท์ีน่่าสนใจใน
ปัจจุบนั 

ตดัออก 
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3.2 กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
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คษ 551 นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน 
  คณิตศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา 2(1-2-3) 
ME 551 Innovation and Technology in Teaching  
  and Learning at Elementary School Level 
การน าคอมพวิเตอร ์ เครื่องค านวณ  หรอืเทคโนโลยอีื่นๆ 
มาใชใ้นการเรยีนการสอนคณิตศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา
และการฝึกปฏบิตั ิ
คษ 552 นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน 
  คณิตศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา  2(1-2-3) 
ME 552 Innovation and Technology in Teaching 
and Learning at Secondary School Level 
การน าคอมพวิเตอร ์ เครื่องค านวณหรอืเทคโนโลยอีื่นๆ 
มาใชใ้นการเรยีนการสอนคณิตศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา
และการฝึกปฏบิตั ิ

คษ551 นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน 
  คณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 2(1-2-3) 
ME551 Innovation and Technology in Teaching  
  and Learning Mathematics at School Level 
ศกึษาและวเิคราะหก์ารน าคอมพวิเตอร ์ เครื่องค านวณ  
หรอืเทคโนโลยอีื่นๆ มาใชใ้นการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรยีนและการฝึกปฏบิตั ิ

คษ 561 การศกึษาพเิศษส าหรบัเดก็ทีม่คีวามสามารถ 
  พเิศษทางคณิตศาสตร ์  2(2-0-4) 
ME 561  Special Programs for Mathematically  
  Talented Children 
ศกึษาลกัษณะเดก็ทีม่คีวามสามารถพเิศษทางคณิตศาสตร์
การคดัแยกและการคดัเลอืก  จุดประสงคข์องหลกัสตูร
พเิศษทางคณิตศาสตรล์กัษณะการเรยีน (การเรยีนเร่ง 
และการเรยีนเสรมิ)  แนวทางการจดัหลกัสตูรพเิศษทาง
คณิตศาสตรแ์ละการประเมนิผล 

คษ561 การศกึษาพเิศษส าหรบัเดก็ทีม่คีวามสามารถ 
  พเิศษทางคณิตศาสตร ์  2(1-2-3) 
ME561  Special Programs for Mathematically  
  Talented Children 
ศกึษาและวเิคราะหล์กัษณะเดก็ที่มคีวามสามารถพเิศษ
ทางคณิตศาสตรก์ารคดัแยกและการคดัเลอืก  จุดประสงค์
ของหลกัสตูรพเิศษทางคณิตศาสตร ์ลกัษณะการเรยีน 
(การเรยีนเร่ง และการเรยีนเสรมิ)  แนวทางการจดั
หลกัสตูรพเิศษทางคณิตศาสตรแ์ละการประเมนิผล 

คษ 641 การศกึษารายบุคคลทางคณิตศาสตรศกึษา 
  2(1-2-3) 
ME 641 Individual Studies in Mathematics  
  Education 
ศกึษาแนวคดิวธิกีารประเดน็ปัญหาทีเ่กีย่วกบัคณิตศาสตร
ศกึษา ผลการวจิยัหรอืแนวทางการศกึษาวจิยัในวงการ
คณิตศาสตรศกึษา โดยอาจารยแ์ละนิสติร่วมกนัพจิารณา
เน้ือหาทีจ่ะศกึษา 

ตดัออก 
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3.3 กลุ่มวิชาสถิติ 
หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 

สถ 562 สถติสิ าหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 1  
  3(2-2-5) 
ST 562  Statistics for Research in Mathematics  
  Education I 
ความหมายของพจน์ทางสถติ ิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การ
น าเสนอขอ้มลู การวางแผนด าเนินการวจิยั การชกัสิง่
ตวัอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมตฐิานทาง
สถติ ิการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบปัจจยัเดยีวและ
แบบหลายปัจจยั การวเิคราะหค์วามแปรปรวนร่วม  การ
ทดสอบไคก าลงัสอง สถติไิม่องิพารามเิตอร ์การวเิคราะห์
การถดถอยและสหสมัพนัธเ์ชงิเดยีว การถดถอยโลจสิตกิ  
วชิาน้ีใหแ้ปลการประเมนิผลค่าสถติจิากโปรแกรม
ส าเรจ็รปูทางสถติ ิ

สถ562 สถติสิ าหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 1  
  3(2-2-5) 
ST562 Statistics for Research in Mathematics  
  Education I 
ศกึษาและวเิคราะหค์วามหมายของพจน์ทางสถติ ิการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู การน าเสนอขอ้มลู การวางแผนด าเนินการ
วจิยั การชกัสิง่ตวัอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมตฐิานทางสถติ ิการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบ
ปัจจยัเดยีวและแบบหลายปัจจยั การวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนร่วม  การทดสอบไคก าลงัสอง สถติไิม่องิ
พารามเิตอร ์การวเิคราะหก์ารถดถอยและสหสมัพนัธ์
เชงิเดยีว การถดถอยโลจสิตกิ  วชิาน้ีใหแ้ปลการ
ประเมนิผลค่าสถติจิากโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติิ 

สถ 661 สถติสิ าหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 2 
  3(2-2-5) 
ST 661 Statistics for Research in Mathematics  
  Education II 
การวเิคราะหห์ลายตวัแปร การวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุคณู การวเิคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร การ
วเิคราะหด์สิครมิแินนต์ การวเิคราะหต์วัประกอบ ตวัแบบ
สมการโครงสรา้ง การสรา้งตวัแบบและความเทีย่งตรงของ
ตวัแบบ  วชิาน้ีเน้นการใชแ้ละการแปลผลของการ
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ

สถ661 สถติสิ าหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 2   
  3(2-2-5) 
ST661 Statistics for Research in Mathematics  
  Education II 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกีย่วกบัการวเิคราะหห์ลาย
ตวัแปร การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู การวเิคราะห์
ความแปรปรวนหลายตวัแปร การวเิคราะหด์สิครมิแินนต์ 
การวเิคราะหต์วัประกอบ ตวัแบบสมการโครงสรา้ง การ
สรา้งตวัแบบและความเทีย่งตรงของตวัแบบ  วชิาน้ีเน้น
การใชแ้ละการแปลผลของการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย
โปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ
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4. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพคร ู

หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะหว่างเรยีน       2(0-4-2) 
ED 531 Practicum in Professional of Teaching  
ศกึษาและสงัเกตสภาพแวดลอ้มทัว่ไปของโรงเรยีน การ
บรหิารจดัการในโรงเรยีน สภาพงานคร ูพฤตกิรรมและ
คุณลกัษณะของคร ูนกัเรยีน ผูบ้รหิารสถานศกึษา สื่อ 
แหล่งเรยีนรูแ้ละสิง่แวดลอ้มเพือ่การเรยีนรู ้สงัเกต
ธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องนกัเรยีน ศกึษาและสงัเกตการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้ฝึกการเตรยีมการสรา้งและการใชส้ื่อ
การเรยีนรู ้การบรหิารและจดัการชัน้เรยีน ฝึกการตรวจ
แบบฝึกหดั ทดลองฝึกปฏบิตักิารสอนในสภาพหอ้งเรยีน 
ทดลองฝึกปฏบิตักิารสอนนกัเรยีนเป็นรายบุคคล ฝึก
ออกแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื่อส่งเสรมิพฒันาการด้าน
ปัญญา อารมณ์ สงัคม ร่างกาย จติใจ และคุณลกัษณะอนั
พงึประสงค ์ฝึกปฏบิตังิานในสถานศกึษา ตลอดจนทดลอง
จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิเพือ่
เตรยีมพรอ้มสู่การเป็นครมูอือาชพี  

ตดัออก 

ศษ 532 การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ู1    3(0-16-0) 

ED 532 Internship in Professional of Teaching I  
ฝึกปฏบิตังิานในสถานศกึษา โดยบูรณาการเน้ือหาความรู้
ดา้นวชิาเอกและวชิาชพีครสูู่การปฏบิตักิารสอนและฝึก
ปฏบิตังิานวชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ
วชิาชพี ตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาของคุรุ
สภา เป็นเวลา 1 ภาคการศกึษา ภายใต้การนิเทศร่วมกนั
ระหว่างมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒกบัสถานศกึษา  
โดยเน้นการปฏบิตังิานในหน้าทีค่ร ูการบูรณาการความรู้
ทัง้หมดมาใชใ้นการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา ได้แก่ 
การปฏบิตักิารสอนในชัน้เรยีนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัการ
วจิยัเพือ่พฒันาผูเ้รยีนการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษางาน
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนงานบรกิารของโรงเรยีนการศกึษา
และบรกิารชุมชนงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานศกึษา น า
ผลการประเมนิมาพฒันาการจดัการเรยีนรูแ้ละพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีน สมัมนาการศกึษากบัอาจารยนิ์เทศก์
การศกึษาและเพื่อนนิสติเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยสีื่อสาร และ/หรอื Face to face อย่างน้อย
สปัดาหล์ะ 1 ชัว่โมง จดัท าบนัทกึและรายงานผลการ

ตดัออก 
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หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
จดัการเรยีนรูต่้ออาจารยนิ์เทศก ์
ศษ 533 การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ู2    3(0-16-0) 
ED 533 Internship in Professional of Teaching II  
ฝึกปฏบิตังิานในสถานศกึษา โดยบูรณาการเน้ือหาความรู้
ดา้นวชิาเอกและวชิาชพีครสูู่  การปฏบิตักิารสอนและฝึก
ปฏบิตังิานวชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ
วชิาชพี ตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาของคุรุ
สภา เป็นเวลา 1 ภาคการศกึษา ภายใต้การนิเทศร่วมกนั
ระหว่างมหาวทิยาลยัศรคีรนิทรวโิรฒกบัสถานศกึษา  โดย
เน้นการปฏบิตังิานในหน้าที่คร ูการบูรณาการความรู้
ทัง้หมดมาใชใ้นการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา ได้แก่ 
การปฏบิตักิารสอนในชัน้เรยีนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญัการ
วจิยัเพือ่พฒันาผูเ้รยีนการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษางาน
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนงานบรกิารของโรงเรยีนการศกึษา
และบรกิารชุมชนงานอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสถานศกึษา น า
ผลการประเมนิมาพฒันาการจดัการเรยีนรูแ้ละพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีน สมัมนาการศกึษากบัอาจารยนิ์เทศก์
การศกึษาและเพื่อนนิสติเพื่อแลกเปลีย่นเรยีนรู ้โดยใช้
เทคโนโลยสีื่อสาร และ/หรอื Face to face อย่างน้อย
สปัดาหล์ะ 1 ชัว่โมง จดัท าบนัทกึและรายงานผลการ
จดัการเรยีนรูต่้ออาจารยนิ์เทศก ์

ตดัออก 

 

5. ปริญญานิพนธ ์

หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
คษ 699 ปรญิญานิพนธ ์   12 หน่วยกติ 
ME 699 Thesis 
ท าการวจิยัปัญหาหรอืการสรา้งเครื่องมอืเกีย่วกบั
การศกึษาหรอืวชิาการในสาขาวชิาคณิตศาสตรห์รอืคณิต
ศาสตรศกึษา 

ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 
  12 หน่วยกติ 
GRT691 Master’s Thesis 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร 

หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
1. มคุีณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 
2. มจีรรยาบรรณในการวจิยัและวชิาการ 

ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
1.1 มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพีและการวจิยั 
1.2   ยอมรบัความคดิเหน็และเคารพสทิธิข์องผูอ้ื่น 

ด้านความรู้ 
1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระหลกัของคณิตศาสตร์และ

คณิตศาสตรศกึษาเป็นอย่างด ี
2. สามารถประยุกต์หลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัใชใ้นดา้น

วชิาการวชิาชพีและงานวจิยัได้ 

ด้านความรู้ 
2.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระหลกัของคณิตศาสตร์

และคณิตศาสตรศกึษา  
2.2 บูรณาการองคค์วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละคณิต

ศาสตรศกึษาในการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
ส าหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21 

