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รายละเอียดของหลกัสตูร 

หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต   
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
 
 
ชื-อสถาบนัอดุมศึกษา  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   
คณะ/สถาบนั/สาํนัก    วทิยาศาสตร ์   
 

หมวดที- 1  ข้อมูลทั -วไป 

1. รหสัและชื-อหลกัสตูร 

 รหสัหลกัสตูร :  25550091104859  
 ชื&อหลกัสตูร 
  ภาษาไทย :  หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์
  ภาษาองักฤษ : Master of Education Program in Mathematics 

2. ชื-อปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย  ชื&อเตม็ :  การศกึษามหาบณัฑติ (คณติศาสตร)์ 
     ชื&อยอ่  :  กศ.ม. (คณติศาสตร)์ 
 ภาษาองักฤษ ชื&อเตม็ :  Master of Education (Mathematics) 
     ชื&อยอ่ :  M.Ed. (Mathematics) 

3. วิชาเอก / แขนงวิชา  

  –   

4. จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร 

 ไมน้่อยกว่า  38  หน่วยกติ 
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5. รปูแบบของหลกัสตูร 

5.1 รปูแบบ 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท 2 ปี แบบ ก2    

5.2 ภาษาที-ใช้ 

 ภาษาไทย  เอกสารและตําราเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

5.3 การรบัเข้าศึกษา 

 รบัผูเ้ขา้ศกึษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที&สามารถใชภ้าษาไทยไดเ้ป็นอย่างด ี

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื-น 

   –   

5.5 การให้ปริญญาแก่ผูส้าํเรจ็การศึกษา 

 ใหป้รญิญาการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์เพยีงสาขาวชิาเดยีว 

6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติัเหน็ชอบหลกัสตูร  

 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์ เป็นหลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562   
โดยปรบัปรงุจากหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557) 
และจะเริ&มใชห้ลกัสตูรนีGในภาคการศกึษาที& 1  ของปีการศกึษา 2562 
 ได้รบัอนุมตัิ/ เห็นชอบหลกัสูตรจากคณะกรรมการการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา ในการประชุม 
ครั Gงที& 3/2562   เมื&อวนัที&  26  เดอืน มนีาคม พ.ศ. 2562 
 ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสูตรจากสภาวชิาการในการประชุมครั Gงที& 3/2562   เมื&อวนัที&  23  เดอืน 
เมษายน  พ.ศ. 2562 
 ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสูตรจากสภามหาวทิยาลยัในการประชุมครั Gงที& 5/2562   เมื&อวนัที&  14 
เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรที-มีคณุภาพและมาตรฐาน 

 หลกัสตูรจะไดร้บัการเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสูตรที&มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ.2552 ในปีการศกึษา 2563 
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8. อาชีพที-ประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 

 8.1 ครแูละอาจารย ์สาขาวชิาคณติศาสตร ์ในสถานศกึษา 
 8.2 ศกึษานิเทศก ์สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
 8.3 นกัวจิยัดา้นคณติศาสตรศกึษา 
 8.4 นกัวชิาการศกึษาทั Gงในและนอกสถานศกึษา 
 8.5 อาชพีอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัการศกึษาดา้นคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา 

9. ชื-อ นามสกลุ เลขบตัรประจาํตวัประชาชน ตาํแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของ
อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

ลาํดบั
ที- 

รายชื-อคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา 

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

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

1 อ.ดร.รุ่งฟ้า  จนัทจ์ารุภรณ์ วท.บ. (คณติศาสตร)์, 2536 
กศ.ม. (คณติศาสตร)์, 2539 
กศ.ด. (คณติศาสตรศกึษา), 2548 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

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

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

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

วทิยาลยัครพูระนครศรอียุธยา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

xxxxxxxxxxxxx 

 

10. สถานที-จดัการเรียนการสอน 

 คณะวทิยาศาสตร ์ และบณัฑติวทิยาลยั  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที-จาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลกัสตูร 

11.1  สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

ในศตวรรษที& 21  โลกมกีารเปลี&ยนแปลงไปอยา่งรวดเรว็ทั Gงทางดา้นการเมอืง เศรษฐกจิ สงัคม 
วฒันธรรมและสิ&งแวดล้อม  อาทเิช่น กระแสการเปิดเศรษฐกจิเสร ี ความท้าทายของเทคโนโลยใีหม่ๆ 
โดยเฉพาะปญัญาประดษิฐ ์หรอื เอไอ  (Artificial Intelligence : AI )  เป็นต้น  ซึ&งประเทศไทยเป็น
ประเทศหนึ&งที&ประสบปญัหาสภาวะแวดลอ้มและบรบิทของการเปลี&ยนแปลงต่างๆ เหล่านั Gน  ดว้ยเหตุนีG
จงึทําให้แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบบัที- 12 (พ.ศ. 2560-2564) ของประเทศไทย
กําหนดกรอบแนวคดิและหลกัการที&สาํคญัในการพฒันากําลงัคนเพื&อรองรบัการปรบัเปลี&ยนเศรษฐกจิและ
สงัคมที&ประเทศต้องเผชญิในศตวรรษที& 21 ดงันีG  (1) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลกัปรชัญาของ
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เศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช  (2) คนเป็นศูนยก์ลางของ 
การพฒันาอยา่งมสี่วนรว่ม  (3) การสนบัสนุนและส่งเสรมิแนวคดิการปฏริปูประเทศ  และ (4) การพฒันา
สู่ความมั &นคง มั &งคั &ง ยั &งยนื สงัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุข   

 การพฒันากําลงัคนของประเทศไทยที&ผ่านมาไม่สอดคล้องกบัการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 
ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนกําลังคนในระดับต่างๆ โดยเฉพาะย่างยิ&งการขาดแคลนกําลังคน 
ด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ รฐับาลพยายามแก้ปญัหานีGโดยมกีารทบทวนการจดัการศกึษา
เพื&อปรบัปรุงเปลี&ยนแปลงและพฒันาหลกัสูตรในทุกระดบัทุกสถาบนัการศึกษาให้มคีวามเหมาะสม 
ชัดเจนสอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
เพื&อพฒันาเยาวชนของชาตไิปสู่คุณภาพตามมาตรฐานและตามเป้าหมายที&กําหนดไว้ และมีนโยบาย 
ในการขบัเคลื-อนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0  ซึ&งสิ&งที&กระทรวงศกึษาธกิารต้องการเน้น 
คอื มุ่งพฒันาความคดิสร้างสรรค์เพื&อพฒันานวตักรรมการเรยีนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต การสร้าง Smart 
Farmer & Smart Startup และแรงงานเฉพาะทาง รวมทั Gงใช้การศึกษาโดยยดึจงัหวดัเป็นฐาน  
เพื&อให้สงัคมไทยก้าวสู่ Value-based Economy  หรอื "เศรษฐกิจที-ขบัเคลื-อนด้วยนวตักรรม" 
เพื&อให้ประเทศสามารถพึ&งพาตนเองได้ ลดการนําเขา้และเป็นสงัคมที&แบ่งปนั  มหาวิทยาลยัซึ&งถอืว่า
เป็นหน่วยงานหลกัที&สําคญัต่อการพฒันาไทยแลนด์ 4.0 ต้องปรบัตวัให้เป็นมหาวิทยาลยั 4.0 โดยมี
บทบาทที&สาํคญั คอื การจดัการศกึษาเพื&อพฒันาคนในชาต ิรวมทั Gงการวจิยัและพฒันาเพื&อใหเ้กดิความรู้
และนวตักรรมใหม่ๆ  ซึ&งทั Gงสองส่วนจะส่งผลไปถงึเศรษฐกจิและสงัคม 4.0 

11.2 สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

 ในการพฒันาดา้นการศกึษา  ประเทศไทยไดม้พีระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  
แก้ไขเพิ&มเตมิ (ฉบบัที& 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ&มเตมิ (ฉบบัที& 3) พ.ศ. 2553 ที&กําหนดใหห้น่วยงาน 
ที&เกี&ยวขอ้งกบัการจดัการศกึษามกีารปรบัปรุงและดําเนินกจิกรรมปฏริปูการศกึษาตามสาระสําคญัที&ระบุ
ไวใ้นพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2542  อนัไดแ้ก่ การจดักระบวนการเรยีนรูท้ี&เน้นผูเ้รยีน
เป็นสําคัญ  การบรหิารโดยใช้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลาง  การประกันคุณภาพเพื&อพฒันาคุณภาพ
ยกระดบัมาตรฐานการศกึษา  การพฒันาบุคลากรทางการศกึษาอย่างต่อเนื&อง  การระดมทรพัยากรจาก
แหล่งต่างๆ มาใช้ในการจดัการศึกษา  การส่งเสรมิให้มกีารวจิยัและพฒันา  การผลติและการพฒันา
เทคโนโลยเีพื&อการศกึษา และการดาํเนินการเพื&อปฏริปูการศกึษา  

 เพื&อใหก้ารจดัการศกึษาสอดคล้องกบัสงัคมไทยในอนาคต สํานักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา
ได้กําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ กรอบมาตรฐานคุณวุฒกิารอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 มาตรฐาน
วชิาชพีทางการศึกษา ขึGนเพื&อเป็นแกนนําและกําหนดแนวนโยบายการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติจากผลของการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้การศึกษาพฒันาไปสู่ 
การเป็นกลไกเพื-อการพฒันาคน  พฒันาสงัคม  เป็นพลงัขบัเคลื&อนและเป็นภูมคิุ้มกนั  โดยการสรา้ง
และพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมด้านสติปญัญา อารมณ์และศีลธรรม  พัฒนาเยาวชนก่อนเข้า 
สู่ตลาดแรงงานให้มคีุณภาพ  พฒันากําลงัคนให้มสีมรรถนะสูงขึGน  นอกจากนีGยงัส่งเสรมิให้ผู้รูป้ราชญ ์
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และผู้สูงอายุที&มีประสบการณ์ นําความรู้มาถ่ายทอด จดัการความรู้ ในระดับชุมชนและเสริมสร้าง 
การมสี่วนรว่มของครอบครวั ชุมชน สถาบนัการศกึษา ใหเ้ป็นกลไกในการพฒันาการศกึษา   

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเกี-ยวข้องกบัพนัธกิจของ
สถาบนั 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 

 จากสถานการณ์ทางด้านการพฒันาเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรมดงักล่าวข้างต้นจําเป็น 
อย่างยิ&งที&ต้อง “มีการพฒันาคนด้านวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร”์ ใหม้คีุณภาพ คุณธรรม มคีวาม
รอบรู ้และรูเ้ท่าทนัการเปลี&ยนแปลง  เพื&อเตรยีมทรพัยากรบุคคลใหร้องรบัต่อการพฒันาประเทศใหก้้าว
ไปสู่ไทยแลนด ์4.0  โดยเริ&มต้นจากการปลูกฝงัและพฒันาคนตั Gงแต่การศกึษาขั GนพืGนฐาน  ซึ&งต้องอาศยั
สถาบนัการศึกษาและสถาบันผลิตครูเป็นกลไกสําคญัในการจดัการศึกษาและพฒันาหลกัสูตรผลิต 
ครวิูทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์หรอืเปิดโอกาสใหค้รไูดศ้กึษาต่อเพื&อเพิ&มพนูความรูใ้นระดบัที&สงูขึGน 

ในฐานะที&มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเป็นสถาบนัอุดมศกึษาที&เป็นต้นแบบด้านการผลติครู
แล ะ บุคลากรทางการศึกษาแห่ งห นึ& ง ของประ เทศนานกว่ า  69 ปี  ภาควิช าคณิตศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์ จงึตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้นําด้านการผลติครูและบุคลากรทางการศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ  โดยให้ความสําคัญในการพัฒนา “หลกัสูตรการศึกษา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์”  เพื&อผลิตมหาบัณฑิตที&มีความรู้ความเข้าใจเนืGอหาสาระ 
ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา  หลกัสูตรคณิตศาสตร ์ แนวการจดัการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม 
การเรยีนรู้คณิตศาสตร์  สามารถบูรณาการองค์ความรูท้างคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาในการ
จดัการเรยีนรู ้ การใช้นวตักรรมการเรยีนรูแ้ละการวจิยัทางคณิตศาสตรบ์นรากฐานคุณธรรมจรยิธรรม  
โดยไดด้ําเนินการเปิดรบันิสติอย่างต่อเนื&อง  และมกีารปรบัปรุงหลกัสูตรอย่างสมํ&าเสมอใหเ้หมาะสมกบั
ความกา้วหน้าของวทิยาการดา้นนีGและสอดคลอ้งกบัสงัคมไทยในอนาคต 

ในปี พ.ศ. 2562  ภาควชิาคณิตศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ ไดป้รบัปรุงหลกัสูตรการศึกษา
มหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อีกครั Gง เพื&อให้หลกัสูตรสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2552  มาตรฐานสภาวชิาชพีวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศ
ไทย  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558   และข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559  ตลอดจนมกีจิกรรมการเรยีนรูท้ี& 
บ่มเพาะนิสติตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม (Core value) SCI ซึ&งได้แก่ Scientific Excellence, 
Corporate and Social Responsibility, International Recognition ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวิโรฒ อาทิเช่น กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์สําหรบันักเรยีนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์ 
การเข้าร่วมประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ เป็นต้น  เพื&อยกระดับคุณภาพมหาบัณฑิตให้ได้ร ับ 
การพฒันาศกัยภาพดา้นวชิาการและวจิยัสู่ความเป็นมอือาชพีตามบรบิททางสงัคมที&เปลี&ยนแปลง ควบคู่
กบัการเสรมิสรา้งความสามารถและทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที& 21 และไทยแลนด ์4.0 
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12.2  ความเกี-ยวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 

 ดงัที&กล่าวมาแลว้ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒเป็นสถาบนัอุดมศกึษาที&เป็นต้นแบบดา้นการ
ผลติครแูละบุคลากรทางการศกึษาแห่งหนึ&งของประเทศาเป็นระยะเวลานาน ทําใหภ้าควชิาคณิตศาสตร ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ ตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้นําด้านการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
สาขาวชิาคณิตศาสตร์ที&มศีกัยภาพด้านวชิาการและวจิยั จงึพฒันาหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ เพื&อผลติครแูละบุคลากรทางการศกึษาสาขาวชิาคณิตศาสตร ์ที&มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจเนืGอหาสาระทางคณติศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา  หลกัสูตรคณิตศาสตร ์ แนวการจดัการเรยีนรู้
และนวตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ สามารถบูรณาการองค์ความรูท้างคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตร
ศกึษาในการจดัการเรยีนรู ้ การใชน้วตักรรมการเรยีนรูแ้ละการวจิยัทางคณิตศาสตร ์  โดยดําเนินการ
เปิดรบันิสติอย่างต่อเนื&อง และมกีารปรบัปรุงหลกัสูตรอย่างสมํ&าเสมอใหเ้หมาะสมกบัความก้าวหน้าของ
วทิยาการดา้นนีG  สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมไทยในศตวรรษที& 21 และไทยแลนด ์4.0  

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

13.1  รายวิชาที-คณะ / ภาควิชา / หลกัสตูรอื-นเปิดสอนให้ 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีรายวิชาในหมวดวิชาพืGนฐาน 
ทางการศกึษาที&นิสติในหลกัสูตรนีGต้องเรยีนร่วมกบันิสติในหลกัสูตรอื&นตามประกาศของบณัฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ โดยทางบณัฑติวทิยาลยัจะเป็นผู้ดําเนินการประสานงานกบัหน่วยงาน 
ที&เกี&ยวขอ้ง 

13.2  รายวิชาที-เปิดสอนให้คณะ / ภาควิชา / หลกัสูตรอื-น 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ไม่มรีายวชิาที&กําหนดใหนิ้สติหลกัสูตร
อื&นมาเรยีน 

13.3  การบริหารจดัการ 

มีการบริหารจดัการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์ทําหน้าที&พจิารณาให้ความเหน็ชอบในการจดัการเรยีนการสอนให้ทนัสมยั มกีารตดิตาม 
และประเมนิผลการดาํเนินงานของหลกัสตูรอยา่งต่อเนื&อง 
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หมวดที- 2  ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

1. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

1.1 ปรชัญา 

การบูรณาการองค์ความรู้คณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาบนพืGนฐานการวิจัย 
สู่ความเจรญิงอกงามของการศกึษาดา้นคณติศาสตร ์

1.2 ความสาํคญั 

คณิตศาสตร์มบีทบาทสําคญัต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์  ทําให้มนุษย์มีความคิด
สรา้งสรรค์ คดิอย่างมเีหตุผล เป็นระบบมแีบบแผน  สามารถวเิคราะห์ปญัหาและสถานการณ์ได้อย่าง 
ถี&ถ้วนรอบคอบ ทําให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตดัสนิใจแก้ปญัหา และนําไปใชใ้นชวีติประจําวนัได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม  คณิตศาสตรจ์งึเป็นเครื&องมอืนําไปสู่ความเจรญิ ก้าวหน้าทางวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลย ีเศรษฐกิจและสงัคม ตลอดจนเป็นพืGนฐานสําหรบัการศึกษาค้นคว้าวจิยัเกือบทุกประเภท 
ซึ&งอาจกล่าวได้ว่าความเจรญิก้าวหน้าในวทิยาการเกอืบทุกแขนงต้องอาศยัหลกัการทางคณิตศาสตร์
ทั GงสิGน เช่น ในทางการแพทย์มีการนําความรู้เรื&องวงรีไปช่วยในการออกแบบเครื&องสลายนิ&ว 
(Extracorporeal shock wave lithotripsy : ESWL)  ในทางวศิวกรรมศาสตรม์กีารนําความรูเ้รื&อง
พาราโบลาและสมการเชงิอนุพนัธไ์ปช่วยในการออกแบบสะพานแขวน (Suspension bridge) และมกีาร
นําความรูเ้รื&องตรรกศาสตรไ์ปช่วยในการออกแบบคอมพวิเตอรด์เีอน็เอ (DNA computers) ที&มอีตัราเรว็
ถงึสบิพนัลา้นครั Gงต่อนาทโีดยใชพ้ลงังานเพยีง 1 ในหมื&นลา้นหรอื 10-10 วตัต์ และสามารถประมวลผลได ้
1 ล้านล้านคําสั &งพรอ้มกนั  เพื&อยกระดบัคุณภาพการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์จําเป็นต้องยกระดบั  
“ครูคณิตศาสตร์และผู้ที- เกี-ยวข้องกบัการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร์” ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ในเนืGอหาสาระทางคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา  หลกัสตูรคณติศาสตร ์ แนวการจดัการเรยีนรูแ้ละ
การใชน้วตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ สามารถจดัการเรยีนรูแ้ละใชน้วตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นครูคณิตศาสตร์ที&มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการ
เปลี&ยนแปลง  เพื&อเตรียมนักเรียนให้เป็นเยาวชนไทยให้รองรบัต่อการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ 
ไทยแลนด ์4.0 

ในปจัจุบันการพัฒนาครูคณิตศาสตร์และผู้ที&เกี&ยวข้องกับการจดัการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
ยงัไม่สอดคล้องกบัความต้องการของสงัคมและการพฒันาด้านเศรษฐกิจ ทําให้เกิดภาวะขาดแคลน
กําลงัคนในระดบัต่างๆ และขาดแคลนนักวจิยัเพื&อพฒันาเทคโนโลยทีี&เหมาะสมกบัประเทศ  ในฐานะ 
ที&มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวิโรฒเป็นสถาบนัอุดมศึกษาที&เป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและบุคลากร
ทางการศกึษาแห่งหนึ&งของประเทศ  แผนกวชิาคณิตศาสตร ์ สงักดัคณะวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ 
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (ปจัจุบัน คือ ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร ์ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ)  จงึไดเ้ปิด “หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร”์  
ในปี พ.ศ. 2497  โดยมุง่เน้นผลติมหาบณัฑติสาขาวชิาคณิตศาสตรท์ี&มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเนืGอหาสาระ
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ทางคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา  หลกัสตูรคณติศาสตร ์ แนวการจดัการเรยีนรูแ้ละนวตักรรมการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรเ์ป็นอยา่งด ี สามารถนําองคค์วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษาบูรณาการ
ในการจดัการเรยีนรู ้ การใชน้วตักรรมการเรยีนรูแ้ละการวจิยัทางคณิตศาสตร ์ ซึ&งภาควชิาคณิตศาสตร์
ได้ดําเนินการเปิดรบันิสิตอย่างต่อเนื&อง และมกีารปรบัปรุงหลกัสูตรอย่างสมํ&าเสมอให้เหมาะสมกับ
ความก้าวหน้าของวทิยาการด้านนีG  สอดคล้องกบัสงัคมไทยในอนาคตและเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒกิารอุดมศกึษา พ.ศ. 2552   

สําหรบัในปี พ.ศ. 2562 ภาควชิาคณิตศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร ์ได้ดําเนินการปรบัปรุง
หลกัสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ อีกครั Gง เพื&อให้เหมาะสมกับความก้าวหน้า
ทนัสมยัและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  มาตรฐาน 
สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ผนวกกับการพัฒนา/บ่มเพาะนิสิตตามสมรรถนะเฉพาะ/ค่านิยม  
(Core value) SCI ของคณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  เพื&อยกระดบัคุณภาพ
มหาบณัฑติใหไ้ดร้บัการพฒันาศกัยภาพดา้นวชิาการและวจิยัสู่ความเป็นมอือาชพีตามบรบิททางสงัคม 
ที&เปลี&ยนแปลง ควบคู่กับการเสริมสร้างความสามารถและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที& 21 และ 
ไทยแลนด ์4.0  โดยยงัมุง่เน้นผลติมหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ที&มคีวามรูค้วามเขา้ใจเนืGอหาสาระ
ทางคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา  สามารถบูรณาการองคค์วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตร
ศกึษาในการจดัการเรยีนรูแ้ละการวจิยัทางคณิตศาสตรท์ี&เป็นประโยชน์ต่อผู้เรยีนและสงัคมบนรากฐาน
คุณธรรมจรยิธรรมได้  และเพื&อเปิดโอกาสให้ครคูณิตศาสตรท์ี&ปฎบิตัหิน้าที&สอนนักเรยีนและต้องการ
ศึกษาเพิ&มพูนความรู้ระดับปริญญาโทได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวชิาคณติศาสตร ์ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ   

1.3 วตัถปุระสงค ์

 เพื&อผลติมหาบณัฑติที&มคีวามรูค้วามเขา้ใจเนืGอหาสาระสําคญัทางคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตร
ศกึษา สามารถบรูณาการองคค์วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษาในการจดัการเรยีนรู ้การใช้
นวตักรรมการเรยีนรูแ้ละการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษาบนรากฐานคุณธรรมจรยิธรรม  โดยมผีลลพัธ์
การเรยีนรูท้ี&คาดหวงั 5 ประการ ดงันีG 

1. วเิคราะหเ์นืGอหาสาระสาํคญัทางคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษา 
2.  วเิคราะหห์ลกัสตูร แนวจดัการเรยีนรูแ้ละการใชน้วตักรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
3. บูรณาการองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาในการจัดการเรียนรู้

คณติศาสตรส์าํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที& 21  
4. วเิคราะห์บทความวชิาการและงานวิจยัทางคณิตศาสตรศึกษาที&เกี&ยวข้องกับหลกัสูตร  

แนวจดัการเรยีนรูห้รอืการใชน้วตักรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
5. บูรณาการองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาในการวจิยัเพื&อสร้างสรรค์

แนวการจดัการเรยีนรูห้รอืนวตักรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตรส์ําหรบันกัเรยีนในศตวรรษที& 21 
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2. แผนพฒันาปรบัปรงุ 

แผนพฒันา /  
แผนการเปลี-ยนแปลง 

กลยุทธ ์ ตวับ่งชีT 

1. มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดั 
การเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน 
ทุกปีการศกึษา 
 

1.1 มกีารประเมนิผลการจดัการเรยีน
การสอน 
1.2 มกีารประชมุเพื&อพจิารณา 
แนวทางการพฒันา และปรบัปรุง  
การจดัการเรยีนการสอน 

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

2. มกีารพฒันาหลกัสตูร 
ใหม้มีาตรฐานไม่ตํ&ากว่ากรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบับณัฑติศกึษา  
สาขาวชิาคณิตศาสตรท์ี&กระทรวง 
ศกึษาธกิารกาํหนดและสอดคลอ้งกบั
การเปลี&ยนแปลงทางการศกึษา และ
ความตอ้งการของสงัคม 

2.1 มกีารพฒันาหลกัสตูรโดยอาศยั
กรอบแนวคดิของหลกัสตูรสากล  
การเปลี&ยนแปลงทางการศกึษา  
และความตอ้งการของสงัคม 
2.2 มกีารประเมนิและปรบัปรุง 
การดาํเนินงานของหลกัสตูรทุกปี
การศกึษา  

2.1.1 เอกสารของหลกัสตูร 
การศกึษามหาบณัฑติ  
สาขาวชิาคณิตศาสตรข์องสถาบนั
อื&นๆ 
2.2.1 รายงานผลการประเมนิ
คุณภาพหลกัสตูร 

3. มกีารพฒันาศกัยภาพของอาจารย ์
ใหท้นัต่อการเปลี&ยนแปลง 
ทางการศกึษาและเพิ&มพนู
ประสบการณ์ใหม้คีวามหลากหลาย
และลุ่มลกึ 

3.1 สง่เสรมิใหอ้าจารยม์โีอกาส 
ในการพฒันาความรูใ้นสาขา 
ดว้ยการศกึษาดงูาน เขา้ร่วมอบรม
สมัมนาและประชุมทางวชิาการ
รวมทั Gงการบรกิารวชิาการ 
3.2 สนบัสนุนใหอ้าจารยข์อทุนวจิยั
และทาํวจิยัในสาขาวชิา 

3.1.1 จาํนวนอาจารยท์ี&เขา้ร่วมศกึษา
ดงูาน อบรมสมัมนาและประชุม 
ทางวชิาการ จาํนวนอาจารย ์
ที&ใหบ้รกิารวชิาการ 
3.2.1 จาํนวนอาจารยท์ี&ไดร้บั
ทุนอุดหนุนวจิยัและงบพฒันา
บุคลากร 
3.2.2 จาํนวนผลงานวจิยัที&ไดร้บั
ตพีมิพใ์นวารสารที&มมีาตรฐาน 
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หมวดที- 3 ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 

1. ระบบการจดัการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการจดัการศกึษาเป็นการศกึษาระบบทวภิาค คอื ปีการศกึษาหนึ&งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศกึษาปกต ิ และหนึ&งภาคการศกึษาปกตมิรีะยะเวลาการศกึษาไมน้่อยกว่า 15 สปัดาห ์ 

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน 

อาจจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเป็นกรณีพิเศษได้ โดยมีระยะเวลาการศึกษา 
ไมน้่อยกว่า 8 สปัดาห ์ (เป็นไปตามดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร) 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทยีบเคยีงหน่วยกติเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษา
ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

2. การดาํเนินการหลกัสตูร 

2.1 วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

ดาํเนินการเรยีนการสอน ทั Gงในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ 

ภาคตน้   เดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม 

ภาคปลาย  เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 

ภาคฤดรูอ้น  เดอืนมถุินายน – กรกฎาคม 

2.2 คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 

คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษาทั -วไป 
1. มคีุณสมบัติทั &วไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษา 

ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
2. สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า สาขาคณิตศาสตร ์คณิตศาสตรศกึษา การ

สอนคณติศาสตร ์หรอืสาขาอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัคณติศาสตร ์
3. ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 

ตามประกาศของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษาในโครงการ 4+1   
1. เป็นนิสติชั Gนปีสุดทา้ยของหลกัสูตรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์หรอืหลกัสูตร

วทิยาศาสตรบ์ณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ที&มผีลการเรยีน GPA 
มากกว่า 2.75  และคะแนน SWU-SET ระดบั B1  

2. ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 
ตามโครงการ 4+1 ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

1. นิสิตแรกเข้าที&สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติและการศึกษา
บณัฑติ  มคีวามรูพ้ืGนฐานทางดา้นคณติศาสตรไ์มเ่พยีงพอ 

2. นิสติมคีวามรูพ้ืGนฐานและทกัษะในการอ่าน ฟงั พดู และเขยีนภาษาองักฤษไมเ่พยีงพอ 
3. นิสติขาดกระบวนการวเิคราะห์และสงัเคราะห์งานวจิยัทางคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตร

ศกึษาในการสรา้งและพฒันาความรูจ้ากการทาํงานวจิยั 
4. นิสติขาดความพร้อมด้านทุนทรพัย์และการบรหิารจดัการเวลาเรยีน เพราะต้องทํางาน

พเิศษระหว่างการเขา้ศกึษาในหลกัสตูร 
 

2.4 กลยทุธใ์นการดาํเนินการเพื-อแก้ไขปัญหา/ข้อจาํกดัของนิสิตในข้อ 2.3 

1. กําหนดให้นิสิตแรกเข้าที&สําเร็จการศึกษาครุศาสตรบณัฑติ  ศึกษาศาสตรบณัฑติและ
การศึกษาบณัฑติ ที&มคีวามรู้พืGนฐานทางด้านคณิตศาสตร์ไม่เพยีงพอให้เข้าเรยีนในรายวชิาทางด้าน
คณติศาสตรใ์นระดบัปรญิญาตรเีพิ&มเตมิเพื&อปรบัพืGนความรูใ้หด้ยี ิ&งขึGนเช่นกนั 

2. ส่งเสรมิให้นิสิตเรยีนภาษาอังกฤษเพิ&มเติม และให้นิสิตได้ฝึกการอ่าน ทําความเข้าใจ
ภาษาองักฤษจากการมอบหมายงาน สิ&งตพีมิพท์ี&เป็นภาษาองักฤษ รวมทั Gงการเขา้ร่วมประชุมวชิาการใน
ระดบันานชาต ิเพื&อฟงั พดู และสื&อสารเป็นภาษาองักฤษ 

3. กําหนดให้นิสติฝึกการวเิคราะห์และสงัเคราะห์งานวจิยัทางคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตร
ศกึษาดว้ยตนเอง และขอคาํปรกึษาจากอาจารยผ์ูส้อนหรอือาจารยใ์นภาควาคณติศาสตร ์

4. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรและภาควชิา สนับสนุนแหล่งทุนแก่นิสติ  เช่น ทุนผู้ช่วย
สอนหรอืผูช่้วยวจิยั ทุนสนบัสนุนการศกึษา  และประชาสมัพนัธแ์หล่งทุนภายนอก/ภายในเพิ&มเตมิใหแ้ก่
นิสติอยา่งต่อเนื&อง 
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2.5 แผนการรบันิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 
 จาํนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 
 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 

ชั Tนปีที- W 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 
ชั Tนปีที- 2 - - 10 15 10 15 10 15 10 15 
รวม 10 15 20 30 20 30 20 30 20 30 
คาดว่า 
จะสาํเรจ็
การศึกษา 

- - 10 15 10 15 10 15 10 15 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรบั   (แบบในเวลาราชการ)  
เพื&อใชใ้นการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

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

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 ค่าธรรมเนียมเหมาจา่ย  200,000 บาท ตลอดหลกัสตูร  มจีาํนวนนิสติรบัตามแผน 10 คน 
 



2.6.2 ประมาณการค่าใช้จ่าย   (แบบในเวลาราชการ) 
ใชง้บประมาณของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 

รายการ 
จาํนวนชั -วโมงสอน

ต้องไม่เกิน YZZ ชั -วโมง 
ค่าตอบแทน

ต่อชั -วโมง 
ค่าใช้จ่ายรวม  

(ชม.สอน x ค่าสอนต่อ ชม.) 
ค่าใช้จ่าย 

ต่อหวันิสิต 
ยอดสะสม 

1. หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน   \]^,ZZZ.ZZ \],^ZZ.ZZ \],^ZZ.ZZ 
1.1 หลกัสูตรภาษาไทย      
1.1.1 ค่าสอนสาํหรบัผูส้อนภายใน (เมื-อมีภาะงานเกิน  
35 หน่วยภาระงาน) 

     

ค่าตอบแทนผูส้อน (ภายใน: หน่วยที& 1-10; 900 บาท/ชั &วโมง) ��� ���.�� ���,���.�� ��,���.�� ��,���.�� 
ค่าตอบแทนผูส้อน (ภายใน: หน่วยที& 11-15; 450 บาท/ชั &วโมง) ��� ���.�� ��,���.�� �,���.�� ��,���.�� 
W.W._ ค่าสอนรายวิชาของส่วนงานอื-น      
ค่าตอบแทนผูส้อนเท่ากบั 900 บาท/ชั &วโมง) �� ���.�� ��,���.�� �,���.�� ��,���.�� 
W.W.` ค่าสอนและค่าคมุสอบสาํหรบัอาจารยพ์ิเศษ       
ค่าตอบแทนผูส้อน (อ.พเิศษ) เท่ากบั 2,000 บาทต่อชั &วโมง 
(ตอ้งไม่เกนิ 180 ชั &วโมง) 

�� �,��� ��,���.�� �,���.�� ��,���.�� 

W._ ค่าใช้จ่ายอื-นๆ       
ค่าวสัดุประกอบการเรยีนการสอน (ทั Gงหลกัสตูร หรอื 
ค่าใชจ้่ายต่อปี x จาํนวนปี) 

  ���,���.�� ��,���.�� ��,���.�� 

ค่าใชจ้่ายเพื&อการประชาสมัพนัธ ์   ��,���.�� �,���.�� ��,���.�� 
กจิกรรมตามที&ระบุในโครงสรา้งหลกัสตูร (เช่น จดัสมัมนา 
ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ ฯลฯ) 

  ��,���.�� �,���.�� ��,���.�� 

ค่าครุภณัฑท์ี&ใชส้าํหรบันิสติ   ��,���.�� �,���.�� ��,���.�� 
ค่าเดนิทางของผูท้รงคุณวฒุ ิ   ���,���.�� ��,���.�� ��,���.�� 
อื&น ๆ แลว้แต่หลกัสตูร   - - ��,���.�� 
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2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/สาํนัก __,`bZ.ZZ WWW,cbZ.ZZ 
2.1 งบพฒันาหน่วยงาน (ขั Gนตํ&ารอ้ยละ 5) �,���.�� ��,���.�� 
2.2 งบวจิยัของหน่วยงาน (ขั Gนตํ&ารอ้ยละ 5) �,���.�� ���,���.�� 
2.3 ค่าสว่นกลางคณะ หรอืค่าสาธารณูปโภค (รอ้ยละ 10 ถา้ม)ี ��,���.�� ���,���.�� 
3. หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ W^,^ZZ.ZZ W_Y,WbZ.ZZ 
หลกัสูตรภาษาไทย (ทาํปริญญานิพนธ)์ ค่าธรรมเนียมเกิน 150,000 บาท   
3.1 กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ ์(ไม่เกนิ 2,500 บาท/นิสติ 1 คน) �,���.�� ���,���.�� 
3.2 กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ ์   
- กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธห์ลกั (ไม่เกนิ 4,000 บาท/ นิสติ 1 คน) �,���.�� ���.���.�� 
- กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธร์่วม (ไม่เกนิ 3,000 บาท / นิสติ 1 คน) �,���.�� ���,���.�� 
3.3 กรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ ์   
- กรรมการผูท้รงคุณวฒุภิายนอก (ไม่เกนิ 3,000 บาท/ นิสติ 1 คน) �,���.�� ���,���.�� 
- กรรมการผูท้รงคุณวฒุภิายใน (ไม่เกนิ 1,500 บาท / นิสติ 1 คน) �,���.�� ���,���.�� 
3.4 กรรมการตรวจสอบขั Tนสดุท้าย (ไม่เกนิ 400 บาท/ นิสติ 1 คน) ���.�� ���,���.�� 
4. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าใช้จ่าย จาํนวนปี ``,c^Z.ZZ Wb].\]Z.ZZ 
4.1 ค่าสว่นกลางมหาวทิยาลยั (5,450 บาท/ปี) 5,450.00 2 ��,���.�� ���,���.�� 
4.2 ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี) 3,000.00 2 �,���.�� ���,���.�� 
4.3 ค่าธรรมเนียมสาํนกัคอมพวิเตอร ์(1,040 บาท/ปี) 1,040.00 2 �,���.�� ���,���.�� 
4.4 ค่าธรรมเนียมบณัฑติวทิยาลยั (7,380 บาท/ปี) 7,380.00 2 ��,���.�� ���.���.�� 
5. หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (20%) `],]cb.bZ W]],\Y_.bZ 
6. ค่าธรรมเนียมเหมาจา่ยตลอดหลกัสูตร  _ZZ,ZZZ.ZZ 

 
 



2.6.3 งบประมาณรายรบั   (แบบนอกเวลาราชการ)   
เพื&อใชใ้นการบรหิารหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 

รายละเอียดรายรบั 
ปีงบประมาณ 

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

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 ค่าธรรมเนียมเหมาจา่ย  250,000 บาท ตลอดหลกัสตูร  มจีาํนวนนิสติรบัตามแผน 15 คน 
 



2.6.4 ประมาณการค่าใช้จ่าย  (แบบนอกเวลาราชการ)   
 ใชง้บประมาณของหลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์ 

รายการ 
จาํนวนชั -วโมงสอน

ต้องไม่เกิน YZZ ชั -วโมง 
ค่าตอบแทน

ต่อชั -วโมง 
ค่าใช้จ่ายรวม  

(ชม.สอน x ค่าสอนต่อ ชม.) 
ค่าใช้จ่าย 

ต่อหวันิสิต 
ยอดสะสม 

W. หมวดค่าการจดัการเรียนการสอน   W,_W^,ZZZ.ZZ W_W,^ZZ.ZZ W_W,^ZZ.ZZ 
W.W หลกัสูตรภาษาไทย      
W.W.W ค่าสอนสาํหรบัผูส้อนภายใน (เมื-อมีภาะงานเกิน `b 
หน่วยภาระงาน) 

     

ค่าตอบแทนผูส้อน (ภายใน: หน่วยที& 1 – 6; 1,500 บาท/ชั &วโมง) ��� �,���.�� ���,���.�� ��,���.�� ��,���.�� 
ค่าตอบแทนผูส้อน (ภายใน: หน่วยที& � – 15; 750 บาท/ชั &วโมง) ��� ���.�� ���,���.�� ��,���.�� ��,���.�� 
W.W.` ค่าสอนและค่าคมุสอบสาํหรบัอาจารยพ์ิเศษ       
ค่าตอบแทนผูส้อน (อ.พเิศษ) เท่ากบั �,��� บาทต่อชั &วโมง 
(ตอ้งไม่เกนิ ��� ชั &วโมง) 

�� �,��� ���,���.�� ��,���.�� ��,���.�� 

W._ ค่าใช้จ่ายอื-นๆ       
ค่าวสัดุประกอบการเรยีนการสอน (ทั Gงหลกัสตูร หรอื 
ค่าใชจ้่ายต่อปี x จาํนวนปี) 

  ��,���.�� �,���.�� ��,���.�� 

ค่าใชจ้่ายเพื&อการประชาสมัพนัธ ์   ��,���.�� �,���.�� ��,���.�� 
กจิกรรมตามที&ระบุในโครงสรา้งหลกัสตูร (เช่น จดัสมัมนา 
ปฐมนิเทศ กจิกรรมนิสติ ฯลฯ) 

  ���,���.�� ��,���.�� ���,���.�� 

ค่าครุภณัฑท์ี&ใชส้าํหรบันิสติ   ��,���.�� �,���.�� ���,���.�� 
ค่าเดนิทางของผูท้รงคุณวฒุ ิ   ���,���.�� ��,���.�� ���,���.�� 
อื&น ๆ แลว้แต่หลกัสตูร   - - ���,���.�� 
2. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลางระดบัคณะ/สถาบนั/สาํนัก `Z,`bZ.ZZ WbW,cbZ.ZZ 
�.� งบพฒันาหน่วยงาน (ขั Gนตํ&ารอ้ยละ �) �,���.�� ���,���.�� 
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�.� งบวจิยัของหน่วยงาน (ขั Gนตํ&ารอ้ยละ �) �,���.�� ���,���.�� 
�.� ค่าสว่นกลางคณะ หรอืค่าสาธารณูปโภค (รอ้ยละ �� ถา้ม)ี ��,���.�� ���,���.�� 
`. หมวดค่าปริญญานิพนธ/์สารนิพนธ ์ W^,^ZZ.ZZ WYY,WbZ.ZZ 
หลกัสูตรภาษาไทย (ทาํปริญญานิพนธ)์ ค่าธรรมเนียมเกิน WbZ,ZZZ บาท   
`.W กรรมการพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ ์(ไม่เกนิ �,��� บาท/นิสติ � คน) �,���.�� ���,���.�� 
`._ กรรมการควบคมุปริญญานิพนธ ์   
- กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธห์ลกั (ไม่เกนิ �,��� บาท/ นิสติ � คน) �,���.�� ���,���.�� 
- กรรมการควบคุมปรญิญานิพนธร์่วม (ไม่เกนิ �,��� บาท / นิสติ � คน) �,���.�� ���,���.�� 
`.` กรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ ์   
- กรรมการผูท้รงคุณวฒุภิายนอก (ไม่เกนิ �,��� บาท/ นิสติ � คน) �,���.�� ���,���.�� 
- กรรมการผูท้รงคุณวฒุภิายใน (ไม่เกนิ �,��� บาท / นิสติ � คน) �,���.�� ���,���.�� 
`.^ กรรมการตรวจสอบขั Tนสดุท้าย (ไม่เกนิ ��� บาท/ นิสติ � คน) ���.�� ���,���.�� 
^. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าใช้จ่าย จาํนวนปี ``,c^Z.ZZ W]],\]Z.ZZ 
�.� ค่าสว่นกลางมหาวทิยาลยั (5,450 บาท/ปี) �,���.�� � ��,���.�� ���,���.�� 
�.� ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 บาท/ปี) �,���.�� � �,���.�� ���,���.�� 
�.� ค่าธรรมเนียมสาํนกัคอมพวิเตอร ์(1,040 บาท/ปี) �,���.�� � �,���.�� ���,���.�� 
�.� ค่าธรรมเนียมบณัฑติวทิยาลยั (7,380 บาท/ปี) �,���.�� � ��,���.�� ���,���.�� 
b. หมวดกองทุนพฒันามหาวิทยาลยั (_Z%) ^],]c_.bZ _^],\Y_.bZ 
Y. ค่าธรรมเนียมเหมาจา่ยตลอดหลกัสูตร  _bZ,ZZZ.ZZ 



2.7 ระบบการศึกษา 

� แบบชั Gนเรยีน 
� แบบทางไกลผ่านสื&อสิ&งพมิพเ์ป็นหลกั 
� แบบทางไกลผ่านสื&อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื&อหลกั 
� แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื&อหลกั (E-learning) 
� แบบทางไกลทางอนิเทอรเ์น็ต 
� แบบชั Gนเรยีนผสมผสานกบัการเรยีนแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(Hybrid Education) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั 

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

3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 

3.1 หลกัสตูร 

3.1.1 จาํนวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลกัสตูรไมน้่อยกว่า  38  หน่วยกติ 

3.1.2 โครงสร้างหลกัสตูร 
หมวดวิชา  จาํนวนหน่วยกิต 

หมวดวชิาพืGนฐานทางการศกึษา  6 
หมวดวชิาบงัคบั   15 
หมวดวชิาเลอืก ไมน้่อยกว่า 5 
ปรญิญานิพนธ ์  12 

รวม ไม่น้อยกว่า 38 
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3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาพืTนฐานทางการศึกษา 

กําหนดใหเ้รยีน 6 หน่วยกติ ดงันีG 
พฐ501 ปรชัญาทางการศกึษาเพื&อการพฒันา        3(2-2-5) 
FE501 Philosophy of Education to Development  
พฐ502 การวจิยัและสถติทิางการศกึษา          3(2-2-5) 
FE502 Research and Statistics in Education 
 

2. หมวดวิชาบงัคบั 

กําหนดใหเ้รยีน 15 หน่วยกติ ดงันีG 
คษ511 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์      3(2-2-5) 
ME511 Curriculum and Learning Management in Mathematics  
คษ512 การวจิยัเพื&อพฒันาการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์      3(2-2-5) 
ME512 Research for Learning Development in Mathematics 
คณ510 คณติวเิคราะหส์าํหรบัคร ู          3(2-2-5) 
MA510 Mathematical Analysis for Teachers  
คณ520 พชีคณติสาํหรบัคร ู             3(2-2-5) 
MA520 Algebra for Teachers 
คณ530 เรขาคณติสาํหรบัคร ู           3(2-2-5) 
MA530 Geometry for Teachers 
 

3. หมวดวิชาเลือก 

กําหนดใหเ้รยีนไม่น้อยกว่า  5 หน่วยกติ  โดยเลอืกเรยีนรายวชิาในกลุ่มวชิาคณติศาสตร ์หรอื
กลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษา หรอืกลุ่มวชิาสถติ ิ   

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์
คณ511 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ            3(3-0-6) 
MA511 Real Analysis  
คณ512 การวเิคราะหเ์ชงิซอ้น           3(3-0-6) 
MA512 Complex Analysis 
คณ513 การวเิคราะหเ์ชงิฟงัก์ชนั           3(3-0-6) 
MA513  Functional Analysis 
คณ514 การวเิคราะหเ์ชงิฟงัก์ชนัไมเ่ชงิเสน้        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 ทฤษฎกีรปุ               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 คณติศาสตรด์สิครตีสาํหรบัคร ู         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 หวัขอ้คดัเฉพาะทางวจิยัดําเนินการ        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 พชีคณติเชงิเสน้ชั Gนสงู           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 การศกึษาพเิศษสาํหรบัเดก็ที&มคีวามสามารถพเิศษทางคณติศาสตร ์  2(1-2-3) 
ME561 Special Programs for Mathematically Talented Children 
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กลุ่มวิชาสถิติ 
สถ562 สถติสิาํหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 1       3(2-2-5) 
ST562 Statistics for Research in Mathematics Education I 
สถ661 สถติสิาํหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 2       3(2-2-5) 
ST661 Statistics for Research in Mathematics Education II 
 

4. ปริญญานิพนธ์ 

กําหนดใหเ้รยีน 12 หน่วยกติ 
ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท                12 หน่วยกติ 
GRT691  Master’s Thesis 
 

ความหมายของรหสัวิชา 
1. ความหมายของรหสัตวัอกัษร  

พฐ หรอื FE   หมายถงึ  รายวชิาในหมวดวชิาพืGนฐานทางการศกึษา  

คณ หรอื MA   หมายถงึ รายวชิาในกลุ่มวชิาคณติศาสตร ์

คษ หรอื ME   หมายถงึ  รายวชิาในกลุ่มวชิาคณติศาสตรศกึษา 

สถ หรอื ST    หมายถงึ  รายวชิาในกลุ่มวชิาสถติ ิ
 

2. ความหมายของรหสัตวัเลข 

เลขรหสัตวัแรก  หมายถงึ ชั Gนปีที&เปิดสอน 

เลขรหสัตวักลาง  หมายถงึ กลุ่มวชิาในหมวดวชิา  

เลขรหสัตวัสุดทา้ย หมายถงึ ลาํดบัรายวชิาในกลุ่มวชิาของเลขรหสัตวักลาง 
 

  3. ความหมายของรหสัตวักลาง ของรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์ 

1 หมายถงึ การวเิคราะห ์

2 หมายถงึ พชีคณติ 

3 หมายถงึ เรขาคณติ 

4 หมายถงึ รากฐานคณติศาสตร ์(รวมประวตัศิาสตรค์ณติศาสตร)์ 

5 หมายถงึ คณติศาสตรด์สิครตี 

6 หมายถงึ โทโพโลย ี

7 หมายถงึ ตวัแบบทางคณติศาสตร ์

9 หมายถงึ สมัมนา 
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  4. ความหมายของรหสัตวัท้าย ของรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์

0 หมายถงึ รายวชิาสาํหรบัคร ู
 
  5. ความหมายของรหสัตวักลางของรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

1 หมายถงึ หลกัสตูรและการสอน 

5 หมายถงึ นวตักรรมเทคโนโลย ี

6 หมายถงึ การศกึษาพเิศษ 

9 หมายถงึ ปรญิญานิพนธ ์
 
  6. ความหมายของจาํนวนหน่วยกิต 

ตวัเลขตวัที& 1 หมายถงึ จาํนวนหน่วยกติรวม 

ตวัเลขตวัที& 2 หมายถงึ จาํนวนชั &วโมงทฤษฎต่ีอสปัดาห ์

ตวัเลขตวัที& 3 หมายถงึ จาํนวนชั &วโมงปฏบิตัต่ิอสปัดาห ์

ตวัเลขตวัที& 4 หมายถงึ จาํนวนชั &วโมงศกึษาดว้ยตนเองต่อสปัดาห ์
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3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีการศึกษาที-  1 

ภาคเรียนที- 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที- 2 หน่วยกิต 
หมวดวิชาพืTนฐานทางการศึกษา 
พฐ501  ปรชัญาทางการศกึษาเพื&อการ

พฒันา 

3 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาพืTนฐานทางการศึกษา 
พฐ502 การวจิยัและสถติทิางการ

ศกึษา 

3 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาบงัคบั 
คษ511 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู้

คณิตศาสตร ์
คณ520  พชีคณิตสาํหรบัคร ู

6 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาบงัคบั 
คษ512 การวจิยัเพื&อพฒันาการเรยีนรู้

คณิตศาสตร ์ 
คณ510 คณิตวเิคราะหส์าํหรบัคร ู

6 
3(2-2-5) 

 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือก                    ไม่น้อยกว่า 
 

2 หมวดวิชาเลือก                  ไม่น้อยกวา่ 3 

ปริญญานิพนธ ์
   --- 

 ปริญญานิพนธ ์
   --- 

 

รวมจาํนวนหน่วยกิต  11 รวมจาํนวนหน่วยกิต 12 

 
ปีการศึกษาที-  2 

ภาคเรียนที- 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที- 2 หน่วยกิต 
หมวดวิชาพืTนฐานทางการศึกษา 
   --- 

0 
 

หมวดวิชาพืTนฐานทางการศึกษา 
   --- 

0 
 

หมวดวิชาบงัคบั 
คณ530 เรขาคณิตสาํหรบัคร ู  

3 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาบงัคบั 
 

0 

หมวดวิชาเลือก 
   --- 

0 หมวดวิชาเลือก 
   --- 

0 

ปริญญานิพนธ ์
ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท             

 
6 

ปริญญานิพนธ ์
ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท             

 
6 

รวมจาํนวนหน่วยกิต            ไม่น้อยกว่า 9 รวมจาํนวนหน่วยกิต 6 
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3.1.5 คาํอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาพืTนฐานทางการศึกษา 

พฐ501 ปรชัญาทางการศกึษาเพื&อการพฒันา        3(2-2-5) 
FE501 Educational Philosophy for Development  

 ทําความเขา้ใจที&มาและธรรมชาตขิองความรู ้  ศกึษา วเิคราะห ์ วพิากษ์ ปรชัญาและแนวคดิ
ทางการศึกษา ซึ&งสะท้อนถึงการเปลี&ยนแปลงในเชงิคุณค่าความเป็นครู จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณในวชิาชพี การสรา้งสงัคมแห่งการเรยีนรูแ้ละการปฏริูปการศึกษาทั Gงในระดบั
สงัคมไทยและสงัคมโลก สมัมนาประเดน็ปญัหาทางการศกึษา กฏหมายและมาตรฐานวชิาชพี
คร ู ดว้ยมุมมองทางปรชัญาและสงัคมศาสตรจ์ากกรณีศกึษาและปญัหาที&เกดิขึGนจรงิในสงัคม 
เพื&อนําไปสู่การปรบัเปลี&ยนฐานคดิ สรา้งความตระหนักในบทบาทของครูในฐานะผู้นําการ
เปลี&ยนแปลงโดยคํานึงถึงศักดิ Fศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ เรียนและความเป็นสังคม 
พหุวฒันธรรม และสรา้งสรรคค์วามรูเ้พื&อนําพาสงัคมไทยไปสู่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ การพึ&งพา
ตนเองและการพฒันาที&ย ั &งยนื  

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

ศกึษาแนวคดิ ทฤษฏ ี มโนทศัน์และวธิวีทิยาของการวจิยั การออกแบบการวจิยัและเลอืกใช้
สถติ ิ เทคนิคการสรา้งและตรวจสอบคุณภาพเครื&องมอืวจิยั การรวบรวมและจดักระทําขอ้มูล
เพื&อพฒันาคุณภาพการจดัการศกึษาและการจดัการเรยีนรู ้ ฝึกปฏบิตักิารวเิคราะห ์ วพิากษ์ 
และสงัเคราะห์งานวจิยัทางการศึกษา  ศกึษาสภาพปญัหาเพื&อนําไปสู่การพฒันาขอ้เสนอ
โครงการวจิยั และฝึกปฏบิตัวิเิคราะหข์อ้มลูด้วยสถติเิชงิบรรยายและสถติเิชงิอนุมานโดยใช้
โปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเรจ็รปู การแปลผลและการเขยีนรายงานการวจิยั  

 

2. หมวดวิชาบงัคบั 

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

ศึกษาพฒันาการและการพฒันาหลกัสูตรคณิตศาสตร์  วิเคราะห์เนืGอหาสาระและหลกัสูตร
คณิตศาสตร์ระดบัโรงเรยีนเพื&อให้สามารถจดัทําหลกัสูตรได้  วิเคราะห์จติวทิยาการเรยีนรู ้
ศาสตรก์ารสอนและเทคโนโลยดีจิทิลัเพื&อใหส้ามารถจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์จดัการชั Gนเรยีน
และสิ&งแวดล้อมการเรียนรู้สําหรับนักเรียนในศตวรรษที& 21  วิเคราะห์แนวการวัดและ
ประเมนิผลการเรยีนรูท้ี&เน้นการพฒันาทางสตปิญัญา องคค์วามรูท้างคณิตศาสตร ์ทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร ์ วเิคราะหแ์นวคดิและหลกัการบูรณาการการเรยีนรู ้การจดัทํา
แผนการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ และการพฒันาศูนยก์ารเรยีนในสถานศกึษาที&เน้นทกัษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร์  ปฎิบตัิการออกแบบแผนการจดัการเรยีนรู้และกิจกรรม 
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การเรยีนรูท้ี&เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรแ์ละนําไปทดลองนําร่องใช้กบั
นกัเรยีนหรอืกลุ่มเป้าหมาย 

คษ512  การวจิยัเพื&อพฒันาการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์      3(2-2-5)  
ME512  Research for Learning Development in Mathematics 

ศกึษามโนทศัน์และทฤษฎเีกี&ยวกบัการวจิยัเพื&อพฒันาการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ วเิคราะห์และ
วพิากษ์งานวจิยัที&เกี&ยวกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ สงัเคราะหป์ระเดน็จาก
ผลงานวิจัยเพื&อนําไปใช้ในการออกแบบและกําหนดประเด็นวิจ ัย กระบวนการวิจัย  
การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  การแปลผลและสรุปผล  อภปิรายแลกเปลี&ยน
แนวคิดและความรู้ที&ได้จากการศึกษาค้นคว้างานวิจยัหรอืรายงานการวิจยัทางการศึกษา   
ปฎบิตักิารเขยีนโครงร่างวจิยั  กําหนดกรอบแนวคดิและกระบวนการวจิยั  ออกแบบเครื&องมอื
วจิยัและนําไปทดลองนํารอ่งใชก้บันกัเรยีนหรอืกลุ่มเป้าหมาย 

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

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และความเชื&อมโยงระหว่างทฤษฎกีบัเนืGอหาในระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายและอุดมศกึษาในเรื&องลมิติ ความต่อเนื&อง อนุพนัธแ์ละปรพินัธเ์ชงิรมีนัน์ของฟงัก์ชนั
หนึ&งตวัแปรและหลายตวัแปร ลาํดบัและอนุกรมของจาํนวนจรงิ 

คณ520 พชีคณติสาํหรบัคร ู            3(2-2-5) 
MA520 Algebra for Teachers 

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และความเชื&อมโยงระหว่างทฤษฎกีบัเนืGอหาในระดบัมธัยมศกึษา
และระดบัอุดมศกึษาในเรื&องความรู้เกี&ยวกบัทฤษฎีจํานวน ทฤษฎีกรุป ทฤษฎีรงิ รงิพหุนาม
และฟีลดภ์าคขยาย 

คณ530 เรขาคณติสาํหรบัคร ู           3(2-2-5) 
MA530 Geometry for Teachers 

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และการเชื&อมโยงระหว่างทฤษฎแีละเนืGอหาในระดบัมธัยมศกึษา
และระดบัอุดมศกึษาในเรื&องรากฐานของเรขาคณิต การแปลงเชงิเรขาคณิต เรขาคณิตแบบ 
ยุคลคิเกี&ยวกบัรปูหลายเหลี&ยมและวงกลม การสรา้งทางเรขาคณิต ความรูเ้กี&ยวกบัเรขาคณิต
โพรเจกทฟี เรขาคณตินอกระบบยคุลคิและทอพอโลยเีชงิเรขาคณติ 
 

3. หมวดวิชาเลือก  

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

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัเมเชอรบ์นเสน้จาํนวนจรงิเลอเบกเมเชอรฟ์งัก์ชนัเมเชอเร
เบลิ ปรพินัธเ์ลอเบกปรภิมูเิชงินอรม์เชงิเสน้ ปรภิมู ิLp ปรภิมูฮิลิเบริต์ 
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คณ512 การวเิคราะหเ์ชงิซอ้น           3(3-0-6) 
MA512 Complex Analysis  

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัฟงักช์นัฮารม์อนิก  อนิทกิรลัปวัซง  ปญัหาดรีคิเลต  การ
ส่งคงรปู  ผลคณูอนนัต ์ การยดืขยายโดเมนของฟงักช์นัวเิคราะห ์

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

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี&ยวกบัปรภิูมนิอรม์เชงิเส้นและปรภิูมบิานาค  ปรภิูมฮิลิเบริ์ต  
ปรภิูม ิLpทฤษฎบีทของแบร์  หลกัการมขีอบเขตอย่างสมํ&าเสมอ  ทฤษฎบีทการส่งแบบเปิด  
ทฤษฎบีทฮาหน์ –บานาค  ทอพอโลยอ่ีอน 

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

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี&ยวกบัปรภิูมบิานาคและปรภิูมฮิลิเบริต์บานาคลมิติ ทฤษฎบีท
จดุตรงึในปรภิมูอิงิระยะทางและปรภิมูฮิลิเบริต์เรขาคณิตของปรภิูมบิานาค ทฤษฎบีทการลู่เขา้
ในปรภิมูบิานาค ทฤษฎบีทจดุตรงึในปรภิมูทิอพอโลยเีวกเตอร ์

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

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัวธิกีารลู่เขา้และการวเิคราะหค์่าคลาดเคลื&อนในพชีคณิต
เชงิเส้นการคณนาวธิแีบบตรงสําหรบัระบบเชงิเสน้ การแยกของเมทรกิซ์ วธิทีําซํGา โปรแกรม
ของค่าลักษณะเฉพาะ โดยระเบียบวิธีกําลังคิวอาร์แลนค์ซอส และระเบียบวิธีอื&นๆ ค่า
ลกัษณะเฉพาะเอกฐาน ค่าลกัษณะเฉพาะนยัทั &วไป 

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

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัทฤษฎบีทการมจีรงิและการมอีนัเดยีว ระบบสมการเชงิ
อนุพนัธเ์ชงิเสน้ การมอีนัเดยีว การปรบัเรยีบ และการขึGนอยู่กบัค่าเงื&อนไขเริ&มต้นของคําตอบ
ของระบบของสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั  เมทรกิซ์หลกัมูล เมทรกิซ์เอกซ์โพเนนเชียล จุด
เอกญานปรกต ิระบบอสิระบนระนาบ ทฤษฎเีสถยีรภาพ ทฤษฎเีพอรเ์ทอรเ์บชนั 

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

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี&ยวกบัทฤษฎีของชอรด์อง-เฮลิแดร์  โซลเอเบลิกรุป  ฟรกีรุป  
อาบเีลยีนกรปุ  ทฤษฎบีทครลัชมดิต ์

คณ53� เรขาคณติเชงิอนุพนัธ ์           3(3-0-6) 
MA53� Differential Geometry 

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี&ยวกบัส่วนโค้งในสามมติ ิ เรขาคณิตในสามมติ ิ แคลคูลสับน
พืGนผวิ  เรขาคณติของพืGนผวิในสามมติ ิ คุณสมบตัจิากภายในของพืGนผวิ 



 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562)  หน้า 30 

คณ541 รากฐานของคณติศาสตร ์          3(3-0-6) 
MA541 Foundations of Mathematics 

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัระเบยีบวธิเีกี&ยวกบัสจัพจน์และการวเิคราะห ์ ทฤษฎเีซต
และภูมหิลงั  กรุปและความสําคญัของกรุปที&มต่ีอพืGนฐานของคณิตศาสตร์ พฒันาการของ
ความคิดเห็นแบบต่างๆ เกี&ยวกับพืGนฐานของคณิตศาสตร์ที&ทําให้เกิดแนวทางใหม่ๆ  
ในการสอนคณติศาสตร ์

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

ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และความเชื&อมโยงระหว่างทฤษฎกีบัเนืGอหาในระดบัมธัยมศกึษา
และระดบัอุดมศกึษาในเรื&อง  หลกัการนับเบืGองต้น ฟงัก์ชนัก่อกําเนิด ความสมัพนัธเ์วยีนเกดิ 
หลกัการนําเขา้-ตดัออก ทฤษฎกีราฟเบืGองตน้และการประยกุต ์

คณ551 ทฤษฎกีราฟ 1             �(�-�-�) 
MA551 Graph Theory I 

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี&ยวกบัความรูใ้นทฤษฎกีราฟ โครงสรา้งของกราฟ กราฟและ
กรุป กราฟเคย์เลย์ ต้นไม้และกราฟเชื&อมโยงกราฟและไดกราฟออยเลอเรียนกราฟ 
และไดกราฟแฮมลิโทเนียน กราฟเชงิระนาบ 

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

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี&ยวกบัปรภิูมเิชงิทอพอโลยทีั &วไป ปรภิูมยิ่อย  สมานสณัฐาน  
ปรภิมูผิลคณู  ปรภิมูผิลหาร  การลู่เขา้ การแยกกนัได ้ ความเชื&อมโยง  ปรภิูมกิระชบั  ปรภิูมิ
เมตรกิ  วถิฮีอโมโทมกิ 

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

ศึกษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี&ยวกับกําหนดการพลวตักําหนดการเชิงจํานวนเต็ม ปญัหา
ขา่ยงาน ปญัหาการขนส่ง 

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

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี&ยวกบัทฤษฎกีารประมาณค่าในช่วง การประมาณของฟงัก์ชนั 
การวเิคราะหแ์ละการใชข้ ั Gนตอนวธิเีชงิตวัเลขสําหรบัการแก้ปญัหาในสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 
และสมการเชงิอนุพนัธย์อ่ย ทฤษฎกีารประมาณ 

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

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี&ยวกบัสมการเชงิเส้นอนัดบัหนึ&งและสอง  วธิกีารแบ่งชั Gนและ
การวเิคราะห์ของคําตอบ  ทฤษฎีของลกัษณะเฉพาะและการแบ่งชั Gนของสมการอนัดบัสอง  
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การมจีรงิ  การมอีนัเดยีว  และการแสดงค่าผลเฉลยสําหรบัสมการคลื&น  ปญัหาค่าขอบของ 
ดิริชเลต์และนอยมนัน์  สําหรบัสมการลาปลาซ  ทฤษฎีศักย์ในโดเมนสองมิติและสูงกว่า  
ทฤษฎีบทค่ากลางและกฎค่ามากที&สุด  เอกลกัษณ์ของกรนี  ปญัหาค่าขอบค่าเริ&มต้นของ
สมการความรอ้นและสมการคลื&น  กฎค่ามากที&สุดของสมการพาราโบลา  วธิขีองการขยาย
ฟงักช์นัค่าเจาะจง   อนุกรมฟูเรยีรแ์ละการแปลงฟูเรยีร ์

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

ศึกษาและวิเคราะห์มโนทศัน์เกี&ยวกับสมการเชิงอนุพนัธ์ย่อยสําหรบัคณิตศาสตร์ประยุกต ์
ปญัหาดริชิเลต์และนอยมนัน์ วธิตีวัแปรเชงิซ้อน ปญัหาเอกพนัธุแ์ละไม่เอกพนัธุ ์ฟงัก์ชนัของ
กรนี วิธีการแปลงแบบอินทิกรลั เทคนิคการแปรผันทฤษฎีเพอร์เทอร์เบชัน การกระจาย 
เชงิเสน้กํากบั การกระจายชั Gนขอบ การประยกุตต่์างๆ 

คณ621 พชีคณติเชงิเสน้ชั Gนสงู           3(3-0-6) 
MA621 Advanced Linear Algebra  

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี&ยวกบัปรภิูมเิวกเตอร์ การแปลงเชงิเส้น  เรขาคณิตเชงิเส้น  
พชีคณิตเชิงหลายเส้น  รูปแบบกําลงัสอง  ปรภิูมคิู่เสมอ  ค่าลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร ์ 
ลกัษณะเฉพาะ  พหุนามลดทอนไม่ได้และพหุนามเลก็สุดรูปแบบบญัญตัขิองจอรแ์ดน ปรภิูมิ
ผลคูณภายในขั Gนตอนวกีารตั Gงฉาก และขั Gนตอนวธิกีารกราม-ชมดิต์ ตวัดําเนินการยนิูแทรแีละ
ตวัดาํเนินการปรกต ิ

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

ศกึษาและวเิคราะห์มโนทศัน์เกี&ยวกบัการฝงัใน การให้สกีราฟ การจบัคู่ การหาตวัประกอบ 
การแยกตวัประกอบ โดมเินชนัของกราฟ 

 

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

ศกึษาและวเิคราะหก์ารนําคอมพวิเตอร ์เครื&องคํานวณหรอืเทคโนโลยอีื&นๆ มาใชใ้นการเรยีน
การสอนคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีนและการฝึกปฏบิตั ิ

คษ561 การศกึษาพเิศษสาํหรบัเดก็ที&มคีวามสามารถพเิศษทางคณติศาสตร ์  2(1-2-3) 
ME561  Special Programs for Mathematically Talented Children 

ศกึษาและวเิคราะห์ลกัษณะเดก็ที&มคีวามสามารถพเิศษทางคณิตศาสตรก์ารคดัแยกและการ
คดัเลอืก  จดุประสงคข์องหลกัสตูรพเิศษทางคณติศาสตร ์ลกัษณะการเรยีน (การเรยีนเร่ง และ
การเรยีนเสรมิ)  แนวทางการจดัหลกัสตูรพเิศษทางคณติศาสตรแ์ละการประเมนิผล 
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กลุ่มวิชาสถิติ 
สถ562 สถติสิาํหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 1       3(2-2-5) 
ST562 Statistics for Research in Mathematics Education I 

ศกึษาและวเิคราะห์ความหมายของพจน์ทางสถติ ิการเก็บรวบรวมขอ้มูล การนําเสนอขอ้มูล 
การวางแผนดําเนินการวจิยั การชกัสิ&งตวัอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน 
ทางสถิติ การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบปจัจยัเดยีวและแบบหลายปจัจยั การวเิคราะห์
ความแปรปรวนร่วม  การทดสอบไคกําลังสอง สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การวิเคราะห ์
การถดถอยและสหสมัพนัธเ์ชงิเดยีว การถดถอยโลจสิตกิ  วชิานีGใหแ้ปลการประเมนิผลค่าสถติิ
จากโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ

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

ศึกษาและวิเคราะห์มโนทศัน์เกี&ยวกบัการวเิคราะห์หลายตัวแปร การวเิคราะห์การถดถอย
พหุคูณ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร การวเิคราะหด์สิครมิแินนต์ การวเิคราะห์
ตวัประกอบ ตวัแบบสมการโครงสรา้ง การสรา้งตวัแบบและความเที&ยงตรงของตวัแบบ  วชิานีG
เน้นการใชแ้ละการแปลผลของการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ

 

5. ปริญญานิพนธ์ 

ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท                12 หน่วยกติ 
GRT691 Master’s Thesis 
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3.2 ชื-อ สกลุ เลขประจาํตวัประชาชน ตาํแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์

3.2.1 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
ลาํดบั

ที- 
รายชื-อคณาจารย ์

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

สถาบนัที-สาํเรจ็การศึกษา 
เลขประจาํตวั

ประชาชน 

1 อ.ดร.รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, 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 

วทิยาลยัครพูระนครศรอียธุยา 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น 

xxxxxxxxxxxxx 

 

3.2.2 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
ลาํดบั

ที- 
รายชื-อคณาจารย ์

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

สถาบนัที-สาํเรจ็การศึกษา 
เลขประจาํตวั

ประชาชน 

1 อ.ดร.รุง่ฟ้า  จนัทจ์ารภุรณ์ วท.บ. (คณิตศาสตร)์, 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 

วทิยาลยัครพูระนครศรอียธุยา 
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   
ฤกษฤ์ทยัรตัน์ 

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

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 

6 ผศ.ดร.เรอืงวรนิท ์ 
อนิทรวงษ์สราญรกัษส์กุล 

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

จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

xxxxxxxxxxxxx 

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

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 



 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562)  หน้า 34 

ลาํดบั
ที- 

รายชื-อคณาจารย ์
คณุวฒิุการศึกษา 

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

เลขประจาํตวั
ประชาชน 

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

Western Michigan 
University,USA 
Western Michigan 
University,USA 

8 อ.ดร.สกุญัญา  หะยสีาและ ค.บ. (คณิตศาสตร)์, 2542 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)์, 2545 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศกึษา), 2554 

สถาบนัราชภฏัพระนคร 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

9 อ.เอนก  จนัทรจรญู ค.บ. (คณิตศาสตร)์, 2542 
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4. องคป์ระกอบเกี-ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

ไมม่ ี

5. ข้อกาํหนดเกี-ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจยั  

5.1 คาํอธิบายโดยย่อ 

หวัข้อในการวจิยัต้องเป็นหวัขอ้ทางสาขาวชิาคณิตศาสตร์หรอืคณิตศาสตรศึกษาและได้รบั
อนุมตัิจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการทํางานวิจยัทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษา 
ทั Gง เชิงทฤษฎีหรือเชิงทดลองต้องอยู่ภายใต้การควบคุมและคําแนะนําจากอาจารย์ที&ปรึกษา 
ปรญิญานิพนธ ์ โดยแสดงใหเ้หน็ชดัเจนว่านิสติสามารถประยกุตค์วามรูท้างคณติศาสตรแ์ละคณิตศาสตร
ศกึษาผ่านกระบวนการวจิยั  สามารถนําผลการวจิยัไปใชใ้นการปรบัปรุงการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์
พฒันาหลกัสตูรคณติศาสตรห์รอืสรา้งสรรคน์วตักรรมดา้นการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นิสติรูจ้กัวเิคราะหค์วามรูท้างคณิตศาสตร ์คณิตศาสตรศกึษา และเทคโนโลยทีี&เกี&ยวขอ้งอย่าง
เป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย  สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน
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คณติศาสตรพ์ฒันาหลกัสตูรคณติศาสตร ์ หรอืสรา้งสรรคน์วตักรรมดา้นการเรยีนการสอนคณิตศาสตรใ์ห้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสงัคมและการพฒันาประเทศ 

5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศกึษาที& 1 ของชั Gนปีที& 2  เป็นตน้ไป 

5.4 จาํนวนหน่วยกิต   

12  หน่วยกติ  

5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 นิสติตอ้งจดัทาํปรญิญานิพนธแ์บบเดี&ยว ภายใต้การดูแลของอาจารยท์ี&ปรกึษาปรญิญา
นิพนธห์ลกั และอาจารยท์ี&ปรกึษาปรญิญานิพนธร์ว่ม (ถา้ม)ี 

5.5.2 นิสิตต้องเสนอชื&อเรื&องปริญญานิพนธ์ รายละเอียดของปริญญานิพนธ์และแผน
ดําเนินการตามแบบฟอร์มของบณัฑติวิทยาลยั (เค้าโครงปรญิญานิพนธ์) ต่อคณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรเพื&อใหไ้ดร้บัความเหน็ชอบโดยที&ตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในมหาวทิยาลยัมาแลว้ไม่น้อยกว่า 3 ภาค
การศกึษา  และไมม่ากกว่าภาคการศกึษาที& 5 

5.5.3 นิสติต้องเสนอชื&ออาจารยท์ี&ปรกึษาปรญิญานิพนธ์หลกั เพื&อให้คณะกรรมการบรหิาร
หลกัสตูรและบณัฑติวทิยาลยัแต่งตั Gงใหเ้ป็นผูใ้หค้าํปรกึษาและดแูลนิสติเกี&ยวกบัปรญิญานิพนธจ์นกระทั &ง
สามารถนําเสนอออกมาในรูปแบบรายงานปริญญานิพนธ์และการนําเสนอผลงานทางวิชาการต่อ
สาธารณะ 

5.5.4 นิสติตอ้งรายงานความกา้วหน้าทุกภาคการศกึษาจนกว่าจะสาํเรจ็การศกึษา 
5.5.5 นิสติต้องส่งรายงานปรญิญานิพนธ์และทําการนัดหมายวนัเวลาเพื&อขอสอบปรญิญา

นิพนธ์ (สอบปากเปล่า) โดยมจีํานวนเล่มของรายงานเท่ากบัจํานวนกรรมการสอบปรญิญานิพนธ์และ
ตอ้งส่งรายงานปรญิญานิพนธล์่วงหน้าอยา่งน้อย 14 วนัก่อนสอบ  

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 กําหนดใหม้กีารสอบเคา้โครงปรญิญานิพนธก์ารสอบปากเปล่าเกี&ยวกบัปรญิญานิพนธ์
ต่อคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

5.6.2 คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี&ยวกบัปรญิญานิพนธ ์ประกอบดว้ย อาจารยท์ี&ปรกึษา
ปรญิญานิพนธ์หลกั  อาจารย์ที&ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี กรรมการบรหิารหลกัสูตร จํานวน 
1 คน ซึ&งเคยเขา้ประชุมพจิารณาเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ของนิสติและไม่ใช่อาจารยท์ี&ปรกึษาปรญิญา
นิพนธห์ลกัและอาจารยท์ี&ปรกึษาปรญิญานิพนธร์่วมของนิสติและผูท้รงคุณวุฒภิายนอกสถาบนั จาํนวน  
1 คน โดยเป็นการเสนอของคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรและแต่งตั Gงจากบณัฑติวทิยาลยั 

คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี&ยวกับปริญญานิพนธ์ มีหน้าที&ร่วมกันพิจารณาแผนการ
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน และปรญิญานิพนธ์ฉบบัสมบูรณ์โดยที&อาจารยท์ี&ปรกึษาปรญิญานิพนธ์
หลกัและอาจารย์ที&ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบปากเปล่าเกี&ยวกับ
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ปริญญานิพนธ์ทั GงนีGกระบวนการประเมินผลการสอบปริญญานิพนธ์จะเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559  

5.6.3 ผลงานปรญิญานิพนธจ์ะต้องไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างน้อยดําเนินการให้ผลงานหรอื
ส่วนหนึ&งของผลงานไดร้บัการยอมรบัใหต้พีมิพใ์นวารสารหรอืสิ&งพมิพ์ทางวชิาการหรอืเอกสารนําเสนอ
ในการประชุมวชิาการ (Proceeding) ซึ&งเป็นที&ยอมรบัในสาขาวชิาคณิตศาสตร ์คณิตศาสตรศกึษา หรอื
สาขาอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัคณติศาสตร ์
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หมวดที- 4 ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนิสิต 

คณุลกัษณะพิเศษ กลยทุธก์ารสอนและกิจกรรม 
1. มคีุณธรรม จรยิธรรม ซื&อสตัย ์อดทนและ

เสยีสละเพื&อสงัคม และมจีรรยาบรรณในการ
ทาํงานวจิยั ไมบ่ดิเบอืนขอ้มลู 

มกีารสอดแทรกเรื&องการมคีุณธรรม จรยิธรรม 
ซื&อสตัย ์อดทนและเสยีสละในชั &วโมงการบรรยาย
และการสมัมนา มกีารใหค้วามรูเ้กี&ยวกบั
จรรยาบรรณในการทาํงานวจิยั 

2. มคีวามรูค้วามสามารถทางดา้นคณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตรศกึษาเป็นอย่างด ี  

มกีารศกึษาในชั Gนเรยีน ปฏบิตักิาร แกโ้จทยป์ญัหา 
การทําวจิยั และศกึษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

3. วเิคราะหง์านวจิยัไดอ้ย่างมเีหตุผลตามหลกั
วชิาการ 

เน้นการสอนใหนิ้สติรูจ้กัคดิ วเิคราะหแ์บบบรูณา
การ ฝึกทกัษะในการแกไ้ขปญัหา โจทยว์จิยั 

4. มคีวามสามารถในการทํางานเป็นทมี  มกีารมอบหมายงานกลุ่ม  เน้นการอภปิราย  
การนําเสนอ การทํารายงานและทาํวจิยัเป็นทมี 

5. มทีักษะการสื&อสารและสร้างสัมพันธภาพกับ
บุคคลอื&น สามารถเป็นผู้นําหรอืผู้ตามได้ตาม
บรบิทที&ไดร้บั 

จดัการเรยีนการสอนในรายวชิา และสมัมนา 

 

2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. มคีุณธรรมจรยิธรรมและ

จรรยาบรรณในวชิาชพีและ
การวจิยั 

2. ยอมรบัความคดิเหน็และ
เคารพสทิธิ Fของผูอ้ื&น 

 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอน
ที&กระตุน้ใหนิ้สติเหน็คุณค่า
และความสาํคญัของการมี
คุณธรรมจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณในวชิาชพีและ
การวจิยั  การมจีติสาธารณะ 
โดยการตั Gงประเดน็อภปิราย
กรณศีกึษาเกี&ยวกบัการ
ประกอบอาชพีของคร ู และ
การวจิยั  ซึ&งอาจไดม้าจาก
ประสบการณ์ตรง เหตุการณ์

1. ประเมนิผลจากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของนิสติขณะ
อภปิรายกรณศีกึษาเกี&ยวกบั
การประกอบอาชพีของคร ู 
โดยการสงัเกตของอาจารย์
ผูส้อน และการประเมนิ
ตนเองของนิสติ 

2. ประเมนิผลจากพฤตกิรรม
ของนิสติขณะดําเนินการวจิยั 
โดยการสงัเกตของอาจารยท์ี&
ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์ และ



 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562)  หน้า 38 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
หรอืขา่วสารที&เกดิขึGนในชวีติ
จรงิ และการทําวจิยั 

2. ตั Gงประเดน็อภปิรายเพื&อเปิด
โอกาสใหนิ้สติแสดงความ
คดิเหน็ ยอมรบัความคดิเหน็ 
และเคารพสทิธิ Fของผูอ้ื&น  

การประเมนิตนเองของนิสติ 

2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระ

หลกัของคณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตรศกึษา 

2. บรูณาการองคค์วามรูท้าง
คณติศาสตรแ์ละคณติศาสตร
ศกึษาในการจดัการเรยีนรู้
คณติศาสตรส์าํหรบันกัเรยีน
ในศตวรรษที& 21 

กําหนดเนืGอหาสาระดา้นความรู้
ในทุกรายวชิาและใชร้ปูแบบ
การเรยีนการสอนแบบใด
แบบหนึ&งหรอืมากกว่าหนึ&ง
แบบ ดงันีG 

1. การศกึษาคน้ควา้และ
แสวงหาความรูด้ว้ยตนเอง 

2. การเรยีนรูจ้ากการลงมอื
ปฏบิตัจิรงิ (learning by 
doing) 

3. การสมัมนา (seminar) เพื&อ
แลกเปลี&ยนความคดิเหน็ 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละ
อภปิรายรว่มกนัจากปญัหา
หรอืกรณศีกึษา 

4. การฟงับรรยายพเิศษจาก
ผูเ้ชี&ยวชาญหรอืผูท้รงคุณวุฒิ
ทางคณติศาสตรแ์ละ 
คณติศาสตรศกึษา  

5. การศกึษาดงูาน/การเขา้รว่ม
ประชุมสมัมนา/ประชุม
วชิาการ ดา้นคณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตรศกึษา 

6. การเรยีนการสอนโดยใชว้จิยั
เป็นฐาน (research base) 

ประเมนิผลจากผลการเรยีนและ
การทํางานที&มอบหมายของ
นิสติแบบใดแบบหนึ&งหรอื
มากกว่าหนึ&งแบบทั GงนีGขึGนอยู่
กบัรปูแบบการเรยีนการสอน
ในรายวชิานั Gนๆ ดงันีG 

1. การสอบขอ้เขยีน  
2. การสอบปฏบิตั ิ 
3. การสมัภาษณ์  
4. การทํารายงาน  
5. การนําเสนอปากเปล่า  
6. การเขยีนอนุทนิ (journal 

writing)   
7. การประเมนิตนเองของนิสติ 
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2.3 ด้านทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. จดัการปญัหาทางวชิาการ

และวชิาชพีโดยคาํนึงถงึ
ผลกระทบที&เกี&ยวขอ้งต่อ
ตนเองและผูอ้ื&น 

2. วเิคราะหบ์ทความวชิาการ
และงานวจิยัทางคณติศาสตร
ศกึษาที&เกี&ยวขอ้งกบั
หลกัสตูร แนวจดัการเรยีนรู้
และการใชน้วตักรรมการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์

3. บรูณาการองคค์วามรูท้าง
คณติศาสตรแ์ละคณติศาสตร
ศกึษาในการวจิยัเพื&อ
สรา้งสรรคแ์นวการจดัการ
เรยีนรูห้รอืนวตักรรมการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรส์าํหรบั
นกัเรยีนในศตวรรษที& 21 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอน
ที&เปิดโอกาสใหนิ้สติได้
วเิคราะหป์ญัหาทางวชิาการ 
และวชิาชพี  โดยการตั Gง
ประเดน็อภปิราย ซึ&งอาจ
ไดม้าจากประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอืข่าวสารที&
เกดิขึGนในชวีติจรงิ   

2. สนบัสนุนใหนิ้สติมสี่วนรว่มใน
การเสนอแนวทางแกไ้ข
ปญัหาทางวชิาการ  พรอ้ม
ระบุขอ้มลูและแหล่งขอ้มลูที&
นํามาใชอ้้างองิ 

3. จดักระบวนการเรยีนการสอน
ที&เปิดโอกาสใหนิ้สติได้
วเิคราะหบ์ทความวชิาการ
หรอืงานวจิยั โดยการตั Gง
ประเดน็อภปิราย  

4. จดัการเรยีนการสอนโดยใช้
วจิยัเป็นฐาน (research 
base)  เพื&อใหนิ้สติบรูณาการ
องคค์วามรูท้างคณติศาสตร์
และคณติศาสตรศกึษาในการ
วจิยัเพื&อสรา้งสรรคแ์นวการ
จดัการเรยีนรูห้รอืนวตักรรม
การเรยีนรูค้ณติศาสตร์
สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษ 
ที& 21 

1. ประเมนิผลจากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของนิสติ ขณะ
อภปิรายเกี&ยวกบัปญัหาทาง
วชิาการ  โดยการสงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน และการ
ประเมนิตนเองของนิสติ 

2. ประเมนิผลจากคุณภาพของ
ขอ้มลูและแหล่งขอ้มลูที&
นํามาใชอ้้างองิ ขณะมสี่วน
รว่มในการเสนอแนว
ทางแกไ้ขปญัหาทางวชิาการ 

3. ประเมนิผลจากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของนิสติ ขณะ
อภปิรายเกี&ยวกบัผลงานทาง
วชิาการหรอืงานวจิยัและการ
นําผลมาใช ้ โดยการสงัเกต
ของอาจารยผ์ูส้อน และการ
ประเมนิตนเองของนิสติ 

4. ประเมนิผลจากโครงร่าง
งานวจิยัของนิสติ 
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2.4 ด้านทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. มสี่วนรว่มในการส่งเสรมิและ

พฒันาแนวการจดัการเรยีนรู้
คณติศาสตรแ์ละการวจิยัทาง
คณติศาสตรศกึษา 

2. มคีวามรบัผดิชอบในการ
ดาํเนินงานของตนเองหรอื
ของกลุ่ม 

1. สนบัสนุนใหนิ้สติมสี่วนรว่มใน
การเขา้รว่มหรอืจดัประชุม
ทางวชิาการ ที&ใหค้รแูละ
บุคลากรทางการศกึษาได้
แลกเปลี&ยนประสบการณ์ดา้น
การเรยีนการสอน
คณติศาสตรแ์ละการวจิยัทาง
คณติศาสตรศกึษา 

2. จดัการเรยีนการสอนโดยใช้
วจิยัเป็นฐาน (research 
base)  เพื&อใหนิ้สติดาํเนิน
งานวจิยัของตนเอง 

1. ประเมนิผลจากพฤตกิรรม
ของนิสติ ขณะมสี่วนรว่มใน
การเขา้รว่มหรอืจดัประชุม
ทางวชิาการโดยการสงัเกต
ของอาจารยแ์ละอาจารยท์ี&
ปรกึษาปรญิญานิพนธแ์ละ
การประเมนิตนเองของนิสติ 

2. ประเมนิผลจากการเขยีน
อนุทนิของนิสติในการเขา้รว่ม
ประชุมทางวชิาการเกี&ยวกบั
ความรูท้ี&ไดร้บั  

3. ประเมนิความรบัผดิชอบจาก
ผลการเขยีนโครงรา่งงานวจิยั
ของนิสติ 

 

2.5 ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสื-อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. วเิคราะหแ์ละคดักรองขอ้มลู

ทางสถติ ิ เพื&อการศกึษา
คน้ควา้และการวจิยัทางคณิต
ศาสตรศกึษา 

2. ถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่
ผลงานในรปูแบบต่างๆ ได ้

3. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้
 

1. จดักระบวนการเรยีนการสอน
ที&ใหนิ้สติไดว้เิคราะหแ์ละคดั
กรองขอ้มลูทางสถติ ิเพื&อ
การศกึษาคน้ควา้และการวจิยั
ทางคณติศาสตรศกึษา    
โดยการวพิากษ์และอภปิราย
เกี&ยวกบัความสอดคลอ้งของ
ขอ้มลูทางสถติกิบังานวจิยั
หรอืกรณศีกึษา 

2. สนบัสนุนใหนิ้สติเขา้รว่มหรอื
จดัประชุมทางวชิาการ เพื&อ
ถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการหรอื
งานวจิยัทางคณติศาสตรแ์ละ

1. ประเมนิผลจากผลการเรยีนรู้
ในรายวชิาวธิกีารทางสถติิ
สาํหรบัการวจิยัทางคณติ
ศาสตรศกึษาหรอืรายวชิาการ
วจิยัเชงิคุณภาพทางคณติ
ศาสตรศกึษา 

2. ประเมนิผลจากการเขยีน
อนุทนิในการเขา้รว่มประชุม
ทางวชิาการ หรอืแบบ
ประเมนิโครงการประชุมทาง
วชิาการ ดา้นความสามารถ
ในการถ่ายทอดความรูแ้ละ
เผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 

3. ประเมนิผลจากการใช้



 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562)  หน้า 41 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
คณติศาสตรศกึษา 

3. สนบัสนุนใหนิ้สติศกึษา
คน้ควา้ดว้ยตนเอง หรอืเสนอ
แหล่งขอ้มลูคน้ควา้แต่ละ
รายวชิาผ่านลงิค ์(Links) และ
ใชโ้ปรแกรมสําเรจ็รปูในการ
วเิคราะหข์อ้มลูวจิยั 

4. ใหนิ้สติทาํปรญิญานิพนธ ์
ที&เน้นการวจิยัดา้นคณติ
ศาสตรศกึษาและเผยแพร่
บทความที&เป็นส่วนหนึ&งของ
ปรญิญานิพนธต่์อสาธารณะ
โดยคาํนึงถงึจรรยาบรรณใน
การวจิยั 

เทคโนโลย ีขณะศกึษา
คน้ควา้ของนิสติหรอืการใช้
โปรแกรมสําเรจ็รปูในการ
วเิคราะหข์อ้มลูวจิยั 

 

 

2.6 ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
1. วเิคราะหห์ลกัสตูร

คณติศาสตร ์แนวการจดัการ
เรยีนรู ้การวดัและประเมนิผล
การเรยีนรู ้การจดัทาํแผนการ
เรยีนรูแ้ละการใชน้วตักรรม
การเรยีนรูค้ณติศาสตร ์  

2. ประยกุตห์ลกัการและทฤษฎี
ที&สาํคญัไปใชใ้นการออกแบบ
กจิกรรมการเรยีนรูห้รอื
แผนการจดัการเรยีนรู ้

1. จดักระบวนการเรยีนการสอน
ที&เปิดโอกาสใหนิ้สติได้
วเิคราะหห์ลกัสตูร
คณติศาสตร ์ การจดัการ
เรยีนรู ้ การวดัและประเมนิ 
ผลการเรยีนรู ้ การจดัทาํ
แผนการเรยีนรูแ้ละการใช้
นวตักรรมการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์ โดยการตั Gง
ประเดน็อภปิราย พรอ้มทั Gง
ยกตวัอยา่งประสบการณ์ที&ได้
จากการอบรมครคูณติศาสตร ์ 
การจดัค่ายคณติศาสตร ์ และ
การใชน้วตักรรมการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์  

2. จดักจิกรรมการเรยีนรูผ้่าน

1. ประเมนิผลจากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของนิสติ ขณะ
อภปิรายเกี&ยวกบัหลกัสตูร
คณติศาสตร ์ การจดัการ
เรยีนรู ้ การวดัและประเมนิ 
ผลการเรยีนรู ้ การจดัทาํ
แผนการเรยีนรูก้ารใช้
นวตักรรมการเรยีนรู้
คณติศาสตร ์ โดยการสงัเกต
ของอาจารยผ์ูส้อน และการ
ประเมนิตนเองของนิสติ 

2. ประเมนิผลจากการจดัทํา
แผนการเรยีนรู ้การฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีระหว่าง
เรยีนการปฏบิตักิารสอนและ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี   
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ผลการเรียนรู้ กลยทุธก์ารสอน วิธีการวดัและประเมินผล 
การฝึกปฏบิตัจิรงิ (learning 
by doing) โดยเปิดโอกาสให้
นิสติไดม้ปีระสบการณ์ในการ
จดัทําแผนการเรยีนรู ้การฝึก
ประสบการณ์วชิาชพีระหว่าง
เรยีนการปฎบิตักิารสอนและ
ฝึกประสบการณ์วชิาชพี 
ตลอดจนการใชน้วตักรรมการ
เรยีนรูค้ณติศาสตรใ์น
สถานศกึษา 

การใชน้วตักรรมการเรยีนรู้
คณติศาสตรใ์นสถานศกึษา
โดยใหผู้ม้สี่วนรว่มทุกฝ่าย 
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิารสถานศกึษา 
ครพูี&เลีGยง ครปูระจาํชั Gน เพื&อน 
อาจารยนิ์เทศก ์รว่มประเมนิ
นิสติในดา้นการจดัการเรยีนรู ้
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สรปุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ รายละเอียดผลการเรียนรู้ 
1. ด้านคณุธรรมและ

จริยธรรม 
1.1 มคีุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพีและการวจิยั 
1.2 ยอมรบัความคดิเหน็และเคารพสทิธิ Fของผูอ้ื&น 

2. ด้านความรู้ 
 

2.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระหลกัของคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตร
ศกึษา  

2.2 บรูณาการองคค์วามรูท้างคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษาในการ
จดัการเรยีนรูค้ณติศาสตรส์าํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที& 21 

3. ด้านทกัษะทางปัญญา 
 

3.1 จดัการปญัหาทางวชิาการและวชิาชพีโดยคาํนึงถงึผลกระทบที&
เกี&ยวขอ้งต่อตนเองและผูอ้ื&น 

3.2 วเิคราะหบ์ทความวชิาการและงานวจิยัทางคณติศาสตรศกึษาที&
เกี&ยวขอ้งกบัหลกัสตูร แนวจดัการเรยีนรูแ้ละการใชน้วตักรรมการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์

3.3 บรูณาการองคค์วามรูท้างคณติศาสตรแ์ละคณติศาสตรศกึษาในการ
วจิยัเพื&อสรา้งสรรคแ์นวการจดัการเรยีนรูห้รอืนวตักรรมการเรยีนรู้
คณติศาสตรส์าํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที& 21 

4. ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์ระหว่าง
บคุคลและ 
ความรบัผิดชอบ 

4.1 มสี่วนรว่มในการส่งเสรมิและพฒันาแนวการจดัการเรยีนรู้
คณติศาสตรแ์ละการวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา 

4.2 มคีวามรบัผดิชอบในการดําเนินงานของตนเองหรอืของกลุ่ม 

5. ด้านทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การสื-อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 วเิคราะหแ์ละคดักรองขอ้มลูทางสถติ ิ เพื&อการศกึษาคน้ควา้และการ
วจิยัทางคณติศาสตรศกึษา 

5.2 ถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพรผ่ลงานในรปูแบบต่างๆ ได ้ 
5.3. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้

6. ด้านทกัษะการจดั 
การเรียนรู้ 

6.1. วเิคราะหห์ลกัสตูรคณติศาสตร ์ แนวการจดัการเรยีนรู ้ การวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรู ้ การจดัทําแผนการเรยีนรูแ้ละการใช้
นวตักรรมการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์  

6.2. ประยกุตห์ลกัการและทฤษฎทีี&สาํคญัไปใชใ้นการออกแบบกจิกรรม
การเรยีนรูห้รอืแผนการจดัการเรยีนรู ้

 
 



3. แผนที-แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสตูรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรบัผดิชอบหลกั ο ความรบัผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 
คณุธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
 

ทกัษะทางปัญญา 
 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล

และความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์ 
เชิงตวัเลขการสื-อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ
จดัการ
เรียนรู้ 

  (W) (_) (W) (_) (W) (_) (3) (W) (_) (W) (_) (3) (1) (2) 
พฐ501 ปรชัญาทางการศกึษาเพื&อการพฒันา ● ο ● ο ● ο ο  ●  ο ● ●  

พฐ502 การวจิยัและสถติทิางการศกึษา ● ο ● ο ● ο ο  ●  ο ● ●  

คษ511 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ ● ● ● ● ● ● ο ● ● ● ● ● ● ● 
คษ512 การวจิยัเพื&อพฒันาการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
คณ510 คณิตวเิคราะหส์าํหรบัคร ู ● ● ● ● ● ● ο ο ● ο ● ● ο ο 
คณ520 พชีคณิตสาํหรบัคร ู ● ● ● ● ● ● ο ο ● ο ● ● ο ο 
คณ530 เรขาคณิตสาํหรบัคร ู ● ● ● ● ● ● ο ο ● ο ● ● ο ο 
คณ511 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ ο ● ● ο ●  ο  ● ο ο ●   
คณ512 การวเิคราะหเ์ชงิซอ้น ο ● ● ο ●  ο  ● ο ο ●   
คณ513 การวเิคราะหเ์ชงิฟงักช์นั ο ● ● ο ●  ο  ● ο ο ●   
คณ514 การวเิคราะหเ์ชงิฟงักช์นัไม่เชงิเสน้ ο ● ● ο ●  ο  ● ο ο ●   
คณ515 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1 ο ● ● ο ●  ο  ● ο ο ●   
คณ516 ทฤษฎขีองสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั ο ● ● ο ●  ο  ● ο ο ●   
คณ521 ทฤษฎกีรุป ο ● ● ο ●  ο  ● ο ο ●   
คณ531 เรขาคณิตเชงิอนุพนัธ ์ ο ● ● ο ●    ● ο ο ●   
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รายวิชา 
คณุธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้
 

ทกัษะทางปัญญา 
 

ทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบคุคล

และความ
รบัผิดชอบ 

ทกัษะการวิเคราะห์ 
เชิงตวัเลขการสื-อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทกัษะการ
จดัการ
เรียนรู้ 

  (W) (_) (W) (_) (W) (_) (3) (W) (_) (W) (_) (3) (1) (2) 
คณ541 รากฐานของคณิตศาสตร ์ ο ● ● ο ●    ● ο ο ●   
คณ550 คณิตศาสตรด์สิครตีสาํหรบัคร ู ● ο ● ● ● ● ο ο ● ο ο ● ο ο 
คณ551 ทฤษฎกีราฟ 1 ο ● ● ο ●  ο  ● ο ο ●   

คณ561 ทอพอโลย ี ο ● ● ο ●  ο  ● ο ο ●   

คณ57� หวัขอ้คดัเฉพาะทางวจิยัดาํเนินการ ο ● ● ο ●  ο  ● ο ο ●   

คณ��� การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 2 ο ● ● ο ●  ο  ● ο ο ●   

คณ��� สมการเชงิอนุพนัธย์่อย 1 ο ● ● ο ●  ο  ● ο ο ●   

คณ��� สมการเชงิอนุพนัธย์่อย 2 ο ● ● ο ●  ο  ● ο ο ●   

คณ��� พชีคณิตเชงิเสน้ชั Gนสงู ο ● ● ο ●  ο  ● ο ο ●   

คณ��� ทฤษฎกีราฟ 2 ο ● ● ο ●  ο  ● ο ο ●   

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

คษ561 การศกึษาพเิศษสาํหรบัเดก็ที&มคีวามสามารถ
พเิศษทางคณิตศาสตร ์ ο ● ● ο ● ● 

ο ο 
● ο 

ο 
● ● ο 

สถ562 สถติสิาํหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 1 ● ο ● ο ● ● ο ο ● ● ο ● ● ο 
สถ661 สถติสิาํหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 2 ● ο ● ο ● ● ο ο ● ● ο ● ● ο 
ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที- 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบยีบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา 
ปีพ.ศ. 2559 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิm ของนิสิต 

2.1 กําหนดใหม้กีารทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ Fในระดบัรายวชิา  โดยใชว้ธิกีารประเมนิจาก
พฤตกิรรม การสมัภาษณ์  แบบสอบถาม  ซึ&งอาจจะเป็นการทวนสอบที&ทําโดยนิสติ  เพื&อนนิสติอาจารย์
ผูส้อน  และอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

2.2 อาจารยท์ี&รบัผดิชอบรายวชิาเดยีวกนั กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมนิผลร่วมกนัและให้
สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานหลกัสูตรทําการทวนสอบโดยการประชุมตดัสนิผลการเรยีนร่วมกนัผ่านที&
ประชุมคณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร 

2.3 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื&อพิจารณาผลการทวนสอบ
มาตรฐานผลสมัฤทธิ Fของนิสติ ซึ&งเป็นตามเกณฑก์ารประเมนิของ มคอ. � ของรายวชิาที&ทําการสอนใน
แต่ละภาคการศกึษา 

2.4 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ Fในระดบัหลกัสูตร ประเมนิจากสมรรถนะของ
นิสติที&ไดร้บัการพฒันาก่อนจบการศกึษา 

3. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร 

ศกึษารายวชิาครบถ้วนตามที&กําหนดในหลกัสูตรโดยจะต้องได้ระดบัคะแนนเฉลี&ยไม่ตํ&ากว่า 
3.00 จากระบบ 4 ระดบัคะแนนหรอืเทยีบเท่า พรอ้มทั Gงเสนอวทิยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่า
ขั Gนสุดทา้ยโดยคณะกรรมการที&สถาบนัอุดมศกึษานั Gนแต่งตั Gงและต้องเป็นระบบเปิดใหผู้ส้นใจเขา้รบัฟงัได ้
ผลงานวทิยานิพนธห์รอืส่วนหนึ&งของวทิยานิพนธต์อ้งไดร้บัการตพีมิพห์รอือย่างน้อยไดร้บัการยอมรบัให้
ตพีมิพ์ในวารสารระดบัชาตหิรอืระดบันานาชาตทิี&มคีุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศกึษา 
เรื&อง หลกัเกณฑก์ารพจิารณาวารสารทางวชิาการสําหรบัการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ หรอืนําเสนอ
ต่อที&ประชุมวชิาการโดยบทความที&นําเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รบัการตพีมิพ์ในรายงาน
สบืเนื&องจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ในสาขาวชิาคณิตศาสตร ์คณิตศาสตรศกึษา หรอืสาขา
อื&นๆ ที&เกี&ยวข้องกับคณิตศาสตร์  และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559  
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หมวดที- 6  การพฒันาคณาอาจารย ์

1. การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่ 

1.1 จดัให้มกีารปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื&อแนะนําอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจนโยบาย ปรชัญา 
ปณิธานของสถาบนั หลกัสูตรและวตัถุประสงค์ของการจดัการศึกษา และบทบาทหน้าที&ของอาจารย์
ระดบับณัฑติศกึษา 

1.3 จดัระบบอาจารยพ์ี&เลีGยงสําหรบัอาจารยใ์หม่ เพื&อใหค้ําแนะนําเกี&ยวกบัโครงสรา้งหลกัสูตร
และรายวชิาและการพฒันานิสติเพื&อใหอ้าจารยใ์หม่สามารถให้คําแนะนํานิสติเกี&ยวกบัหลกัสูตรและการ
เรยีนการสอน และการพฒันานิสติไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

1.3 จดัสมัมนาองคค์วามรูใ้หม่ๆ  สาํหรบัคณาจารย ์
 

2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

2.1.1 ภาควชิาฯ ส่งเสรมิให้อาจารยเ์พิ&มพูนความรูแ้ละประสบการณ์ในด้านการจดัการ
เรยีนการสอน การพฒันาสื&อการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอน การวดัและการประเมนิผล 

2.1.2 ภาควชิาฯ สนับสนุนให้อาจารยไ์ด้ลาศกึษาต่อหลงัปรญิญาเอกหรอืศึกษาดูงาน
เพื&อเพิ&มพนูความรูแ้ละประสบการณ์ของอาจารยแ์ละนําความรูท้ี&ไดม้าปรบัใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน
การพฒันาสื&อการเรยีนการสอน กลยทุธก์ารสอนการวดัและการประเมนิผล 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอื-นๆ  

2.2.1 มหาวิทยาลัยหรือคณะจัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื&อง โดยมี
แผนงานการพฒันาอาจารยท์ี&ชดัเจน มกีารตดิตามและประเมนิผล รวมทั Gงการนําผลไปใชใ้นการปรบัปรุง
พฒันาต่อไป 

2.2.2 มหาวิทยาลัยหรือคณะจดัให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์
สามารถสรา้งผลงานวชิาการในสาขาคณิตศาสตรห์รอืคณิตศาสตรศกึษา และ/หรอืงานสรา้งสรรคอ์ื&นที&มี
คุณภาพและสามารถเผยแพรไ่ดท้ั Gงในระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

2.2.3  มหาวทิยาลยับณัฑติวทิยาลยัหรอืคณะจดัสรรทุนสนบัสนุนใหอ้าจารยท์ําวจิยัเสนอ
ผลงานทางวชิาการ หรอืทาํผลงานที&ขอตําแหน่งทางวชิาการเพื&อตอบสนองนโยบายการศกึษาแห่งชาต ิ

2.2.4  มหาวทิยาลยัหรอืคณะส่งเสรมิใหอ้าจารยล์าศกึษาต่อหลงัปรญิญาเอกหรอืศกึษาดู
งานเพื&อเพิ&มพนูความรูใ้นสาขาคณติศาสตรห์รอืคณติศาสตรศกึษา 
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2.2.5 มหาวทิยาลยับณัฑติวทิยาลยัหรอืคณะจดัสมัมนาระดบัประเทศ/นานาชาติโดย
สรา้งสมัพนัธภาพกบัมหาวทิยาลยัในต่างประเทศ รวมทั Gงประเทศใกลเ้คยีง เพื&อแลกเปลี&ยนเรยีนรูแ้ละ
พฒันาองคค์วามรูใ้นวชิาชพี 
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หมวดที- 7  การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

1. การกาํกบัมาตรฐาน 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ประกอบด้วย อาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตร อาจารย์ประจํา
หลกัสูตร และคณาจารย์ระดบับณัฑติศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ร่วมวางแผนกําหนดนโยบายในการบริหารหลักสูตร ภายใต้การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตร ์ให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรที&ประกาศใช้และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิโดยหลกัสตูรมรีะบบกลไกการบรหิารดงันีG 

1.1 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ทําหน้าที&พจิารณาให้ความเห็นชอบการจดัการเรยีนการ
สอน การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความกา้วหน้าในสาขาวชิาคณติศาสตร ์

1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประชุม ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
หลกัสตูรอยา่งสมํ&าเสมอ 

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

1.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร กํากบัและตดิตามใหผู้ส้อนจดัทํา มคอ.3/ มคอ.4 ก่อนการ
เปิดภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา 

1.5 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรควบคุมหวัขอ้ปรญิญานิพนธ์ใหส้อดคล้องกบัสาขาปรชัญา 
วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร และความทนัสมยัตามความกา้วหน้าของสาขาวชิาคณติศาสตร ์

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

1.7 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรจดัทํารายงานผลการดําเนินงานของหลกัสูตร ตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วนัหลงัสิGนสุดภาคการศกึษา 

1.8 ตดิตามประเมนิผลความพงึพอใจของหลกัสตูรและการเรยีนการสอนจากบณัฑติ นิสติชั Gนปี
สุดท้าย นายจ้างผู้ใช้บณัฑติ อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตร เพื&อนําผลมาปรบัปรุง พฒันาการบรหิาร
หลกัสตูรใหม้คีุณภาพ 

1.9 ดาํเนินการปรบัปรงุหลกัสตูร ทุก 5 ปี ตามผลประเมนิหลกัสูตร โดยอาจารย ์นิสติ บณัฑติ 
และผูใ้ชบ้ณัฑติ รวมทั Gงมกีารวพิากษ์หลกัสตูรจากผูท้รงคุณวุฒภิายนอก 
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2. บณัฑิต 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาคณติศาสตร ์มุง่เน้นพฒันาบณัฑติใหเ้ป็นผูม้คีวามรูค้วาม
เขา้ใจแนวคดิทางคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา  แนวการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรแ์ละนวตักรรม
การเรยีนรูค้ณติศาสตรท์ี&มปีระสทิธภิาพ  สามารถจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ และใชน้วตักรรมการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ที&มปีระสทิธภิาพ  อีกทั Gงเป็นผู้มคีวามรู้ความเข้าใจงานวจิยัทางคณิตศาสตรศึกษาที&
เกี&ยวขอ้งกบัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรแ์ละนวตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์  สามารถคน้คว้าและวจิยั
สรา้งสรรค์นวตักรรมการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ี&เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีนและสงัคมได ้ บณัฑติที&จบ
การศึกษามงีานทําในตําแหน่ง อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจยั นักวิชาชีพทางด้านคณิตศาสตร์ทั Gงใน
หน่วยงานราชการและเอกชน  นอกจากนีGในทุกปีการศกึษาที&มบีณัฑติ ทางหลกัสูตรจะทําการประเมนิ
บณัฑติโดยผู้ใชบ้ณัฑติตามมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสูตรทั Gง 6 ด้าน เพื&อนําผลการประเมนิมา
วเิคราะห ์และปรบัปรงุการพฒันาหลกัสตูรและบณัฑติต่อไป 

3. นิสิต 

3.1 การรบันิสิต 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มรีะบบการรบันิสิตที&สอดคล้องกับ
นโยบายการรบันิสติของมหาวทิยาลยัและบณัฑติวทิยาลยั  โดยมคีุณสมบตัเิบืGองต้นของผูส้มคัรเขา้เรยีน
ในหลกัสตูรและคุณลกัษณะของบณัฑติที&พงึประสงคร์ะบุไวอ้ยา่งชดัเจนใน มคอ. 2 

3.1.1 กําหนดเป้าหมายจํานวนรับนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษา หลักสูตรการศึกษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์เปิดรบันิสติจาํนวน 20 คน (ตามแผนการรบัของหลกัสตูร) 

3.1.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีารประชุมเพื&อกําหนดเกณฑก์ารรบันิสติที&เหมาะสม
กบัหลกัสูตร โดยแผนการศึกษาของหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร์ แบบ ก2 
แผนการศกึษาที&เน้นการวจิยัโดยทําปรญิญานิพนธแ์ละการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิา 

3.1.3 บณัฑติวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ดําเนินการประกาศรบัสมคัรตาม
เกณฑท์ี&กําหนด 

3.1.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีารประชุมเพื&อพิจารณาข้อสอบเฉพาะสาขาและ
กําหนดเกณฑค์ะแนนการสอบผ่าน  

3.1.5 ผูส้มคัรสอบคดัเลอืกเขา้รบัการสอบขอ้เขยีนวชิาเฉพาะสาขา 
3.1.6 ผูส้มคัรที&มผีลการสอบภาษาองักฤษไดต้ามประกาศบณัฑติวทิยาลยัและผ่านการสอบ

ขอ้เขยีน จะมสีทิธิ Fในการสอบสมัภาษณ์วชิาการโดยอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรที&ไดร้บัการแต่งตั Gง  
3.1.7 ดําเนินการสอบสมัภาษณ์วชิาการโดยอาจารยป์ระจาํหลกัสูตรที&ได้รบัการแต่งตั Gงและ

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรประชุมเพื&อสรปุผลการสอบสมัภาษณ์แลว้ส่งผลไปยงับณัฑติวทิยาลยั 
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3.1.8 บณัฑติวิทยาลยัประกาศรายชื&อผู้มสีทิธิ Fเข้าศึกษาในหลกัสูตรและให้ดําเนินการรบั
รายงานตัวตามวนัเวลาที&กําหนด  กรณีที&จํานวนนิสิตที&รายงานตัวไม่ครบตามแผนการรบั จะมกีาร
ประกาศรบัเพิ&มเตมิในรอบที& 2 และ 3 ตามประกาศการรบัสมคัรของบณัฑติวทิยาลยั 

3.1.9 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีารประชุมเพื&อประเมนิผลการดําเนินงานการรบันิสติ 
เช่น จาํนวนผูส้มคัร จาํนวนนิสติที&มสีทิธิ Fเขา้ศกึษา และหาแนวทางในการพฒันา/ปรบัปรงุต่อไป 

3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2.1 หลกัสูตรสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตระดบับณัฑติศึกษาของ
มหาวทิยาลยัเพื&อรบัฟงัขอ้ชีGแจง ขอ้บงัคบั ขอ้กําหนดต่างๆ การสอบสมทิธภิาพทางภาษา (language 
proficiency)  และเขา้ร่วมการปฐมนิเทศของภาควชิาเพื&อใหค้ําแนะนําเกี&ยวกบัแผนการศกึษา จาํนวน
หน่วยกติ วชิาเลอืก เงื&อนไขในการจบการศกึษา ประชาสมัพนัธทุ์นการศกึษา พรอ้มทั Gงมกีารเสนอแนะ
หวัข้อหรอืแนวทางทําปรญิญานิพนธ์ หากนิสิตมคีวามสนใจในการทําปรญิญานิพนธ์ที&สอดคล้องกับ
งานวจิยัของอาจารยท่์านใด  นิสติสามารถตดิต่อกบัอาจารยท่์านนั Gนไดท้นัท ี ทั GงนีGเพื&อเตรยีมความพรอ้ม
ในดา้นต่างๆ ทั Gงการเรยีน การใชช้วีติ และเป็นประโยชน์ต่อการทาํปรญิญานิพนธข์องนิสติ   