ด้านทกัษะทางปัญญา 
1. สามารถจดัการปัญหาทางวชิาการและวชิาชพีโดย

ค านึงถงึผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งต่อตนเองและผูอ้ื่นได้ 
2. สามารถวเิคราะหผ์ลงานทางวชิาการหรอืงานวจิยัทัง้

ในและต่างประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรแ์ละการน าผลมาใช ้เพื่อเชื่อมโยงความรู้
เดมิหรอืสรา้งความรูใ้หม่ทางคณิตศาสตรแ์ละคณิต
ศาสตรศกึษา   

ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.1 จดัการปัญหาทางวชิาการและวชิาชพีโดยค านึงถงึ

ผลกระทบทีเ่กีย่วขอ้งต่อตนเองและผูอ้ื่น 
3.2 วเิคราะหบ์ทความวชิาการและงานวจิยัทางคณิต

ศาสตรศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร แนวจดัการ
เรยีนรูแ้ละการใชน้วตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

3.3 บูรณาการองคค์วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละคณิต
ศาสตรศกึษาในการวจิยัเพื่อสรา้งสรรคแ์นวการ
จดัการเรยีนรูห้รอืนวตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
ส าหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21 

ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 

1. มสี่วนร่วมในการส่งเสรมิและพฒันาการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรแ์ละการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 

2. สามารถใหค้ าแนะน าในการจดัการเรยีนการสอนทีม่ี
ประสทิธภิาพแก่ครแูละบุคลากรทางการศกึษาอย่าง
กลัยาณมติร 

ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 

4.1 มสี่วนร่วมในการส่งเสรมิและพฒันาแนวการจดัการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตรแ์ละการวจิยัทางคณิตศาสตร
ศกึษา 

4.2 มคีวามรบัผดิชอบในการด าเนินงานของตนเอง 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มทีกัษะในการวเิคราะหแ์ละคดักรองขอ้มลูทางสถติ ิ
เพื่อการศกึษาคน้ควา้และการวจิยัทางคณิตศาสตร
ศกึษา 

2. สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการหรอืงานวจิยัในรปูแบบต่างๆ ได ้

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได้ 
 

ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 วเิคราะหแ์ละคดักรองขอ้มลูทางสถติ ิ เพือ่การศกึษา
คน้ควา้และการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 

5.2 ถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่ผลงานในรปูแบบต่างๆ  
5.3. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได้ 
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หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ 
1. สามารถวเิคราะหห์ลกัสตูรคณิตศาสตรก์ารจดัการ

เรยีนรู ้ การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ การจดัท า
แผนการเรยีนรูแ้ละการท าวจิยัในชัน้เรยีนไดเ้ป็นอย่าง
ด ี 

2. สามารถประยุกต์หลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัไปใชใ้น
การออกแบบแผนการจดัการเรยีนรู ้ และการท าวจิยั
ในชัน้เรยีนไดอ้ย่างเหมาะสม 

ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ 
6.1. วเิคราะหห์ลกัสตูรคณิตศาสตร ์ แนวการจดัการ

เรยีนรู ้ การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ และการ
ใชน้วตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์  

6.2. ประยุกต์หลกัการและทฤษฎทีีส่ าคญัไปใช้ในการ
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูห้รอืแผนการจดัการ
เรยีนรู ้
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ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 
หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์  

และหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร ์
ของคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
ช่ือปริญญา 
และสาขาวิชา 

ภาษาไทย 
ชื่อเตม็ การศกึษาบณัฑติ (คณิตศาสตร)์ 
ชื่อย่อ กศ.บ. (คณิตศาสตร)์ 
ภาษาองักฤษ 
ชื่อเตม็ Bachelor of Education (Mathematics) 
ชื่อย่อ  B.Ed. (Mathematics) 

ภาษาไทย 
ชื่อเตม็ : การศกึษามหาบณัฑติ (คณิตศาสตร)์ 
ชื่อย่อ  :  กศ.ม. (คณิตศาสตร)์ 
ภาษาองักฤษ 
ชื่อเตม็ :  Master of Education (Mathematics) 
 ชื่อยอ่ :  M.Ed. (Mathematics) 

ภาษาไทย   
ชื่อเตม็: การศกึษาดุษฎบีณัฑติ (คณิตศาสตร)์ 
ชื่อย่อ:  กศ.ด. (คณิตศาสตร)์ 
ภาษาองักฤษ  
ชื่อเตม็:  Doctor of Education (Mathematics) 
ชื่อย่อ:  Ed.D. (Mathematics) 

รปูแบบของ 
หลกัสตูร 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี5 ปี หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท 2 ปี แบบ ก2   
 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก แบบ 2.1 

จ านวน 
หน่วยกิต 
ท่ีเรียนตลอด
หลกัสตูร 

ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า  38  หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกติ 
 

อาชีพท่ี
สามารถ
ประกอบได้
หลงัส าเรจ็
การศึกษา 

1. ครรูะดบัมธัยมศกึษา ครอูาชวีศกึษา และครู
การศกึษานอกโรงเรยีน 

2. นกัวชิาการทางดา้นการศกึษา 
3. นกัวจิยัทางดา้นการศกึษา 
4. นกัวชิาชพีทางการศกึษาทัง้ในและนอก

1. ครแูละอาจารยส์าขาวชิาคณิตศาสตรใ์น
สถานศกึษา 

2. ศกึษานิเทศกส์าขาวชิาคณิตศาสตร ์
3. นกัวจิยัดา้นคณิตศาสตรศกึษา 
4. นกัวชิาการศกึษาทัง้ในและนอกสถานศกึษา 

1. ครแูละอาจารย ์สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
2. ศกึษานิเทศกส์าขาวชิาคณิตศาสตร ์
3. นกัวจิยัดา้นคณิตศาสตรศกึษา 
4. นกัวชิาการศกึษาทัง้ในและนอกสถานศกึษา 
5. อาชพีอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาด้าน
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หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
สถานศกึษา 5. อาชพีอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาด้าน

คณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา 
คณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา 

อาจารย์
ผู้รบัผิดชอบ
หลกัสตูร 

1. อ.ดร.สุกญัญา หะยสีาและ 
2. อ. เอนก จนัทรจรญู 
3. อ.ดร.ธรีศกัดิ ์ฉลาดการณ์ 
4. อ. ปัญญวฒัน์หาอาษา 
5. อ.ดร.ชริา ล าดวนหอม 

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

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

อาจารย์
ประจ า
หลกัสตูร 

1. อ.ดร.สุกญัญา หะยสีาและ 
2. อ. เอนก จนัทรจรญู 
3. อ.ดร.ธรีศกัดิ ์ ฉลาดการณ์ 
4. อ. ปัญญวฒัน์  หาอาษา 
5. อ.ดร.ชริา  ล าดวนหอม 

1. อ.ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์ 
2. อ.ดร. ขวญั  เพยีซา้ย 
3. อ.ดร. ญานิน  กองทพิย ์
4. อ.ดร. สายณัห ์ โสธะโร 
5. ผศ.ดร. ณหทยั  ฤกษ์ฤทยัรตัน์ 
6. ผศ.ดร. เรอืงวรนิท ์ อนิทรวงษ์สราญรกัษ์สกุล 
7. อ.ดร. ชริา  ล าดวนหอม 
8. อ.ดร. สุกญัญา  หะยสีาและ 
9. อ.เอนก  จนัทรจรญู 
10. อ.กาญจนา  พานิชการ 

1. อ.ดร. รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์ 
2. อ.ดร. ขวญั  เพยีซา้ย 
3. อ.ดร. ญานิน  กองทพิย ์
4. อ.ดร. สายณัห ์ โสธะโร 
5. ผศ.ดร. ณหทยั  ฤกษ์ฤทยัรตัน์ 
6. ผศ.ดร. เรอืงวรนิท ์ อนิทรวงษ์สราญรกัษ์สกุล 
7. อ.ดร. สุกญัญา  หะยสีาและ 
8. อ.ดร. ชริา  ล าดวนหอม 
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หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
ปรชัญาของ
หลกัสตูร 

ครคูณิตศาสตรท์ีม่คีวามรูแ้ละสามารถจดัการเรยีนรู้
อย่างบูรณาการบนพืน้ฐานจรรยาบรรณวชิาชพี 
สู่การพฒันาการศกึษาและสรา้งสรรคส์งัคม 
ใหเ้จรญิงอกงาม 

การบูรณาการองคค์วามรูค้ณิตศาสตร ์
และคณิตศาสตรศกึษาบนพืน้ฐานการวจิยั   
สู่ความเจรญิงอกงามของการศกึษาดา้นคณิตศาสตร ์

การวจิยัและพฒันาคณิตศาสตรศกึษา 
สู่ความเจรญิงอกงามของการศกึษา 

วตัถปุระสงค์
ของหลกัสตูร 

เพื่อผลติบณัฑติทีม่คีวามเป็นเลศิทางวชิาการและ
วชิาชพี เป็นผูน้ าในการสรา้งสรรคก์ารเรยีนรูแ้นวใหม่ 
มคีวามเป็นครแูละเป็นนกัวชิาการทีพ่รอ้มดว้ย
คุณธรรม บณัฑติทีส่ าเรจ็การศกึษาจะมคุีณลกัษณะ 
ดงัน้ี 

1. ส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสาย
สามญัโปรแกรมทีเ่น้นคณิตศาสตร์ 

2. ผ่านการคดัเลอืกตามเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และ/หรอืเป็นไป
ตามขอ้บงัคบัและประกาศของมหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ 

เพื่อผลติมหาบณัฑติทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเน้ือหา
สาระส าคญัทางคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา 
สามารถบูรณาการองคค์วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตรศกึษาในการจดัการเรยีนรู ้การใช้
นวตักรรมการเรยีนรูแ้ละการวจิยัทางคณิตศาสตร
ศกึษาบนรากฐานคุณธรรมจรยิธรรม  โดยมผีลลพัธ์
การเรยีนรูท้ีค่าดหวงั 5 ประการ ดงัน้ี 
1. วเิคราะหเ์น้ือหาสาระส าคญัทางคณิตศาสตร ์

และคณิตศาสตรศกึษา 
2.  วเิคราะหห์ลกัสตูร  แนวจดัการเรยีนรูแ้ละการใช้

นวตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
3. บูรณาการองคค์วามรูท้างคณิตศาสตร ์

และคณิตศาสตรศกึษาในการจดัการเรยีนรู้
คณิตศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนในศตวรรษที ่21  

4. วเิคราะหบ์ทความวชิาการและงานวจิยั 
ทางคณิตศาสตรศกึษาทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูร  
แนวจดัการเรยีนรูห้รอืการใชน้วตักรรมการเรยีนรู้

เพือ่ผลติดุษฎบีณัฑติทีม่คีวามรูค้วามสามารถ
ระดบัสงูและมคีณุลกัษณะดงันี้ 

1.3.1 เป็นผู้น าที่มคีุณธรรมจริยธรรมทางด้าน
การวจิัยทางคณิตศาสตรศกึษา สามารถน า
ผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
คณติศาสตรไ์ด ้

1.3.2 เป็นผู้น าทางด้านการพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของสงัคมและการพฒันาประเทศ 

1.3.3 เป็นผูน้ าทางดา้นการพฒันารปูแบบ
การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์สามารถ
ใหค้ าแนะน าและเป็นตวัแบบการจดัการเรยีน
การสอนทีม่ปีระสทิธภิาพได้ 
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หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
คณิตศาสตร ์

5. บูรณาการองคค์วามรูท้างคณิตศาสตร ์
และคณิตศาสตรศกึษาในการวจิยัเพื่อสรา้งสรรค ์
แนวการจดัการเรยีนรูห้รอืนวตักรรมการเรยีนรู้
คณิตศาสตรส์ าหรบันกัเรยีนในศตวรรษที่ 21 

คณุสมบติั
ของผู้เข้า
ศึกษา 

1. ส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายสายสามญัโปรแกรมทีเ่น้น
คณติศาสตร ์

2. ผา่นการคดัเลอืกตามเกณฑข์องส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา และ/หรอื
เป็นไปตามขอ้บงัคบัและประกาศของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ 

 

คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษาทัว่ไป 
1. มคุีณสมบตัทิัว่ไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษา ระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

2. ส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีครุศาสตร
บณัฑติ  ศกึษาศาสตรบณัฑติและการศกึษา
บณัฑติ ในสาขาคณิตศาสตร ์คณติศาสตรศกึษา 
การสอนคณิตศาสตร ์หรอืสาขาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัคณิตศาสตร ์

3. ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ตามประกาศ
ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

คณุสมบติัของผู้เข้าศึกษาในโครงการ 4+1   
1. เป็นนิสติชัน้ปีที ่5 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ของมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ทีม่ผีลการเรยีน GPA มากกว่า 

1. ผูเ้ขา้ศกึษาต้องเป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญามหาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า สาขาวชิา
คณิตศาสตรค์ณิตศาสตรศกึษาหรอืสาขาอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัคณิตศาสตร ์จากมหาวทิยาลยั หรอื
สถาบนัการศกึษาทีส่ านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษารบัรองและมคุีณสมบตัทิัว่ไปเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2559 

2. มปีระสบการณ์ในการท าปรญิญานิพนธห์รอื 
มผีลงานวจิยัทางคณิตศาสตรห์รอืคณิตศาสตร
ศกึษาในระดบัปรญิญามหาบณัฑติไม่น้อยกว่า  
12 หน่วยกติ 
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หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
2.75  และคะแนน SWU-SET ระดบั B1  

2. ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ตามโครงการ 
4+1 ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
โครงสร้าง
หลกัสตูร 
 

 

 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป   30 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   130 
2.1  วชิาชพีคร ู  51  
2.1.1 วชิาชพีครูบงัคบั 49   
วชิาชพีคร ู 33   
วชิาการฝึกประสบการณ์ 
วชิาชพีครูระหว่างเรยีน 
เรยีนปี 3, 4 (วชิาละ 2 หน่วยกติ) 

4   

วชิาการฝึกปฏบิตักิารสอน 
และฝึกประสบการณ์วชิาชพี 12   

2.1.2 วชิาชพีครูเลอืก 2   
2.2  วชิาเอก   79  
2.2.1  วชิาเอก 68   
1) วชิาวทิยาศาสตร์ และ 
คณิตศาสตร์พื้นฐาน 

4   

2) วชิาเอกบงัคบั  55   
3) วชิาเอกเลอืก 9   
2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอก 7   
2.2.3 วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาการ
สอนวชิาเอกเพิม่เตมิ 

4   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   6 
รวมไม่น้อยกว่า   166  

 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาพ้ืนฐาน 
ทางการศึกษา 

 6 

หมวดวิชาบงัคบั   15 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5 
ปริญญานิพนธ ์  12 

รวม ไม่น้อยกว่า 38 
 
 

 
หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาบงัคบั  10 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร
ศกึษาและการวจิยั 

 6 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร ์  4 
2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 
3. ปริญญานิพนธ ์  36 

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 
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(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
รายวิชา 
คณิตศาสตร
ศึกษาและ
การวิจยั 
 

คษ471 บูรณาการวธิวีทิยาส าหรบัครคูณิตศาสตร ์
3(2-3-4) 

ME471 The Creation of Computer Media in 
Teaching and Learning at Secondary 
School Level 

ศกึษาวเิคราะหส์าระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์การบูร
ณาการ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้จติวทิยาคร ูศกึษาการ
พฒันาหลกัสตูร วธิวีทิยาทางคณิตศาสตรศกึษา การ
วดัและการประเมนิผล มวีสิยัทศัน์ เพือ่การจดัการ
เรยีนรูสู้่การปฏบิตั ิรวมทัง้การฝึกปฏบิตั ิ
 
คณ492 สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 2(1-2-3) 
MA492  Mathematics Education Seminar 
ศกึษาค้นควา้และอธบิายเกีย่วกบัเน้ือหาหรอืงานวจิยั
ทีน่่าสนใจทางคณิตศาสตรศกึษาจากวารสาร และ
เอกสารทางวชิาการต่าง ๆ  เพื่อเป็นการเพิม่พนู
ความรูแ้ละแนวคดิทีอ่าจน าไปสู่การวจิยัทางคณิต
ศาสตรศกึษาต่อไป 
 
 
 

คษ511 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้
คณิตศาสตร ์   3(3-0-6) 

ME511 Curriculum and Learning Management 
in Mathematics  

ศกึษาพฒันาการและการพฒันาหลกัสตูรคณิตศาสตร ์ 
วเิคราะหเ์น้ือหาสาระและหลกัสตูรคณิตศาสตรร์ะดบั
โรงเรยีนเพือ่ใหส้ามารถจดัท าหลกัสตูรได ้ วเิคราะห์
จติวทิยาการเรยีนรู ้ศาสตรก์ารสอนและเทคโนโลยี
ดจิทิลัเพื่อใหส้ามารถจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
จดัการชัน้เรยีนและสิง่แวดลอ้มการเรยีนรู้ส าหรบั
นกัเรยีนในศตวรรษที ่21  วเิคราะหแ์นวการวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรูท้ีเ่น้นการพฒันาทางสตปัิญญา 
องคค์วามรูท้างคณิตศาสตร ์ทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร ์ วเิคราะหแ์นวคดิและหลกัการบูร
ณาการการเรยีนรู ้การจดัท าแผนการจดัการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์ และการพฒันาศนูยก์ารเรยีนใน
สถานศกึษาทีเ่น้นทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์ ปฎบิตักิารออกแบบแผนการจดัการ
เรยีนรูแ้ละกจิกรรมการเรยีนรูท้ีเ่สรมิสรา้งทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรแ์ละน าไปทดลองน าร่อง
ใชก้บันกัเรยีนหรอืกลุ่มเป้าหมาย 

คษ711 การพฒันาหลกัสตูรและการออกแบบ
รปูแบบการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์
3(2-2-5) 

ME711 Developing Mathematics Curriculum 
and Designing Mathematics 
Instruction Styles 

วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกีย่วกบั
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและการออกแบบรปูแบบ
การจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท์ัง้ในและ
ต่างประเทศ การเปรยีบเทยีบโครงสรา้งหลกัสตูร
คณิตศาสตรข์องไทย สหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และ
ฟินแลนด ์ แนวโน้มของหลกัสตูรคณิตศาสตรก์าร
บรหิารจดัการหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอนและ
นวตักรรมทางการศกึษาคณิตศาสตรส์ าหรบันกัเรยีน
ในศตวรรษที ่21 งานวจิยัดา้นหลกัสตูรและการเรยีน
การสอนคณิตศาสตรท์ัง้ในและต่างประเทศ  ตลอดจน
ลงมอืปฏบิตักิารออกแบบและพฒันาหลกัสตูรและ
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนใหท้นัสมยั 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
คณ301 คณิตศาสตรส์ าหรบัครมูธัยมศกึษา

ตอนต้น    2(1-2-3) 
MA301  Mathematics for Middle School 

Teachers 
มโนมตเิกีย่วกบัเน้ือหาตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้
พืน้ฐานระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น ขอบเขตและ
แนวโน้มส าหรบัคณิตศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน 
 
คณ302 คณิตศาสตรส์ าหรบัครมูธัยมศกึษาตอน

ปลาย      2(1-2-3) 
MA302 Mathematics for Middle School 

Teachers 
 มโนมตเิกีย่วกบัเน้ือหาตามหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขอบเขตและ
แนวโน้มส าหรบัคณิตศาสตรข์ ัน้พืน้ฐาน 
 
คณ382 การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตรส์ าหรบัครู 

2(1-2-3) 
MA382  Mathematical Problem Solving for 

Teachers 
ศกึษาเกีย่วกบัการแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร ์

คษ512  การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
  3(2-2-5)  
ME512  Research for Learning Development 
  in Mathematics 
ศกึษามโนทศัน์และทฤษฎเีกีย่วกบัการวจิยัเพื่อ
พฒันาการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ วเิคราะห์และวพิากษ์
งานวจิยัทีเ่กีย่วกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร ์ สงัเคราะหป์ระเดน็จากผลงานวจิยัเพื่อ
น าไปใชใ้นการออกแบบและก าหนดประเดน็วจิยั 
กระบวนการวจิยั การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและ
เชงิคุณภาพ  การแปลผลและสรุปผล  อภปิราย
แลกเปลีย่นแนวคดิและความรูท้ีไ่ดจ้ากการศกึษา
คน้ควา้งานวจิยัหรอืรายงานการวจิยัทางการศกึษา 
ปฎบิตักิารเขยีนโครงร่างวจิยั  ก าหนดกรอบแนวคดิ
และกระบวนการวจิยั  ออกแบบเครือ่งมอืวจิยัและ
น าไปทดลองน าร่องใชก้บันกัเรยีนหรอืกลุ่มเป้าหมาย 
 

คษ713  การวจิยัและสถติทิางคณิตศาสตรศกึษา 
  3(2-2-5) 
ME713 Research and Statistics  

in Mathematics Education 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกีย่วกบัรปูแบบ
ของการวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  ระเบยีบ
วธิกีารวจิยั  หลกัการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัเชงิ
ปรมิาณ ไดแ้ก่  การเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ การ
วเิคราะหส์หสมัพนัธ ์การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู 
การวเิคราะหห์ลายตวัแปร การวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนหลายตวัแปร การวเิคราะหด์สิครมิแินนต์ 
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ และการวเิคราะหต์วัแบบ
สมการโครงสรา้งเชงิเสน้และการแปลผลของการ
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมส าเรจ็รปูทางสถติ ิ 
หลกัการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัเชงิคุณภาพไดแ้ก่ 
การวเิคราะหข์อ้มลูแบบสรา้งขอ้สรุป การวเิคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) การตรวจสอบขอ้มลูสาม
เสา้ (Trianglation) การลงรหสัขอ้มลู  ตลอดจนลงมอื
ปฏบิตักิารออกแบบและสรา้งสรรคโ์ครงร่างของ
งานวจิยับนพืน้ฐานจรรยาบรรณของนกัวจิยั 
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ความหมายของปัญหาและการแกปั้ญหา ประเภท
ของปัญหา กระบวนการแกปั้ญหา ยุทธวธิใีนการ
แกปั้ญหาและการประเมนิการแกปั้ญหา  ศกึษา
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแกปั้ญหา ฝึกทกัษะการ
แกปั้ญหาและแนวการจดักจิกรรมเพื่อพฒันาทกัษะ
การแกปั้ญหาในโรงเรยีน 
 
คณ481 โครงงานคณิตศาสตรส์ าหรบัคร ู

2(1-2-3) 
MA481 Mathematics Projects for Teachers 
ศกึษาหลกัการและวธิกีารเกีย่วกบัโครงงาน  
วเิคราะหโ์ครงงานคณิตศาสตร ์วางแผนจดัท า
โครงงานคณิตศาสตร ์ฝึกปฏบิตัทิ าโครงงาน
คณิตศาสตร ์ ตลอดจนศกึษากระบวนการเรยีนการ
สอนโครงงานและบทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีน
โครงงาน 
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รายวิชา 
คณิตศาสตร ์

คณ111 คณิตศาสตร ์1  4(4-0-8) 
MA111 Mathematics I 
บทนิยามของลมิติ ลมิติและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั
หน่ึงตวัแปร บทนิยามของอนุพนัธ ์อนุพนัธข์อง
ฟังกช์นัหน่ึงตวัแปรและการประยุกต์ บทนิยามของ
ปรพินัธ ์ปรพินัธข์องฟังกช์นัหน่ึงตวัแปรและการ
ประยุกต ์
 
คณ112 คณิตศาสตร ์2  4(4-0-8) 
MA112 Mathematics II 
 บุรพวชิา: คณ111   
 ล าดบัและอนุกรมของจ านวนจรงิ  เรขาคณิต
วเิคราะห ์3 มติ ิ ลมิติและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั
หลายตวัแปร  อนุพนัธย์่อย  ปรพินัธข์องฟังกช์นั
หลายตวัแปรและการประยุกต ์
 