3.2.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรพจิารณาผลการเรยีนของนิสติแรกเขา้ 
3.2.3 พจิารณารายวชิาพืGนฐานที&จําเป็นใหนิ้สติที&มพีืGนฐานทางคณิตศาสตรไ์ม่เพยีงพอ เพื&อ

เขา้เรยีนเสรมิในรายวชิานั Gน  
3.2.4 ประเมนิผลการเรยีนของนิสติตลอดปีการศกึษา พรอ้มทั Gงหาแนวทางแกไ้ขเป็นกรณไีป 

3.3 การควบคมุดแูลการให้คาํปรึกษาปริญญานิพนธ ์แก่บณัฑิตศึกษา 

3.3.1 ประธานหลกัสูตรชีGแจงแนวทางการเรยีนในระดบับณัฑติศึกษา ขั Gนตอนและกรอบ
ระยะเวลาในการทําปรญิญานิพนธ์ แนวปฏิบตัิในการตีพิมพ์ผลงานวจิยัเพื&อขอจบการศึกษา และให้
ขอ้มลูเบืGองตน้เกี&ยวกบัขอ้มลูการทาํวจิยัของนิสติ เพื&อใหนิ้สติพจิารณากรอบแนวคดิในการทาํวจิยั 

3.3.2 หลกัสูตรให้นิสิตเลอืกหวัข้อในการทําปรญิญานิพนธ์ตามความสนใจของนิสิต และ
ดําเนินการแต่งตั Gงอาจารย์ที&ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ ตามขั Gนตอนของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

3.3.3 นิสติเสนอสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธใ์หอ้าจารยป์ระจาํหลกัสูตรพจิารณาและแต่งตั Gง
คณะกรรมการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ตามกําหนดเวลา และเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559  

3.3.4 ขณะนิสิตดําเนินการทําปริญญานิพนธ์ อาจารย์ที&ปรึกษาปริญญานิพนธ์มีหน้าที&
ตดิตามความก้าวหน้าและให้คําปรกึษาเพื&อแก้ไขขอ้บกพร่องและปญัหา ในทุกภาคการศกึษานิสติต้อง
รายงานผลการดําเนินการอย่างชดัเจนเป็นระยะกบัอาจารยท์ี&ปรกึษาปรญิญานิพนธ์ ซึ&งในการรายงาน
ความกา้วหน้าจะตอ้งไดผ้่านความคดิเหน็ของอาจารยท์ี&ปรกึษาปรญิญานิพนธ ์และประธานหลกัสตูร  
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3.3.5 นิสติประเมนิการควบคุมดูแลการให้คําปรกึษาปรญิญานิพนธ์ของอาจารยท์ี&ปรกึษา
ปรญิญานิพนธ ์

3.3.6 คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรประชุมสรุปผลการประเมินการควบคุมดูแลการให้
คาํปรกึษาปรญิญานิพนธ ์และใหข้อ้เสนอแนะ เพื&อดาํเนินการปรบัปรงุการใหค้าํปรกึษา 

3.3.7 เมื&อนิสติมคีวามประสงคจ์ะสอบปากเปล่า จะมกีารแต่งตั Gงคณะกรรมการสอบปากเปล่า
เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าด้วยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 
โดยผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที&ปรึกษาปริญญานิพนธ์ และในการสอบปากเปล่าจะต้องมี
ผูท้รงคุณวุฒภิายนอกรว่มพจิารณา  

3.4 การคงอยู่  การสาํเรจ็การศึกษา 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ประชุม ตดิตามและประเมนิผลการดําเนินงานด้านการคงอยู่
ของนิสติและการสาํเรจ็การศกึษา อยา่งสมํ&าเสมอ โดย 

3.4.1 จดัทําแผนการติดตามการสอบเค้าโครงปรญิญานิพนธ์ และสอบปากเปล่าปรญิญา
นิพนธ ์เพื&อใหก้ารทาํปรญิญานิพนธอ์ยูใ่นกรอบเวลา 

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

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

3.5 การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการและอื-นๆ แก่นิสิต 

3.5.1 มรีะบบอาจารยท์ี&ปรกึษาดา้นวชิาการ เพื&อทําหน้าที&ใหค้ําแนะนําและคําปรกึษาในการ
ลงทะเบยีนการเรยีน การรว่มกจิกรรมการปรบัตวัและการพฒันาทกัษะชวีติ 

3.5.2 มอีาจารยท์ี&ปรกึษาโครงการในการทาํกจิกรรมดา้นการพฒันาศกัยภาพของนิสติ 

3.6 การอทุธรณ์ของนิสิต 

มกีารจดัระบบที&เปิดโอกาสให้นิสิตสามารถร้องเรียน/อุทธรณ์เรื&องต่างๆ โดยเฉพาะเรื&อง
เกี&ยวกบัวชิาการ  มกีารกําหนดเป็นกฎระเบยีบและกระบวนการในการพจิารณาคําอุทธรณ์เหล่านั Gนโดย
มรีายละเอยีดดงันีG 

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

3.6.2 จดัช่องทางรบัคาํรอ้งเพื&อการขออุทธรณ์ของนิสติ 
3.6.3 จดัตั Gงคณะกรรมการในการพจิารณาการอุทธรณ์ของนิสติ (ถา้ม)ี 
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4. อาจารย ์

4.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ให้เ ป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ศรนีครนิทรวโิรฒ  โดยกําหนดใหอ้าจารยใ์หมต่อ้งมคีุณวุฒทิี&สอดคลอ้งกบัสาขาวชิาที&เกี&ยวขอ้ง 

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผนการติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

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

4.3 การแต่งตั Tงคณาจารยพิ์เศษ 

แต่งตั Gงคณาจารยพ์เิศษ โดยพจิารณาคุณวุฒ ิ ประสบการณ์  ความรูค้วามสามารถที&สอดคลอ้ง
กับรายวิชา  ทั GงนีGขึGนอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศกึษาธกิาร เรื&องเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

5. หลกัสตูร  การเรียนการสอน  การประเมินผูเ้รียน 

5.1 การออกแบบหลกัสูตรและสาระรายวิชาในหลกัสตูร 

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

5.1.2 มีการประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชา เพื&อกําหนดรายวิชาในหลักสูตร คําอธิบาย
รายวชิา ใหม้เีนืGอหาที&ทนัสมยัและและพจิารณากําหนดมาตรฐานผลการเรยีนรู ้(curriculum mapping) 

5.1.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกัน เพื&อพิจารณา
มาตรฐานผลการเรยีนรู ้(curriculum mapping) ในภาพรวมอกีครั Gงเพื&อใหห้ลกัสูตรครอบคลุม learning 
outcome และจดัแผนการเรยีนรว่มกนั 

5.1.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร วิเคราะห์หลกัสูตรเดมิและนําข้อมูลจากการสํารวจ
ความคดิเหน็ของศษิยเ์ก่าและการสํารวจความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ โดยสอบถามถงึคุณลกัษณะของ
บณัฑติที&พงึประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน มาประกอบการ
พจิารณากําหนดรายวชิา สาระรายวชิาในหลกัสตูรและ แผนการเรยีน 
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5.1.5 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร ยกร่างหลกัสูตรฉบบัปรบัปรุงใหม่และจดัการวพิากษ์
หลกัสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒ ิที&มคีวามเชี&ยวชาญในสาขาคณิตศาสตร ์ซึ&งมตีวัแทนจากสภาวชิาชพี/ผู้ใช้
บณัฑติ เขา้มาร่วมเป็นกรรมการ เพื&อให้ได้ขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะเกี&ยวกบัทศิทางการจดัทําหลกัสูตร 
และลกัษณะของรายวชิาที&ทนัสมยั รวมทั Gงการจดัการเรยีนการสอนที&พฒันาศกัยภาพของผู้เรยีนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ

5.1.6 เสนอ มคอ.2 ตามลําดบัขั Gนตอนในมหาวทิยาลยั และส่งใหส้ํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศกึษารบัทราบหลกัสตูร  

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

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

บณัฑติและนําผลการประเมนิไปปรบัปรงุหลกัสตูรต่อไป 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน  

5.2.1 คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนระดบัภาควชิาและคณะกรรมการจดัการเรยีนการ
สอนระดบัหลกัสูตร จดัทําร่างรายการวชิาตามแผนการศึกษาของนิสติเพื&อให้อาจารย์ประจําหลกัสูตร
พจิารณาความถูกตอ้ง 

5.2.2 มกีารประชุมคณาจารย์ในสาขาวชิา เพื&อพจิารณากําหนดผู้สอน ตามความรู้ ความ
เชี&ยวชาญในสาขาวชิานั Gนๆ และประสบการณ์การทํางานของแต่ละคนให้เหมาะสมกบัสาระรายวชิาที&
ไดร้บัมอบหมาย 

5.2.3 คณะกรรมการจดัการเรยีนการสอนระดบัภาควชิารวบรวมขอ้มูล เพื&อนําเขา้ประชุม
ภาควชิาโดยมอีาจารยป์ระจําหลกัสูตรเข้าร่วมประชุม เพื&อพจิารณาความเหมาะสมอกีครั Gง นอกจากนีG
หลกัสูตรได้มกีารเชญิผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกหรอืผู้เชี&ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในบางหวัข้อ/บาง
รายวชิา กําหนดใหอ้าจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวชิาจดัทํา มคอ.3 / มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศกึษา  

5.2.4 ผูส้อนชีGแจงแผนการเรยีนและเกณฑก์ารวดัและประเมนิผลใหนิ้สติทราบในวนัแรกของ
การเรยีนการสอน 

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

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



 
 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562)  หน้า 55 

 

5.3.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรมกีลไกกําหนดให้อาจารยผ์ู้สอนจะต้องส่ง มคอ.3 / 
มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศกึษา  

5.3.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูร กํากบัใหผู้ส้อนจดัทาํ มคอ.3 / มคอ.4 
5.3.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรตรวจสอบรายงาน มคอ.3 / มคอ.4 ของแต่ละรายวชิา

ในหลกัสูตร เพื&อพจิารณาดูความสอดคลอ้งตามคําอธบิายรายวชิาที&มอียู่ใน มคอ.2 แลว้จงึนําขอ้มลูขึGน
เผยแพรก่บันิสติ 

5.3.5 หลังจากหมดกําหนดเพิ&มถอนรายวิชา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะแจ้งต่อ
ภาควชิาเพื&อดาํเนินการปิดรายวชิาหากไมม่นิีสติลงทะเบยีนในรายวชิานั Gนเพื&อไม่ใหม้ปีญัหาในการกํากบั
ตดิตาม มคอ.5 / มคอ.6   

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

5.4 การควบคมุหวัข้อวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา ให้
สอดคล้องกบัสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร ์

เป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 
2559 

5.5 การแต่งตั Tงอาจารยที์-ปรึกษาปริญญานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดบับณัฑิตศึกษา 
ที-มีความเชี-ยวชาญสอดคล้องหรือสมัพนัธก์บัหวัข้อปริญญานิพนธ์ 

5.5.1 อาจารย์ประจําหลกัสูตรให้ขอ้มูลเบืGองต้นเกี&ยวกบัการทําวจิยั เพื&อให้นิสติพจิารณา
กรอบแนวคดิในการทาํวจิยั รวมถงึงานวจิยัของคณาจารยใ์นภาควชิา  

5.5.2 นิสติเลอืกหวัขอ้ในการทาํปรญิญานิพนธต์ามความสนใจของนิสติ 
5.5.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรดําเนินการแต่งตั Gงอาจารยท์ี&ปรกึษาหลกั/ร่วม ซึ&งต้องมี

คุณสมบตัเิป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559  
5.5.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรดําเนินการแต่งตั Gงคณะกรรมการสอบเคา้โครงปรญิญา

นิพนธ ์ซึ&งต้องมคีุณสมบตัเิป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ. 
2559  

5.6 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ 

5.6.1 หลกัสตูรกําหนดวธิกีารประเมนิไวใ้น มคอ.2  
5.6.2 อาจารยผ์ู้สอนพจิารณานํGาหนักองค์ประกอบในการประเมนิสอดคล้องกบัจุดเน้นของ

รายวชิาใน มคอ.2 
5.6.3 อาจารยผ์ู้สอนรายวชิามกีารกําหนดวธิกีารที&ใชใ้นการประเมนิและเกณฑก์ารประเมนิ

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

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

5.7.1 คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรมีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่ง มคอ.5 
ภายใน 30 วนั หลงัสิGนสุดภาคการศกึษา 

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

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

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

ต่อไป  

6. สิ-งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 สาํนกัหอสมดุกลาง  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒไดจ้ดัสิ&งสนบัสนุนการเรยีนรูด้งันีG 
• หนงัสอื ปรญิญานิพนธ ์วารสาร บทความ สื&อ   

เนืTอหา 
ตาํราและหนังสือ

ภาษาองักฤษ (เล่ม) 
ตาํราและหนังสือ
ภาษาไทย(เล่ม) 

สื-อ 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 
ปรญิญานิพนธ ์ 502 1,282 0 1,784 

รวม 18,146 27,254 1,103 46,503 

 

• หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่ ScienceDirect, eBook, Cambridge Core,หนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-book) สาํนกับรหิารงานทะเบยีน, Maruey eLibrary, D-Library, 
National Library of Thailand, ThaiManuscripts   
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• หนงัสอื/ปรญิญานิพนธอ์เิลก็ทรอนิกส ์ไดแ้ก่  ABI/INFORM Collection, Sage 
Knowledge, Oxford Scholarship Online (OSO) 

• ฐานขอ้มลู/บทคดัยอ่/การอา้งถงึอเิลก็ทรอนิกส ์ที&บอกรบัโดยโครงการพฒันาเครอืข่าย
หอ้งสมุดมหาวทิยาลยัไทย (Thailand Library Integrated System – ThaiLIS) ไดแ้ก่ 
Scopus, Web of Science, Skillsoft Courseware 

• วารสาร/สิ&งพมิพ์ต่อเนื&องอเิลก็ทรอนิกส์ ได้แก่ ACM Digital Library, IEEE/IET 
Electronic Library (IEL), Computers & Applied Sciences Complete   

6.2 สาํรวจความพงึพอใจของนิสติและอาจารยต่์อสิ&งสนบัสนุนการเรยีนรู ้  
6.3 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรประชุมร่วมกันเพื&อพิจารณาสรุปความต้องการของสิ&ง

สนับสนุนการเรยีนรูท้ี&เหมาะสมต่อการจดัการเรยีนการสอน จากผลการสํารวจความพงึพอใจของนิสติ
และอาจารยต่์อสิ&งสนบัสนุนการเรยีนรู ้  

6.4 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรเสนอความต้องการสิ&งสนับสนุนการเรยีนรูไ้ปยงัฝ่ายแผน
และพฒันาของภาควชิา เพื&อรวบรวมเขา้ที&ประชุมภาควชิา 

6.5 ฝ่ายแผนและพฒันาของภาควชิาดําเนินการจดัทําร่างคําของบประมาณประจําปี ส่งไปยงั
คณะวทิยาศาสตร ์สําหรบัการจดัซืGอครุภณัฑ ์การปรบัปรุงอาคารสถานที& และการจดัโครงการสนับสนุน
การเรยีนรู ้โดยผ่านการพจิารณาเหน็ชอบจากที&ประชุมภาควชิา โดยการมสี่วนร่วมของคณะกรรมการ
บรหิารหลกัสูตร เพื&อร่วมพิจารณาการจดัลําดบัความจําเป็นในการดําเนินการเสนอของบประมาณ
สาํหรบัการจดัหาสิ&งสนบัสนุนการเรยีนรูต่้างๆ 

6.6 ภาควชิาดาํเนินการจดัหาสิ&งสนบัสนุนการเรยีนรูท้ี&จาํเป็นในการจดัการเรยีนการสอน  
6.7 มกีารสํารวจความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ&งสนับสนุนการเรยีนรู้ ในแต่ละปี

การศึกษา เพื&อนําเสนอที&ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื&อพิจารณาปรับปรุงหรือให้
ขอ้เสนอแนะ 
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7. ตวับง่ชีTผลการดาํเนินงาน  (Key  Performance Indicators) 

ตวับ่งชีTผลการดาํเนินงาน 
ปีที- 1 
2562 

ปีที- 2 
2563 

ปีที- 3 
2564 

ปีที- 4 
2565 

ปีที- 5 
2566 

(1) อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรอย่างน้อยรอ้ยละ 80  มสีว่นร่วมใน
การประชุมเพื&อวางแผนและทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(5) จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนั หลงัสิGนสดุปีการศกึษา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

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

_ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(8) อาจารยใ์หม่ (ถา้ม)ี ทุกคนไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้น
การจดัการเรยีนการสอน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

(9) อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/
หรอืวชิาชพีอยา่งน้อยปีละ 1 ครั Gง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

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

_ ✓ ✓ ✓ ✓ 

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

_ _ ✓ ✓ ✓ 
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หมวดที- 8 การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยทุธ์การสอน 

1.1.1 ประเมนิคุณภาพการเรยีนการสอนรายวชิา โดยนิสติที&ลงทะเบยีนเรยีน 
1.1.2 ประเมนิประสทิธภิาพการสอนจากผลการเรยีนของนิสติ 
1.1.3 ประเมนิจากการสงัเกตพฤตกิรรมการเขา้รว่มกจิกรรมการเรยีนการสอนของนิสติทั Gงใน

และนอกชั Gนเรยีน 
1.1.4 ประเมนิจากผลงานของนิสติที&ไดร้บัมอบหมายในแต่ละรายวชิา 
1.1.5 ประเมนิวธิกีารจดัการเรยีนรู ้โดยคณาจารยผ์ูส้อนในระดบัรายวชิาและสาขาวชิา 

1.2 การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 

1.2.1 นิสติประเมนิอาจารยผ์ูส้อนในแต่ละรายวชิา โดยใชแ้บบประเมนิคุณภาพการเรยีนการ
สอนของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปค.003 ผ่านระบบออนไลน์ 

1.2.2 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรรายงานผลการประเมนิทกัษะอาจารย์ให้แก่อาจารย์
ผูส้อนและผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร เพื&อใชใ้นการปรบัปรงุกลยทุธก์ารสอนของอาจารยต่์อไป 

1.2.3 คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตรรวบรวมผลการประเมนิทกัษะของอาจารย์ในการจดั
กจิกรรมเพื&อพฒันา/ปรบัปรงุทกัษะกลยุทธก์ารสอน 

2. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม 

2.1 กําหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ&งประกอบไปด้วยบุคลากรภายในและ
ภายนอกสถาบนั 

2.2 ประเมนิหลกัสูตรเมื&อครบรอบ � ปีการศกึษา ซึ&งประกอบไปดว้ย การประเมนิการจดัการ
เรยีนการสอน การประเมนิผลสมัฤทธิ Fของนิสิต  การประเมนิผลผลิต (Output) และประเมนิผลที&ได ้
(Outcome) 

2.3 ประเมนิความพงึพอใจต่อหลกัสตูรของนิสติ ดุษฎบีณัฑติ และผูใ้ชดุ้ษฎบีณัฑติ 
2.4 จดัทาํการวจิยัเชงิประเมนิหลกัสตูร เพื&อนําผลไปใชใ้นการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร 

3. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 

กําหนดให้มคีณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษาระดบัหลกัสูตร อย่างน้อย 3 คน โดยมี
ผูท้รงคุณวุฒใินสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนัอย่างน้อย 1 คน ดําเนินการประเมนิผลการดําเนินงานตามตวั
บ่งชีG (Key Performance Indicators) ในหมวดที& 7 ขอ้ 7 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 

คณะกรรมการบรหิารหลกัสตูรดาํเนินการในประเดน็ต่างๆ ดงันีG 
4.1 จดัทํารายงานการประเมนิหลกัสูตรเพื&อเสนอต่อคณะกรรมการในระดบัต่างๆ คณาจารย์

และผูเ้กี&ยวขอ้ง 
4.2 จดัประชุม สมัมนา การวางแผนปรบัปรุงหลกัสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการ

ประเมนิเป็นฐานในการปรบัปรงุ 
4.3 เชญิผูม้สี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholders) มสี่วนร่วมในการใหข้อ้เสนอแนะเพื&อการปรบัปรุง

หลกัสตูรและกลยทุธก์ารสอน 
4.4 ตดิตามผลการดําเนินงานตามตวับ่งชีGในหมวดที& 7 ขอ้ 7 จากการประเมนิคุณภาพภายใน

ระดบัหลกัสตูร เพื&อวางแผนปรบัปรงุตามขอ้เสนอของคณะกรรมการประเมนิ 
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ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก  ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา  

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

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์  
และหลกัสตูรการศกึษาดุษฎบีณัฑติสาขาวชิาคณติศาสตร ์
ของคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ว่าด้วยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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ภาคผนวก ค รายงานผลการวิพากษ์หลกัสตูร 
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รายงานผลการวิพากษ์หลกัสตูร 

ตามที&ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ดําเนินการ
ปรบัปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  เพื&อวิพากษ์ความเหมาะสมของ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ จึงได้ดําเนินการส่ง  
(1) หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2562)  และ (2) 
แบบสอบถามความคิดเห็นที&มต่ีอหลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลกัสูตร
ปรบัปรงุ พ.ศ. 2562)  ไปยงัผูท้รงวุฒทิางคณติศาสตร ์จาํนวน 2 ท่าน ดงัรายชื&อต่อไปนีG 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เดช  บุญประจกัษ์ 
สังกัดโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทรงชยั  อกัษรคดิ 
สงักดัภาควชิาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 
ผลการวพิากษ์หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 

2562)  ของผูท้รงคุณวุฒทิั Gงสองท่าน มดีงันีG 

หวัข้อการวิพากษ ์ ข้อเสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒิุ 
การดาํเนินการ

ปรบัปรงุ 
เหตผุลในการ 

ไม่ปรบัปรงุแก้ไข 
1. ปรชัญาของหลกัสตูร  เหมาะสม 

 
  

2. ความสาํคญัของหลกัสตูร  เหมาะสม 
ควรกล่าวถงึการยกระดบัคุณภาพการ
เรยีนรู ้จาํเป็นตอ้งยกระดบัครแูละผูท้ี&
เกี&ยวขอ้งกบัการจดัการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์

ดาํเนินการ
ปรบัปรุงแลว้ 

 

3. วตัถุประสงคข์องหลกัสตูร เหมาะสม 
น่าจะกล่าวถงึความรูค้วามเขา้ใจ
เกี&ยวกบัการพฒันาหลกัสตูรดว้ย 

ดาํเนินการ
ปรบัปรุงแลว้ 

 

4.  วนั-เวลาในการดาํเนินการ
เรยีนการสอน 

เหมาะสม   

5.  คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา   เหมาะสม   
6. โครงสรา้งหลกัสตูร เหมาะสม   
7.  รายวชิาของหมวดวชิาพืGนฐาน

ทางการศกึษา 
เหมาะสม 

- เนืGอหาที&ระบุค่อนขา้งกวา้ง 
- รายวชิาการวจิยัและสถติทิางการ

 เป็นรายวชิา
สาํหรบันิสติ กศ.ม. 

ทุกสาขาวชิา  
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หวัข้อการวิพากษ ์ ข้อเสนอแนะจากผูท้รงคณุวฒิุ 
การดาํเนินการ

ปรบัปรงุ 
เหตผุลในการ 

ไม่ปรบัปรงุแก้ไข 
ศกึษา ควรเน้นองคค์วามรูเ้กี&ยวกบั
การวจิยัและหลกัการเลอืกใชส้ถติทิี&
เหมาะสม 

8. รายวชิาของหมวดวชิาบงัคบั   เหมาะสม 
ควรมกีารศกึษาแนวโน้มของหลกัสตูร
และการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
สาํหรบัอนาคต 

ดาํเนินการ
ปรบัปรุงแลว้ 

 

9. รายวชิาเลอืกของหมวดคณิต
ศาสตรศกึษาและการวจิยั 

เหมาะสม 
 

  

10. รายวชิาเลอืกของหมวด
คณิตศาสตร ์

เหมาะสม   

11. ขอ้เสนอแนะเพิ&มเตมิ ไม่ม ี   
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รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

ผลการประเมิน  

เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

เหตผุล 
(กรณีผลการดาํเนินงาน  

“ไม่ผ่าน”) 
องคป์ระกอบที- 1  การกาํกบัมาตรฐาน 
ตวับ่งชีT 1.1 การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรที-กาํหนดโดย สกอ. 
1. จาํนวนอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจาํเกนิ
กว่า 1 หลกัสตูรไม่ไดแ้ละประจาํหลกัสตูร
ตลอดระยะเวลาที&จดัการศกึษาตามหลกัสตูร
นั Gน 

ผ่าน  

2. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ประจาํหลกัสตูร 

คุณวุฒริะดบัปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า หรอื
ดาํรงตําแหน่งทางวชิาการไมต่ํ&ากว่าผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ในสาขาที&ตรงหรอืสมัพนัธก์บั
สาขาวชิาที&เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน  

3. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

คุณวุฒไิม่ตํ&ากว่าปรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า 
หรอืดาํรงตําแหน่งศาสตราจารยข์ึGนไป ใน
สาขาวชิานั Gนหรอืสาขาวชิาที&สมัพนัธก์นั
จาํนวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน  

4. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ผูส้อน 

1. อาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวุฒภิายนอก
สถาบนั  มคุีณวฒุปิรญิญาเอกหรอืดาํรง
ตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ&ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั Gนหรอืสาขาวชิาที&
สมัพนัธก์นั และ 2. มปีระสบการณ์ดา้นการ
สอน และ 3. มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัที&
ไม่ใช่สว่นหนึ&งของการศกึษาเพื&อรบัปรญิญา 

ผ่าน  

5.คุณสมบตัขิองอาจารยท์ี&
ปรกึษาวทิยานิพนธห์ลกั (ก) 
และอาจารยท์ี&ปรกึษาการ
คน้ควา้อสิระ (ข) 

1. เป็นอาจารยป์ระจาํที&มคุีณวฒุปิรญิญาเอก
หรอืดาํรงตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ&ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั Gนหรอืสาขาวชิาที&
สมัพนัธก์นั และ 2. มปีระสบการณ์ในการทาํ
วจิยัที&ไมใ่ช่สว่นหนึ&งของการศกึษาเพื&อรบั
ปรญิญา 

ผ่าน  
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เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการ

ดาํเนินงาน 

เหตผุล 
(กรณีผลการดาํเนินงาน  

“ไม่ผ่าน”) 
6. คุณสมบตัขิองอาจารยท์ี&
ปรกึษาวทิยานิพนธร่์วม  
(ถา้ม)ี 

1. เป็นอาจารยป์ระจาํหรอืผูท้รงคุณวุฒิ
ภายนอกที&มคุีณวุฒปิรญิญาเอกหรอืดาํรง
ตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ&ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั Gนหรอืสาขาวชิาที&
สมัพนัธก์นัและ  
2. มปีระสบการณ์ในการทาํวจิยัที&ไมใ่ช่สว่น
หนึ&งของการศกึษาเพื&อรบัปรญิญา  

ผ่าน  

7. คุณสมบตัขิองอาจารย์
ผูส้อบวทิยานิพนธ ์  

1. อาจารยป์ระจาํและผูท้รงคุณวฒุภิายนอก
สถาบนั ที&มคุีณวฒุปิรญิญาเอกหรอืเทยีบเท่า
หรอืดาํรงตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ&ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั Gนหรอืสาขาวชิาที&
สมัพนัธก์นัและ 2. มปีระสบการณ์ในการทาํ
วจิยัที&ไมใ่ช่สว่นหนึ&งของการศกึษาเพื&อรบั
ปรญิญา  

ผ่าน  

8. การตพีมิพเ์ผยแพร่ผลงาน
ของผูส้าํเรจ็การศกึษา 

วารสารหรอืสิ&งพมิพว์ชิาการที&มกีรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลั &นกรอง(peer review) ซึ&ง
อยู่ในรปูแบบเอกสาร หรอื สื&ออเิลก็ทรอนิกส ์

ผ่าน  

9. ภาระงานอาจารยท์ี&
ปรกึษาวทิยานิพนธแ์ละการ
คน้ควา้อสิระในระดบั
บณัฑติศกึษา 

วทิยานิพนธ ์: อาจารย ์1 คน ต่อ นกัศกึษา  
5 คน 

ผ่าน  

10. อาจารยท์ี&ปรกึษา
วทิยานิพนธแ์ละการคน้ควา้
อสิระในระดบับณัฑติศกึษามี
ผลงานวจิยัอย่างต่อเนื&องและ
สมํ&าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื&องในรอบ 5 ปี ผ่าน  

11. การปรบัปรุงหลกัสตูร
ตามรอบระยะเวลาที&กาํหนด 

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

ผ่าน  

ผลการประเมินตวับ่งชีTที- 1.1 หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาคณิตศาสตร ์ผา่น 
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ผลการประเมินรายตวับง่ชีT 

เกณฑก์ารประเมิน 
ผลการดาํเนินงาน 

ตวัตั Tง ตวัหาร ผลลพัธ์ คะแนน 
องคป์ระกอบที- _  บณัฑิต    
ตวับ่งชีGที&  2.1  คณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา
แหง่ชาต ิ

14.91 3 4.97 4.97 

ตวับ่งชีGที& 2.2 ผลงานของนิสติและผูส้าํเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาโท   ที&
ไดร้บัการตพีมิพห์รอืเผยแพร่ 

�.� � �� 4 

องคป์ระกอบที- 3  นิสิต  ` 
ตวับ่งชีGที&  3.1  การรบันิสติ     � ` 
ตวับ่งชีGที&  3.2  การสง่เสรมิและพฒันานิสติ   � ` 
ตวับ่งชีGที&  3.3  ผลที&เกดิกบันิสติ    � 3 
องคป์ระกอบที- 4  อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 3.44 
ตวับ่งชีGที&  4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร    � ` 
ตวับ่งชีGที&  4.2  คณุภาพอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร     3.33 
    ประเดน็ที& 4.2.1 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรที&มคีณุวฒุปิรญิญาเอก � � ��� b 
    ประเดน็ที& 4.2.2 รอ้ยละของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรที&ดาํรงตําแหน่งทาง
วชิาการ 

� � � Z 

     ประเดน็ที& 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจําหลกัสตูร 4 � 80 b 
    ประเดน็ที& 4.2.� จาํนวนบทความของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรปรญิญา
เอกที&ไดร้บั 
การอา้งองิในวารสารระดบัชาตหิรอืนานาชาตติ่อจาํนวนอาจารยป์ระจาํ
หลกัสตูร (เฉพาะปรญิญาเอก) 

    

ตวับ่งชีGที&  4.3  ผลที&เกดิกบัอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร    4 4 
องคป์ระกอบที- 5 หลกัสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.5 
ตวับ่งชีGที&  5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสตูร    � ` 
ตวับ่งชีGที&  5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรยีนการสอน   3 3 
ตวับ่งชีGที&  5.3 การประเมนิผูเ้รยีน     � � 
ตวับ่งชีGที&  5.4 ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

  ��� � 

องคป์ระกอบที- 6  สิ-งสนับสนุนการเรียนรู้ ^ 
ตวับ่งชีGที& 6.1 สิ&งสนบัสนุนการเรยีนรู ้   � ^ 

คะแนนเฉลี-ยตวับ่งชีT องคป์ระกอบที- 2 - 6  ( จาํนวน 13 ตวับ่งชีT) ตวัตั Tง 46.3 
        ตวับ่งชีT �3 
    คะแนน 3.56 
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ผลการดาํเนินงานหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ  

 
ตวับ่งชีTผลการดาํเนินงาน  

(Key Performance Indicators) 
ผลการ

ดาํเนินงาน 
เหตผุล 

(กรณีผลการดาํเนินงาน “ไม่ผ่าน”) 
� อาจารยป์ระจาํหลกัสตูรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสีว่นร่วมในการประชมุเพื&อ

วางแผน ตดิตาม และทบทวนการดาํเนินงานหลกัสตูร 
ผ่าน  

2 มรีายละเอยีดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.2 ที&สอดคลอ้งกบักรอบ
มาตรฐานคุณวุฒแิหง่ชาต ิหรอืมาตรฐานคุณวุฒสิาขา / สาขาวชิา 
(ถา้ม)ี 

ผ่าน  

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

ผ่าน  

4 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ
ดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ภา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5 
และมคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงัสิGนสดุภาคการศกึษาที&เปิดสอนให้
ครบทุกรายวชิา 

ผ่าน  

5 จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูรตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วนัหลงัสิGนสดุปีการศกึษา 

ผ่าน  

6 มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ Fของนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการเรยีนรู ้
ที&กาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถา้ม)ี อย่างน้อยรอ้ยละ 25 ของ
รายวชิาที&เปิดสอนในแต่ละปีการศกึษา 

ผ่าน แต่การดาํเนินการยงัไม่สมบรูณ์ มี
เฉพาะการทวนเกรดจากภายใน
สาขาฯเท่านั Gน 

7 มกีารพฒันา/ปรบัปรุงการจดัการเรยีนการสอน กลยุทธก์ารสอน 
หรอื การประเมนิผลการเรยีนรู ้จากผลการประเมนิการดาํเนินงานที&
รายงานใน มคอ.7 ปีที&แลว้ 

ผ่าน  

8 อาจารยใ์หม่ (ถา้ม)ี ทุกคน ไดร้บัการปฐมนิเทศหรอืคาํแนะนําดา้น
การจดัการเรยีนการสอน 

-  

9 อาจารยป์ระจาํทุกคนไดร้บัการพฒันาทางวชิาการ และ/หรอืวชิาชพี 
อย่างน้อยปีละหนึ&งครั Gง 

ผ่าน  

1
0 

จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน (ถา้ม)ี ไดร้บัการพฒันา
วชิาการ และ/หรอืวชิาชพี ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 ต่อปี 

- หลกัสตูรไมม่บีุคลากรสนบัสนุน
การเรยีนการสอน 

1
1 

ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุทา้ย / บณัฑติใหม่ที&มต่ีอ
คุณภาพหลกัสตูร เฉลี&ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผ่าน  

1
2 

ระดบัความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติที&มต่ีอบณัฑติใหม ่เฉลี&ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

ผ่าน  

รวมตวับ่งชีTในปีนีT 10    ตวับ่งชีT 
จาํนวนตวับ่งชีในปีนีTที-ดาํเนินการผา่น WZ    ตวับ่งชีT 

รอ้ยละของตวับ่งชีTทั TงหมดในปีนีT  WZZ 
หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์มีการดาํเนินงานร้อยละ WZZ ของตวับ่งชีTผลการดาํเนินงานที-ระบไุว้ 
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ประวติัและผลงานของอาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 

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

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที-สาํเรจ็การศึกษา  

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

 

ความเชี-ยวชาญ 

ด้านคณิตศาสตร ์  
  แคลคลูสั  ทฤษฎเีซต  ทฤษฎจีาํนวน  พชีคณตินามธรรม  คณติศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา  
ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
 การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี&เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ การวดัและ
ประเมนิผลที&คํานึงถงึทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรข์องนักเรยีน  การออกแบบและ
เขยีนแผนการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ี&เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์  
การจดัทําค่ายคณิตศาสตรส์ําหรบันักเรยีนห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร ์ การจดัทําโครงงาน
คณติศาสตร ์ การทาํวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา  และการทาํวจิยัในชั Gนเรยีนคณติศาสตร ์

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

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

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

1.2 บทความวิจยัที-ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

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

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

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คษ711  
ME711 

การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์
DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND INSTRUCTION 

คษ712 
ME712   

ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 
INTERNSHIP ON DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND 
INSTRUCTION 

คษ713 
ME713   

สมัมนาการวจิยัเกี&ยวกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 
SEMINAR IN RESEARCH IN MATHEMATICS CURRICULUM AND INSTRUCTION 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คษ511 
ME511 

หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT IN MATHEMATICS 
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รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 
วทศ502 
SCE502 

การวจิยัเพื&อพฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
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  

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ112 
MA112 

คณิตศาสตร ์� 
MATHEMATICS II 

คณ222 
MA222 

ทฤษฎจีาํนวน 
THEORY OF NUMBERS 

คณ301 
MA301 

คณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICS FOR TEACHERS 

คณ382 
MA382 

การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING FOR TEACHERS 

คณ481 
MA481 

โครงงานคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS 

คณ492 
MA492 

สมัมนาคณิตศาสตรศ์กึษา 
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 

คณ322 
MA322 

พชีคณิตนามธรรม 1 
ABSTRACT ALGEBRA I 

คณ331 
MA331 

ทฤษฎเีซต 
SET THEORY 

คษ471 
ME471 

บรูณาการวธิวีทิยาสาํหรบัครคูณิตศาสตร ์
INTEGRATED METHODOLOGY FOR MATHEMATICS TEACHERS 

ศษ591 
ED591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
EDUCATION INTERNSHIP 1 
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รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 
 

ศษ592 
ED592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
EDUCATION INTERNSHIP 2 

 

4. ทุนวิจยัที-ได้รบั 

ชื-อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที-ได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร้ว่มโครงการ) 

การศกึษาความเขา้ใจเกี&ยวกบัทกัษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตรแ์ละแนว
ทางการนําไปใชใ้นชั Gนเรยีนของครู
คณิตศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ 

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2552 หวัหน้าโครงการ 

การศกึษาความคดิคล่องและความคดิ
ยดืหยุ่นทางคณิตศาสตรข์องนิสติครู
คณิตศาสตร ์หลกัสตูรการศกึษา
บณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

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

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที-สาํเรจ็การศึกษา  

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

 

ความเชี-ยวชาญ 

ด้านคณิตศาสตร ์  
  แคลคลูสั   
ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
 การใหเ้หตุผลเชงิสดัส่วน  โครงงานคณติศาสตรส์าํหรบัคร ู

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

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

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

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

1.2 บทความวิจยัที-ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไมม่ ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คษ711  
ME711 

การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์
DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND INSTRUCTION 

คษ712 
ME712   

ปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 
INTERNSHIP ON DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND 
INSTRUCTION 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คษ511 
ME511 

หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
CURRICULUM AND LEARNING MANAGEMENT IN MATHEMATICS 

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ115 
MA115 

แคลคลูสั 1 
CALCULUS I 

คณ116 
MA116 

แคลคลูสั 2 
CALCULUS II 
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รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 
คณ492 
MA492 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 

คณ331 
MA331 

สาํรวจเรขาคณิต  
SURVEY OF GEOMETRY 

คณ481 
MA481  

โครงงานคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS 

ศษ591 
ED591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
EDUCATION INTERNSHIP 1 

ศษ592 
ED592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
EDUCATION INTERNSHIP 2 

 

4. ทุนวิจยัที-ได้รบั 

ชื-อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที-ได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร้ว่มโครงการ) 

การศกึษาความสามารถดา้นสดัสว่น
ของนิสติระดบัปรญิญาตร ี 
คณะวทิยาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2555 นายขวญั เพยีซา้ย 
(หวัหน้าโครงการ) 
นางภญิญาพนัธ ์ 
เพยีซา้ย,  
นายสรุศกัดิ F  ละลอก
นํGา และ นาย
สมเกยีรต ิ พรพิ
สทุธมิาศ 

การศกึษาความสามารถในการเรยีน
วชิาแคลคลูสั เรื&อง โจทยป์ระยุกต์
ค่าสงูสดุและค่าตํ&าสดุ โดยการจดั
กจิกรรมการใชต้วัแบบเชงิคณิตศาสตร์
ของนิสติระดบัปรญิญาตรชีั Gนปีที& 1 
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2558 นายขวญั เพยีซา้ย 
(หวัหน้าโครงการ) 
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ชื-อ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   ญานิน  กองทพิย ์
 ชื-อ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Yanin Kongthip 
 ตาํแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ที-ทาํงาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท ์  02-6495000 ต่อ 18623 
 โทรสาร   02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   yanin@g.swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที-สาํเรจ็การศึกษา  

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

 

ความเชี-ยวชาญ 

ด้านคณิตศาสตร ์  
  แคลคลูสั ทฤษฎกีราฟ 
ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
  การจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี&เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทางคณติศาสตร ์

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

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 พศุตม ์ชศูกัดิ F  และญานิน กองทพิย.์  การศกึษาความสามารถในการแก้ปญัหา เรื&อง อสมการเชงิ
เสน้ตวัแปรเดยีวผ่านการจดักจิกรรมการตั Gงปญัหาสาํหรบันกัเรยีนชั Gนมธัยมศกึษาปีที& 3. 
วารสารครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 75 – 82. 