คณ212 คณิตศาสตร ์3    4(4-0-8) 
MA212 Mathematics III 
บุรพวชิา: คณ 112 
ปรภิูมยิุคลดิ ปรพินัธ์หลายชัน้ ระบบพกิดัและการหา
ปรพินัธใ์นระบบสามมติ ิปรพินัธต์ามเสน้ ปรพินัธต์าม

คณ510 คณิตวเิคราะหส์ าหรบัคร ู 3(2-2-5) 
MA510 Mathematical Analysis for Teachers  
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และความเชื่อมโยง
ระหว่างทฤษฎกีบัเน้ือหาในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายและอุดมศกึษาในเรื่องลมิติ ความต่อเน่ือง 
อนุพนัธแ์ละปรพินัธเ์ชงิรมีนัน์ของฟังกช์นัหน่ึงตวัแปร
และหลายตวัแปร ล าดบัและอนุกรมของจ านวนจรงิ 
 
คณ520 พชีคณิตส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 
MA520 Algebra for Teachers 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และความเชื่อมโยง
ระหว่างทฤษฎกีบัเน้ือหาในระดบัมธัยมศกึษาและ
ระดบัอุดมศกึษาในเรื่อง ความรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบั
ทฤษฎจี านวน ทฤษฎกีรุปเบื้องต้น ทฤษฎรีงิเบือ้งต้น  
รงิพหุนามและการยดืขยายสนาม 
 
คณ530 เรขาคณิตส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 
MA530 Geometry for Teachers 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และการเชื่อมโยงระหว่าง
ทฤษฎแีละเน้ือหาในระดบัมธัยมศกึษาและ
ระดบัอุดมศกึษาในเรื่องรากฐานของเรขาคณิต การ

คณ811 สมัมนาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์
  1(0-2-1) 
MA811 Seminar in Mathematical Analysis    
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและน าเสนอแนวคดิและ
งานวจิยัในสาขาวชิาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตรท์ี่
เกีย่วขอ้งกบัเน้ือหาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรอือุดมศกึษาเรื่อง ลมิติ ความต่อเน่ือง อนุพนัธ ์
ปรพินัธเ์ชงิรมีนัน์ของฟังกช์นัหน่ึงตวัแปรและหลาย
ตวัแปร ล าดบัและอนุกรมของจ านวนจรงิและการ
ประยุกต์ใชใ้นชวีติจรงิ 
 
คณ821 สมัมนาพชีคณิต    1(0-2-1) 
MA821 Seminar in Algebra 
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและน าเสนอแนวคดิและ
งานวจิยัในสาขาวชิาพชีคณิตทีเ่กีย่วขอ้งกบัเน้ือหาใน
ระดบัมธัยมศกึษาหรอืระดบัอุดมศกึษาเรื่อง ทฤษฎี
จ านวน กรุป รงิ รงิพหุนาม ฟิลดแ์ละการประยุกต์ใช้
ในชวีติจรงิ 
 
คณ831 สมัมนาเรขาคณิต    1(0-2-1) 
MA831 Seminar in Geometry 
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ผวิ ทฤษฎบีทปรพินัธ ์
 
คณ141 หลกัและวธิกีารของคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
MA141 Principles of Mathematics 
ตรรกศาสตร ์การใหเ้หตุผล วธิกีารพสิจูน์ หลกัอุปนยั
เชงิคณิตศาสตร ์เซต ความสมัพนัธแ์ละฟังกช์นั 
ระบบจ านวนจรงิ 
 
คณ211 สมการเชงิอนุพนัธ ์ 3(3-0-6)  
MA211 Differential Equations 
สมการเชงิอนุพนัธส์ามญัอนัดบัหน่ึง สมการเชงิ
อนุพนัธอ์นัดบัสองและอนัดบัสงู สมการเชงิอนุพนัธ์
เชงิเสน้ทีม่สีมัประสทิธิเ์ป็นตวัแปร ระบบสมการเชงิ
อนุพนัธเ์ชงิเสน้ ผลการแปลงลาปลาซและการ
ประยุกต์ ปัญหาค่าขอบ สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ย
เบื้องต้น 
คณ322 พชีคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
MA322 Abstract Algebra I 
กรุป ทฤษฎบีทสมสณัฐานกรุป กรุปการเรยีง
สบัเปลีย่น กรุปสมมาตร และความรูเ้บื้องต้นเกีย่วกบั
รงิ ฟีลดแ์ละการประยุกต ์

แปลงเชงิเรขาคณิตเรขาคณิตแบบยุคลคิเกีย่วกบัรปู
หลายเหลีย่มและวงกลม การสรา้งทางเรขาคณิต 
ความรูพ้ ืน้ฐานเกีย่วกบัเรขาคณิตโพรเจกทฟี 
เรขาคณิตนอกระบบยุคลคิและทอพอโลยเีชงิ
เรขาคณิต 
 
คณ550 คณิตศาสตรด์สิครตีส าหรบัคร ู 3(2-2-5) 
MA550 Discrete Mathematics for Teachers 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และการเชื่อมโยงระหว่าง
ทฤษฎแีละเน้ือหาในระดบัมธัยมศกึษาและ
ระดบัอุดมศกึษาในเรื่อง หลกัการนบัเบื้องต้น ฟังกช์นั
ก่อก าเนิด ความสมัพนัธเ์วยีนเกดิ หลกัการน าเขา้-ตดั
ออก ทฤษฎกีราฟเบื้องต้นและการประยุกต ์

ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและน าเสนอแนวคดิเกีย่วกบั
เรขาคณิตแบบยุคลดิเรขาคณิตนอกแบบยุคลดิ ระดบั
ความคดิทางเรขาคณิตของแวนฮลี ีปัญหาและ
งานวจิยัทีน่่าสนใจซึง่เกีย่วขอ้งกบัเรขาคณิตและการ
สอนเรขาคณิต รวมทัง้การพสิจูน์ทฤษฎบีททาง
เรขาคณิตและการประยุกต์ความรูท้างเรขาคณิตเพื่อ
น าไปสู่การพฒันาเน้ือหาและกจิกรรมการเรยีนรู้
เรขาคณิตในระดบัโรงเรยีนและการประยุกต์ใชใ้นชวีติ
จรงิ 
 
คณ 841 สมัมนาคณิตศาสตรด์สิครตี  1(0-2-1) 
MA 841 Seminar in Discrete Mathematics 
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและน าเสนอแนวคดิและ
งานวจิยัเกีย่วกบัการแกปั้ญหาทีใ่ชค้วามรูว้ธิเีชงิการ
จดั ทฤษฎกีราฟ ความสมัพนัธเ์วยีนเกดิ และฟังกช์นั
ก่อก าเนิด พรอ้มทัง้ศกึษาและตดิตามการพสิจูน์
เกีย่วกบัวยิุตคณิต สามารถพสิจูน์ทฤษฎบีทโดยใช้
เทคนิคจากวยิุตคณิต และการประยุกต์ใชใ้นชวีติจรงิ 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
คณ323 พชีคณิตเชงิเสน้ 1  3(3-0-6) 
MA323 Linear Algebra I 
ระบบสมการเชงิเสน้ การด าเนินการขัน้มลูฐาน 
เมตรกิซแ์ละดเีทอรม์แินนต์ ปรภิูมเิวกเตอร ์การแปลง
เชงิเสน้ ค่าลกัษณะเฉพาะ เวกเตอรล์กัษณะเฉพาะ  
ปรภิูมลิกัษณะเฉพาะ 
 
คณ331 ส ารวจเรขาคณิต  3(3-0-6) 
MA 331 Survey of Geometry 
พืน้ฐานเชงิประวตัศิาสตร ์เรขาคณิตเบื้องต้นแนวใหม่ 
ทฤษฎบีทของเมเนเลอสัและทฤษฎบีทของเชวา 
อตัราส่วนไขว ้ปัญหาทีม่ชีื่อเสยีง 3 ปัญหาใน
เรขาคณิตการแปลงเบือ้งต้น ทฤษฎกีารแปลง การ
แปลงแบบจุดเบื้องต้นของระนาบ เรขาคณิตเชงิภาพ
ฉาย ภาวะมแีกนร่วม ภาวะมศีนูยร์่วม ภาวะเชงิภาพ
ฉายรากฐานของเรขาคณิต ระบบสจัพจน์ การ
วเิคราะหร์ะบบสจัพจน์ ขอ้บกพรอ่งของหนงัสอื  
“เอลเิมนต์”ของยุคลดิเรขาคณิตนอกแบบยุคลดิ 
สจัพจน์ที ่5 การคน้พบเรขาคณิตนอกแบบยุคลดิ 
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(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
รายวิชา
หมวดวิชา
พ้ืนฐาน
การศึกษา 

ศษ111 จติส านึกและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู
3(2-2-5) 

ED111 Consciousness and Ethics for 
Teaching Profession  

ศษ201 ภาษาองักฤษเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้ 
3(2-2-5) 

ED201 English for Learning Development 
ศษ202 ภาษาและวฒันธรรมไทยส าหรบัคร ู

3(2-2-5)  
ED202 Thai Language and Culture for 

Teachers  
ศษ211  กระบวนทศัน์ทางการศกึษา 3(2-2-5) 
ED211  Educational Paradigms  
ศษ241 การเรยีนรูข้องมนุษยแ์ละจติวทิยาส าหรบั

คร ู 3(2-2-5) 
ED241 Human Learning and Psychology for 

Teachers  
ศษ321 วธิวีทิยาในการพฒันาหลกัสตูร 3(2-2-5) 
ED321 Methodologies for Curriculum 

Development 
 

พฐ501 ปรชัญาทางการศกึษาเพื่อการพฒันา 
  3(2-2-5) 
FE501 Educational Philosophy for 

Development  
พฐ502 การวจิยัและสถติทิางการศกึษา  3(2-2-5) 
FE502 Research and Statistics in Education 
 

 
ไม่ม ี
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(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
ศษ331 วธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 
ED331 Methodologies for Learning 

Management  
ศษ351  การวดัและประเมนิผลทางการศกึษา 

3(2-2-5) 
ED351 Educational Measurement and 

Evaluation 
ศษ391 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะหว่าง 

เรยีน 1 2(0-4-2)  
ED391 Teaching Practicum I 
ศษ461 การประกนัคุณภาพและการจดัการ

การศกึษา   3(2-2-5) 
ED461 Educational Quality 

AssuranceandManagement  
ศษ471 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู ้ 3(2-2-5) 
ED471  Research for Learning Development 
ศษ481 การออกแบบและพฒันาสื่อ นวตักรรม

และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
การศกึษา 3(2-2-5) 

ED481 Design and Development of Media, 
Innovation and Information 
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(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
Technology for Educational 
Communication  

ปริญญา
นิพนธ ์

 
ไม่ม ี

 
 

ก าหนดใหเ้รยีน 12 หน่วยกติ 
ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 
  12 หน่วยกติ 
GRT691 Master’s Thesis 

ก าหนดใหเ้รยีน 36 หน่วยกติ 
ปพอ891 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก 
  36 หน่วยกติ 
GRD891 Doctoral Dissertation  
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การพฒันา
คณุลกัษณะ
พิเศษของ
นิสิต 

 
คณุลกัษณะพิเศษของ
นิสิต/ สมรรถนะของ

หลกัสูตร 

กลยทุธก์ารสอน และ
การประเมินผล 

มทีกัษะสื่อสาร  ดา้นทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสือ่สารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ขอ้ที ่5.3 สามารถ
สื่อสารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

มจีติอาสา จติส านึก
สาธารณะรบัใชส้งัคม 

ดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม 
ขอ้ที ่1.3 มจีติส านึก
สาธารณะ และเสยีสละ
เพื่อสว่นรวม 

มสีมรรถนะของ
หลกัสตูร / ดา้นทกัษะ
การจดัการเรยีนรู ้
1) มคีวามรอบรูใ้นดา้น
คณิตศาสตรแ์ละดา้น

ดา้นความรู ้
ขอ้ที ่2.2 มคีวามรูใ้น
หลกัการและทฤษฎใีน
วชิาชพีครหูรอืศาสตรท์ี่
เรยีน 

 
คณุลกัษณะพิเศษ 

ของนิสิต 
กลยทุธก์ารสอน 
และกิจกรรมของ

นิสิต 
1. มคุีณธรรม 

จรยิธรรม ซื่อสตัย ์
อดทนและเสยีสละ
เพื่อสงัคม และมี
จรรยาบรรณในการ
ท างานวจิยั ไม่
บดิเบอืนขอ้มลู 

2. มคีวามรู้
ความสามารถ
ทางดา้น
คณิตศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตรศกึษา
เป็นอย่างด ี  

3. วเิคราะหง์านวจิยั
ไดอ้ย่างมเีหตุผล
ตามหลกัวชิาการ 

4. มคีวามสามารถใน

1.  มกีารสอดแทรก
เรื่องการมคุีณธรรม 
จรยิธรรม ซื่อสตัย ์
อดทนและเสยีสละ
ในชัว่โมงการ
บรรยายและการ
สมัมนา มกีารให้
ความรูเ้กีย่วกบั
จรรยาบรรณในการ
ท างานวจิยั 

2. มกีารศกึษาในชัน้
เรยีน ปฏบิตักิาร 
แกโ้จทยปั์ญหา 
การท าวจิยั และ
ศกึษาค้นควา้ดว้ย
ตนเอง 

3. เน้นการสอนให้

 
คณุลกัษณะพิเศษ 

ของนิสิต 
กลยทุธก์ารสอน 
และกิจกรรมของ

นิสิต 
1. มีทกัษะส่ือสาร  
1.1 ใหค้ าแนะน าใน

การจดัการเรยีน
การสอนใหม้ี
ประสทิธภิาพแก่ครู
และบุคลากร
ทางการศกึษา
อย่างกลัยาณมติร 

 

ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 
ขอ้ที ่4.2  ให้

ค าแนะน าในการ
จดัการเรยีนการ
สอนใหม้ี
ประสทิธภิาพแก่ครู
และบุคลากร
ทางการศกึษา
อย่างกลัยาณมติร 

ด้านทกัษะการ
วิเคราะห์เชิงตวัเลข 
การส่ือสารและการ
ใช้เทคโนโลยี



 
 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  หน้า 167 

 

 หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
วชิาชพีคร ู

2) สามารถน าความรู้
ไปประยุกต์ในการ
การจดัการเรยีนรู้
วชิาคณิตศาสตรใ์น
ระดบัการศกึษาขัน้
พืน้ฐาน 
 

ขอ้ที ่2.3 มคีวามรูใ้น
ดา้นวชิาคณิตศาสตร์
เป็นอย่างด ีและตดิตาม
ความกา้วหน้าทาง
วชิาการ หรอืงานวจิยั 
ดา้นทกัษะทางปัญญา 
ขอ้ที ่3.1 น าความรูใ้น
ศาสตรต่์างๆ ทีเ่รยีนไป
ประยุกต์ใช ้
ขอ้ที ่3.2 สามารถ
แสดงออกถงึการคดิ
วเิคราะห ์และ
แกปั้ญหาอย่างเป็น
ระบบและมเีหตุผล 
ดา้นทกัษะการจดัการ
เรยีนรู ้
ขอ้ที ่6.1 แสดงความ
เชีย่วชาญในการ
จดัการการเรยีนรูท้ีม่ ี
รปูแบบหลากหลาย  

 

การท างานเป็นทมี  
5. มทีกัษะการสื่อสาร

และสรา้ง
สมัพนัธภาพกบั
บุคคลอื่น สามารถ
เป็นผูน้ าหรอืผูต้าม
ไดต้ามบรบิทที่
ไดร้บั 

นิสติรูจ้กัคดิ 
วเิคราะหแ์บบ
บูรณาการ ฝึก
ทกัษะในการแก้ไข
ปัญหา โจทยว์จิยั 

4. มกีารมอบหมาย
งานกลุ่ม  เน้นการ
อภปิราย การ
น าเสนอ การท า
รายงานและท าวจิยั
เป็นทมี 

5. จดัการเรยีนการ
สอนในรายวชิา 
และสมัมนา  

สารสนเทศ 
ขอ้ที ่5.2 ถ่ายทอด

ความรูแ้ละ
เผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการหรอื 
งานวจิยั ใน
รปูแบบต่างๆ ได้
อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

ขอ้ที ่5.3  ใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ 

2. มีสมรรถนะของ
หลกัสตูร  
2.1 มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในสาระหลกั
ของคณติศาสตร์
และคณิตศาสตร
ศกึษาอย่างลุ่มลกึ  
สามารถ

ด้านความรู้ 
ขอ้ที ่2.1  มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในสาระหลกั
ของคณิตศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตรศกึษา
อย่างลุ่มลกึ   

ขอ้ที ่2.2  ประยุกต์ใช้
หลกัการและทฤษฎี
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 ประยุกต์ใช้
หลกัการและ
ทฤษฎทีีส่ าคญัใน
ดา้นวชิาการ 
วชิาชพีและ
งานวจิยัข ัน้สงูได ้

2.2เป็นผูน้ าทีม่ี
คุณธรรม 
จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณใน
การส่งเสรมิและ
พฒันาการเรยีน
การสอน
คณิตศาสตร ์ และ
การวจิยัทางคณิต
ศาสตรศกึษา 

 
 
 

ทีส่ าคญัในดา้น
วชิาการ วชิาชพีและ
งานวจิยัขัน้สูงได ้

ด้านทกัษะทางปัญญา 
ขอ้ที ่3.1 จดัการปัญหา

ทางวชิาการและ
วชิาชพี โดย
ค านึงถงึผลกระทบที่
เกีย่วขอ้งต่อตนเอง
และผูอ้ ื่นไดอ้ย่างผูรู้ ้

ขอ้ที ่3.2  วเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหผ์ลงาน
ทางวชิาการหรอื
งานวจิยั ทัง้ในและ
ต่างประเทศที่
เกีย่วขอ้งกบัการ
เรยีนการสอน
คณิตศาสตรแ์ละการ
น าผลมาใช ้เพือ่
เชื่อมโยงองคค์วามรู้
เดมิหรอืสรา้งองค์
ความรูใ้หม่ทาง
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(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
คณิตศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตรศกึษา   

ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่าง
บุคคลและความ
รบัผิดชอบ 
ขอ้ที ่4.1  เป็นผูน้ าใน

การส่งเสรมิและ
พฒันาการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตร์
และการวจิยัทาง
คณิตศาสตรศกึษา  

 
  



 
 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  หน้า 170 

 

 
หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
    
การพฒันา 
ผลการเรียนรู้ 
ด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

1.1 มคึณุธรรม 
จรยิธรรม มคีวาม
ซื่อสตัย ์มวีนิัย 
และตรงต่อเวลา  
1.2 ปฏบิตัติน
ตามหลกัธรรมาภิ
บาล 
1.3 มจีติส านึก
สาธารณะ และ
เสยีสละเพื่อ
สว่นรวม 
1.4 ตระหนักใน
คณุคา่ของศลิปะ
และวฒันธรรม 
1.5 แสดงออกถงึ
ความมรีะเบยีบ
และความ
รบัผดิชอบต่อ
ตนเอง 
1.6 แสดงออกถงึ
ความเคารพสทิธิ

จดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนที่
เน้นการเรียนรูจ้าก
สถานการณ์จรงิ 
บทบาทสมมติ 
กรณีตวัอย่างโดย
สอดแทรก
คณุธรรม 
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ 
ก าหนดใหนิ้สติ
ท างานเป็นกลุม่ 
หรอืจดัท า
โครงงานที่
เกี่ยวขอ้งกบั
คณุธรรม 
จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณ
วชิาชพีครู เพื่อ
สรา้งจติส านึก
สาธารณะโดยถอื

สงัเกตพฤตกิรรม
การเขา้ร่วม
กจิกรรมการเรยีน
การสอน  
ประเมนิจาก
พฤตกิรรมการเขา้
เรยีน การตรงต่อ
เวลาของนิสติใน
การเขา้เรยีน การ
สง่งานที่ไดร้บั
มอบหมาย การ
รบัผดิชอบใน
หน้าที่ที่ไดร้บั
มอบหมาย 
 สงัเกตพฤตกิรรม
การแสดงอาการ
รบัรูห้รอื
ตอบสนองในการ
เรยีน การจด
บนัทกึ การ
โตต้อบขอ้ซกัถาม 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

1. มคีณุธรรม
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วชิาชพีและการ
วจิยั 
2. ยอมรบั 
ความคดิเหน็ 
และเคารพสทิธิ ์
ของผูอ้ื่น 
 

1. จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที่
กระตุน้ใหนิ้สติ
เหน็คณุคา่และ
ความส าคญัของ
การมคีณุธรรม
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วชิาชพีและการ
วจิยั  การมจีติ
สาธารณะ โดย
การตัง้ประเดน็
อภปิราย
กรณีศกึษา
เกี่ยวกบัการ
ประกอบอาชพี
ของครู  และการ
วจิยั  ซึ่งอาจ
ไดม้าจาก
ประสบการณ์ตรง 

1. ประเมนิผล
จากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของ
นิสติขณะ
อภปิราย
กรณีศกึษา
เกี่ยวกบัการ
ประกอบอาชพี
ของครู  โดยการ
สงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิ
ตนเองของนิสติ 
2. ประเมนิผล
จากพฤตกิรรม
ของนิสติขณะ
ด าเนินการวจิยั 
โดยการสงัเกต
ของอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญา
นิพนธ ์ และการ

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

1.1 มคีณุธรรม 
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วชิาชพี และการ
วจิยั 
 

1.จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที่
กระตุน้ใหนิ้สติ
เหน็คณุคา่และ
ความส าคญัของ
การมคีณุธรรม 
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วชิาชพี  โดยการ
ตัง้ประเดน็
อภปิราย
กรณีศกึษา
เกี่ยวกบัการ
ประกอบอาชพี
ของครู  ซึ่งอาจ
ไดม้าจาก
ประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอื
ขา่วสารที่เกดิขึน้
ในชวีติจรงิ 

1.ประเมนิผลจาก
แนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติ
ขณะอภปิราย
กรณีศกึษา
เกี่ยวกบัการ
ประกอบอาชพี
ของครู  โดยการ
สงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิ
ตนเองของนิสติ 
2.ประเมนิผลจาก
พฤตกิรรมของ
นิสติ ขณะ
ด าเนินการวจิยั 
โดยการสงัเกต
ของอาจารยท์ี่
ปรกึษาปรญิญา
นิพนธ ์ และการ
ประเมนิตนเอง
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หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
และความคดิเหน็
ของผูอ้ื่น 
1.7 แสดงออกถงึ
ความมจีติส านึก
และตระหนักใน
การปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณ
วชิาชพีครู และ
ปฏบิตัตินเป็น
แบบอยา่งที่ด ี

ประโยชน์ของ
สว่นรวมเป็นทีต่ ัง้ 
ฝึกการเป็นผูน้ า
และผูต้าม เพื่อ
สง่เสรมิการเป็น
สมาชกิที่ด ีและมี
ความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 
สรา้งโอกาสให้
นิสติไดพ้บกบั
บุคคลหรอื
เหตุการณ์ที่เป็น
กรณีตวัอยา่ง 
เพื่อสรา้งแรง
บนัดาลใจใหย้ดึ
มัน่ในคณุธรรม
และจรยิธรรม 
การเป็น
แบบอยา่งที่ดขีอง
อาจารย ์
ประกาศเกยีรติ
คณุนิสติที่ท า
ประโยชน์ตอ่
สงัคม  

โดยเน้นการ
ประเมนิตาม
สภาพจรงิ 
เปิดโอกาสใหนิ้สติ
มสีว่นร่วมใน
กระบวนการ
ประเมนิผล 
 

เหตุการณ์หรอื
ขา่วสารที่เกดิขึน้
ในชวีติจรงิ และ
การท าวจิยั 
2. ตัง้ประเดน็
อภปิรายเพื่อเปิด
โอกาสใหนิ้สติ
แสดงความ
คดิเหน็ ยอมรบั
ความคดิเหน็ 
และเคารพสทิธิ ์
ของผูอ้ื่น  

ประเมนิตนเอง
ของนิสติ 

 

 