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

 จฑุาทพิย ์ เตม็วบิลูยโ์ชค, ญานิน กองทพิย ์ และณหทยั ฤกษ์ฤทยัรตัน์.  กจิกรรมการเรยีนการ
สอนคณติศาสตรโ์ดยใชเ้ทคนิคจิ�กซอวท์ี&เสรมิสรา้งความสามารถในการแก้ปญัหาทาง



 
 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562)  หน้า 108 

 

คณติศาสตร ์เรื&อง การวดัค่ากลางของขอ้มลูของนกัเรยีนชั Gนมธัยมศกึษาปีที& 5. วารสาร
ศกึษาศาสตร,์ 2560; 28(1): 110 -123. 

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

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

1.2 บทความวิจยัที-ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไมม่ ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คษ711  
ME711 

การพฒันาหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์
DEVELOPMENT OF MATHEMATICS CURRICULUM AND INSTRUCTION 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คษ511 
ME511 

หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
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 

การวจิยัเพื&อพฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
RESEARCH FOR LEARNING DEVELOPMENTIN SCIENCES AND MATHEMATICS 

ศษ532 
ED532 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
INTERNSHIP IN PROFESSIONAL OF TEACHING I 
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รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 
ศษ533  
ED533 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
INTERNSHIP IN PROFESSIONAL OF TEACHINGII  

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ112 
MA112 

คณิตศาสตร ์2 
MATHEMATICS II 

คณ114 
MA114 

คณิตศาสตรพ์ืGนฐาน 
BASIC MATHEMATICS  

คณ115 
MA115 

แคลคลูสั 1 
CALCULUS I 

คณ382 
MA382 

การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING FOR TEACHERS 

คณ481 
MA481 

โครงงานคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS 

คณ492 
MA492 

สมัมนาคณิตศาสตรศ์กึษา 
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 

คษ471 
ME471 

บรูณาการวธิวีทิยาสาํหรบัครคูณิตศาสตร ์
INTEGRATED METHODOLOGY FOR MATHEMATICS TEACHERS 

ศษ591  
ED591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
EDUCATION INTERNSHIP 1 

ศษ592 
ED592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
EDUCATION INTERNSHIP 2 
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4 ทุนวิจยัที-ได้รบั 

ชื-อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ที-ได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร้ว่มโครงการ) 

การศกึษาทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรข์องนิสติในการจดัค่าย
คณิตศาสตร ์

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2557 ญานิน กองทพิย ์
(หวัหน้าโครงการ) 

การศกึษาทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรข์องนิสติที&ใชว้ธิกีารแบบเปิดใน
ชั Gนเรยีนวชิา คณ ��� การแกป้ญัหาทาง
คณิตศาสตรส์าํหรรบัคร ู

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2557 ญานิน กองทพิย ์
(หวัหน้าโครงการ) 

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

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2558 สกุญัญา  หะยสีา
และ (หวัหน้า
โครงการ) 
ญานิน กองทพิย ์

การศกึษาทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรข์องนิสติในการจดัค่าย
คณิตศาสตร ์

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2558 ญานิน กองทพิย ์
(หวัหน้าโครงการ)  
สกุญัญา  หะยสีา
และ 
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ชื-อ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   สายณัห ์ โสธะโร 
 ชื-อ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Sayun  Sotaro 
 ตาํแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ที-ทาํงาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท ์  02-6495000 ต่อ 18051 
 โทรสาร   02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   say@g.swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที-สาํเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที-สาํเรจ็ 
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Ph.D.  Mathematics Curtin University of Technology, 

Australia 
2550 

 

ความเชี-ยวชาญ 

 ด้านคณิตศาสตร ์  
  แคลลลูสั  ทฤษฎกีราฟ 
 ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
  นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ การวจิยัดาํเนินการ   
และคณติศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา 

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

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 สายณัห ์โสธะโร, รววีรรณ งานสนัตกุิล  และกาญจนา พานิชการ.  กจิกรรมการเรยีนการสอนเรื&อง
สถติเิพื&อการวจิยัโดยใชเ้ครื&องคาํนวณเชงิกราฟ TI Nspire CX CAS. การประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“วทิยาศาสตรว์จิยั” ครั Gงที& 10 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2561; หน้า 50 – 60. 

 ธษิณะ จงเจษฎ์ และสายณัห ์โสธะโร.  การสอนซ่อมเสรมิโดยใชเ้กมคอมพวิเตอรเ์พื&อการศกึษา
เรื&องการดําเนินการของจาํนวนเตม็ สาํหรบันกัเรยีนชั Gนมธัยมศกึษาปีที& 1. วารสารครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 101 – 108. 
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 ภุมรนิ ทสันะเมธ ีและสายณัห ์โสธะโร.  ชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเรื&องเมทรกิซโ์ดยใชเ้ครื&อง
คาํนวณเชงิกราฟสําหรบันกัเรยีนชั Gนมธัยมศกึษาปีที& 4. วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 2561; 
34(1): 247 – 261. 

 วภิาดา ชํานาญ  และสายณัห ์โสธะโร.  ชุดกจิกรรมการเรยีนการสอนเรื&องกําหนดการเชงิเสน้ โดย
ใชเ้ครื&องคาํนวณเชงิกราฟสําหรบันกัเรยีนชั Gนมธัยมศกึษาปีที& 5. วารสารครศุาสตร์
อุตสาหกรรม สจล, 2561; 17(2): 134 – 142. 

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

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

  

1.2 บทความวิจยัที-ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไมม่ ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คณ841  
MA841 

สมัมนาคณิตศาสตรด์สีครตี 
SEMINAR IN DISCRETE MATHEMATICS 

คษ741  
ME�41 

วธิกีารทางสถติสิาํหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 
STATISTICAL METHODS FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คณ550  
MA550  

คณิตศาสตรด์สิครตีสาํหรบัคร ู
DISCRETE MATHEMATICS FOR TEACHERS 

สถ562  
ST562 

สถติสิาํหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 1   
STATISTICS FOR RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION I 
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ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ112 
MA112 

คณิตศาสตร ์2 
MATHEMATICS II 

คณ301 
MA301 

คณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICS FOR TEACHERS 

 

4. ทุนวิจยัที-ได้รบั 

ชื-อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที-ได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร้ว่มโครงการ) 

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

ทุนเงนิรายได ้
คณะวทิยาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ 

2559 หวัหน้าโครงการ 

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

ทุนเงนิรายได ้
มหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ 

2559 หวัหน้าโครงการ 
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ชื-อ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   ณหทยั ฤกษ์ฤทยัรตัน์ 
 ชื-อ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Nahathai Rerkruthairat 
 ตาํแหน่งทางวิชาการ    ผูช่้วยศาสตราจารย ์
 ที-ทาํงาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท ์  02-6495000 ต่อ 18084 
 โทรสาร   02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   nahathai@swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที-สาํเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที-สาํเรจ็ 
ค.บ. คณติศาสตร ์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2546 
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ความเชี-ยวชาญ 

 ด้านคณิตศาสตร ์
  Probability Theory, Real Analysis 

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

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

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

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

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

1.2 บทความวิจยัที-ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไมม่ ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คณ811 
MA811 

สมัมนาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์  
SEMINAR IN MATHEMATICAL ANALYSIS 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คณ510 
MA510 

คณิตวเิคราะหส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICAL ANALYSIS FOR TEACHERS 

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ112 
MA112 

คณิตศาสตร ์2 
MATHEMATICS II 

คณ114 
MA114 

คณิตศาสตรท์ั &วไป 
GENERAL MATHEMATICS 

คณ115 
MA115 

แคลคลูสั 1 
CALCULUS 1 

คณ116 
MA116 

แคลคลูสั 2 
CALCULUS 2 

คณ215 
MA215 

คณิตศาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตร ์1 
MATHEMATICS FOR SCIENCE I 
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รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 
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. ทุนวิจยัที-ได้รบั 

ชื-อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที-ได้รบัทุน 

ระบสุถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร่้วมโครงการ) 

ขอบเขตการประมาณค่าแบบไม่
สมํ&าเสมอสาํหรบัการทดสอบความ
เป็นอสิระในการวเิคราะหข์อ้มลูมติสิงู 

ทุนเงนิรายได ้
คณะวทิยาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

2560 หวัหน้าโครงการ 

ทฤษฎบีทลมิติกลางเชงิการจดั
สาํหรบัการจบัคูโ่ดยใชว้ธิขีองสไตน์ 

ทุนเงนิรายได ้
มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

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

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที-สาํเรจ็การศึกษา  

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

 

ความเชี-ยวชาญ 

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

ผลงานทางวิชาการ  (ย้อนหลงั 5 ปี พ.ศ.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. 
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1.2 บทความวิจยัที-ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไมม่ ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 
คณ721 
MA721 

พชีคณิตแนวใหม่ 
MODERN ALGEBRA 

คณ723 
MA723 

ทฤษฎเีซมกิรุปเชงิพชีคณิต 
ALGEBRAIC SEMIGROUP THEORY 

คณ792 
MA792 

หวัขอ้วจิยัปจัจุบนัทางคณิตศาสตร ์
CURRENT RESEARCH TOPICS IN MATHEMATICS 

คณ793 
MA793 

สมัมนาทางคณิตศาสตรข์ ั Gนสงู 1 
SEMINAR IN ADVANCED MATHEMATICS I 

คณ794 
MA794 

สมัมนาทางคณิตศาสตรข์ ั Gนสงู 2 
SEMINAR IN ADVANCED MATHEMATICS II 

คณ811 
MA811 

สมัมนาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์  
SEMINAR IN MATHEMATICAL ANALYSIS 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คณ510 
MA510 

คณิตวเิคราะหส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICAL ANALYSIS FOR TEACHERS 

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คณ114 
MA114 

คณิตศาสตรท์ั &วไป 
GENERAL MATHEMATICS 

คณ115 
MA115 

แคลคลูสั 1 
CALCULUS 1 

คณ116 
MA116 

แคลคลูสั 2 
CALCULUS 2 

คณ312 
MA312 

การวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์
MATHEMATICAL ANALYSIS 
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รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 
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. ทุนวิจยัที-ได้รบั 

ชื-อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที-ได้รบัทุน 

ระบสุถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร่้วมโครงการ) 

ฟงักช์นัสาทสิสณัฐานหลายค่าบนไฮ
เพอรก์รุป 

ทุนเงนิรายได ้
คณะวทิยาศาสตร ์  
มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

2559 ผูร่้วมโครงการ 

กึ&งไฮเพอรก์รุปย่อยเฉพาะที&บางชนิด
บนความสมัพนัธส์มมลูปรกตขิองกึ&ง
กรุปการแปลงบางสว่น 

ทุนเงนิรายได ้
มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

2557 หวัหน้าโครงการ 

รงิย่อยปรกต ิและรงิย่อยสลบัที&บาง
ชนิดของเมทรกิซร์งิเตม็รปูแบบ 

ทุนเงนิรายได้
(โครงการชุด)   
มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

2556 หวัหน้าโครงการ 
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ชื-อ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   ชริา  ลาํดวนหอม 
 ชื-อ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Chira  Lumduanhom 
 ตาํแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ที-ทาํงาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท ์  02-6495000 ต่อ 18607 
 โทรสาร   02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   chira@g.swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที-สาํเรจ็การศึกษา  

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

 

ความเชี-ยวชาญ 

ด้านคณิตศาสตร ์
   Combinatorics and Graph Theory 

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

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

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

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

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

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

1.2 บทความวิจยัที-ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

  ไมม่ ี

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ114 
MA114 

คณิตศาสตรท์ั &วไป 
GENERAL MATHEMATICS 

คณ115 
MA115 

แคลคลูสั 1 
CALCULUS 1 

คณ116 
MA116 

แคลคลูสั 2 
CALCULUS 2 

คณ221 
MA221 

พชีคณิตเชงิเสน้เบืGองตน้ 
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 
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4. ทุนวิจยัที-ได้รบั 

ชื-อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณที-

ได้รบัทุน 

ระบสุถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร่้วมโครงการ) 

ความเป็นเชงิระนาบของกราฟ
กระโดด-k 

ทุนเงนิรายได ้
คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ 

2558 หวัหน้าโครงการ 

การใหส้วีถิแีทใ้นกราฟ ทุนเงนิรายได ้
คณะวทิยาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศรนีคริ
นทรวโิรฒ 

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

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที-สาํเรจ็การศึกษา  

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

 

ความเชี-ยวชาญ 

ด้านคณิตศาสตร ์
  แคลคลูสั เรขาคณติ เรขาคณตินอกแบบยคุลดิ 
ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
  การจดัการเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ี&เสรมิสรา้งการคดิเชงิความสมัพนัธ ์การทาํโครงงาน 
คณติศาสตร ์และการจดัค่ายคณติศาสตร ์

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

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

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

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

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

1.2 บทความวิจยัที-ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

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

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาเอก 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คณ831 
MA831 

สมัมนาเรขาคณิต 
SEMINAR IN GEOMETRY 

ระดบัปริญญาโท 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คณ530 
MA530 

เรขาคณิตสาํหรบัคร ู
GEOMETRY FOR TEACHERS 

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ112 
MA112 

คณิตศาสตร ์2 
MATHEMATICS II 
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รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 
คณ114 
MA114 

คณิตศาสตรท์ั &วไป 
GENERAL MATHEMATICS 

คณ115 
MA115 

แคลคลูสั 1 
CALCULUS 1 

คณ331 
MA331 

สาํรวจเรขาคณิต 
SURVEY OF GEOMETRY 

คณ432 
MA432 

เรขาคณิตนอกระบบยุคลดิ 
NON-EUCLIDEAN GEOMETRY 

คณ444 
MA444 

ประวตัคิณิตศาสตร ์
HISTORY OF MATHEMATICS 

คณ481 
MA481 

โครงงานคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
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. ทุนวิจยัที-ได้รบั 

ชื-อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ

ที-ได้รบัทุน 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร้ว่มโครงการ) 

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

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2558 สกุญัญา  หะยสีา
และ (หวัหน้า
โครงการ) 
ญานิน กองทพิย ์

การศกึษาทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรข์องนิสติในการจดัค่าย
คณิตศาสตร ์

เงนิรายได้
มหาวทิยาลยั 
(ทุนสนบัสนุน 
คณะวทิยาศาสตร)์ 

2558 ญานิน กองทพิย ์
(หวัหน้าโครงการ)  
สกุญัญา  หะยสีา
และ 
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 ชื-อ-นามสกลุ (ภาษาไทย)   เอนก จนัทรจรญู 
 ชื-อ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   Anek  Janjaroon  
 ตาํแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ที-ทาํงาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท ์  02-6495000  ต่อ 18622 
 โทรสาร   02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   anek@g.swu.ac.th  
 คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที-สาํเรจ็การศึกษา 

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที-สาํเรจ็ 
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 
 

ความเชี-ยวชาญ 

ด้านคณิตศาสตร ์
  แคลคลูสั  เรขาคณติ ประวตัคิณติศาสตร ์
ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
  การแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์ โครงงานคณติศาสตร ์และการจดัค่ายคณติศาสตร ์

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

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

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

 เสฎฐวุฒ ิเพง็เจรญิ, สุกญัญา หะยสีาและ, พศุิทธวรรณ ศรภีริมย ์สรินิิลกุล  และเอนก จนัทรจรญู.  
การศกึษาความสามารถในการพสิูจน์ทางเรขาคณติของนกัเรยีนชั Gนมธัยมศกึษาปีที& 3 ที&ผ่าน
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กระบวนการจดัการเรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวนเรื&องวงกลม. วารสารครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม 
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 บทความวิจยัที-ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

  ไมม่ ี

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

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

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

คณ111 
MA111 

คณิตศาสตร ์1 
MATHEMATICS I 

คณ112 
MA112 

คณิตศาสตร ์2 
MATHEMATICS II 

คณ114 
MA114 

คณิตศาสตรท์ั &วไป 
GENERAL MATHEMATICS 

คณ115 
MA115 

แคลคลูสั 1 
Calculus 1 

คณ116 
MA116 

แคลคลูสั 2 
Calculus 2 

คณ215 
MA215 

คณิตศาสตรส์าํหรบัวทิยาศาสตร ์
Mathematics for Science 

คณ331 
MA331 

สาํรวจเรขาคณิต 
SURVEY OF GEOMETRY 

คณ444 
MA444 

ประวตัคิณิตศาสตร ์
HISTORY OF MATHEMATICS 
 

คณ481 
MA481 

โครงงานคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู
MATHEMATICS PROJECTS FOR TEACHERS 

คณ492 
MA492 

สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 
MATHEMATICS EDUCATION SEMINAR 
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รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 
คณ530 
MA530 

เรขาคณิตสาํหรบัคร ู
Geometry for Teachers 

ศษ591 
ED591 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
EDUCATION INTERNSHIP 1 

ศษ592 
ED592 

การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
EDUCATION INTERNSHIP 2 

 

4. ทุนวิจยัที-ได้รบั 

  ไมม่ ี 
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 ชื-อ-นามสกลุ  (ภาษาไทย)   กาญจนา พานิชการ 
 ชื-อ-นามสกลุ  (ภาษาองักฤษ)  Karnchana Panichakarn 
 ตาํแหน่งทางวิชาการ    อาจารย ์ 
 ที-ทาํงาน  ภาควชิาคณติศาสตร ์ คณะวทิยาศาสตร ์ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
 โทรศพัท ์  026495000  ต่อ 18058 
 โทรสาร   02-6495000 ต่อ 18051 
 E-mail   karnchan@g.swu.ac.th 

คณุวฒิุ สาขาวิชา และสถาบนัที-สาํเรจ็การศึกษา  

วฒิุการศึกษา คณุวฒิุ/สาขาวิชา สถาบนั ปีที-สาํเรจ็ 
วท.บ.  สถติ ิ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ บางเขน 2536 
สต.ม. สถติ ิ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2540 
M.S.  Operations 

Research 
Rutgers, The State University of 
New Jersey, USA 

2546 

 

ความเชี-ยวชาญ 

ด้านสถิติ 
  สถติคิณติศาสตร ์ การวเิคราะหก์ารถดถอย  การวจิยัดาํเนินการ 

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

1. งานวิจยั 

1.1 บทความวิจยัตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ 

 สายณัห ์โสธะโร, กาญจนา พานิชการ และรววีรรณ งานสนัตกุิล.  กจิกรรมการเรยีนการสอนเรื&อง
สถติใินระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายโดยใชเ้ครื&องคาํนวณเชงิกราฟ TI Nspire CX CAS. 
วารสารมหาวทิยาลยัทกัษณิ, 2561; 21(3): 233 – 240. 

 ปฏญิญา ศรพีงษ์พจิติร, สุกญัญา หะยสีาและ  และกาญจนา พานิชการ.  การศกึษาความสามารถ
ในการคดิอย่างมวีจิารณญาณของนกัเรยีนชั Gนมธัยมศกึษาปีที& 3  ที&ผ่านการจดักจิกรรมการ
เรยีนรูแ้บบสบืสวนสอบสวนเรื&องความน่าจะเป็น. วารสารครศุาสตรอุ์ตสาหกรรม สจล, 2561; 
17(1): 78 – 86. 

 มณัฑนา  ศรสีุจนัทร,์ รุง่ฟ้า จนัทจ์ารุภรณ์,  เสรมิศร ีไทยแท ้ และกาญจนา พานิชการ.  กจิกรรม
การเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ี&เสรมิสรา้งความสามารถในการใหเ้หตุผลแบบอุปนัย สาํหรบั
นกัเรยีนชั Gนมธัยมศกึษาปีที& 4.  วารสารวทิยาศาสตร ์มศว, 2561; 34(1): 287 – 307.  
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 กาญจนา พานิชการ, สริภิคั อนุรกัษ์พุฒ ิและอทิธเิทพ นวาระสุจติร.  ปจัจยัที&มคีวามสาํคญัต่อการ
ตดัสนิใจเลอืกที&ทาํงานของนิสติ/นกัศกึษา สาขาวชิาสถติ ิชั Gนปีที& 4, วารสารหน่วยวจิยั
วทิยาศาสตร ์ เทคโนโลย ีและสิ&งแวดลอ้มเพื&อการเรยีนรู ้มศว, 2559; 7(1): 115 – 123. 

1.2 บทความวิจยัที-ได้รบัการตีพิมพฉ์บบัเตม็จากการประชุมวิชาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 

 สายณัห ์โสธะโร, รววีรรณ งานสนัตกุิล  และกาญจนา พานิชการ.  กจิกรรมการเรยีนการสอนเรื&อง
สถติเิพื&อการวจิยัโดยใชเ้ครื&องคาํนวณเชงิกราฟ TI Nspire CX CAS. การประชุมวชิาการ
ระดบัชาต ิ“วทิยาศาสตรว์จิยั” ครั Gงที& 10 มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2561; หน้า 50 – 60. 

2. ตาํรา/ หนังสือ/ บทความทางวิชาการ 

 - 

3. ภาระงานสอน  

ระดบัปริญญาตรี 
รหสัวิชา ชื-อรายวิชา 

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 

การวเิคราะหข์อ้มลูจาํแนกประเภท 
Categorical Data Analysis 

สต452 
ST452 

การวจิยัดาํเนินการ 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. ทุนวิจยัที-ได้รบั 

ชื-อโครงการวิจยั แหล่งทุน 
ปีงบประมาณ 

ที-ได้รบัทุน 
 

ระบุสถานภาพ 
(หวัหน้าโครงการ/ 
ผูร้ว่มโครงการ) 

การจดัการเรยีนการสอนเรื&องสถติใิน
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายโดยใช้
เครื&องคาํนวณเชงิกราฟ TI Nspire 
CX CAS 

ทุนวจิยัเงนิรายได ้
คณะวทิยาศาสตร ์
มหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ 

2559 หวัหน้าโครงการวจิยั 
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ภาคผนวก ฉ  ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุหลกัสตูร 
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ตารางเปรียบเทียบการปรบัปรงุหลกัสตูร 

ชื-อหลกัสตูร 

ไมเ่ปลี&ยนแปลง 
ชื&อหลกัสตูร   หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณติศาสตร ์

สาระสาํคญั / ภาพรวมในการปรบัปรงุ 

หลกัสูตรการศกึษามหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์(หลกัสูตรปรบัปรุงพ.ศ. 2562)  มกีาร
ปรบั วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร  วนั-เวลาในการดําเนินการเรยีนการสอน  คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
แผนการรบันิสติและผูส้ําเรจ็การศกึษาในระยะ 5 ปี  คําอธบิายรายวชิา และมาตรฐานผลการเรยีนรูข้อง
หลกัสตูร เพื&อใหก้ารจดัการเรยีนการสอนมผีลสมัฤทธิ Fที&ด ี

วตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
เพื&อผลติบณัฑติที&มคุีณลกัษณะดงัต่อไปนีG 
�. มคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการเรยีนรู้

คณิตศาสตรท์ี&มปีระสทิธภิาพบนพืGนฐานคุณธรรม
จรยิธรรม 

�. มคีวามสามารถในการศกึษาคน้ควา้และวจิยั
สรา้งสรรคน์วตักรรมการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ี&
เป็นประโยชน์ต่อผูเ้รยีนและสงัคม 

3. มคีวามสามารถในการบรูณาการนวตักรรมและศาสตร์
ต่างๆ เพื&อการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรท์ี&มี
ประสทิธภิาพ 

เพื&อผลติบณัฑติที&มคีวามรู้ความเขา้ใจเนืGอหาสาระสําคญั
ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา สามารถบูรณา
การองคค์วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษาใน
การจดัการเรยีนรู ้การใชน้วตักรรมการเรยีนรูแ้ละการวจิยั
ทางคณิตศาสตรบ์นรากฐานคุณธรรมจรยิธรรม   
โดยมผีลลพัธก์ารเรยีนรูท้ี&คาดหวงั 5 ประการ ดงันีG 
1. วเิคราะหเ์นืGอหาสาระสาํคญัทางคณิตศาสตร ์
2. วเิคราะหห์ลกัสตูร แนวจดัการเรยีนรูแ้ละการใช้

นวตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ 
3. บรูณาการองคค์วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละคณิต

ศาสตรศกึษาในการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตรส์าํหรบั
นกัเรยีนในศควรรษที& 21  

4. วเิคราะหบ์ทความวชิาการและงานวจิยัทางคณิต
ศาสตรศกึษาที&เกี&ยวขอ้งกบัหลกัสตูร แนวจดัการ
เรยีนรูแ้ละการใชน้วตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

5. บรูณาการองคค์วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละคณิต
ศาสตรศกึษาในการวจิยัเพื&อสรา้งสรรคแ์นวการ
จดัการเรยีนรูห้รอืนวตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที& 21 
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วนั-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
ดาํเนินการเรยีนการสอนในเวลาราชการ 
ภาคตน้   เดอืนสงิหาคม – เดอืนธนัวาคม 
ภาคปลาย   เดอืนมกราคม – เดอืนพฤษภาคม 
 

ดาํเนินการเรยีนการสอน ทั Gงในเวลาราชการ และนอก
เวลาราชการ 
ภาคตน้   เดอืนสงิหาคม – ธนัวาคม 
ภาคปลาย   เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 
ภาคฤดรูอ้น เดอืนมถุินายน – กรกฎาคม 

คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
คณุสมบติัสาํหรบัผูเ้ขา้ศึกษาแบบ  1   
(ไม่ขอรบัใบประกอบวิชาชีพคร)ู  
1. มคุีณสมบตัทิั &วไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ. 2554 หมวดที& 3 ขอ้ที& 17 

2. สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีในสาขาคณิตศาสตร ์ 
คณิตศาสตรป์ระยุกต ์ คณิตศาสตรศกึษา หรอืสาขา
อื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์

3. ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

คณุสมบติัสาํหรบัผูเ้ขา้ศึกษาแบบ  2   
(ขอรบัใบประกอบวิชาชีพคร)ู 
1. มคุีณสมบตัทิั &วไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ยการศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ. 2554 หมวดที& 3 ขอ้ที& 17 

2. สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีหลกัสตูรวทิยา
ศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาคณิตศาสตร ์คณิตศาสตร์
ประยุกตห์รอืสาขาอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์

3. ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

4. เป็นผูร้บัทุนโครงการสง่เสรมิการผลติครทูี&มี
ความสามารถพเิศษทางวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์
(สควค.) ระดบัปรญิญาโททางการศกึษา ของสถาบนั
สง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.) 
ซึ&งคุณสมบตักิารเป็นผูร้บัทุนเป็นไปตามประกาศของ

คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษาทั -วไป 
1. มคุีณสมบตัทิั &วไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

ศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษา ระดบับณัฑติศกึษา 
พ.ศ. 2559 

2. สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีครุศาสตรบณัฑติ  
ศกึษาศาสตรบณัฑติและการศกึษาบณัฑติ ในสาขา
คณิตศาสตร ์คณิตศาสตรศกึษา การสอนคณิตศาสตร ์
หรอืสาขาอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์

3. ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ตามประกาศของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษาในโครงการ 4+1   
1. เป็นนิสติชั Gนปีที& 5 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ สาขาวชิา

คณิตศาสตร ์ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
ที&มผีลการเรยีน GPA มากกว่า 2.75  และคะแนน 
SWU-SET ระดบั B1  

2. ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ 
ตามโครงการ 4+1 ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
แหล่งทุน 

แผนการรบันิสิตและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ 5 ปี 

หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 2557 

แบบ 1  (ไม่ขอรบัใบประกอบวิชาชีพคร)ู  

ระดบั 
จาํนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ชั Gนปีที& 1 10 10 10 10 10 

ชั Gนปีที& 2 − 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษา − − 10 10 10 

แบบ 2  (ขอรบัใบประกอบวิชาชีพคร)ู 

ระดบั 
จาํนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 

ชั Gนปีที& 1 15 15 15 15 15 

ชั Gนปีที& 2 −−−− 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดว่าจะสาํเรจ็การศึกษา −−−− −−−− 15 15 15 

 

หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
 จาํนวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 
 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 

ชั Tนปีที- 1 10 15 10 15 10 15 10 15 10 15 
ชั Tนปีที- 2 - - 10 15 10 15 10 15 10 15 
รวม 10 15 20 30 20 30 20 30 20 30 
คาดว่า 
จะสาํเรจ็
การศึกษา 

- - 10 15 10 15 10 15 10 15 
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คาํอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาพืTนฐานทางการศึกษา 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 

พฐ 501 ชวีติกบัการศกึษา    3(3-0-6) 
FE 501 Life and Education 
ศกึษาและวเิคราะหธ์รรมชาตขิองชวีติที&เป็นองคร์วมเป็น
หนึ&งเดยีวกบัธรรมชาต ิ การเชื&อมโยงชวีติกบัการศกึษา 
ฐานคดิทางการศกึษา สรา้งความเขา้ใจต่อโลกทศัน์  องค์
ความรูท้ี&แตกต่างหลากหลายไปตามบรบิทของสงัคมและ
วฒันธรรม จรยิธรรม รูเ้ท่าทนัการเปลี&ยนแปลงของสงัคม 
ของโลก ที&สง่ผลกระทบต่อชวีติและการศกึษาโดยเน้นการ
สรา้งเสรมิการเรยีนรูเ้พื&อพฒันาความเป็นมนุษยใ์ห้
สมบรูณ์ทุกดา้น 

พฐ501 ปรชัญาทางการศกึษาเพื&อการพฒันา  
  3(2-2-5) 
FE501 Educational Philosophy for  
  Development 
ทาํความเขา้ใจที&มาและธรรมชาตขิองความรู ้ศกึษา 
วเิคราะห ์วพิากษ ์ปรชัญาและแนวคดิทางการศกึษา  
ซึ&งสะทอ้นถงึการเปลี&ยนแปลงในเชงิคุณค่าความเป็นคร ู
จรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี การสรา้งสงัคมแห่ง
การเรยีนรูแ้ละการปฏริปูการศกึษาทั Gงในระดบัสงัคมไทย
และสงัคมโลก สมัมนาประเดน็ปญัหาทางการศกึษา 
กฏหมายและมาตรฐานวชิาชพีคร ูดว้ยมมุมองทางปรชัญา
และสงัคมศาสตรจ์ากกรณีศกึษาและปญัหาที&เกดิขึGนจรงิใน
สงัคม เพื&อนาไปสูก่ารปรบัเปลี&ยนฐานคดิ สรา้งความ
ตระหนกัในบทบาทของครใูนฐานะผูน้าการเปลี&ยนแปล 
โดยคานึงถงึศกัดิ Fศรคีวามเป็นมนุษยข์องผูเ้รยีนและความ
เป็นสงัคมพหวุฒันธรรม และสรา้งสรรคค์วามรูเ้พื&อนาพา
สงัคมไทยไปสูก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติ การพึ&งพาตนเองและ
การพฒันาที&ยั &งยนื  

พฐ 502 เทคโนโลยแีละการวจิยัเพื&อสรา้งและสื&อสาร 
  ความรู ้  3(3-0-6) 
FE 502 Technology and Research for Knowledge  
   Construction and Communication 
ศกึษาและวเิคราะหบ์รบิททางการศกึษา พฒันาการทาง
นวตักรรมและเทคโนโลยกีารสื&อสารทางการศกึษา
กระบวนทศัน์และบทบาทของการวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั  
การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละการสื&อสารใน
กระบวนการวจิยัเพื&อพฒันานวตักรรมในการเรยีนการ
สอนบุคลากรและองคก์ารทางการศกึษาและการตระหนกั
ถงึจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยแีละการวจิยัเพื&อสรา้ง
และสื&อสารความรูสู้ส่าธารณชน 

พฐ502 การวจิยัและสถติทิางการศกึษา   3(2-2-5) 
FE502 Research and Statistics in Education 
ศกึษาและวเิคราะหบ์รบิททางการศกึษา พฒันาการทาง
นวตักรรมและเทคโนโลยกีารสื&อสารทางการศกึษา
กระบวนทศัน์และบทบาทของการวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยั  
การประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละการสื&อสารใน
กระบวนการวจิยัเพื&อพฒันานวตักรรมในการเรยีนการ
สอนบุคลากรและองคก์ารทางการศกึษาและการตระหนกั
ถงึจรรยาบรรณในการใชเ้ทคโนโลยแีละการวจิยัเพื&อสรา้ง
และสื&อสารความรูสู้ส่าธารณชน 
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2. หมวดวิชาบงัคบั 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 

คษ 511 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ 
  3(3-0-6) 
ME 511 Curriculum and Learning Management  
  in Mathematics  
ศกึษาพฒันาการและการพฒันาหลกัสตูรคณิตศาสตร ์ 
วเิคราะหห์ลกัสตูรคณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรยีนเพื&อให้
สามารถจดัทาํหลกัสตูรได ้ ศกึษาหลกัการแนวคดิ แนว
ปฏบิตัเิกี&ยวกบัการจดัทาํแผนการเรยีนรู ้ การจดัการ
เรยีนรูแ้ละสิ&งแวดลอ้มการเรยีนรู ้ การบรูณาการการ
เรยีนรูแ้บบเรยีน  การจดัการชั Gนเรยีนและการพฒันาศนูย์
การเรยีนในสถานศกึษาที&เน้นทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์ ตลอดจนศกึษาหลกัการประเมนิผลที&เน้น
การพฒันาทางสตปิญัญา ทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรเ์พื&อพฒันาองคค์วามรูท้างคณิตศาสตร ์
 