2.ใหค้ าปรกึษา
เกี่ยวกบัการวจิยั
พรอ้มสอดแทรก
แนวคดิเกี่ยวกบั
จรรยาบรรณใน
การวจิยั 

ของนิสติ 

1.2เคารพสทิธิ
และความคดิเหน็
ของผูอ้ื่น รวมถงึ
กฎและระเบยีบ
ขององคก์ร 
 

1.จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที่
กระตุน้ใหนิ้สติ
เคารพสทิธแิละ
รบัฟังความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น 
2.  ปฏบิตัติาม
กฎและระเบยีบ
ของ
มหาวทิยาลยั 
 

1.ประเมนิผลจาก
พฤตกิรรมของ
นิสติ ในการ
เคารพสทิธแิละ
รบัฟังความ
คดิเหน็ของผูอ้ื่น
ขณะอภปิราย 
2.ประเมนิผลจาก
พฤตกิรรมของ
นิสติ ในการ
ปฏบิตัติามกฎ
และระเบยีบของ
มหาวทิยาลยั 
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หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 

 

ปลกูฝังใหนิ้สติ
เป็นผูท้ี่มวีนิัยใน
ตนเองและมี
ระเบยีบ ทัง้ดา้น
การเรยีนและการ
ด ารงชวีติ    
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หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
 
การพฒันา 
ผลการเรียนรู้ 
ด้านความรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

2.1 มคีวามรู้
พื้นฐานศกึษา
ทัว่ไป 
2.2 มคีวามรูใ้น
หลกัการและ
ทฤษฎีในวชิาชพี
ครูหรอืศาสตร์ที่
เรยีน 
2.3 มคีวามรูใ้น
ดา้นวชิา
คณิตศาสตร์เป็น
อยา่งด ีและ
ตดิตาม
ความกา้วหน้า
ทางวชิาการ 
หรอืงานวจิยั 
2.4 สามารถ
บูรณาการความรู้
และทกัษะ/
กระบวนการใน
วชิาต่างๆ กบั

1. จดักจิกรรม
โดยเน้นผูเ้รยีน
เป็นส าคญั  
2. จดักจิกรรม
ศกึษาดงูานนอก
สถานที่ เพื่อใหม้ี
การเรยีนรูจ้าก
สถานการณ์จรงิ 
3. เชญิวทิยากร
ภายนอกที่มี
ความเชี่ยวชาญ 
หรอืมี
ประสบการณ์
ตรงมาบรรยาย 
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็  
วเิคราะห ์และ
อภปิรายร่วมกนั 
4. ใหนิ้สติศกึษา
คน้ควา้และ
เรยีนรูด้ว้ย

  1. ประเมนิจาก
ผลสมัฤทธิ ์
ทางการเรยีน
และการ
ปฏบิตังิานของ
นิสติโดยใชก้าร
ประเมนิตาม
สภาพจรงิในดา้น
ต่างๆ คอื 
การทดสอบยอ่ย 
การทดสอบกลาง
ภาคเรยีนและ
ปลายภาคเรยีน 
การรายงาน/
แผนงาน/
โครงการ 
การน าเสนอ
ผลงาน 
โครงงาน การ
ฝึกงาน การฝึก
ปฏบิตั ิการฝึก

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

1. มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในสาระ
หลกัของ
คณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร
ศกึษา 
2. บูรณาการองค์
ความรูท้าง
คณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร
ศกึษาในการ
จดัการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์
ส าหรบันักเรยีน
ในศตวรรษที่ 21 

ก าหนดเน้ือหา
สาระดา้นความรู้
ในทุกรายวชิา
และใชรู้ปแบบ
การเรยีนการ
สอนแบบใดแบบ
หน่ึงหรอื
มากกว่าหน่ึง
แบบ ดงัน้ี 
1.การศกึษา
คน้ควา้และ
แสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง 
2.การเรยีนรูจ้าก
การลงมอืปฏบิตัิ
จรงิ (learning by 
doing) 
3.การสมัมนา 
(seminar) เพื่อ
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ วิเคราะห ์

ประเมนิผลจาก
ผลการเรยีนและ
การท างานที่
มอบหมายของ
นิสติแบบใดแบบ
หน่ึงหรอื
มากกว่าหน่ึง
แบบทัง้น้ีขึน้อยู่
กบัรูปแบบการ
เรยีนการสอนใน
รายวชิานัน้ๆ 
ดงัน้ี 
1.การสอบ
ขอ้เขยีน  
2.การสอบปฏบิตั ิ 
3.การสมัภาษณ์  
4.การท ารายงาน  
5.การน าเสนอ
ปากเปลา่  
6.การเขยีน
อนุทนิ (journal 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

2.1มคีวามรู้
ความเขา้ใจใน
สาระหลกัของ
คณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร
ศกึษา   
2.2มคีวามรูเ้ชงิ
ลกึในสาระทาง
คณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร
ศกึษา   
 
 

ก าหนดเน้ือหา
สาระดา้นความรู้
ในทุกรายวชิา
และใชรู้ปแบบ
การเรยีนการ
สอนแบบใดแบบ
หน่ึงหรอื
มากกว่าหน่ึง
แบบ ดงัน้ี 
1.การศกึษา
คน้ควา้และ
แสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง 
2.การเรยีนรูจ้าก
การลงมอืปฏบิตัิ
จรงิ (learning by 
doing) 
3.การสมัมนา 
(seminar) เพื่อ
แลกเปลีย่นความ
คดิเหน็ วิเคราะห ์

ประเมนิผลจาก
ผลการเรยีนและ
การท างานที่
มอบหมายของ
นิสติ โดยการ
สอบขอ้เขยีน 
การสอบปฏบิตั ิ
การสมัภาษณ์ 
การท ารายงาน
การน าเสนอปาก
เปลา่ การเขยีน
อนุทนิ (journal 
writing)  และ
การประเมนิ
ตนเองของนิสติ
ทัง้น้ีขึน้อยูก่บั
รูปแบบการเรยีน
การสอนใน
รายวชิานัน้ๆ  
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หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
การประกอบ
อาชพี 
 

ตนเอง  
5. ใหนิ้สติจดัท า
โครงงาน การ
ฝึกงาน การฝึก
ปฏบิตั ิการ
ปฏบิตักิารสอน
และฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพี ใน
สถานศกึษาหรอื
หน่วยงาน 
องคก์ร ที่เป็น
เครอืขา่ย 
 
 

ประสบการณ์
วชิาชพีครู  
  2. ประเมนิจาก
การเขยีนอนุทนิ
ดา้นความรูใ้นที่
ไดร้บัของนิสติ 

 

 

สงัเคราะหแ์ละ
อภปิรายร่วมกนั
จากปัญหาหรอื
กรณีศกึษา 
4.การฟังบรรยาย
พเิศษจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญหรอื
ผูท้รงคณุวุฒทิาง
คณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร
ศกึษา  
5.การศกึษาดู
งาน/การเขา้ร่วม
ประชุมสมัมนา/
ประชุมวชิาการ 
ดา้นคณิตศาสตร์
และคณิตศาสตร
ศกึษา 
6.การเรยีนการ
สอนโดยใชว้จิยั
เป็นฐาน 
(research base) 

writing)   
7.การประเมนิ
ตนเองของนิสติ 
 

 

สงัเคราะหแ์ละ
อภปิรายร่วมกนั
จากปัญหาหรอื
กรณีศกึษา   
4.การฟังบรรยาย
พเิศษจาก
ผูเ้ชี่ยวชาญหรอื
ผูท้รงคณุวุฒ ิ
ทางคณิตศาสตร์
และคณิตศาสตร
ศกึษา  
5.การศกึษาดู
งาน/การเขา้ร่วม
ประชุมสมัมนา/
ประชุมวชิาการ 
ดา้นคณิตศาสตร์
และคณิตศาสตร
ศกึษา 
6.การเรยีนการ
สอนโดยใชว้จิยั
เป็นฐาน 
(research base) 
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หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
 
การพฒันา 
ผลการเรียนรู้ 
ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

3.1 น าความรูใ้น
ศาสตร์ต่างๆ ที่
เรยีนไป
ประยกุต์ใช ้
3.2 สามารถ
แสดงออกถงึการ
คดิวเิคราะห ์และ
แกปั้ญหาอยา่ง
เป็นระบบและมี
เหตุผล 
3.3 สามารถ
ประเมนิ วพิากษ์ 
ในสถานการณ์
ต่างๆ 
3.4 มคีวามใฝ่รู ้
สามารถวเิคราะห์
และสงัเคราะห์
ความรูจ้ากแหล่ง
ต่างๆ ที่
หลากหลายได้
อยา่งถูกตอ้งเพื่อ

1.จดั
กระบวนการ
เรยีนรู ้เพื่อให้
นิสติไดฝึ้กทกัษะ
การวเิคราะห ์
ทกัษะการคดิ 
จากสภาพ 
ปัญหา หรอื
สถานการณ์จรงิ
ต่างๆ  ทัง้ใน
ระดบับุคคลและ
กลุม่ เช่น การ
สะทอ้นคดิ การ
บนัทกึการเรยีนรู ้
การอภปิรายกลุม่ 
การท า
กรณีศกึษา การ
โตว้าท ีการ
จดัท าโครงการ 
การทดลองใน
หอ้งปฎิบตักิาร 

. การประเมนิผล
ที่สะทอ้นการคดิ
วเิคราะห ์โดยใช้
การประเมนิตาม
สภาพจรงิ จาก
การเขยีน
รายงาน การ
น าเสนอผลงาน 
การบนัทกึการ
เรยีนรู ้และการ
ทดสอบ  
2. การสงัเกต
นิสติ ดา้น
ความสามารถใน
การตดัสนิใจ การ
แกไ้ขปัญหาใน
สถานการณ์
ต่างๆ 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

1. จดัการปัญหา
ทางวชิาการและ
วชิาชพีโดย
ค านึงถงึ
ผลกระทบที่
เกี่ยวขอ้งต่อ
ตนเองและผูอ้ื่น 
2. วเิคราะห์
บทความวชิาการ
และงานวจิยัทาง
คณิตศาสตร
ศกึษาที่เกี่ยวขอ้ง
กบัหลกัสตูร 
แนวจดัการ
เรยีนรูแ้ละการใช้
นวตักรรมการ
เรยีนรู้
คณิตศาสตร ์
3. บูรณาการองค์
ความรูท้าง
คณิตศาสตร์และ

1.จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที่
เปิดโอกาสให้
นิสติไดว้เิคราะห์
ปัญหาทาง
วชิาการ และ
วชิาชพี  โดยการ
ตัง้ประเดน็
อภปิราย ซึ่งอาจ
ไดม้าจาก
ประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอื
ขา่วสารที่เกดิขึน้
ในชวีติจรงิ   
2.สนับสนุนให้
นิสติมสีว่นร่วม
ในการเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหา
ทางวชิาการ  
พรอ้มระบุขอ้มลู

1.ประเมนิผลจาก
แนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติ 
ขณะอภปิราย
เกี่ยวกบัปัญหา
ทางวชิาการ  
โดยการสงัเกต
ของอาจารย์
ผูส้อน และการ
ประเมนิตนเอง
ของนิสติ 
2.ประเมนิผลจาก
คณุภาพของ
ขอ้มลูและ
แหล่งขอ้มลูที่
น ามาใชอ้า้งองิ 
ขณะมสีว่นรว่ม
ในการเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหา
ทางวชิาการ 
3.ประเมนิผลจาก

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

3.1จดัการปัญหา
ทางวชิาการและ
วชิาชพี โดย
ค านึงถงึ
ผลกระทบที่
เกี่ยวขอ้งต่อ
ตนเองและผูอ้ื่น
ไดอ้ยา่งผูรู้ ้ 
3.2วเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะห์
ผลงานทาง
วชิาการหรอื
งานวจิยั ทัง้ใน
และต่างประเทศ
ที่เกี่ยวขอ้งกบั
การเรยีนการ
สอนคณิตศาสตร์
และการน าผลมา
ใชเ้พื่อเชื่อมโยง
องคค์วามรูเ้ดมิ
หรอืสรา้งองค์

1. จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที่
เปิดโอกาสให้
นิสติไดว้เิคราะห์
และสงัเคราะห์
ปัญหาทาง
วชิาการ และ
วชิาชพีโดยการ
ตัง้ประเดน็
อภปิราย ซึ่งอาจ
ไดม้าจาก
ประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอื
ขา่วสารที่เกดิขึน้
ในชวีติจรงิ   
2. สนับสนุนให้
นิสติเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหา
ทางวชิาการ 
พรอ้มระบุขอ้มลู

1. ประเมนิผล
จากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของ
นิสติขณะ
อภปิรายเกี่ยวกบั
ปัญหาทาง
วชิาการ  โดย
การสงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิ
ตนเองของนิสติ 
2. ประเมนิผล
จากคณุภาพของ
ขอ้มลูและ
แหล่งขอ้มลูที่
น ามาใชอ้า้งองิ 
ขณะเสนอแนว
ทางแกไ้ขปัญหา
ทางวชิาการ 
3. ประเมนิผล
จากแนวคดิและ
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หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
น าไปสูก่าร
สรา้งสรรค ์

ฯลฯ 
2.จดักจิกรรมให้
นิสติมโีอกาส
เรยีนรูจ้ากปัญหา 
และ
ประสบการณ์จรงิ 
เพื่อการ
เสนอแนะและหา
แนวทางแกไ้ข 
 

 
 

คณิตศาสตร
ศกึษาในการวจิยั
เพื่อสรา้งสรรค์
แนวการจดัการ
เรยีนรูห้รอื
นวตักรรมการ
เรยีนรู้
คณิตศาสตร์
ส าหรบันักเรยีน
ในศตวรรษที่ 21 

และแหล่งขอ้มลู
ที่น ามาใชอ้า้งองิ 
3.จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที่
เปิดโอกาสให้
นิสติไดว้เิคราะห์
ผลงานทาง
วชิาการหรอื
งานวจิยั โดยการ
ตัง้ประเดน็
อภปิราย  
4.จดัการเรยีน
การสอนโดยใช้
วจิยัเป็นฐาน 
(research base) 

แนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติ 
ขณะอภปิราย
เกี่ยวกบัผลงาน
ทางวชิาการหรอื
งานวจิยัและการ
น าผลมาใช ้ โดย
การสงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิ
ตนเองของนิสติ 

 

ความรูใ้หมท่าง
คณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร
ศกึษา   
 

และแหล่งขอ้มลู
ที่น ามาใชอ้า้งองิ 
3 จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที่
เปิดโอกาสให้
นิสติไดว้เิคราะห์
และสงัเคราะห์
ผลงานทาง
วชิาการหรอื
งานวจิยั โดยการ
ตัง้ประเดน็
อภปิราย 
4.จดัการเรยีน
การสอนโดยใช้
วจิยัเป็นฐาน 
(research base) 
 

ความคดิเหน็ของ
นิสติ ขณะ
อภปิรายเกี่ยวกบั
ผลงานทาง
วชิาการหรอื
งานวจิยัและการ
น าผลมาใช ้ โดย
การสงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิ
ตนเองของนิสติ 
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หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
 
การพฒันา 
ผลการเรียนรู้ 
ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รบัผิดชอบ 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

4.1 สามารถ
ท างานร่วมกบั
ผูอ้ื่นในฐานะผูน้ า
และผูร้่วมงานได ้
4.2 มคีวาม
รบัผดิชอบต่อ
ตนเอง องคก์ร 
สงัคม และ
สิง่แวดลอ้ม 
4.3 สามารถ
ปรบัตวัใหเ้ขา้
สถานการณ์และ
วฒันธรรม
องคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 

จดักจิกรรมการ
เรยีนรูใ้นชัน้
เรยีน ที่เน้นการ
ท างานเป็นกลุม่
และงานที่ตอ้งมี
ปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล 
เพื่อเสรมิสรา้งให้
ผูเ้รยีนตระหนัก
ถงึความส าคญั
และพฒันา
ตนเองในดา้น
ความมมีนุษย
สมัพนัธอ์นัดแีละ
ความรบัผดิชอบ
สว่นบุคคล 
จดัประสบการณ์
การเรยีนรูใ้น
ภาคปฏบิตัทิ ัง้ใน
และนอกชัน้เรยีน 
เพื่อเสรมิสรา้ง

1. ประเมนิ
พฤตกิรรมของ
นิสติที่แสดงถงึ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รบัผดิชอบในการ
ท ากจิกรรมกลุม่
เช่น การยอมรบั
ฟังความคดิเหน็
ของเพื่อน โดยใช้
การประเมนิตาม
สภาพจรงิ 
2. เปิดโอกาสให้
นิสติมสีว่นร่วม
ในการประเมนิ 
 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

1. มสีว่นร่วมใน
การสง่เสรมิและ
พฒันาแนวการ
จดัการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์และ
การวจิยัทาง
คณิตศาสตร
ศกึษา 
2. มคีวาม
รบัผดิชอบในการ
ด าเนินงานของ
ตนเองหรอืของ
กลุม่ 

1.สนับสนุนให้
นิสติมสีว่นร่วม
ในการเขา้ร่วม
หรอืจดัประชุม
ทางวชิาการ ที่
ใหค้รูและ
บุคลากรทางการ
ศกึษาได้
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์
ดา้นการเรยีน
การสอน
คณิตศาสตร์และ
การวจิยัทาง
คณิตศาสตร
ศกึษา 

1.ประเมนิผลจาก
พฤตกิรรมของ
นิสติ ขณะมสีว่น
ร่วมในการเขา้
ร่วมหรอืจดั
ประชุมทาง
วชิาการโดยการ
สงัเกตของ
อาจารยแ์ละ
อาจารยท์ี่ปรกึษา
ปรญิญานิพนธ์
และการประเมนิ
ตนเองของนิสติ 
2. ประเมนิผล
จากการเขยีน
อนุทนิของนิสติ
ในการเขา้ร่วม
ประชุมทาง
วชิาการเกี่ยวกบั
ความรูท้ี่ไดร้บั  

 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

4.1เป็นผูน้ าใน
การสง่เสรมิและ
พฒันาการเรยีน
การสอน
คณิตศาสตร์และ
การวจิยัทาง
คณิตศาสตร
ศกึษา 
4.2 ใหค้ าแนะน า
ในการจดัการ
เรยีนการสอนให้
มปีระสทิธภิาพ
แก่ครูและ
บุคลากรทางการ
ศกึษาอยา่ง
กลัยาณมติร 
 

1. สนับสนุนให้
นิสติจดัประชุม
ทางวชิาการ ที่
ใหค้รูและ
บุคลากรทางการ
ศกึษาได้
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์
ดา้นการเรยีน
การสอน
คณิตศาสตร์และ
การวจิยัทาง
คณิตศาสตร
ศกึษา 

1. ประเมนิผล
จากพฤตกิรรม
ของนิสติ ขณะ
ด าเนินการจดั
ประชุมทาง
วชิาการ โดยการ
สงัเกตของ
อาจารยแ์ละ
อาจารยท์ี่ปรกึษา
ปรญิญานิพนธ์
และการประเมนิ
ตนเองของนิสติ 
2.ประเมนิผลจาก
แบบประเมนิ
โครงการและการ
เขยีนอนุทนิของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทางวชิาการ
เกี่ยวกบัความรูท้ี่
ไดร้บัและการให้
ค าแนะน าจดัการ
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หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
 
 
 

ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผดิชอบ 
สอดแทรกเรื่อง
ความรบัผดิชอบ 
การมมีนุษย
สมัพนัธ ์การ
เขา้ใจวฒันธรรม
ขององคก์ร ฯลฯ  
ในรายวชิาต่างๆ 
บูรณาการ
แนวคดิเกี่ยวกบั
การสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นั
ดรีะหว่างบุคคล
ในสงัคมและ
ความรบัผดิชอบ
เขา้กบัเน้ือหาใน
ทุกรายวชิาที่
สอน 
5. มอบหมาย
งานทัง้เป็น
รายบุคคลและ

 เรยีนการสอน 
 



 
 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  หน้า 179 

 

 
หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
เป็นกลุม่ให้
ผูเ้รยีนศกึษา
คน้ควา้วเิคราะห ์
สงัเคราะห ์
แนวคดิ ทฤษฎี 
หลกัการที่
เกี่ยวขอ้งกบั
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผดิชอบ โดย
น าเสนอเป็น
รายงาน ใน
รูปแบบการน า
อภปิรายร่วมกนั
ในชัน้เรยีน 
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หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
 
การพฒันา 
ผลการเรียนรู้
ด้านทกัษะ
การวิเคราะห์
เชิงตวัเลข 
การส่ือสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

5.1 สามารถ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข ขอ้มลู
ขา่วสาร อนัมผีล
ใหเ้ขา้ใจองค์
ความรูห้รอื
ประเดน็ปัญหา
ได ้
5.2 สามารถ
สือ่สารไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
5.3 สามารถ
เลอืกใช้
เทคโนโลยใีนการ
สบืคน้ เกบ็
รวบรวมขอ้มลู 
ประมวลผล และ
แปลความหมาย 
และเลอืกใชไ้ด้
อยา่งมี
ประสทิธภิาพ

จดัประสบการณ์
การเรยีนรูใ้น
รูปแบบที่
หลากหลายและ
เหมาะสม เพื่อ
สง่เสรมิใหนิ้สติมี
ความรูค้วาม
เขา้ใจและมคีวาม
ตระหนักถงึ
คณุคา่ ในเรื่อง
ของหลกัการพูด 
การเขยีน 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
คณิตศาสตร์และ
เทคนิคทางสถติ ิ 
ในสถานการณ์
ต่าง ๆ เพื่อการ
เขา้ถงึขอ้มลู 
เลอืกรบั เลอืกใช ้
วเิคราะหแ์ละ

ประเมนิทกัษะ
ของนิสติ ในดา้น
การสือ่สาร การ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
วเิคราะห ์เทคนิค
เชงิตวัเลขและ
สถติ ิที่เน้นการ
ประเมนิตาม
สภาพจรงิ เช่น 
การสงัเกต
พฤตกิรรม
เกี่ยวกบัการ
วเิคราะหข์อ้มลู 
ขา่วสาร และ
ผลงานของนิสติ
การประเมนิการ
น าเสนอผลงาน
ของนิสติโดยใช ้
Power Point 
การประเมนิ

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

1. วเิคราะหแ์ละ
คดักรองขอ้มลู
ทางสถติ ิ เพื่อ
การศกึษาคน้ควา้
และการวจิยัทาง
คณิตศาสตร
ศกึษา 
2. ถ่ายทอด
ความรูแ้ละ
เผยแพร่ผลงาน
ในรูปแบบต่างๆ 
ได ้
3. ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศได ้
 

1.จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที่
ใหนิ้สติได้
วเิคราะหแ์ละคดั
กรองขอ้มลูทาง
สถติ ิเพื่อ
การศกึษาคน้ควา้
และการวจิยัทาง
คณิตศาสตร
ศกึษา    โดย
การวพิากษ์และ
อภปิรายเกี่ยวกบั
ความสอดคลอ้ง
ของขอ้มลูทาง
สถติกิบังานวจิยั
หรอืกรณีศกึษา 
2.สนับสนุนให้
นิสติเขา้ร่วมหรอื
จดัประชุมทาง
วชิาการ เพื่อ

1.ประเมนิผลจาก
ผลการเรยีนรูใ้น
รายวชิาวธิกีาร
ทางสถติสิ าหรบั
การวจิยัทาง
คณิตศาสตร
ศกึษาหรอื
รายวชิาการวจิยั
เชงิคณุภาพทาง
คณิตศาสตร
ศกึษา 
2.ประเมนิผลจาก
การเขยีนอนุทนิ
ในการเขา้ร่วม
ประชุมทาง
วชิาการ หรอื
แบบประเมนิ
โครงการประชุม
ทางวชิาการ 
ดา้น
ความสามารถใน