คษ511 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
  3(2-2-5) 
ME511 Curriculum and Learning Management 
  in Mathematics  
ศกึษาพฒันาการและการพฒันาหลกัสตูรคณิตศาสตร ์ 
วเิคราะหเ์นืGอหาสาระและหลกัสตูรคณิตศาสตรร์ะดบั
โรงเรยีนเพื&อใหส้ามารถจดัทาํหลกัสตูรได ้ วเิคราะห์
จติวทิยาการเรยีนรู ้ศาสตรก์ารสอนและเทคโนโลยดีจิทิลั
เพื&อใหส้ามารถจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์จดัการชั Gนเรยีน
และสิ&งแวดลอ้มการเรยีนรูส้าํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที& 21  
วเิคราะหแ์นวการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูท้ี&เน้นการ
พฒันาทางสตปิญัญา องคค์วามรูท้างคณิตศาสตร ์ทกัษะ
และกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ วเิคราะหแ์นวคดิและ
หลกัการบรูณาการการเรยีนรู ้การจดัทาํแผนการจดัการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ และการพฒันาศนูยก์ารเรยีนใน
สถานศกึษาที&เน้นทกัษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร ์ 
ปฎบิตักิารออกแบบแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละกจิกรรม 
การเรยีนรูท้ี&เสรมิสรา้งทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตรแ์ละนําไปทดลองนําร่องใชก้บันกัเรยีนหรอื
กลุ่มเป้าหมาย 

วทศ 502  การวจิยัเพื&อพฒันาการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร ์
  และคณิตศาสตร ์   3(2-2-5) 
SCE 502  Research for Learning Development  
  in Sciences and Mathematics 
ศกึษาแนวคดิและทฤษฎเีกี&ยวกบัการวจิยัเพื&อพฒันาการ
เรยีนรูว้ทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร ์ วเิคราะหง์านวจิยัที&
เกี&ยวกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตร ์ โดยสงัเคราะหป์ระเดน็จากผลงานวจิยัเพื&อ
นําไปใชใ้นการออกแบบและกาํหนดประเดน็วจิยั  
กระบวนการวจิยั  การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิ
คุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การอภปิรายแลกเปลี&ยน
แนวคดิและความรูท้ี&ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้งานวจิยั  
การเขยีนเคา้โครงและรายงานการวจิยัทางการศกึษา  
การปฏบิตักิารวจิยัและการวางแผนเพื&อพฒันาการเรยีนรู ้ 
รวมทั Gงการนําเสนองานวจิยัเพื&อพฒันาการเรยีนรูท้ี&มี
ประสทิธภิาพ 

คษ512  การวจิยัเพื&อพฒันาการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
  3(2-2-5)  
ME512  Research for Learning Development  
  in Mathematics 
ศกึษามโนทศัน์และทฤษฎเีกี&ยวกบัการวจิยัเพื&อพฒันาการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ วเิคราะหแ์ละวพิากษ์งานวจิยัที&
เกี&ยวกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์ 
สงัเคราะหป์ระเดน็จากผลงานวจิยัเพื&อนําไปใชใ้นการ
ออกแบบและกาํหนดประเดน็วจิยั กระบวนการวจิยั  
การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  การแปล
ผลและสรุปผล  อภปิรายแลกเปลี&ยนแนวคดิและความรูท้ี&
ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้งานวจิยัหรอืรายงานการวจิยัทาง
การศกึษา  ปฎบิตักิารเขยีนโครงร่างวจิยั  กาํหนดกรอบ
แนวคดิและกระบวนการวจิยั  ออกแบบเครื&องมอืวจิยัและ
นําไปทดลองนําร่องใชก้บันกัเรยีนหรอืกลุ่มเป้าหมาย 
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คณ 511 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ     3(3-0-6) 
MA 511 Real Analysis  
เมเชอรบ์นเสน้จาํนวนจรงิเลอเบกเมเชอรฟ์งักช์นัเมเชอเร
เบลิ ปรพินัธเ์ลอเบกปรภิูมเิชงินอรม์เชงิเสน้ ปรภิมู ิLp

ปรภิูมฮิลิเบริต์ 

คณ511 การวเิคราะหเ์ชงิจรงิ     3(3-0-6) 
MA511 Real Analysis  
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัเมเชอรบ์นเสน้
จาํนวนจรงิเลอเบกเมเชอรฟ์งักช์นัเมเชอเรเบลิ ปรพินัธ์
เลอเบกปรภิูมเิชงินอรม์เชงิเสน้ ปรภิูม ิLp ปรภิูมฮิลิเบริต์ 

คณ 512 การวเิคราะหเ์ชงิซอ้น   3(3-0-6) 
MA 512 Complex Analysis  
ฟงักช์นัฮารม์อนิก  อนิทกิรลัปวัซง  ปญัหาดรีคิเลต  การ
สง่คงรปู  ผลคณูอนนัต ์ การยดืขยายโดเมนของฟงักช์นั
วเิคราะห ์

คณ512 การวเิคราะหเ์ชงิซอ้น   3(3-0-6) 
MA512 Complex Analysis  
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัฟงักช์นัฮารม์อนิก  
อนิทกิรลัปวัซง  ปญัหาดรีคิเลต  การสง่คงรปู  ผลคณู
อนนัต ์ การยดืขยายโดเมนของฟงักช์นัวเิคราะห ์

คณ 513 การวเิคราะหเ์ชงิฟงักช์นั   3(3-0-6) 
MA 513  Functional Analysis 
ปรภิูมนิอรม์เชงิเสน้และปรภิมูบิานาค  ปรภิูมฮิลิเบริต์  
ปรภิูม ิLpทฤษฎบีทของแบร ์ หลกัการมขีอบเขตอย่าง
สมํ&าเสมอ  ทฤษฎบีทการสง่แบบเปิด  ทฤษฎบีทฮาหน์ –
บานาค  ทอพอโลยอ่ีอน 

คณ513 การวเิคราะหเ์ชงิฟงักช์นั   3(3-0-6) 
MA513  Functional Analysis 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัปรภิมูนิอรม์เชงิเสน้
และปรภิูมบิานาค  ปรภิมูฮิลิเบริต์  ปรภิูม ิLpทฤษฎบีท
ของแบร ์ หลกัการมขีอบเขตอยา่งสมํ&าเสมอ  ทฤษฎบีท
การสง่แบบเปิด  ทฤษฎบีทฮาหน์ –บานาค  ทอพอโลยี
อ่อน 

คณ 514 การวเิคราะหเ์ชงิฟงักช์นัไม่เชงิเสน้ 3(3-0-6) 
MA 514 Nonlinear Functional Analysis 
ปรภิูมบิานาคและปรภิูมฮิลิเบริต์บานาคลมิติ ทฤษฎบีทจุด
ตรงึในปรภิมูอิงิระยะทางและปรภิูมฮิลิเบริต์เรขาคณิตของ
ปรภิูมบิานาค ทฤษฎบีทการลู่เขา้ในปรภิูมบิานาค ทฤษฎี
บทจุดตรงึในปรภิมูทิอพอโลยเีวกเตอร ์

คณ514 การวเิคราะหเ์ชงิฟงักช์นัไม่เชงิเสน้ 3(3-0-6) 
MA514 Nonlinear Functional Analysis 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัปรภิมูบิานาคและ
ปรภิูมฮิลิเบริต์บานาคลมิติ ทฤษฎบีทจุดตรงึในปรภิูมอิงิ
ระยะทางและปรภิูมฮิลิเบริต์เรขาคณิตของปรภิมูบิานาค 
ทฤษฎบีทการลู่เขา้ในปรภิูมบิานาค ทฤษฎบีทจุดตรงึใน
ปรภิูมทิอพอโลยเีวกเตอร ์

คณ 515 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1   3(3-0-6) 
MA 515 Numerical Analysis I 
วธิกีารลู่เขา้และการวเิคราะหค่์าคลาดเคลื&อนในพชีคณิต
เชงิเสน้การคณนาวธิแีบบตรงสาํหรบัระบบเชงิเสน้ การ
แยกของเมทรกิซ ์วธิทีาํซํGา โปรแกรมของค่า
ลกัษณะเฉพาะ โดยระเบยีบวธิกีาํลงัควิอารแ์ลนคซ์อส 
และระเบยีบวธิอีื&นๆ ค่าลกัษณะเฉพาะเอกฐาน ค่า
ลกัษณะเฉพาะนยัทั &วไป 

คณ515 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1   3(3-0-6) 
MA515 Numerical Analysis I 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัวธิกีารลู่เขา้และการ
วเิคราะหค่์าคลาดเคลื&อนในพชีคณิตเชงิเสน้การคณนาวธิี
แบบตรงสาํหรบัระบบเชงิเสน้ การแยกของเมทรกิซ ์วธิี
ทาํซํGา โปรแกรมของค่าลกัษณะเฉพาะ โดยระเบยีบวธิี
กาํลงัควิอารแ์ลนคซ์อส และระเบยีบวธิอีื&นๆ ค่า
ลกัษณะเฉพาะเอกฐาน ค่าลกัษณะเฉพาะนยัทั &วไป 
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คณ 516 ทฤษฎขีองสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั  
  3(3-0-6) 
MA 516 Theory of Ordinary Differential Equations 
ทฤษฎบีทการมจีรงิและการมอีนัเดยีว ระบบสมการเชงิ
อนุพนัธเ์ชงิเสน้ การมอีนัเดยีว การปรบัเรยีบ และการ
ขึGนอยู่กบัค่าเงื&อนไขเริ&มตน้ของคาํตอบของระบบของ
สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั  เมทรกิซห์ลกัมลู เมทรกิซเ์อกซ์
โพเนนเชยีล จุดเอกญานปรกต ิระบบอสิระบนระนาบ 
ทฤษฎเีสถยีรภาพ ทฤษฎเีพอรเ์ทอรเ์บชนั 

คณ516 ทฤษฎขีองสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั  
  3(3-0-6) 
MA516 Theory of Ordinary Differential Equations 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัทฤษฎบีทการมจีรงิ
และการมอีนัเดยีว ระบบสมการเชงิอนุพนัธเ์ชงิเสน้ การมี
อนัเดยีว การปรบัเรยีบ และการขึGนอยู่กบัค่าเงื&อนไข
เริ&มตน้ของคาํตอบของระบบของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั  
เมทรกิซห์ลกัมลู เมทรกิซเ์อกซโ์พเนนเชยีล จุดเอกญานป
รกต ิระบบอสิระบนระนาบ ทฤษฎเีสถยีรภาพ ทฤษฎี
เพอรเ์ทอรเ์บชนั 

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

คณ521 ทฤษฎกีรุป      3(3-0-6) 
MA521  Group Theory 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัทฤษฎขีองชอรด์อง-
เฮลิแดร ์ โซลเอเบลิกรุป  ฟรกีรุป  อาบเีลยีนกรุป  ทฤษฎี
บทครลัชมดิต ์

คณ 531 เรขาคณิตเชงิอนุพนัธ ์    3(3-0-6) 
MA 531 Differential Geometry 
สว่นโคง้ในสามมติ ิ เรขาคณิตในสามมติ ิ แคลคลูสับน
พืGนผวิ  เรขาคณิตของพืGนผวิในสามมติ ิ คุณสมบตัจิาก
ภายในของพืGนผวิ 

คณ531 เรขาคณิตเชงิอนุพนัธ ์  3(3-0-6) 
MA531 Differential Geometry 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัสว่นโคง้ในสามมติ ิ 
เรขาคณิตในสามมติ ิ แคลคลูสับนพืGนผวิ  เรขาคณิตของ
พืGนผวิในสามมติ ิ คุณสมบตัจิากภายในของพืGนผวิ 

คณ 541 รากฐานของคณิตศาสตร ์   3(3-0-6) 
MA 541 Foundations of Mathematics 
ระเบยีบวธิเีกี&ยวกบัสจัพจน์และการวเิคราะห ์ ทฤษฎเีซต
และภูมหิลงั  กรุปและความสาํคญัของกรุปที&มต่ีอพืGนฐาน
ของคณิตศาสตร ์พฒันาการของความคดิเหน็แบบต่างๆ 
เกี&ยวกบัพืGนฐานของคณิตศาสตรท์ี&ทาํใหเ้กดิแนวทาง
ใหม่ๆ ในการสอนคณิตศาสตร ์

คณ541 รากฐานของคณิตศาสตร ์ 3(3-0-6) 
MA541 Foundations of Mathematics 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัระเบยีบวธิเีกี&ยวกบั
สจัพจน์และการวเิคราะห ์ ทฤษฎเีซตและภูมหิลงั  กรุป
และความสาํคญัของกรุปที&มต่ีอพืGนฐานของคณิตศาสตร ์
พฒันาการของความคดิเหน็แบบต่างๆ เกี&ยวกบัพืGนฐาน
ของคณิตศาสตรท์ี&ทาํใหเ้กดิแนวทางใหม่ๆ ในการสอน
คณิตศาสตร ์

คณ 550 คณิตศาสตรด์สิครตีสาํหรบัคร ู  3(2-2-5) 
MA 550 Discrete Mathematics for Teachers 
ความคดิ มโนทศัน์และความเชื&อมโยงระหว่างทฤษฎกีบั
เนืGอหาในระดบัมธัยมศกึษาและระดบัอุดมศกึษาในเรื&อง 
หลกัการนบัเบืGองตน้ ฟงักช์นัก่อกาํเนิด ความสมัพนัธ์
เวยีนเกดิ หลกัการนําเขา้-ตดัออก ทฤษฎกีราฟเบืGองตน้
และการประยุกต ์

คณ550 คณิตศาสตรด์สิครตีสาํหรบัคร ู  3(2-2-5) 
MA550 Discrete Mathematics for Teachers 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และความเชื&อมโยงระหว่าง
ทฤษฎกีบัเนืGอหาในระดบัมธัยมศกึษาและระดบัอุดมศกึษา
ในเรื&อง หลกัการนบัเบืGองตน้ ฟงักช์นัก่อกาํเนิด 
ความสมัพนัธเ์วยีนเกดิ หลกัการนําเขา้-ตดัออก ทฤษฎี
กราฟเบืGองตน้และการประยุกต ์
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คณ 551 ทฤษฎกีราฟ 1    3(3-0-6) 
MA 551 Graph Theory I 
ความรูเ้บืGองตน้ในทฤษฎกีราฟ โครงสรา้งของกราฟ กราฟ
และกรุป กราฟเคยเ์ลย ์ตน้ไมแ้ละกราฟเชื&อมโยงกราฟ
และไดกราฟออยเลอเรยีนกราฟและไดกราฟแฮมลิโท
เนียน กราฟเชงิระนาบ 

คณ551 ทฤษฎกีราฟ 1    3(3-0-6) 
MA551 Graph Theory I 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัความรูเ้บืGองตน้ใน
ทฤษฎกีราฟ โครงสรา้งของกราฟ กราฟและกรุป กราฟ
เคยเ์ลย ์ตน้ไมแ้ละกราฟเชื&อมโยงกราฟและไดกราฟออย
เลอเรยีนกราฟและไดกราฟแฮมลิโทเนียน กราฟเชงิ
ระนาบ 

คณ 561 ทอพอโลย ี      3(3-0-6) 
MA 561  Topology 
ปรภิูมเิชงิทอพอโลยทีั &วไป ปรภิมูยิ่อย  สมานสณัฐาน  
ปรภิูมผิลคณู  ปรภิมูผิลหาร  การลู่เขา้ การแยกกนัได ้ 
ความเชื&อมโยง  ปรภิูมกิระชบั  ปรภิูมเิมตรกิ  วถิฮีอโมโท
มกิ 

คณ561 ทอพอโลย ี     3(3-0-6) 
MA561  Topology 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัปรภิมูเิชงิทอพอโลยี
ทั &วไป ปรภิมูยิ่อย  สมานสณัฐาน  ปรภิูมผิลคณู  ปรภิมูิ
ผลหาร  การลู่เขา้ การแยกกนัได ้ ความเชื&อมโยง  ปรภิูมิ
กระชบั  ปรภิมูเิมตรกิ  วถิฮีอโมโทมกิ 

คณ 571 หวัขอ้คดัเฉพาะทางวจิยัดาํเนินการ 3(3-0-6) 
MA 571 Selected Topics in Operation Research 
กาํหนดการพลวตักาํหนดการเชงิจาํนวนเตม็ ปญัหา
ขา่ยงาน ปญัหาการขนสง่ 

คณ571 หวัขอ้คดัเฉพาะทางวจิยัดาํเนินการ 3(3-0-6) 
MA571 Selected Topics in Operation Research 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบักาํหนดการพลวตั
กาํหนดการเชงิจาํนวนเตม็ ปญัหาขา่ยงาน ปญัหาการ
ขนสง่ 

คณ 611 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 2    3(3-0-6) 
MA 611 Numerical Analysis II 
ทฤษฎกีารประมาณค่าในช่วง การประมาณของฟงักช์นั 
การวเิคราะหแ์ละการใชข้ ั Gนตอนวธิเีชงิตวัเลขสาํหรบัการ
แกป้ญัหาในสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั และสมการเชงิ
อนุพนัธย์่อย ทฤษฎกีารประมาณ 

คณ611 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 2   3(3-0-6) 
MA611 Numerical Analysis II 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัทฤษฎกีารประมาณ
ค่าในชว่ง การประมาณของฟงักช์นั การวเิคราะหแ์ละการ
ใชข้ ั Gนตอนวธิเีชงิตวัเลขสาํหรบัการแกป้ญัหาในสมการเชงิ
อนุพนัธส์ามญั และสมการเชงิอนุพนัธย์่อย ทฤษฎกีาร
ประมาณ 

คณ 612 สมการเชงิอนุพนัธย์่อย 1   3(3-0-6) 
MA 612 Partial Differential Equations I 
สมการเชงิเสน้อนัดบัหนึ&งและสอง  วธิกีารแบ่งชั Gนและการ
วเิคราะหข์องคาํตอบ  ทฤษฎขีองลกัษณะเฉพาะและการ
แบ่งชั Gนของสมการอนัดบัสอง  การมจีรงิ  การมอีนัเดยีว  
และการแสดงค่าผลเฉลยสาํหรบัสมการคลื&น  ปญัหาค่า
ขอบของดริชิเลตแ์ละนอยมนัน์  สาํหรบัสมการลาปลาซ  
ทฤษฎศีกัยใ์นโดเมนสองมติแิละสงูกว่า  ทฤษฎบีทค่า
กลางและกฎค่ามากที&สดุ  เอกลกัษณ์ของกรนี  ปญัหาค่า
ขอบค่าเริ&มตน้ของสมการความรอ้นและสมการคลื&น   
กฎค่ามากที&สดุของสมการพาราโบลา  วธิขีองการขยาย
ฟงักช์นัค่าเจาะจง   อนุกรมฟูเรยีรแ์ละการแปลงฟูเรยีร ์

คณ612 สมการเชงิอนุพนัธย์่อย 1  3(3-0-6) 
MA612 Partial Differential Equations I 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัสมการเชงิเสน้อนัดบั
หนึ&งและสอง  วธิกีารแบ่งชั Gนและการวเิคราะหข์องคาํตอบ  
ทฤษฎขีองลกัษณะเฉพาะและการแบ่งชั Gนของสมการ
อนัดบัสอง  การมจีรงิ  การมอีนัเดยีว  และการแสดงค่า
ผลเฉลยสาํหรบัสมการคลื&น  ปญัหาค่าขอบของดริชิเลต์
และนอยมนัน์  สาํหรบัสมการลาปลาซ  ทฤษฎศีกัยใ์น
โดเมนสองมติแิละสงูกว่า  ทฤษฎบีทค่ากลางและกฎค่า
มากที&สดุ  เอกลกัษณ์ของกรนี  ปญัหาค่าขอบค่าเริ&มตน้
ของสมการความรอ้นและสมการคลื&น  กฎค่ามากที&สดุของ
สมการพาราโบลา  วธิขีองการขยายฟงักช์นัค่าเจาะจง   
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อนุกรมฟูเรยีรแ์ละการแปลงฟูเรยีร ์

คณ 613 สมการเชงิอนุพนัธย์่อย 2    3(3-0-6) 
MA 613 Partial Differential Equations II 
สมการเชงิอนุพนัธย์่อยสาํหรบัคณิตศาสตรป์ระยุกต ์
ปญัหาดริชิเลตแ์ละนอยมนัน์ วธิตีวัแปรเชงิซอ้น ปญัหา
เอกพนัธุแ์ละไม่เอกพนัธุ ์ฟงักช์นัของกรนี วธิกีารแปลง
แบบอนิทกิรลั เทคนิคการแปรผนัทฤษฎเีพอรเ์ทอรเ์บชนั 
การกระจายเชงิเสน้กาํกบั การกระจายชั Gนขอบ การ
ประยุกตต่์างๆ 

คณ613 สมการเชงิอนุพนัธย์่อย 2   3(3-0-6) 
MA613 Partial Differential Equations II 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัสมการเชงิอนุพนัธ์
ย่อยสาํหรบัคณิตศาสตรป์ระยุกต ์ปญัหาดริชิเลตแ์ละนอย
มนัน์ วธิตีวัแปรเชงิซอ้น ปญัหาเอกพนัธุแ์ละไม่เอกพนัธุ ์
ฟงักช์นัของกรนี วธิกีารแปลงแบบอนิทกิรลั เทคนิคการ
แปรผนัทฤษฎเีพอรเ์ทอรเ์บชนั การกระจายเชงิเสน้กาํกบั 
การกระจายชั Gนขอบ การประยุกตต่์างๆ 

คณ 621 พชีคณิตเชงิเสน้ชั Gนสงู    3(3-0-6) 
MA 621 Advanced Linear Algebra  
ปรภิูมเิวกเตอร ์การแปลงเชงิเสน้  เรขาคณิตเชงิเสน้  
พชีคณิตเชงิหลายเสน้  รปูแบบกาํลงัสอง  ปรภิูมคิู่เสมอ  
ค่าลกัษณะเฉพาะและเวกเตอร ์ ลกัษณะเฉพาะ  พหุนาม
ลดทอนไม่ไดแ้ละพหุนามเลก็สดุรปูแบบบญัญตัขิอง
จอรแ์ดน ปรภิมูผิลคณูภายในขั Gนตอนวกีารตั Gงฉาก และ
ขั Gนตอนวธิกีารกราม-ชมดิต ์ตวัดาํเนินการยนิูแทรแีละตวั
ดาํเนินการปรกต ิ

คณ621 พชีคณิตเชงิเสน้ชั Gนสงู  3(3-0-6) 
MA621 Advanced Linear Algebra  
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัปรภิมูเิวกเตอร ์การ
แปลงเชงิเสน้  เรขาคณิตเชงิเสน้  พชีคณิตเชงิหลายเสน้  
รปูแบบกาํลงัสอง  ปรภิมูคิู่เสมอ  ค่าลกัษณะเฉพาะและ
เวกเตอร ์ ลกัษณะเฉพาะ  พหุนามลดทอนไม่ไดแ้ละพหุ
นามเลก็สดุรปูแบบบญัญตัขิองจอรแ์ดน ปรภิูมผิลคณู
ภายในขั Gนตอนวกีารตั Gงฉาก และขั Gนตอนวธิกีารกราม-
ชมดิต ์ตวัดาํเนินการยนิูแทรแีละตวัดาํเนินการปรกต ิ

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

คณ651 ทฤษฎกีราฟ 2    3(3-0-6) 
MA651 Graph Theory II 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัการฝงัใน การใหส้ี
กราฟ การจบัคู่ การหาตวัประกอบ การแยกตวัประกอบ 
โดมเินชนัของกราฟ 

คณ 691 การศกึษารายบุคคลทางวชิาคณิตศาสตร ์ 
  3(2-2-5) 
MA 691 Individual Studies in Mathematics 
ศกึษาวเิคราะหอ์งคค์วามรูท้างคณิตศาสตรท์ี&น่าสนใจใน
ปจัจบุนั 

ตดัออก 
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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 
การนําคอมพวิเตอร ์ เครื&องคาํนวณ  หรอืเทคโนโลยอีื&นๆ 
มาใชใ้นการเรยีนการสอนคณิตศาสตรร์ะดบัประถมศกึษา
และการฝึกปฏบิตั ิ
คษ 552 นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน 
  คณิตศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา  2(1-2-3) 
ME 552 Innovation and Technology in Teaching 
and Learning at Secondary School Level 
การนําคอมพวิเตอร ์ เครื&องคาํนวณหรอืเทคโนโลยอีื&นๆ 
มาใชใ้นการเรยีนการสอนคณิตศาสตรร์ะดบัมธัยมศกึษา
และการฝึกปฏบิตั ิ

คษ551 นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรยีนการสอน 
  คณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 2(1-2-3) 
ME551 Innovation and Technology in Teaching  
  and Learning Mathematics at School Level 
ศกึษาและวเิคราะหก์ารนําคอมพวิเตอร ์ เครื&องคาํนวณ  
หรอืเทคโนโลยอีื&นๆ มาใชใ้นการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรร์ะดบัโรงเรยีนและการฝึกปฏบิตั ิ

คษ 561 การศกึษาพเิศษสาํหรบัเดก็ที&มคีวามสามารถ 
  พเิศษทางคณิตศาสตร ์  2(2-0-4) 
ME 561  Special Programs for Mathematically  
  Talented Children 
ศกึษาลกัษณะเดก็ที&มคีวามสามารถพเิศษทางคณิตศาสตร์
การคดัแยกและการคดัเลอืก  จดุประสงคข์องหลกัสตูร
พเิศษทางคณิตศาสตรล์กัษณะการเรยีน (การเรยีนเร่ง 
และการเรยีนเสรมิ)  แนวทางการจดัหลกัสตูรพเิศษทาง
คณิตศาสตรแ์ละการประเมนิผล 

คษ561 การศกึษาพเิศษสาํหรบัเดก็ที&มคีวามสามารถ 
  พเิศษทางคณิตศาสตร ์  2(1-2-3) 
ME561  Special Programs for Mathematically  
  Talented Children 
ศกึษาและวเิคราะหล์กัษณะเดก็ที&มคีวามสามารถพเิศษ
ทางคณิตศาสตรก์ารคดัแยกและการคดัเลอืก  จุดประสงค์
ของหลกัสตูรพเิศษทางคณิตศาสตร ์ลกัษณะการเรยีน 
(การเรยีนเร่ง และการเรยีนเสรมิ)  แนวทางการจดั
หลกัสตูรพเิศษทางคณิตศาสตรแ์ละการประเมนิผล 

คษ 641 การศกึษารายบุคคลทางคณิตศาสตรศกึษา 
  2(1-2-3) 
ME 641 Individual Studies in Mathematics  
  Education 
ศกึษาแนวคดิวธิกีารประเดน็ปญัหาที&เกี&ยวกบัคณิตศาสตร
ศกึษา ผลการวจิยัหรอืแนวทางการศกึษาวจิยัในวงการ
คณิตศาสตรศกึษา โดยอาจารยแ์ละนิสติร่วมกนัพจิารณา
เนืGอหาที&จะศกึษา 

ตดัออก 
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3.3 กลุ่มวิชาสถิติ 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 

สถ 562 สถติสิาํหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 1  
  3(2-2-5) 
ST 562  Statistics for Research in Mathematics  
  Education I 
ความหมายของพจน์ทางสถติ ิการเกบ็รวบรวมขอ้มลู การ
นําเสนอขอ้มลู การวางแผนดาํเนินการวจิยั การชกัสิ&ง
ตวัอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบสมมตฐิานทาง
สถติ ิการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบปจัจยัเดยีวและ
แบบหลายปจัจยั การวเิคราะหค์วามแปรปรวนร่วม  การ
ทดสอบไคกาํลงัสอง สถติไิม่องิพารามเิตอร ์การวเิคราะห์
การถดถอยและสหสมัพนัธเ์ชงิเดยีว การถดถอยโลจสิตกิ  
วชิานีGใหแ้ปลการประเมนิผลค่าสถติจิากโปรแกรม
สาํเรจ็รปูทางสถติ ิ

สถ562 สถติสิาํหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 1  
  3(2-2-5) 
ST562 Statistics for Research in Mathematics  
  Education I 
ศกึษาและวเิคราะหค์วามหมายของพจน์ทางสถติ ิการเกบ็
รวบรวมขอ้มลู การนําเสนอขอ้มลู การวางแผนดาํเนินการ
วจิยั การชกัสิ&งตวัอย่าง การประมาณค่าและการทดสอบ
สมมตฐิานทางสถติ ิการวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบ
ปจัจยัเดยีวและแบบหลายปจัจยั การวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนร่วม  การทดสอบไคกาํลงัสอง สถติไิม่องิ
พารามเิตอร ์การวเิคราะหก์ารถดถอยและสหสมัพนัธ์
เชงิเดยีว การถดถอยโลจสิตกิ  วชิานีGใหแ้ปลการ
ประเมนิผลค่าสถติจิากโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ

สถ 661 สถติสิาํหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 2 
  3(2-2-5) 
ST 661 Statistics for Research in Mathematics  
  Education II 
การวเิคราะหห์ลายตวัแปร การวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุคณู การวเิคราะหค์วามแปรปรวนหลายตวัแปร การ
วเิคราะหด์สิครมิแินนต ์การวเิคราะหต์วัประกอบ ตวัแบบ
สมการโครงสรา้ง การสรา้งตวัแบบและความเที&ยงตรงของ
ตวัแบบ  วชิานีGเน้นการใชแ้ละการแปลผลของการ
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ

สถ661 สถติสิาํหรบัการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 2   
  3(2-2-5) 
ST661 Statistics for Research in Mathematics  
  Education II 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์เกี&ยวกบัการวเิคราะหห์ลาย
ตวัแปร การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู การวเิคราะห์
ความแปรปรวนหลายตวัแปร การวเิคราะหด์สิครมิแินนต ์
การวเิคราะหต์วัประกอบ ตวัแบบสมการโครงสรา้ง การ
สรา้งตวัแบบและความเที&ยงตรงของตวัแบบ  วชิานีGเน้น
การใชแ้ละการแปลผลของการวเิคราะหข์อ้มลูดว้ย
โปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ
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4. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพคร ู
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 

ศษ 531 การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะหว่างเรยีน   
ED 531 Practicum in Professional of Teaching  
ศกึษาและสงัเกตสภาพแวดลอ้มทั &วไปของโรงเรยีน การ
บรหิารจดัการในโรงเรยีน สภาพงานคร ูพฤตกิรรมและ
คุณลกัษณะของคร ูนกัเรยีน ผูบ้รหิารสถานศกึษา สื&อ 
แหล่งเรยีนรูแ้ละสิ&งแวดลอ้มเพื&อการเรยีนรู ้สงัเกต
ธรรมชาตกิารเรยีนรูข้องนกัเรยีน ศกึษาและสงัเกตการจดั
กจิกรรมการเรยีนรู ้ฝึกการเตรยีมการสรา้งและการใชส้ื&อ
การเรยีนรู ้การบรหิารและจดัการชั Gนเรยีน ฝึกการตรวจ
แบบฝึกหดั ทดลองฝึกปฏบิตักิารสอนในสภาพหอ้งเรยีน 
ทดลองฝึกปฏบิตักิารสอนนกัเรยีนเป็นรายบุคคล ฝึก
ออกแบบการจดัการเรยีนรูเ้พื&อสง่เสรมิพฒันาการดา้น
ปญัญา อารมณ์ สงัคม ร่างกาย จติใจ และคุณลกัษณะอนั
พงึประสงค ์ฝึกปฏบิตังิานในสถานศกึษา ตลอดจนทดลอง
จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นหอ้งเรยีนเสมอืนจรงิเพื&อ
เตรยีมพรอ้มสูก่ารเป็นครมูอือาชพี  

ตดัออก 

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

ED 532 Internship in Professional of Teaching I  
ฝึกปฏบิตังิานในสถานศกึษา โดยบรูณาการเนืGอหาความรู้
ดา้นวชิาเอกและวชิาชพีครสููก่ารปฏบิตักิารสอนและฝึก
ปฏบิตังิานวชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ
วชิาชพี ตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาของคุรุ
สภา เป็นเวลา 1 ภาคการศกึษา ภายใตก้ารนิเทศร่วมกนั
ระหว่างมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒกบัสถานศกึษา  
โดยเน้นการปฏบิตังิานในหน้าที&คร ูการบรูณาการความรู้
ทั Gงหมดมาใชใ้นการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา ไดแ้ก่ 
การปฏบิตักิารสอนในชั Gนเรยีนที&เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัการ
วจิยัเพื&อพฒันาผูเ้รยีนการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษางาน
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนงานบรกิารของโรงเรยีนการศกึษา
และบรกิารชมุชนงานอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัสถานศกึษา นํา
ผลการประเมนิมาพฒันาการจดัการเรยีนรูแ้ละพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีน สมัมนาการศกึษากบัอาจารยนิ์เทศก์
การศกึษาและเพื&อนนิสติเพื&อแลกเปลี&ยนเรยีนรู ้โดยใช้
เทคโนโลยสีื&อสาร และ/หรอื Face to face อย่างน้อย
สปัดาหล์ะ 1 ชั &วโมง จดัทาํบนัทกึและรายงานผลการ

ตดัออก 
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
จดัการเรยีนรูต่้ออาจารยนิ์เทศก ์
ศษ 533 การปฏบิตักิารสอนและฝึกประสบการณ์
วชิาชพีคร ู2    3(0-16-0) 
ED 533 Internship in Professional of Teaching II  
ฝึกปฏบิตังิานในสถานศกึษา โดยบรูณาการเนืGอหาความรู้
ดา้นวชิาเอกและวชิาชพีครสูู ่ การปฏบิตักิารสอนและฝึก
ปฏบิตังิานวชิาชพี คุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณ
วชิาชพี ตามเกณฑม์าตรฐานวชิาชพีทางการศกึษาของคุรุ
สภา เป็นเวลา 1 ภาคการศกึษา ภายใตก้ารนิเทศร่วมกนั
ระหว่างมหาวทิยาลยัศรคีรนิทรวโิรฒกบัสถานศกึษา  โดย
เน้นการปฏบิตังิานในหน้าที&คร ูการบรูณาการความรู้
ทั Gงหมดมาใชใ้นการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา ไดแ้ก่ 
การปฏบิตักิารสอนในชั Gนเรยีนที&เน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญัการ
วจิยัเพื&อพฒันาผูเ้รยีนการพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษางาน
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีนงานบรกิารของโรงเรยีนการศกึษา
และบรกิารชมุชนงานอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัสถานศกึษา นํา
ผลการประเมนิมาพฒันาการจดัการเรยีนรูแ้ละพฒันา
คุณภาพผูเ้รยีน สมัมนาการศกึษากบัอาจารยนิ์เทศก์
การศกึษาและเพื&อนนิสติเพื&อแลกเปลี&ยนเรยีนรู ้โดยใช้
เทคโนโลยสีื&อสาร และ/หรอื Face to face อย่างน้อย
สปัดาหล์ะ 1 ชั &วโมง จดัทาํบนัทกึและรายงานผลการ
จดัการเรยีนรูต่้ออาจารยนิ์เทศก ์

ตดัออก 

 

5. ปริญญานิพนธ์ 
หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 

คษ 699 ปรญิญานิพนธ ์   12 หน่วยกติ 
ME 699 Thesis 
ทาํการวจิยัปญัหาหรอืการสรา้งเครื&องมอืเกี&ยวกบั
การศกึษาหรอืวชิาการในสาขาวชิาคณิตศาสตรห์รอืคณิต
ศาสตรศกึษา 

ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 
  12 หน่วยกติ 
GRT691 Master’s Thesis 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลกัสตูร 

หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
1. มคุีณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพี 
2. มจีรรยาบรรณในการวจิยัและวชิาการ 

ด้านคณุธรรมและจริยธรรม 
1.1 มจีรยิธรรมและจรรยาบรรณในวชิาชพีและการวจิยั 
1.2   ยอมรบัความคดิเหน็และเคารพสทิธิ Fของผูอ้ื&น 

ด้านความรู ้
1. มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระหลกัของคณิตศาสตรแ์ละ

คณิตศาสตรศกึษาเป็นอย่างด ี
2. สามารถประยุกตห์ลกัการและทฤษฎทีี&สาํคญัใชใ้นดา้น

วชิาการวชิาชพีและงานวจิยัได ้

ด้านความรู ้
2.1 มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสาระหลกัของคณิตศาสตร์

และคณิตศาสตรศกึษา  
2.2 บรูณาการองคค์วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละคณิต

ศาสตรศกึษาในการจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที& 21 

ด้านทกัษะทางปัญญา 
1. สามารถจดัการปญัหาทางวชิาการและวชิาชพีโดย

คาํนึงถงึผลกระทบที&เกี&ยวขอ้งต่อตนเองและผูอ้ื&นได ้
2. สามารถวเิคราะหผ์ลงานทางวชิาการหรอืงานวจิยัทั Gง

ในและต่างประเทศที&เกี&ยวขอ้งกบัการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรแ์ละการนําผลมาใช ้เพื&อเชื&อมโยงความรู้
เดมิหรอืสรา้งความรูใ้หมท่างคณิตศาสตรแ์ละคณิต
ศาสตรศกึษา   

ด้านทกัษะทางปัญญา 
3.1 จดัการปญัหาทางวชิาการและวชิาชพีโดยคาํนึงถงึ

ผลกระทบที&เกี&ยวขอ้งต่อตนเองและผูอ้ื&น 
3.2 วเิคราะหบ์ทความวชิาการและงานวจิยัทางคณิต

ศาสตรศกึษาที&เกี&ยวขอ้งกบัหลกัสตูร แนวจดัการ
เรยีนรูแ้ละการใชน้วตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์

3.3 บรูณาการองคค์วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละคณิต
ศาสตรศกึษาในการวจิยัเพื&อสรา้งสรรคแ์นวการ
จดัการเรยีนรูห้รอืนวตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร์
สาํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที& 21 

ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 

1. มสีว่นร่วมในการสง่เสรมิและพฒันาการเรยีนการสอน
คณิตศาสตรแ์ละการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 

2. สามารถใหค้าํแนะนําในการจดัการเรยีนการสอนที&มี
ประสทิธภิาพแก่ครแูละบุคลากรทางการศกึษาอย่าง
กลัยาณมติร 

ด้านทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความ
รบัผิดชอบ 

4.1 มสีว่นร่วมในการสง่เสรมิและพฒันาแนวการจดัการ
เรยีนรูค้ณิตศาสตรแ์ละการวจิยัทางคณิตศาสตร
ศกึษา 

4.2 มคีวามรบัผดิชอบในการดาํเนินงานของตนเอง 

ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื-อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. มทีกัษะในการวเิคราะหแ์ละคดักรองขอ้มลูทางสถติ ิ
เพื&อการศกึษาคน้ควา้และการวจิยัทางคณิตศาสตร
ศกึษา 

2. สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่ผลงานทาง
วชิาการหรอืงานวจิยัในรปูแบบต่างๆ ได ้

3. สามารถใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้
 

ด้านทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื-อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 วเิคราะหแ์ละคดักรองขอ้มลูทางสถติ ิ เพื&อการศกึษา
คน้ควา้และการวจิยัทางคณิตศาสตรศกึษา 

5.2 ถ่ายทอดความรูแ้ละเผยแพร่ผลงานในรปูแบบต่างๆ  
5.3. ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศได ้
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หลกัสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562 
ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู ้
1. สามารถวเิคราะหห์ลกัสตูรคณิตศาสตรก์ารจดัการ

เรยีนรู ้ การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ การจดัทาํ
แผนการเรยีนรูแ้ละการทาํวจิยัในชั Gนเรยีนไดเ้ป็นอย่าง
ด ี 

2. สามารถประยุกตห์ลกัการและทฤษฎทีี&สาํคญัไปใชใ้น
การออกแบบแผนการจดัการเรยีนรู ้ และการทาํวจิยั
ในชั Gนเรยีนไดอ้ย่างเหมาะสม 

ด้านทกัษะการจดัการเรียนรู ้
6.1. วเิคราะหห์ลกัสตูรคณิตศาสตร ์ แนวการจดัการ

เรยีนรู ้ การวดัและประเมนิผลการเรยีนรู ้ และการ
ใชน้วตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์  

6.2. ประยุกตห์ลกัการและทฤษฎทีี&สาํคญัไปใชใ้นการ
ออกแบบกจิกรรมการเรยีนรูห้รอืแผนการจดัการ
เรยีนรู ้
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ภาคผนวก ช  ตารางเปรียบเทียบหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 
หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์  

และหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร ์
ของคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ตารางเปรียบเทียบหลกัสตูรการศึกษาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ หลกัสตูรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์  
และหลกัสตูรการศึกษาดษุฎีบณัฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรข์องคณะวิทยาศาสตร ์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
ชื-อปริญญา 
และสาขาวิชา 

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

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

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

รปูแบบของ 
หลกัสูตร 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี5 ปี หลกัสตูรระดบัปรญิญาโท 2 ปี แบบ ก2   
 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาเอก แบบ 2.1 

จาํนวน 
หน่วยกิต 
ที-เรียนตลอด
หลกัสูตร 

ไม่น้อยกว่า 166 หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า  38  หน่วยกติ ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกติ 
 

อาชีพที-
สามารถ
ประกอบได้
หลงัสาํเรจ็
การศึกษา 

1. ครรูะดบัมธัยมศกึษา ครอูาชวีศกึษา และครู
การศกึษานอกโรงเรยีน 

2. นกัวชิาการทางดา้นการศกึษา 
3. นกัวจิยัทางดา้นการศกึษา 
4. นกัวชิาชพีทางการศกึษาทั Gงในและนอก

1. ครแูละอาจารยส์าขาวชิาคณิตศาสตรใ์น
สถานศกึษา 

2. ศกึษานิเทศกส์าขาวชิาคณิตศาสตร ์
3. นกัวจิยัดา้นคณิตศาสตรศกึษา 
4. นกัวชิาการศกึษาทั Gงในและนอกสถานศกึษา 

�. ครแูละอาจารย ์สาขาวชิาคณิตศาสตร ์
�. ศกึษานิเทศกส์าขาวชิาคณิตศาสตร ์
�. นกัวจิยัดา้นคณิตศาสตรศกึษา 
4. นกัวชิาการศกึษาทั Gงในและนอกสถานศกึษา 
5. อาชพีอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัการศกึษาดา้น
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
สถานศกึษา 5. อาชพีอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้งกบัการศกึษาดา้น

คณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา 
คณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา 

อาจารย์
ผูร้บัผิดชอบ
หลกัสูตร 

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

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

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

อาจารย์
ประจาํ
หลกัสูตร 

1. อ.ดร.สกุญัญา หะยสีาและ 
2. อ. เอนก จนัทรจรญู 
3. อ.ดร.ธรีศกัดิ F  ฉลาดการณ์ 
4. อ. ปญัญวฒัน์  หาอาษา 
5. อ.ดร.ชริา  ลาํดวนหอม 

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

1. อ.ดร. รุ่งฟ้า  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. สกุญัญา  หะยสีาและ 
8. อ.ดร. ชริา  ลาํดวนหอม 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
ปรชัญาของ
หลกัสูตร 

ครคูณิตศาสตรท์ี&มคีวามรูแ้ละสามารถจดัการเรยีนรู้
อย่างบรูณาการบนพืGนฐานจรรยาบรรณวชิาชพี 
สูก่ารพฒันาการศกึษาและสรา้งสรรคส์งัคม 
ใหเ้จรญิงอกงาม 

การบรูณาการองคค์วามรูค้ณิตศาสตร ์
และคณิตศาสตรศกึษาบนพืGนฐานการวจิยั   
สูค่วามเจรญิงอกงามของการศกึษาดา้นคณิตศาสตร ์

การวจิยัและพฒันาคณิตศาสตรศกึษา 
สูค่วามเจรญิงอกงามของการศกึษา 

วตัถปุระสงค์
ของหลกัสูตร 

เพื&อผลติบณัฑติที&มคีวามเป็นเลศิทางวชิาการและ
วชิาชพี เป็นผูน้ําในการสรา้งสรรคก์ารเรยีนรูแ้นวใหม่ 
มคีวามเป็นครแูละเป็นนกัวชิาการที&พรอ้มดว้ย
คุณธรรม บณัฑติที&สาํเรจ็การศกึษาจะมคีุณลกัษณะ 
ดงันีG 

1. สาํเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายสาย
สามญัโปรแกรมที&เน้นคณิตศาสตร ์

2. ผ่านการคดัเลอืกตามเกณฑข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และ/หรอืเป็นไป
ตามขอ้บงัคบัและประกาศของมหาวทิยาลยัศรนีค
รนิทรวโิรฒ 

เพื&อผลติมหาบณัฑติที&มคีวามรูค้วามเขา้ใจเนืGอหา
สาระสาํคญัทางคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตรศกึษา 
สามารถบรูณาการองคค์วามรูท้างคณิตศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตรศกึษาในการจดัการเรยีนรู ้การใช้
นวตักรรมการเรยีนรูแ้ละการวจิยัทางคณิตศาสตร
ศกึษาบนรากฐานคุณธรรมจรยิธรรม  โดยมผีลลพัธ์
การเรยีนรูท้ี&คาดหวงั 5 ประการ ดงันีG 
1. วเิคราะหเ์นืGอหาสาระสาํคญัทางคณิตศาสตร ์

และคณิตศาสตรศกึษา 
2.  วเิคราะหห์ลกัสตูร  แนวจดัการเรยีนรูแ้ละการใช้

นวตักรรมการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
3. บรูณาการองคค์วามรูท้างคณิตศาสตร ์

และคณิตศาสตรศกึษาในการจดัการเรยีนรู้
คณิตศาสตรส์าํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที& 21  

4. วเิคราะหบ์ทความวชิาการและงานวจิยั 
ทางคณิตศาสตรศกึษาที&เกี&ยวขอ้งกบัหลกัสตูร  
แนวจดัการเรยีนรูห้รอืการใชน้วตักรรมการเรยีนรู้

เพื&อผลติดุษฎบีณัฑติที&มคีวามรูค้วามสามารถ
ระดบัสงูและมคีณุลกัษณะดงันีG 

1.3.1 เป็นผู้นําที&มีคุณธรรมจริยธรรมทางด้าน
การวิจยัทางคณิตศาสตรศกึษา สามารถนํา
ผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตรไ์ด ้

1.3.2 เป็นผู้นําทางด้านการพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์ ที&สอดคล้องกบัความต้องการ
ของสงัคมและการพฒันาประเทศ 

1.3.3 เป็นผูน้ําทางดา้นการพฒันารปูแบบ
การจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์สามารถ
ใหค้าํแนะนําและเป็นตวัแบบการจดัการเรยีน
การสอนที&มปีระสทิธภิาพได ้



 
 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562)  หน้า 152 
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
คณิตศาสตร ์

5. บรูณาการองคค์วามรูท้างคณิตศาสตร ์
และคณิตศาสตรศกึษาในการวจิยัเพื&อสรา้งสรรค ์
แนวการจดัการเรยีนรูห้รอืนวตักรรมการเรยีนรู้
คณิตศาสตรส์าํหรบันกัเรยีนในศตวรรษที& 21 

คณุสมบตัิ
ของผูเ้ข้า
ศึกษา 

1. สาํเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายสายสามญัโปรแกรมที&เน้น
คณติศาสตร ์

2. ผ่านการคดัเลอืกตามเกณฑข์องสาํนกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา และ/หรอื
เป็นไปตามขอ้บงัคบัและประกาศของ
มหาวทิยาลยัศรนีครนิทร 
วโิรฒ 

 

คณุสมบตัิของผูเ้ข้าศึกษาทั -วไป 
1. มคีุณสมบตัทิั &วไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั

ศรนีครนิทรวโิรฒว่าดว้ยการศกึษา ระดบั
บณัฑติศกึษา พ.ศ. 2559 

2. สาํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีครุศาสตร
บณัฑติ  ศกึษาศาสตรบณัฑติและการศกึษา
บณัฑติ ในสาขาคณิตศาสตร ์คณิตศาสตรศกึษา 
การสอนคณิตศาสตร ์หรอืสาขาอื&นๆ ที&เกี&ยวขอ้ง
กบัคณิตศาสตร ์

3. ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ตามประกาศ
ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

คณุสมบตัิของผูเ้ข้าศึกษาในโครงการ 4+1   
1. เป็นนิสติชั Gนปีที& 5 หลกัสตูรการศกึษาบณัฑติ 

สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ของมหาวทิยาลยั 
ศรนีครนิทรวโิรฒ ที&มผีลการเรยีน GPA มากกว่า 

1. ผูเ้ขา้ศกึษาตอ้งเป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบั
ปรญิญามหาบณัฑติหรอืเทยีบเท่า สาขาวชิา
คณิตศาสตรค์ณิตศาสตรศกึษาหรอืสาขาอื&นๆ ที&
เกี&ยวขอ้งกบัคณิตศาสตร ์จากมหาวทิยาลยั หรอื
สถาบนัการศกึษาที&สาํนกังานคณะกรรมการการ
อุดมศกึษารบัรองและมคีุณสมบตัทิั &วไปเป็นไปตาม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ว่าดว้ย
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษา พ.ศ.2559 

2. มปีระสบการณ์ในการทาํปรญิญานิพนธห์รอื 
มผีลงานวจิยัทางคณิตศาสตรห์รอืคณิตศาสตร
ศกึษาในระดบัปรญิญามหาบณัฑติไม่น้อยกว่า  
�� หน่วยกติ 
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

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

2. ผ่านการคดัเลอืกเขา้ศกึษาในหลกัสตูรการศกึษา
มหาบณัฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร ์ตามโครงการ 
4+1 ของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
โครงสรา้ง
หลกัสูตร 
 

 

 
หมวดวิชา จาํนวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทั -วไป   `Z 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน   W`Z 
2.1  วชิาชพีคร ู  ��  
�.�.� วชิาชพีครบูงัคบั ��   
วชิาชพีคร ู ��   
วชิาการฝึกประสบการณ์ 
วชิาชพีครรูะหว่างเรยีน 
เรยีนปี 3, 4 (วชิาละ � หน่วยกติ) 

�   

วชิาการฝึกปฏบิตักิารสอน 
และฝึกประสบการณ์วชิาชพี ��   

�.�.� วชิาชพีครเูลอืก �   
2.2  วชิาเอก   ��  
�.�.�  วชิาเอก ��   
�) วชิาวทิยาศาสตร ์และ 
คณติศาสตรพ์ืGนฐาน 

�   

�) วชิาเอกบงัคบั  ��   
3) วชิาเอกเลอืก �   
�.�.2 วชิาการสอนวชิาเอก �   
�.�.3 วชิาเอกเลอืกหรอืวชิาการ
สอนวชิาเอกเพิ&มเตมิ 

�   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี   Y 
รวมไม่น้อยกว่า   WYY  

 
หมวดวิชา จาํนวนหน่วยกิต 

หมวดวิชาพืTนฐาน 
ทางการศึกษา 

 6 

หมวดวิชาบงัคบั   15 
หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 5 
ปริญญานิพนธ ์  �� 

รวม ไม่น้อยกว่า 38 
 
 

 
หมวดวิชา จาํนวนหน่วยกิต 

1. หมวดวิชาบงัคบั  10 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร
ศกึษาและการวจิยั 

 6 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร ์  4 
2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 
3. ปริญญานิพนธ ์  �� 

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
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สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

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

คษ��� บรูณาการวธิวีทิยาสาํหรบัครคูณิตศาสตร ์
�(�-�-�) 

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

ศกึษาวเิคราะหส์าระการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์การบรู
ณาการ ทฤษฎกีารเรยีนรู ้จติวทิยาคร ูศกึษาการ
พฒันาหลกัสตูร วธิวีทิยาทางคณิตศาสตรศกึษา การ
วดัและการประเมนิผล มวีสิยัทศัน์ เพื&อการจดัการ
เรยีนรูสู้ก่ารปฏบิตั ิรวมทั Gงการฝึกปฏบิตั ิ
 
คณ��� สมัมนาคณิตศาสตรศกึษา 2(1-2-3) 
MA492  Mathematics Education Seminar 
ศกึษาคน้ควา้และอธบิายเกี&ยวกบัเนืGอหาหรอืงานวจิยั
ที&น่าสนใจทางคณิตศาสตรศกึษาจากวารสาร และ
เอกสารทางวชิาการต่าง ๆ  เพื&อเป็นการเพิ&มพนู
ความรูแ้ละแนวคดิที&อาจนําไปสูก่ารวจิยัทางคณิต
ศาสตรศกึษาต่อไป 
 
 
 

คษ511 หลกัสตูรและการจดัการเรยีนรู ้
คณิตศาสตร ์   �(�-�-�) 

ME511 Curriculum and Learning Management 
in Mathematics  

ศกึษาพฒันาการและการพฒันาหลกัสตูรคณิตศาสตร ์ 
วเิคราะหเ์นืGอหาสาระและหลกัสตูรคณิตศาสตรร์ะดบั
โรงเรยีนเพื&อใหส้ามารถจดัทาํหลกัสตูรได ้ วเิคราะห์
จติวทิยาการเรยีนรู ้ศาสตรก์ารสอนและเทคโนโลยี
ดจิทิลัเพื&อใหส้ามารถจดัการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
จดัการชั Gนเรยีนและสิ&งแวดลอ้มการเรยีนรูส้าํหรบั
นกัเรยีนในศตวรรษที& 21  วเิคราะหแ์นวการวดัและ
ประเมนิผลการเรยีนรูท้ี&เน้นการพฒันาทางสตปิญัญา 
องคค์วามรูท้างคณิตศาสตร ์ทกัษะและกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร ์ วเิคราะหแ์นวคดิและหลกัการบรู
ณาการการเรยีนรู ้การจดัทาํแผนการจดัการเรยีนรู้
คณิตศาสตร ์ และการพฒันาศนูยก์ารเรยีนใน
สถานศกึษาที&เน้นทกัษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ์ ปฎบิตักิารออกแบบแผนการจดัการ
เรยีนรูแ้ละกจิกรรมการเรยีนรูท้ี&เสรมิสรา้งทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรแ์ละนําไปทดลองนําร่อง
ใชก้บันกัเรยีนหรอืกลุ่มเป้าหมาย 

คษ711 การพฒันาหลกัสตูรและการออกแบบ
รปูแบบการเรยีนการสอนคณิตศาสตร ์
3(2-2-5) 

ME��� Developing Mathematics Curriculum 
and Designing Mathematics 
Instruction Styles 

วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี&ยวกบั
กระบวนการพฒันาหลกัสตูรและการออกแบบรปูแบบ
การจดัการเรยีนการสอนคณิตศาสตรท์ั Gงในและ
ต่างประเทศ การเปรยีบเทยีบโครงสรา้งหลกัสตูร
คณิตศาสตรข์องไทย สหรฐัอเมรกิา สงิคโปร ์และ
ฟินแลนด ์ แนวโน้มของหลกัสตูรคณิตศาสตรก์าร
บรหิารจดัการหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอนและ
นวตักรรมทางการศกึษาคณิตศาสตรส์าํหรบันกัเรยีน
ในศตวรรษที& 21 งานวจิยัดา้นหลกัสตูรและการเรยีน
การสอนคณิตศาสตรท์ั Gงในและต่างประเทศ  ตลอดจน
ลงมอืปฏบิตักิารออกแบบและพฒันาหลกัสตูรและ
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนใหท้นัสมยั 
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หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
คณ��� คณิตศาสตรส์าํหรบัครมูธัยมศกึษา

ตอนตน้    �(�-�-�) 
MA���  Mathematics for Middle School 

Teachers 
มโนมตเิกี&ยวกบัเนืGอหาตามหลกัสตูรการศกึษาขั Gน
พืGนฐานระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ขอบเขตและ
แนวโน้มสาํหรบัคณิตศาสตรข์ ั GนพืGนฐาน 
 
คณ��2 คณิตศาสตรส์าํหรบัครมูธัยมศกึษาตอน

ปลาย      �(�-�-�) 
MA��2 Mathematics for Middle School 

Teachers 
 มโนมตเิกี&ยวกบัเนืGอหาตามหลกัสตูรการศกึษา
ขั GนพืGนฐานระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ขอบเขตและ
แนวโน้มสาํหรบัคณิตศาสตรข์ ั GนพืGนฐาน 
 
คณ��� การแกป้ญัหาทางคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู

2(�-2-3) 
MA���  Mathematical Problem Solving for 

Teachers 
ศกึษาเกี&ยวกบัการแกป้ญัหาทางคณิตศาสตร ์

คษ512  การวจิยัเพื&อพฒันาการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์
  3(2-2-5)  
ME512  Research for Learning Development 
  in Mathematics 
ศกึษามโนทศัน์และทฤษฎเีกี&ยวกบัการวจิยัเพื&อ
พฒันาการเรยีนรูค้ณิตศาสตร ์ วเิคราะหแ์ละวพิากษ์
งานวจิยัที&เกี&ยวกบัหลกัสตูรและการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร ์ สงัเคราะหป์ระเดน็จากผลงานวจิยัเพื&อ
นําไปใชใ้นการออกแบบและกาํหนดประเดน็วจิยั 
กระบวนการวจิยั การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณและ
เชงิคุณภาพ  การแปลผลและสรุปผล  อภปิราย
แลกเปลี&ยนแนวคดิและความรูท้ี&ไดจ้ากการศกึษา
คน้ควา้งานวจิยัหรอืรายงานการวจิยัทางการศกึษา 
ปฎบิตักิารเขยีนโครงร่างวจิยั  กาํหนดกรอบแนวคดิ
และกระบวนการวจิยั  ออกแบบเครื&องมอืวจิยัและ
นําไปทดลองนําร่องใชก้บันกัเรยีนหรอืกลุ่มเป้าหมาย 
 

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

in Mathematics Education 
วเิคราะห ์สงัเคราะหแ์ละอภปิรายเกี&ยวกบัรปูแบบ
ของการวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ  ระเบยีบ
วธิกีารวจิยั  หลกัการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัเชงิ
ปรมิาณ ไดแ้ก่  การเปรยีบเทยีบค่าเฉลี&ย การ
วเิคราะหส์หสมัพนัธ ์การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุคณู 
การวเิคราะหห์ลายตวัแปร การวเิคราะหค์วาม
แปรปรวนหลายตวัแปร การวเิคราะหด์สิครมิแินนต ์
การวเิคราะหอ์งคป์ระกอบ และการวเิคราะหต์วัแบบ
สมการโครงสรา้งเชงิเสน้และการแปลผลของการ
วเิคราะหข์อ้มลูดว้ยโปรแกรมสาํเรจ็รปูทางสถติ ิ 
หลกัการวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัเชงิคุณภาพไดแ้ก่ 
การวเิคราะหข์อ้มลูแบบสรา้งขอ้สรุป การวเิคราะห์
เนืGอหา (Content Analysis) การตรวจสอบขอ้มลูสาม
เสา้ (Trianglation) การลงรหสัขอ้มลู  ตลอดจนลงมอื
ปฏบิตักิารออกแบบและสรา้งสรรคโ์ครงร่างของ
งานวจิยับนพืGนฐานจรรยาบรรณของนกัวจิยั 
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ความหมายของปญัหาและการแกป้ญัหา ประเภท
ของปญัหา กระบวนการแกป้ญัหา ยุทธวธิใีนการ
แกป้ญัหาและการประเมนิการแกป้ญัหา  ศกึษา
งานวจิยัที&เกี&ยวขอ้งกบัการแกป้ญัหา ฝึกทกัษะการ
แกป้ญัหาและแนวการจดักจิกรรมเพื&อพฒันาทกัษะ
การแกป้ญัหาในโรงเรยีน 
 
คณ481 โครงงานคณิตศาสตรส์าํหรบัคร ู

2(1-2-3) 
MA481 Mathematics Projects for Teachers 
ศกึษาหลกัการและวธิกีารเกี&ยวกบัโครงงาน  
วเิคราะหโ์ครงงานคณิตศาสตร ์วางแผนจดัทาํ
โครงงานคณิตศาสตร ์ฝึกปฏบิตัทิาํโครงงาน
คณิตศาสตร ์ ตลอดจนศกึษากระบวนการเรยีนการ
สอนโครงงานและบทบาทของผูส้อนและผูเ้รยีน
โครงงาน 
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รายวิชา 
คณิตศาสตร ์

คณ111 คณิตศาสตร ์1  �(�-�-�) 
MA111 Mathematics I 
บทนิยามของลมิติ ลมิติและความต่อเนื&องของฟงักช์นั
หนึ&งตวัแปร บทนิยามของอนุพนัธ ์อนุพนัธข์อง
ฟงักช์นัหนึ&งตวัแปรและการประยุกต ์บทนิยามของ
ปรพินัธ ์ปรพินัธข์องฟงักช์นัหนึ&งตวัแปรและการ
ประยุกต ์
 
คณ112 คณิตศาสตร ์2  �(�-�-�) 
MA112 Mathematics II 
 บุรพวชิา: คณ111   
 ลาํดบัและอนุกรมของจาํนวนจรงิ  เรขาคณิต
วเิคราะห ์3 มติ ิ ลมิติและความต่อเนื&องของฟงักช์นั
หลายตวัแปร  อนุพนัธย์่อย  ปรพินัธข์องฟงักช์นั
หลายตวัแปรและการประยุกต ์
 
คณ212 คณิตศาสตร ์3    4(4-�-8) 
MA212 Mathematics III 
บุรพวชิา: คณ 112 
ปรภิูมยิุคลดิ ปรพินัธห์ลายชั Gน ระบบพกิดัและการหา
ปรพินัธใ์นระบบสามมติ ิปรพินัธต์ามเสน้ ปรพินัธต์าม

คณ510 คณิตวเิคราะหส์าํหรบัคร ู 3(2-2-5) 
MA510 Mathematical Analysis for Teachers  
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และความเชื&อมโยง
ระหว่างทฤษฎกีบัเนืGอหาในระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลายและอุดมศกึษาในเรื&องลมิติ ความต่อเนื&อง 
อนุพนัธแ์ละปรพินัธเ์ชงิรมีนัน์ของฟงักช์นัหนึ&งตวัแปร
และหลายตวัแปร ลาํดบัและอนุกรมของจาํนวนจรงิ 
 
คณ520 พชีคณิตสาํหรบัคร ู 3(2-2-5) 
MA520 Algebra for Teachers 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และความเชื&อมโยง
ระหว่างทฤษฎกีบัเนืGอหาในระดบัมธัยมศกึษาและ
ระดบัอุดมศกึษาในเรื&อง ความรูเ้บืGองตน้เกี&ยวกบั
ทฤษฎจีาํนวน ทฤษฎกีรุปเบืGองตน้ ทฤษฎรีงิเบืGองตน้  
รงิพหุนามและการยดืขยายสนาม 
 
คณ530 เรขาคณิตสาํหรบัคร ู 3(2-2-5) 
MA530 Geometry for Teachers 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และการเชื&อมโยงระหว่าง
ทฤษฎแีละเนืGอหาในระดบัมธัยมศกึษาและ
ระดบัอุดมศกึษาในเรื&องรากฐานของเรขาคณิต การ

คณ811 สมัมนาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตร ์
  1(0-2-1) 
MA811 Seminar in Mathematical Analysis    
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอแนวคดิและ
งานวจิยัในสาขาวชิาการวเิคราะหเ์ชงิคณิตศาสตรท์ี&
เกี&ยวขอ้งกบัเนืGอหาในระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
หรอือุดมศกึษาเรื&อง ลมิติ ความต่อเนื&อง อนุพนัธ ์
ปรพินัธเ์ชงิรมีนัน์ของฟงักช์นัหนึ&งตวัแปรและหลาย
ตวัแปร ลาํดบัและอนุกรมของจาํนวนจรงิและการ
ประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 
 
คณ821 สมัมนาพชีคณิต    1(0-2-1) 
MA821 Seminar in Algebra 
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอแนวคดิและ
งานวจิยัในสาขาวชิาพชีคณิตที&เกี&ยวขอ้งกบัเนืGอหาใน
ระดบัมธัยมศกึษาหรอืระดบัอุดมศกึษาเรื&อง ทฤษฎี
จาํนวน กรุป รงิ รงิพหุนาม ฟิลดแ์ละการประยุกตใ์ช้
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 ความสมัพนัธแ์ละฟงักช์นั 
ระบบจาํนวนจรงิ 
 
คณ211 สมการเชงิอนุพนัธ ์ 3(3-0-6)  
MA211 Differential Equations 
สมการเชงิอนุพนัธส์ามญัอนัดบัหนึ&ง สมการเชงิ
อนุพนัธอ์นัดบัสองและอนัดบัสงู สมการเชงิอนุพนัธ์
เชงิเสน้ที&มสีมัประสทิธิ Fเป็นตวัแปร ระบบสมการเชงิ
อนุพนัธเ์ชงิเสน้ ผลการแปลงลาปลาซและการ
ประยุกต ์ปญัหาค่าขอบ สมการเชงิอนุพนัธย์่อย
เบืGองตน้ 
คณ322 พชีคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
MA322 Abstract Algebra I 
กรุป ทฤษฎบีทสมสณัฐานกรุป กรุปการเรยีง
สบัเปลี&ยน กรุปสมมาตร และความรูเ้บืGองตน้เกี&ยวกบั
รงิ ฟีลดแ์ละการประยุกต ์

แปลงเชงิเรขาคณิตเรขาคณิตแบบยุคลคิเกี&ยวกบัรปู
หลายเหลี&ยมและวงกลม การสรา้งทางเรขาคณิต 
ความรูพ้ืGนฐานเกี&ยวกบัเรขาคณิตโพรเจกทฟี 
เรขาคณิตนอกระบบยุคลคิและทอพอโลยเีชงิ
เรขาคณิต 
 
คณ550 คณิตศาสตรด์สิครตีสาํหรบัคร ู 3(2-2-5) 
MA550 Discrete Mathematics for Teachers 
ศกึษาและวเิคราะหม์โนทศัน์และการเชื&อมโยงระหว่าง
ทฤษฎแีละเนืGอหาในระดบัมธัยมศกึษาและ
ระดบัอุดมศกึษาในเรื&อง หลกัการนบัเบืGองตน้ ฟงักช์นั
ก่อกาํเนิด ความสมัพนัธเ์วยีนเกดิ หลกัการนําเขา้-ตดั
ออก ทฤษฎกีราฟเบืGองตน้และการประยุกต ์

ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอแนวคดิเกี&ยวกบั
เรขาคณิตแบบยุคลดิเรขาคณิตนอกแบบยุคลดิ ระดบั
ความคดิทางเรขาคณิตของแวนฮลี ีปญัหาและ
งานวจิยัที&น่าสนใจซึ&งเกี&ยวขอ้งกบัเรขาคณิตและการ
สอนเรขาคณิต รวมทั Gงการพสิจูน์ทฤษฎบีททาง
เรขาคณิตและการประยุกตค์วามรูท้างเรขาคณิตเพื&อ
นําไปสูก่ารพฒันาเนืGอหาและกจิกรรมการเรยีนรู้
เรขาคณิตในระดบัโรงเรยีนและการประยุกตใ์ชใ้นชวีติ
จรงิ 
 
คณ 841 สมัมนาคณิตศาสตรด์สิครตี  1(0-2-1) 
MA 84� Seminar in Discrete Mathematics 
ศกึษาวเิคราะห ์อภปิรายและนําเสนอแนวคดิและ
งานวจิยัเกี&ยวกบัการแกป้ญัหาที&ใชค้วามรูว้ธิเีชงิการ
จดั ทฤษฎกีราฟ ความสมัพนัธเ์วยีนเกดิ และฟงักช์นั
ก่อกาํเนิด พรอ้มทั Gงศกึษาและตดิตามการพสิจูน์
เกี&ยวกบัวยิุตคณิต สามารถพสิจูน์ทฤษฎบีทโดยใช้
เทคนิคจากวยิุตคณิต และการประยุกตใ์ชใ้นชวีติจรงิ 
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คณ323 พชีคณิตเชงิเสน้ 1  3(3-0-6) 
MA323 Linear Algebra I 
ระบบสมการเชงิเสน้ การดาํเนินการขั Gนมลูฐาน 
เมตรกิซแ์ละดเีทอรม์แินนต ์ปรภิูมเิวกเตอร ์การแปลง
เชงิเสน้ ค่าลกัษณะเฉพาะ เวกเตอรล์กัษณะเฉพาะ  
ปรภิูมลิกัษณะเฉพาะ 
 
คณ��� สาํรวจเรขาคณิต  �(3-0-6) 
MA 331 Survey of Geometry 
พืGนฐานเชงิประวตัศิาสตร ์เรขาคณิตเบืGองตน้แนวใหม่ 
ทฤษฎบีทของเมเนเลอสัและทฤษฎบีทของเชวา 
อตัราสว่นไขว ้ปญัหาที&มชีื&อเสยีง 3 ปญัหาใน
เรขาคณิตการแปลงเบืGองตน้ ทฤษฎกีารแปลง การ
แปลงแบบจุดเบืGองตน้ของระนาบ เรขาคณิตเชงิภาพ
ฉาย ภาวะมแีกนร่วม ภาวะมศีนูยร์่วม ภาวะเชงิภาพ
ฉายรากฐานของเรขาคณิต ระบบสจัพจน์ การ
วเิคราะหร์ะบบสจัพจน์ ขอ้บกพร่องของหนงัสอื  
“เอลเิมนต”์ของยุคลดิเรขาคณิตนอกแบบยุคลดิ 
สจัพจน์ที& 5 การคน้พบเรขาคณิตนอกแบบยุคลดิ 
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
รายวิชา
หมวดวิชา
พืTนฐาน
การศึกษา 

ศษ��� จติสาํนึกและจรรยาบรรณวชิาชพีคร ู
�(�-2-�) 

ED��� Consciousness and Ethics for 
Teaching Profession  

ศษ��� ภาษาองักฤษเพื&อพฒันาการเรยีนรู ้ 
�(�-2-�) 

ED��� English for Learning Development 
ศษ��� ภาษาและวฒันธรรมไทยสาํหรบัคร ู

�(2-2-5)  
ED��� Thai Language and Culture for 

Teachers  
ศษ���  กระบวนทศัน์ทางการศกึษา �(�-2-�) 
ED���  Educational Paradigms  
ศษ��� การเรยีนรูข้องมนุษยแ์ละจติวทิยาสาํหรบั

คร ู �(�-2-�) 
ED��� Human Learning and Psychology for 

Teachers  
ศษ��� วธิวีทิยาในการพฒันาหลกัสตูร �(�-�-�) 
ED��� Methodologies for Curriculum 

Development 
 

พฐ501 ปรชัญาทางการศกึษาเพื&อการพฒันา 
  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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หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
ศษ��� วธิวีทิยาการจดัการเรยีนรู ้ �(�-�-�) 
ED��� Methodologies for Learning 

Management  
ศษ���  การวดัและประเมนิผลทางการศกึษา 

�(�-�-�) 
ED��� Educational Measurement and 

Evaluation 
ศษ��� การฝึกประสบการณ์วชิาชพีครรูะหว่าง 

เรยีน � �(�-�-2)  
ED��� Teaching Practicum I 
ศษ��� การประกนัคุณภาพและการจดัการ

การศกึษา   �(�-�-�) 
ED��� Educational Quality 

AssuranceandManagement  
ศษ��� การวจิยัเพื&อพฒันาการเรยีนรู ้ �(�-�-�) 
ED���  Research for Learning Development 
ศษ��� การออกแบบและพฒันาสื&อ นวตักรรม

และเทคโนโลยสีารสนเทศเพื&อการสื&อสาร 
การศกึษา �(�-�-�) 

ED��� Design and Development of Media, 
Innovation and Information 
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หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
Technology for Educational 
Communication  

ปริญญา
นิพนธ ์

 
ไม่ม ี

 
 

กาํหนดใหเ้รยีน 12 หน่วยกติ 
ปพท691 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาโท 
  12 หน่วยกติ 
GRT691 Master’s Thesis 

กาํหนดใหเ้รยีน 36 หน่วยกติ 
ปพอ891 ปรญิญานิพนธร์ะดบัปรญิญาเอก 
  36 หน่วยกติ 
GRD891 Doctoral Dissertation  
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หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
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(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
 
การพฒันา
คณุลกัษณะ
พิเศษของ
นิสิต 

 
คณุลกัษณะพิเศษของ
นิสิต/ สมรรถนะของ

หลกัสตูร 

กลยุทธก์ารสอน และ
การประเมินผล 

มทีกัษะสื&อสาร  ดา้นทกัษะการ
วเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 
การสื #อสารและการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
ขอ้ที # (.* สามารถ
สื&อสารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 

มจีติอาสา จติสาํนึก
สาธารณะรบัใชส้งัคม 

ดา้นคุณธรรม 
จรยิธรรม 
ขอ้ที # ,.* มจีติสาํนึก
สาธารณะ และเสยีสละ
เพื&อสว่นรวม 

มสีมรรถนะของ
หลกัสตูร / ดา้นทกัษะ
การจดัการเรยีนรู ้
1) มคีวามรอบรูใ้นดา้น

คณิตศาสตรแ์ละดา้น

ดา้นความรู ้
ขอ้ที& 2.2 มคีวามรูใ้น
หลกัการและทฤษฎใีน
วชิาชพีครหูรอืศาสตรท์ี&
เรยีน 

 
คณุลกัษณะพิเศษ 

ของนิสิต 
กลยุทธก์ารสอน 
และกิจกรรมของ

นิสิต 
1. มคีุณธรรม 

จรยิธรรม ซื&อสตัย ์
อดทนและเสยีสละ
เพื&อสงัคม และมี
จรรยาบรรณในการ
ทาํงานวจิยั ไม่
บดิเบอืนขอ้มลู 

2. มคีวามรู้
ความสามารถ
ทางดา้น
คณิตศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตรศกึษา
เป็นอย่างด ี  

3. วเิคราะหง์านวจิยั
ไดอ้ย่างมเีหตุผล
ตามหลกัวชิาการ 

4. มคีวามสามารถใน

1.  มกีารสอดแทรก
เรื&องการมคีุณธรรม 
จรยิธรรม ซื&อสตัย ์
อดทนและเสยีสละ
ในชั &วโมงการ
บรรยายและการ
สมัมนา มกีารให้
ความรูเ้กี&ยวกบั
จรรยาบรรณในการ
ทาํงานวจิยั 

2. มกีารศกึษาในชั Gน
เรยีน ปฏบิตักิาร 
แกโ้จทยป์ญัหา 
การทาํวจิยั และ
ศกึษาคน้ควา้ดว้ย
ตนเอง 

3. เน้นการสอนให้

 
คณุลกัษณะพิเศษ 

ของนิสิต 
กลยุทธก์ารสอน 
และกิจกรรมของ

นิสิต 
1. มีทกัษะสื-อสาร  
1.1 ใหค้าํแนะนําใน

การจดัการเรยีน
การสอนใหม้ี
ประสทิธภิาพแก่ครู
และบุคลากร
ทางการศกึษา
อย่างกลัยาณมติร 