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

5.1มทีกัษะใน
การวเิคราะห ์ 
สงัเคราะหแ์ละ
คดักรองขอ้มลู
ทางสถติ ิเพื่อ
การศกึษาคน้ควา้
และการวจิยัทาง
คณิตศาสตร
ศกึษา 
5.2ถ่ายทอด
ความรูแ้ละ
เผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการหรอื 
งานวจิยัใน
รูปแบบต่างๆ ได้
อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
5.3ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศได้
อยา่งมี
ประสทิธภิาพ 

1. จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที่
ใหนิ้สติได้
วเิคราะห ์ 
สงัเคราะหแ์ละ
คดักรองขอ้มลู
ทางสถติ ิเพื่อ
การศกึษาคน้ควา้
และการวจิยัทาง
คณิตศาสตร
ศกึษา โดยการ
วพิากษ์และ
อภปิรายเกี่ยวกบั
ความสอดคลอ้ง
ของขอ้มลูทาง
สถติกิบังานวจิยั
หรอืกรณีศกึษา   
2.สนับสนุนให้
นิสติเขา้ร่วมหรอื
จดัประชุมทาง

1.ประเมนิผลจาก
ผลการเรยีนรูใ้น
รายวชิาวธิกีาร
ทางสถติสิ าหรบั
การวจิยัทาง
คณิตศาสตร
ศกึษาหรอื
รายวชิาการวจิยั
เชงิคณุภาพทาง
คณิตศาสตร
ศกึษา 
2.ประเมนิผลจาก
แบบประเมนิ
โครงการจดั
ประชุมทาง
วชิาการดา้น
ความสามารถใน
การถ่ายทอด
ความรูแ้ละ
เผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ 
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หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
และเหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

ประเมนิคณุคา่ 
ตลอดจน
สงัเคราะหเ์พื่อ
การน าไปใชใ้น
สถานการณ์ต่าง 
ๆ เช่น การ
น าเสนอผลงาน
ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธภิาพ 
จดัประสบการณ์
การเรยีนรูท้ี่เน้น
การฝึกทกัษะการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข และ
เทคนิคทางสถติ ิ
รวมทัง้สง่เสรมิ
ใหเ้กดิทกัษะการ
สือ่สารทัง้การรบั
ฟัง   การพูด 
และการเขยีน 
ระหว่างผูเ้รยีน 
ผูส้อน สงัคมและ

ทกัษะการศกึษา
คน้ควา้ของนิสติ
การประเมนิ
ทกัษะการ
สนทนาทาง
วชิาการของนิสติ
การประเมนิการ
เขยีนทาง
วชิาการของนิสติ 
เปิดโอกาสให้
นิสติมสีว่นร่วม
ในการประเมนิ
ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข และ
เทคนิคทางสถติ ิ
 

ถ่ายทอดความรู้
และเผยแพร่
ผลงานทาง
วชิาการหรอื
งานวจิยัทาง
คณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร
ศกึษา 
3.สนับสนุนให้
นิสติศกึษา
คน้ควา้ดว้ย
ตนเอง หรอืเสนอ
แหล่งขอ้มลู
คน้ควา้แต่ละ
รายวชิาผ่านลงิค์
(Links) และใช้
โปรแกรม
ส าเรจ็รูปในการ
วเิคราะหข์อ้มลู
วจิยั 
4.ใหนิ้สติท า
ปรญิญานิพนธท์ี่
เน้นการวจิยัดา้น
คณิตศาสตร

การถ่ายทอด
ความรูแ้ละ
เผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ 
3.ประเมนิผลจาก
การใชเ้ทคโนโลย ี
ขณะศกึษา
คน้ควา้ของนิสติ
หรอืการใช้
โปรแกรม
ส าเรจ็รูปในการ
วเิคราะหข์อ้มลู
วจิยั 
 

วชิาการ เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้
และเผยแพร่
ผลงานทาง
วชิาการหรอื
งานวจิยัทาง
คณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตร
ศกึษา 
3. สนับสนุนให้
นิสติศกึษา
คน้ควา้ดว้ย
ตนเอง หรอืเสนอ
แหล่งขอ้มลู
คน้ควา้แต่ละ
รายวชิาผ่านลงิค ์
(Links) และใช้
โปรแกรม
ส าเรจ็รูปในการ
วเิคราะหข์อ้มลู
วจิยั 
4. ใหนิ้สติท า
ปรญิญานิพนธท์ี่
เน้นการวจิยัดา้น

3. ประเมนิผล
จากการใช้
เทคโนโลย ีขณะ
ศกึษาคน้ควา้
ของนิสติหรอืการ
ใชโ้ปรแกรม
ส าเรจ็รูปในการ
วเิคราะหข์อ้มลู
วจิยั 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
ชุมชน 
 

 

ศกึษาและ
เผยแพร่
บทความที่เป็น
สว่นหน่ึงของ
ปรญิญานิพนธ์
ต่อสาธารณะโดย
ค านึงถงึ
จรรยาบรรณใน
การวจิยั 

 

คณิตศาสตร
ศกึษาและ
เผยแพร่
บทความที่เป็น
สว่นหน่ึงของ
ปรญิญานิพนธ์
ต่อสาธารณะโดย
ค านึงถงึ
จรรยาบรรณใน
การวจิยั 

 

  



 
 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  หน้า 183 

 

 
หลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
 
การพฒันา 
ผลการเรียนรู้
ด้านทกัษะ
การจดัการ
เรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

6.1 แสดงความ
เชี่ยวชาญในการ
จดัการการ
เรยีนรูท้ี่มี
รูปแบบ
หลากหลาย  
6.2 แสดงความ
เชี่ยวชาญในการ
จดัการเรยีนรู้
ดว้ยนวตักรรมที่
เหมาะสมกบั
ความแตกต่าง
ของผูเ้รยีน 
6.3 แสดงความ
เชี่ยวชาญในการ
จดัการเรยีนรู้
อยา่งบูรณาการ 

จดัใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูผ้่าน
ประสบการณ์
ตรง ไดแ้ก่ การ
จดัท าแผนการ
เรยีนรู ้ การจดั
กจิกรรมการ
เรยีนการสอน 
การผลติสือ่ และ
การใชส้ือ่  การ
วดัประเมนิผล  
การปฏบิตักิาร
สอนแบบจลุภาค 
(micro 
teaching)  การ
วจิยัในชัน้เรยีน  
จดัใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูผ้่าน
ประสบการณ์
ตรงในดา้นการ
ปฏบิตังิานครูใน

ใหผู้ม้สีว่นร่วม
ทุกฝ่าย เช่น 
ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ครู
พี่เลีย้ง ครูประจ า
ชัน้ เพื่อน 
อาจารยนิ์เทศก์ 
ประเมนินิสติ ที่
เน้นการประเมนิ
ตามสภาพจรงิ 
ในเรื่องความ 
สามารถในการ
จดัการเรยีนรูท้ี่
หลากหลายและ
ความเป็นครู 
ประเมนิผลงาน
นิสติ จาก บนัทกึ
การสอน
ประจ าวนั บนัทกึ
การนิเทศ บนัทกึ
การสงัเกตการ

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ
ประเมินผล 

1. วเิคราะห์
หลกัสตูร
คณิตศาสตร์  
แนวการจดัการ
เรยีนรู ้ การวดั
และประเมนิผล
การเรยีนรู ้ การ
จดัท าแผนการ
เรยีนรูแ้ละการท า
วจิยัในชัน้เรยีน
ไดเ้ป็นอยา่งด ี 
2. ประยกุต์
หลกัการและ
ทฤษฎีทีส่ าคญั
ไปใชใ้นการ
ออกแบบ
แผนการจดัการ
เรยีนรูแ้ละการท า
วจิยัไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 
 

1.จดักระบวนการ
เรยีนการสอนที่
เปิดโอกาสให้
นิสติไดว้เิคราะห์
หลกัสตูร
คณิตศาสตร์  
การจดัการเรยีนรู ้ 
การวดัและ
ประเมนิ ผลการ
เรยีนรู ้ การ
จดัท าแผนการ
เรยีนรูแ้ละการท า
วจิยัในชัน้เรยีน 
โดยการตัง้
ประเดน็อภปิราย 
พรอ้มทัง้
ยกตวัอยา่ง
ประสบการณ์ที่
ไดจ้ากการอบรม
ครูคณิตศาสตร์  
การจดัคา่ย

1.ประเมนิผลจาก
แนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติ 
ขณะอภปิราย
เกี่ยวกบัหลกัสตูร
คณิตศาสตร์  
การจดัการเรยีนรู ้ 
การวดัและ
ประเมนิ ผลการ
เรยีนรู ้ การ
จดัท าแผนการ
เรยีนรูแ้ละการท า
วจิยัในชัน้เรยีน  
โดยการสงัเกต
ของอาจารย์
ผูส้อน และการ
ประเมนิตนเอง
ของนิสติ 
2.ประเมนิผลจาก
การจดัท า
แผนการเรยีนรู ้

 
ไม่ม ี
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หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
สถานศกึษา  
การปฏบิตักิาร
สอนระหว่าง
เรยีนและใน
สถานศกึษา 
จดัใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูจ้ากผูม้ ี
ประสบการณ์ 
หรอืผูเ้ชี่ยวชาญ
ทางดา้นการสอน 
ผ่านการสงัเกต
การสอน การ
สมัภาษณ์ 
จดัใหผู้เ้รยีนได้
แลกเปลีย่น
เรยีนรูจ้ากเพื่อน
ในสถาบนัและ
ต่างสถาบนั  
จดัใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูจ้าก
ตน้แบบ เช่น 
ครูผูส้อน ครู
ประจ าชัน้ ครู
ผูช้่วย ครูพี่เลีย้ง 

สอนครูพี่เลีย้ง
และเพื่อน  
แผนการจดัการ
เรยีนรู ้
กระบวนการ
ท างานวจิยัในชัน้
เรยีน การท า
แฟ้มสะสมงาน 
สรุปผลการ
ปฏบิตักิารสอน
และฝึก
ประสบการณ์ 
รายงานผลการ
จดัการเรยีนรู้
และการ
ปฏบิตังิานใน
สถานศกึษา 
สงัเกตการสอน
ในชัน้เรยีนและ
ประเมนิแบบ
บนัทกึหลงัการ
สอน โดยครูพี่
เลีย้ง อาจารย์
นิเทศก์ ผูบ้รหิาร

คณิตศาสตร์  
และการท าวจิยั
ทางคณิตศาสตร
ศกึษา  
2.จดักจิกรรมการ
เรยีนรูผ้่านการ
ฝึกปฏบิตัจิรงิ 
(learning by 
doing) โดยเปิด
โอกาสใหนิ้สติได้
มปีระสบการณ์
ในการจดัท า
แผนการเรยีนรู ้
การฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพีระหว่าง
เรยีนการปฎิบตัิ
การสอนและฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพี ตลอดจน
การท าวจิยัในชัน้
เรยีนใน
สถานศกึษา 

การฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพีระหว่าง
เรยีนการ
ปฏบิตักิารสอน
และฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพี   การท า
วจิยัในชัน้เรยีน
ในสถานศกึษา
โดยใหผู้ม้สีว่น
ร่วมทุกฝ่าย 
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ครูพี่
เลีย้ง ครูประจ า
ชัน้ เพื่อน 
อาจารยนิ์เทศ 
ร่วมประเมนินิสติ
ในดา้นการ
จดัการเรยีนรู ้
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สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
ครูตน้แบบ  ครู
แกนน า หรอืครู
แหง่ชาติ 
   จดัใหเ้รยีนรู้
จาก
ประสบการณ์
ตรง เช่น กรณี
ตวัอยา่งจาก
หอ้งเรยีน การ
สงัเกตการณ์
สอนแบบต่าง ๆ 
การสมัภาษณ์
หรอืสนทนากบัผู้
มปีระสบการณ์ 

สถานศกึษา และ
เพื่อนนิสติ  
ประเมนิงานวจิยั
ในชัน้เรยีน  โดย
ครูพี่เลีย้ง และ
อาจารยนิ์เทศก์ 
ประเมนิการจดั
โครงการทาง
วชิาการของนิสติ 
ประเมนิจากการ
เขยีนอนุทนิดา้น
ทกัษะการจดัการ
เรยีนรูท้ี่ไดร้บั
ของนิสติ 

 

 

 
 
 