 

ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรบัผิดชอบ 
ขอ้ที& 4.2  ให้

คาํแนะนําในการ
จดัการเรยีนการ
สอนใหม้ี
ประสทิธภิาพแก่ครู
และบุคลากร
ทางการศกึษา
อย่างกลัยาณมติร 

ด้านทกัษะการ
วิเคราะหเ์ชิงตวัเลข 
การสื-อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
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หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
วชิาชพีคร ู

�) สามารถนําความรู้
ไปประยุกตใ์นการ
การจดัการเรยีนรู้
วชิาคณิตศาสตรใ์น
ระดบัการศกึษาขั Gน
พืGนฐาน 
 

ขอ้ที& 2.3 มคีวามรูใ้น
ดา้นวชิาคณิตศาสตร์
เป็นอย่างด ีและตดิตาม
ความกา้วหน้าทาง
วชิาการ หรอืงานวจิยั 
ดา้นทกัษะทางปญัญา 
ขอ้ที& 3.1 นําความรูใ้น
ศาสตรต์่างๆ ที&เรยีนไป
ประยุกตใ์ช ้
ขอ้ที& 3.2 สามารถ
แสดงออกถงึการคดิ
วเิคราะห ์และ
แกป้ญัหาอย่างเป็น
ระบบและมเีหตุผล 
ดา้นทกัษะการจดัการ
เรยีนรู ้
ขอ้ที& 6.1 แสดงความ
เชี&ยวชาญในการ
จดัการการเรยีนรูท้ี&มี
รปูแบบหลากหลาย  

 

การทาํงานเป็นทมี  
5. มทีกัษะการสื&อสาร

และสรา้ง
สมัพนัธภาพกบั
บุคคลอื&น สามารถ
เป็นผูน้ําหรอืผูต้าม
ไดต้ามบรบิทที&
ไดร้บั 

นิสติรูจ้กัคดิ 
วเิคราะหแ์บบ
บรูณาการ ฝึก
ทกัษะในการแกไ้ข
ปญัหา โจทยว์จิยั 

4. มกีารมอบหมาย
งานกลุ่ม  เน้นการ
อภปิราย การ
นําเสนอ การทาํ
รายงานและทาํวจิยั
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
หลกัสูตร  
2.1 มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในสาระหลกั
ของคณิตศาสตร์
และคณิตศาสตร
ศกึษาอย่างลุ่มลกึ  
สามารถ

ด้านความรู้ 
ขอ้ที& 2.1  มคีวามรูค้วาม

เขา้ใจในสาระหลกั
ของคณิตศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตรศกึษา
อยา่งลุ่มลกึ   

ขอ้ที& 2.2  ประยุกตใ์ช้
หลกัการและทฤษฎี
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หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
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 ประยุกตใ์ช้
หลกัการและ
ทฤษฎทีี&สาํคญัใน
ดา้นวชิาการ 
วชิาชพีและ
งานวจิยัขั Gนสงูได ้

2.2เป็นผูน้ําที&มี
คุณธรรม 
จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณใน
การสง่เสรมิและ
พฒันาการเรยีน
การสอน
คณิตศาสตร ์ และ
การวจิยัทางคณิต
ศาสตรศกึษา 

 
 
 

ที&สาํคญัในดา้น
วชิาการ วชิาชพีและ
งานวจิยัขั Gนสงูได ้

ด้านทกัษะทางปัญญา 
ขอ้ที& 3.1 จดัการปญัหา

ทางวชิาการและ
วชิาชพี โดย
คาํนึงถงึผลกระทบที&
เกี&ยวขอ้งต่อตนเอง
และผูอ้ื&นไดอ้ยา่งผูรู้ ้

ขอ้ที& 3.2  วเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะหผ์ลงาน
ทางวชิาการหรอื
งานวจิยั ทั Gงในและ
ต่างประเทศที&
เกี&ยวขอ้งกบัการ
เรยีนการสอน
คณิตศาสตรแ์ละการ
นําผลมาใช ้เพื&อ
เชื&อมโยงองคค์วามรู้
เดมิหรอืสรา้งองค์
ความรูใ้หมท่าง
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 หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2560) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2561) 
คณิตศาสตรแ์ละ
คณิตศาสตรศกึษา   

ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธร์ะหว่าง
บคุคลและความ
รบัผิดชอบ 
ขอ้ที& 4.1  เป็นผูน้ําใน

การสง่เสรมิและ
พฒันาการเรยีนการ
สอนคณิตศาสตร์
และการวจิยัทาง
คณิตศาสตรศกึษา  
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25YZ) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25Y1) 
    
การพฒันา 
ผลการเรียนรู ้
ด้านคณุธรรม 
จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยทุธ์การสอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
�.� มคึุณธรรม 
จรยิธรรม มคีวาม
ซื&อสตัย ์มวีนิยั 
และตรงต่อเวลา  
�.� ปฏบิตัติน
ตามหลกัธรรมาภิ
บาล 
�.� มจีติสาํนึก
สาธารณะ และ
เสยีสละเพื&อ
ส่วนรวม 
�.� ตระหนกัใน
คุณค่าของศลิปะ
และวฒันธรรม 
�.� แสดงออกถงึ
ความมรีะเบยีบ
และความ
รบัผดิชอบต่อ
ตนเอง 
�.� แสดงออกถงึ
ความเคารพสทิธิ

จดักจิกรรมการ
เรยีนการสอนที&
เน้นการเรยีนรูจ้าก
สถานการณ์จรงิ 
บทบาทสมมต ิ
กรณตีวัอย่างโดย
สอดแทรก
คุณธรรม 
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ 
กาํหนดใหน้ิสติ
ทาํงานเป็นกลุ่ม 
หรอืจดัทาํ
โครงงานที&
เกี&ยวขอ้งกบั
คุณธรรม 
จรยิธรรม และ
จรรยาบรรณ
วชิาชพีคร ูเพื&อ
สรา้งจติสาํนึก
สาธารณะโดยถอื

สงัเกตพฤตกิรรม
การเขา้ร่วม
กจิกรรมการเรยีน
การสอน  
ประเมนิจาก
พฤตกิรรมการเขา้
เรยีน การตรงต่อ
เวลาของนิสติใน
การเขา้เรยีน การ
ส่งงานที&ไดร้บั
มอบหมาย การ
รบัผดิชอบใน
หน้าที&ที&ไดร้บั
มอบหมาย 
 สงัเกตพฤตกิรรม
การแสดงอาการ
รบัรูห้รอื
ตอบสนองในการ
เรยีน การจด
บนัทกึ การ
โตต้อบขอ้ซกัถาม 

ผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
1. มคีุณธรรม
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วชิาชพีและการ
วจิยั 
2. ยอมรบั 
ความคดิเหน็ 
และเคารพสทิธิ F
ของผูอ้ื&น 
 

1. จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที&
กระตุน้ใหน้ิสติ
เหน็คุณค่าและ
ความสาํคญัของ
การมคีุณธรรม
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วชิาชพีและการ
วจิยั  การมจีติ
สาธารณะ โดย
การตั Gงประเดน็
อภปิราย
กรณศีกึษา
เกี&ยวกบัการ
ประกอบอาชพี
ของคร ู และการ
วจิยั  ซึ&งอาจ
ไดม้าจาก
ประสบการณ์ตรง 

1. ประเมนิผล
จากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของ
นิสติขณะ
อภปิราย
กรณศีกึษา
เกี&ยวกบัการ
ประกอบอาชพี
ของคร ู โดยการ
สงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิ
ตนเองของนสิติ 
2. ประเมนิผล
จากพฤตกิรรม
ของนิสติขณะ
ดาํเนินการวจิยั 
โดยการสงัเกต
ของอาจารยท์ี&
ปรกึษาปรญิญา
นิพนธ ์ และการ

ผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
1.1 มคีุณธรรม 
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วชิาชพี และการ
วจิยั 
 

1.จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที&
กระตุน้ใหน้ิสติ
เหน็คุณค่าและ
ความสาํคญัของ
การมคีุณธรรม 
จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณใน
วชิาชพี  โดยการ
ตั Gงประเดน็
อภปิราย
กรณศีกึษา
เกี&ยวกบัการ
ประกอบอาชพี
ของคร ู ซึ&งอาจ
ไดม้าจาก
ประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอื
ขา่วสารที&เกดิขึGน
ในชวีติจรงิ 

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

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25YZ) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25Y1) 
และความคดิเหน็
ของผูอ้ื&น 
�.� แสดงออกถงึ
ความมจีติสาํนึก
และตระหนกัใน
การปฏบิตัติาม
จรรยาบรรณ
วชิาชพีคร ูและ
ปฏบิตัตินเป็น
แบบอย่างที&ด ี

ประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นที&ตั Gง 
ฝึกการเป็นผูน้ํา
และผูต้าม เพื&อ
ส่งเสรมิการเป็น
สมาชกิที&ด ีและมี
ความรบัผดิชอบ
ต่อสงัคม 
สรา้งโอกาสให้
นิสติไดพ้บกบั
บุคคลหรอื
เหตุการณ์ที&เป็น
กรณตีวัอย่าง 
เพื&อสรา้งแรง
บนัดาลใจใหย้ดึ
มั &นในคุณธรรม
และจรยิธรรม 
การเป็น
แบบอย่างที&ดขีอง
อาจารย ์
ประกาศเกยีรติ
คุณนิสติที&ทาํ
ประโยชน์ต่อ
สงัคม  

โดยเน้นการ
ประเมนิตาม
สภาพจรงิ 
เปิดโอกาสใหน้ิสติ
มสี่วนรว่มใน
กระบวนการ
ประเมนิผล 
 

เหตุการณ์หรอื
ขา่วสารที&เกดิขึGน
ในชวีติจรงิ และ
การทาํวจิยั 
2. ตั Gงประเดน็
อภปิรายเพื&อเปิด
โอกาสใหน้ิสติ
แสดงความ
คดิเหน็ ยอมรบั
ความคดิเหน็ 
และเคารพสทิธิ F
ของผูอ้ื&น  

ประเมนิตนเอง
ของนิสติ 

 

 

2.ใหค้าํปรกึษา
เกี&ยวกบัการวจิยั
พรอ้มสอดแทรก
แนวคดิเกี&ยวกบั
จรรยาบรรณใน
การวจิยั 

ของนิสติ 

1.2เคารพสทิธิ
และความคดิเหน็
ของผูอ้ื&น รวมถงึ
กฎและระเบยีบ
ขององคก์ร 
 

1.จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที&
กระตุน้ใหน้ิสติ
เคารพสทิธแิละ
รบัฟงัความ
คดิเหน็ของผูอ้ื&น 
2.  ปฏบิตัติาม
กฎและระเบยีบ
ของ
มหาวทิยาลยั 
 

1.ประเมนิผลจาก
พฤตกิรรมของ
นิสติ ในการ
เคารพสทิธแิละ
รบัฟงัความ
คดิเหน็ของผูอ้ื&น
ขณะอภปิราย 
2.ประเมนิผลจาก
พฤตกิรรมของ
นิสติ ในการ
ปฏบิตัติามกฎ
และระเบยีบของ
มหาวทิยาลยั 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25YZ) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25Y1) 

 

ปลกูฝงัใหน้ิสติ
เป็นผูท้ี&มวีนิยัใน
ตนเองและมี
ระเบยีบ ทั Gงดา้น
การเรยีนและการ
ดาํรงชวีติ    
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25YZ) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25Y1) 
 
การพฒันา 
ผลการเรียนรู ้
ด้านความรู ้

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
2.1 มคีวามรู้
พืGนฐานศกึษา
ทั &วไป 
2.2 มคีวามรูใ้น
หลกัการและ
ทฤษฎใีนวชิาชพี
ครหูรอืศาสตรท์ี&
เรยีน 
2.� มคีวามรูใ้น
ดา้นวชิา
คณติศาสตรเ์ป็น
อย่างด ีและ
ตดิตาม
ความกา้วหน้า
ทางวชิาการ 
หรอืงานวจิยั 
2.� สามารถ
บรูณาการความรู้
และทกัษะ/
กระบวนการใน
วชิาต่างๆ กบั

1. จดักจิกรรม
โดยเน้นผูเ้รยีน
เป็นสาํคญั  
2. จดักจิกรรม
ศกึษาดงูานนอก
สถานที& เพื&อใหม้ี
การเรยีนรูจ้าก
สถานการณ์จรงิ 
3. เชญิวทิยากร
ภายนอกที&มี
ความเชี&ยวชาญ 
หรอืมี
ประสบการณ์
ตรงมาบรรยาย 
แลกเปลี&ยนความ
คดิเหน็  
วเิคราะห ์และ
อภปิรายร่วมกนั 
4. ใหน้ิสติศกึษา
คน้ควา้และ
เรยีนรูด้ว้ย

  �. ประเมนิจาก
ผลสมัฤทธิ F
ทางการเรยีน
และการ
ปฏบิตังิานของ
นิสติโดยใชก้าร
ประเมนิตาม
สภาพจรงิในดา้น
ต่างๆ คอื 
การทดสอบย่อย 
การทดสอบกลาง
ภาคเรยีนและ
ปลายภาคเรยีน 
การรายงาน/
แผนงาน/
โครงการ 
การนําเสนอ
ผลงาน 
โครงงาน การ
ฝึกงาน การฝึก
ปฏบิตั ิการฝึก

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
1. มคีวามรูค้วาม
เขา้ใจในสาระ
หลกัของ
คณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร
ศกึษา 
2. บรูณาการองค์
ความรูท้าง
คณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร
ศกึษาในการ
จดัการเรยีนรู้
คณติศาสตร์
สาํหรบันกัเรยีน
ในศตวรรษที& 21 

กาํหนดเนืGอหา
สาระดา้นความรู้
ในทุกรายวชิา
และใชร้ปูแบบ
การเรยีนการ
สอนแบบใดแบบ
หนึ&งหรอื
มากกว่าหนึ&ง
แบบ ดงันีG 
1.การศกึษา
คน้ควา้และ
แสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง 
2.การเรยีนรูจ้าก
การลงมอืปฏบิตัิ
จรงิ (learning by 
doing) 
3.การสมัมนา 
(seminar) เพื&อ
แลกเปลี&ยนความ
คดิเหน็ วเิคราะห ์

ประเมนิผลจาก
ผลการเรยีนและ
การทาํงานที&
มอบหมายของ
นิสติแบบใดแบบ
หนึ&งหรอื
มากกว่าหนึ&ง
แบบทั GงนีGข ึGนอยู่
กบัรปูแบบการ
เรยีนการสอนใน
รายวชิานั Gนๆ 
ดงันีG 
1.การสอบ
ขอ้เขยีน  
2.การสอบปฏบิตั ิ 
3.การสมัภาษณ์  
4.การทาํรายงาน  
5.การนําเสนอ
ปากเปล่า  
6.การเขยีน
อนุทนิ (journal 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
2.1มคีวามรู้
ความเขา้ใจใน
สาระหลกัของ
คณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร
ศกึษา   
2.2มคีวามรูเ้ชงิ
ลกึในสาระทาง
คณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร
ศกึษา   
 
 

กาํหนดเนืGอหา
สาระดา้นความรู้
ในทุกรายวชิา
และใชร้ปูแบบ
การเรยีนการ
สอนแบบใดแบบ
หนึ&งหรอื
มากกว่าหนึ&ง
แบบ ดงันีG 
1.การศกึษา
คน้ควา้และ
แสวงหาความรู้
ดว้ยตนเอง 
2.การเรยีนรูจ้าก
การลงมอืปฏบิตัิ
จรงิ (learning by 
doing) 
3.การสมัมนา 
(seminar) เพื&อ
แลกเปลี&ยนความ
คดิเหน็ วเิคราะห ์

ประเมนิผลจาก
ผลการเรยีนและ
การทาํงานที&
มอบหมายของ
นิสติ โดยการ
สอบขอ้เขยีน 
การสอบปฏบิตั ิ
การสมัภาษณ์ 
การทาํรายงาน
การนําเสนอปาก
เปล่า การเขยีน
อนุทนิ (journal 
writing)  และ
การประเมนิ
ตนเองของนสิติ
ทั GงนีGข ึGนอยู่กบั
รปูแบบการเรยีน
การสอนใน
รายวชิานั Gนๆ  
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25YZ) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25Y1) 
การประกอบ
อาชพี 
 

ตนเอง  
5. ใหน้ิสติจดัทาํ
โครงงาน การ
ฝึกงาน การฝึก
ปฏบิตั ิการ
ปฏบิตักิารสอน
และฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพี ใน
สถานศกึษาหรอื
หน่วยงาน 
องคก์ร ที&เป็น
เครอืขา่ย 
 
 

ประสบการณ์
วชิาชพีคร ู 
  2. ประเมนิจาก
การเขยีนอนุทนิ
ดา้นความรูใ้นที&
ไดร้บัของนิสติ 

 

 

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

writing)   
7.การประเมนิ
ตนเองของนสิติ 
 

 

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

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25YZ) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25Y1) 
 
การพฒันา 
ผลการเรียนรู ้
ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ

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

�.จดั
กระบวนการ
เรยีนรู ้เพื&อให้
นิสติไดฝ้ึกทกัษะ
การวเิคราะห ์
ทกัษะการคดิ 
จากสภาพ 
ปญัหา หรอื
สถานการณ์จรงิ
ต่างๆ  ทั Gงใน
ระดบับุคคลและ
กลุ่ม เช่น การ
สะทอ้นคดิ การ
บนัทกึการเรยีนรู ้
การอภปิรายกลุ่ม 
การทาํ
กรณศีกึษา การ
โตว้าท ีการ
จดัทาํโครงการ 
การทดลองใน
หอ้งปฎบิตักิาร 

. การประเมนิผล
ที&สะทอ้นการคดิ
วเิคราะห ์โดยใช้
การประเมนิตาม
สภาพจรงิ จาก
การเขยีน
รายงาน การ
นําเสนอผลงาน 
การบนัทกึการ
เรยีนรู ้และการ
ทดสอบ  
2. การสงัเกต
นิสติ ดา้น
ความสามารถใน
การตดัสนิใจ การ
แกไ้ขปญัหาใน
สถานการณ์
ต่างๆ 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
1. จดัการปญัหา
ทางวชิาการและ
วชิาชพีโดย
คาํนึงถงึ
ผลกระทบที&
เกี&ยวขอ้งต่อ
ตนเองและผูอ้ื&น 
2. วเิคราะห์
บทความวชิาการ
และงานวจิยัทาง
คณติศาสตร
ศกึษาที&เกี&ยวขอ้ง
กบัหลกัสตูร 
แนวจดัการ
เรยีนรูแ้ละการใช้
นวตักรรมการ
เรยีนรู้
คณติศาสตร ์
3. บรูณาการองค์
ความรูท้าง
คณติศาสตรแ์ละ

1.จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที&
เปิดโอกาสให้
นิสติไดว้เิคราะห์
ปญัหาทาง
วชิาการ และ
วชิาชพี  โดยการ
ตั Gงประเดน็
อภปิราย ซึ&งอาจ
ไดม้าจาก
ประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอื
ขา่วสารที&เกดิขึGน
ในชวีติจรงิ   
2.สนบัสนุนให้
นิสติมสีว่นรว่ม
ในการเสนอแนว
ทางแกไ้ขปญัหา
ทางวชิาการ  
พรอ้มระบุขอ้มลู

1.ประเมนิผลจาก
แนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติ 
ขณะอภปิราย
เกี&ยวกบัปญัหา
ทางวชิาการ  
โดยการสงัเกต
ของอาจารย์
ผูส้อน และการ
ประเมนิตนเอง
ของนิสติ 
2.ประเมนิผลจาก
คุณภาพของ
ขอ้มลูและ
แหล่งขอ้มลูที&
นํามาใชอ้า้งองิ 
ขณะมสี่วนร่วม
ในการเสนอแนว
ทางแกไ้ขปญัหา
ทางวชิาการ 
3.ประเมนิผลจาก

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
3.1จดัการปญัหา
ทางวชิาการและ
วชิาชพี โดย
คาํนึงถงึ
ผลกระทบที&
เกี&ยวขอ้งต่อ
ตนเองและผูอ้ื&น
ไดอ้ย่างผูรู้ ้
3.2วเิคราะหแ์ละ
สงัเคราะห์
ผลงานทาง
วชิาการหรอื
งานวจิยั ทั Gงใน
และต่างประเทศ
ที&เกี&ยวขอ้งกบั
การเรยีนการ
สอนคณติศาสตร์
และการนําผลมา
ใชเ้พื&อเชื&อมโยง
องคค์วามรูเ้ดมิ
หรอืสรา้งองค์

1. จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที&
เปิดโอกาสให้
นิสติไดว้เิคราะห์
และสงัเคราะห์
ปญัหาทาง
วชิาการ และ
วชิาชพีโดยการ
ตั Gงประเดน็
อภปิราย ซึ&งอาจ
ไดม้าจาก
ประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรอื
ขา่วสารที&เกดิขึGน
ในชวีติจรงิ   
2. สนบัสนุนให้
นิสติเสนอแนว
ทางแกไ้ขปญัหา
ทางวชิาการ 
พรอ้มระบุขอ้มลู

1. ประเมนิผล
จากแนวคดิและ
ความคดิเหน็ของ
นิสติขณะ
อภปิรายเกี&ยวกบั
ปญัหาทาง
วชิาการ  โดย
การสงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิ
ตนเองของนสิติ 
2. ประเมนิผล
จากคุณภาพของ
ขอ้มลูและ
แหล่งขอ้มลูที&
นํามาใชอ้า้งองิ 
ขณะเสนอแนว
ทางแกไ้ขปญัหา
ทางวชิาการ 
3. ประเมนิผล
จากแนวคดิและ
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25YZ) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25Y1) 
นําไปสู่การ
สรา้งสรรค ์

ฯลฯ 
�.จดักจิกรรมให้
นิสติมโีอกาส
เรยีนรูจ้ากปญัหา 
และ
ประสบการณ์จรงิ 
เพื&อการ
เสนอแนะและหา
แนวทางแกไ้ข 
 

 
 

คณติศาสตร
ศกึษาในการวจิยั
เพื&อสรา้งสรรค์
แนวการจดัการ
เรยีนรูห้รอื
นวตักรรมการ
เรยีนรู้
คณติศาสตร์
สาํหรบันกัเรยีน
ในศตวรรษที& 21 

และแหล่งขอ้มลู
ที&นํามาใชอ้า้งองิ 
3.จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที&
เปิดโอกาสให้
นิสติไดว้เิคราะห์
ผลงานทาง
วชิาการหรอื
งานวจิยั โดยการ
ตั Gงประเดน็
อภปิราย  
4.จดัการเรยีน
การสอนโดยใช้
วจิยัเป็นฐาน 
(research base) 

แนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติ 
ขณะอภปิราย
เกี&ยวกบัผลงาน
ทางวชิาการหรอื
งานวจิยัและการ
นําผลมาใช ้ โดย
การสงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิ
ตนเองของนสิติ 

 

ความรูใ้หมท่าง
คณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร
ศกึษา   
 

และแหล่งขอ้มลู
ที&นํามาใชอ้า้งองิ 
3 จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที&
เปิดโอกาสให้
นิสติไดว้เิคราะห์
และสงัเคราะห์
ผลงานทาง
วชิาการหรอื
งานวจิยั โดยการ
ตั Gงประเดน็
อภปิราย 
4.จดัการเรยีน
การสอนโดยใช้
วจิยัเป็นฐาน 
(research base) 
 

ความคดิเหน็ของ
นิสติ ขณะ
อภปิรายเกี&ยวกบั
ผลงานทาง
วชิาการหรอื
งานวจิยัและการ
นําผลมาใช ้ โดย
การสงัเกตของ
อาจารยผ์ูส้อน 
และการประเมนิ
ตนเองของนสิติ 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25YZ) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25Y1) 
 
การพฒันา 
ผลการเรียนรู ้
ด้านทกัษะ
ความสมัพนัธ์
ระหว่าง
บุคคลและ
ความ
รบัผิดชอบ 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ

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

จดักจิกรรมการ
เรยีนรูใ้นชั Gน
เรยีน ที&เน้นการ
ทาํงานเป็นกลุ่ม
และงานที&ตอ้งมี
ปฏสิมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล 
เพื&อเสรมิสรา้งให้
ผูเ้รยีนตระหนกั
ถงึความสาํคญั
และพฒันา
ตนเองในดา้น
ความมมีนุษย
สมัพนัธอ์นัดแีละ
ความรบัผดิชอบ
ส่วนบุคคล 
จดัประสบการณ์
การเรยีนรูใ้น
ภาคปฏบิตัทิ ั Gงใน
และนอกชั Gนเรยีน 
เพื&อเสรมิสรา้ง

�. ประเมนิ
พฤตกิรรมของ
นิสติที&แสดงถงึ
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล 
และความ
รบัผดิชอบในการ
ทาํกจิกรรมกลุ่ม
เช่น การยอมรบั
ฟงัความคดิเหน็
ของเพื&อน โดยใช้
การประเมนิตาม
สภาพจรงิ 
�. เปิดโอกาสให้
นิสติมสีว่นรว่ม
ในการประเมนิ 
 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
1. มสี่วนรว่มใน
การส่งเสรมิและ
พฒันาแนวการ
จดัการเรยีนรู้
คณติศาสตรแ์ละ
การวจิยัทาง
คณติศาสตร
ศกึษา 
2. มคีวาม
รบัผดิชอบในการ
ดาํเนินงานของ
ตนเองหรอืของ
กลุ่ม 

1.สนบัสนุนให้
นิสติมสีว่นรว่ม
ในการเขา้ร่วม
หรอืจดัประชุม
ทางวชิาการ ที&
ใหค้รแูละ
บุคลากรทางการ
ศกึษาได้
แลกเปลี&ยน
ประสบการณ์
ดา้นการเรยีน
การสอน
คณติศาสตรแ์ละ
การวจิยัทาง
คณติศาสตร
ศกึษา 

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

 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
4.1เป็นผูน้ําใน
การส่งเสรมิและ
พฒันาการเรยีน
การสอน
คณติศาสตรแ์ละ
การวจิยัทาง
คณติศาสตร
ศกึษา 
4.2 ใหค้าํแนะนํา
ในการจดัการ
เรยีนการสอนให้
มปีระสทิธภิาพ
แก่ครแูละ
บุคลากรทางการ
ศกึษาอย่าง
กลัยาณมติร 
 

1. สนบัสนุนให้
นิสติจดัประชุม
ทางวชิาการ ที&
ใหค้รแูละ
บุคลากรทางการ
ศกึษาได้
แลกเปลี&ยน
ประสบการณ์
ดา้นการเรยีน
การสอน
คณติศาสตรแ์ละ
การวจิยัทาง
คณติศาสตร
ศกึษา 

1. ประเมนิผล
จากพฤตกิรรม
ของนิสติ ขณะ
ดาํเนินการจดั
ประชุมทาง
วชิาการ โดยการ
สงัเกตของ
อาจารยแ์ละ
อาจารยท์ี&ปรกึษา
ปรญิญานิพนธ์
และการประเมนิ
ตนเองของนสิติ 
2.ประเมนิผลจาก
แบบประเมนิ
โครงการและการ
เขยีนอนุทนิของ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทางวชิาการ
เกี&ยวกบัความรูท้ี&
ไดร้บัและการให้
คาํแนะนําจดัการ
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25YZ) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25Y1) 
 
 
 

ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผดิชอบ 
สอดแทรกเรื&อง
ความรบัผดิชอบ 
การมมีนุษย
สมัพนัธ ์การ
เขา้ใจวฒันธรรม
ขององคก์ร ฯลฯ  
ในรายวชิาต่างๆ 
บรูณาการ
แนวคดิเกี&ยวกบั
การสรา้ง
ความสมัพนัธอ์นั
ดรีะหว่างบุคคล
ในสงัคมและ
ความรบัผดิชอบ
เขา้กบัเนืGอหาใน
ทุกรายวชิาที&
สอน 
�. มอบหมาย
งานทั Gงเป็น
รายบุคคลและ

 เรยีนการสอน 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25YZ) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25Y1) 
เป็นกลุ่มให้
ผูเ้รยีนศกึษา
คน้ควา้วเิคราะห ์
สงัเคราะห ์
แนวคดิ ทฤษฎ ี
หลกัการที&
เกี&ยวขอ้งกบั
ความสมัพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รบัผดิชอบ โดย
นําเสนอเป็น
รายงาน ใน
รปูแบบการนํา
อภปิรายร่วมกนั
ในชั Gนเรยีน 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25YZ) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25Y1) 
 
การพฒันา 
ผลการเรียนรู้
ด้านทกัษะ
การวิเคราะห์
เชิงตวัเลข 
การสื-อสาร
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
5.1 สามารถ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข ขอ้มลู
ขา่วสาร อนัมผีล
ใหเ้ขา้ใจองค์
ความรูห้รอื
ประเดน็ปญัหา
ได ้
5.2 สามารถ
สื&อสารไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 
5.3 สามารถ
เลอืกใช้
เทคโนโลยใีนการ
สบืคน้ เกบ็
รวบรวมขอ้มลู 
ประมวลผล และ
แปลความหมาย 
และเลอืกใชไ้ด้
อย่างมี
ประสทิธภิาพ

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

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

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
1. วเิคราะหแ์ละ
คดักรองขอ้มลู
ทางสถติ ิ เพื&อ
การศกึษาคน้ควา้
และการวจิยัทาง
คณติศาสตร
ศกึษา 
2. ถ่ายทอด
ความรูแ้ละ
เผยแพร่ผลงาน
ในรปูแบบต่างๆ 
ได ้
3. ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศได ้
 

1.จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที&
ใหน้ิสติได้
วเิคราะหแ์ละคดั
กรองขอ้มลูทาง
สถติ ิเพื&อ
การศกึษาคน้ควา้
และการวจิยัทาง
คณติศาสตร
ศกึษา    โดย
การวพิากษ์และ
อภปิรายเกี&ยวกบั
ความสอดคลอ้ง
ของขอ้มลูทาง
สถติกิบังานวจิยั
หรอืกรณศีกึษา 
2.สนบัสนุนให้
นิสติเขา้ร่วมหรอื
จดัประชุมทาง
วชิาการ เพื&อ

1.ประเมนิผลจาก
ผลการเรยีนรูใ้น
รายวชิาวธิกีาร
ทางสถติสิาํหรบั
การวจิยัทาง
คณติศาสตร
ศกึษาหรอื
รายวชิาการวจิยั
เชงิคุณภาพทาง
คณติศาสตร
ศกึษา 
2.ประเมนิผลจาก
การเขยีนอนุทนิ
ในการเขา้ร่วม
ประชุมทาง
วชิาการ หรอื
แบบประเมนิ
โครงการประชุม
ทางวชิาการ 
ดา้น
ความสามารถใน

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
5.1มทีกัษะใน
การวเิคราะห ์ 
สงัเคราะหแ์ละ
คดักรองขอ้มลู
ทางสถติ ิเพื&อ
การศกึษาคน้ควา้
และการวจิยัทาง
คณติศาสตร
ศกึษา 
5.2ถ่ายทอด
ความรูแ้ละ
เผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการหรอื 
งานวจิยัใน
รปูแบบต่างๆ ได้
อย่างมี
ประสทิธภิาพ 
5.3ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศได้
อย่างมี
ประสทิธภิาพ 

1. จดั
กระบวนการ
เรยีนการสอนที&
ใหน้ิสติได้
วเิคราะห ์ 
สงัเคราะหแ์ละ
คดักรองขอ้มลู
ทางสถติ ิเพื&อ
การศกึษาคน้ควา้
และการวจิยัทาง
คณติศาสตร
ศกึษา โดยการ
วพิากษ์และ
อภปิรายเกี&ยวกบั
ความสอดคลอ้ง
ของขอ้มลูทาง
สถติกิบังานวจิยั
หรอืกรณศีกึษา   
2.สนบัสนุนให้
นิสติเขา้ร่วมหรอื
จดัประชุมทาง

1.ประเมนิผลจาก
ผลการเรยีนรูใ้น
รายวชิาวธิกีาร
ทางสถติสิาํหรบั
การวจิยัทาง
คณติศาสตร
ศกึษาหรอื
รายวชิาการวจิยั
เชงิคุณภาพทาง
คณติศาสตร
ศกึษา 
2.ประเมนิผลจาก
แบบประเมนิ
โครงการจดั
ประชุมทาง
วชิาการดา้น
ความสามารถใน
การถ่ายทอด
ความรูแ้ละ
เผยแพร่ผลงาน
ทางวชิาการ 
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หลกัสูตรการศึกษาบณัฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25YZ) 

หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25Y1) 
และเหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

ประเมนิคุณค่า 
ตลอดจน
สงัเคราะหเ์พื&อ
การนําไปใชใ้น
สถานการณ์ต่าง 
ๆ เช่น การ
นําเสนอผลงาน
ไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพ 
จดัประสบการณ์
การเรยีนรูท้ี&เน้น
การฝึกทกัษะการ
ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข และ
เทคนิคทางสถติ ิ
รวมทั Gงส่งเสรมิ
ใหเ้กดิทกัษะการ
สื&อสารทั Gงการรบั
ฟงั   การพดู 
และการเขยีน 
ระหว่างผูเ้รยีน 
ผูส้อน สงัคมและ

ทกัษะการศกึษา
คน้ควา้ของนสิติ
การประเมนิ
ทกัษะการ
สนทนาทาง
วชิาการของนสิติ
การประเมนิการ
เขยีนทาง
วชิาการของนสิติ 
เปิดโอกาสให้
นิสติมสีว่นรว่ม
ในการประเมนิ
ทกัษะการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ การ
วเิคราะหเ์ชงิ
ตวัเลข และ
เทคนิคทางสถติ ิ
 

ถ่ายทอดความรู้
และเผยแพร่
ผลงานทาง
วชิาการหรอื
งานวจิยัทาง
คณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร
ศกึษา 
3.สนบัสนุนให้
นิสติศกึษา
คน้ควา้ดว้ย
ตนเอง หรอืเสนอ
แหล่งขอ้มลู
คน้ควา้แต่ละ
รายวชิาผ่านลงิค์
(Links) และใช้
โปรแกรม
สาํเรจ็รปูในการ
วเิคราะหข์อ้มลู
วจิยั 
4.ใหน้ิสติทาํ
ปรญิญานิพนธท์ี&
เน้นการวจิยัดา้น
คณติศาสตร

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

วชิาการ เพื&อ
ถ่ายทอดความรู้
และเผยแพร่
ผลงานทาง
วชิาการหรอื
งานวจิยัทาง
คณติศาสตรแ์ละ
คณติศาสตร
ศกึษา 
3. สนบัสนุนให้
นิสติศกึษา
คน้ควา้ดว้ย
ตนเอง หรอืเสนอ
แหล่งขอ้มลู
คน้ควา้แต่ละ
รายวชิาผ่านลงิค ์
(Links) และใช้
โปรแกรม
สาํเรจ็รปูในการ
วเิคราะหข์อ้มลู
วจิยั 
4. ใหน้ิสติทาํ
ปรญิญานิพนธท์ี&
เน้นการวจิยัดา้น

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

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25Y1) 
ชุมชน 
 

 

ศกึษาและ
เผยแพร่
บทความที&เป็น
ส่วนหนึ&งของ
ปรญิญานิพนธ์
ต่อสาธารณะโดย
คาํนึงถงึ
จรรยาบรรณใน
การวจิยั 

 

คณติศาสตร
ศกึษาและ
เผยแพร่
บทความที&เป็น
ส่วนหนึ&งของ
ปรญิญานิพนธ์
ต่อสาธารณะโดย
คาํนึงถงึ
จรรยาบรรณใน
การวจิยั 

 

  



 
 

หลกัสตูรการศกึษามหาบณัฑติ  สาขาวชิาคณติศาสตร ์(หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2562)  หน้า 181 
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หลกัสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25Y1) 
 
การพฒันา 
ผลการเรียนรู้
ด้านทกัษะ
การจดัการ
เรียนรู้ 

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
�.� แสดงความ
เชี&ยวชาญในการ
จดัการการ
เรยีนรูท้ี&ม ี
รปูแบบ
หลากหลาย  
�.� แสดงความ
เชี&ยวชาญในการ
จดัการเรยีนรู้
ดว้ยนวตักรรมที&
เหมาะสมกบั
ความแตกต่าง
ของผูเ้รยีน 
�.� แสดงความ
เชี&ยวชาญในการ
จดัการเรยีนรู้
อย่างบรูณาการ 

จดัใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูผ้่าน
ประสบการณ์
ตรง ไดแ้ก่ การ
จดัทาํแผนการ
เรยีนรู ้ การจดั
กจิกรรมการ
เรยีนการสอน 
การผลติสื&อ และ
การใชส้ื&อ  การ
วดัประเมนิผล  
การปฏบิตักิาร
สอนแบบจุลภาค 
(micro 
teaching)  การ
วจิยัในชั Gนเรยีน  
จดัใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูผ้่าน
ประสบการณ์
ตรงในดา้นการ
ปฏบิตังิานครใูน

ใหผู้ม้สี่วนร่วม
ทุกฝา่ย เช่น 
ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ครู
พี&เลีGยง ครปูระจาํ
ชั Gน เพื&อน 
อาจารยน์ิเทศก ์
ประเมนินิสติ ที&
เน้นการประเมนิ
ตามสภาพจรงิ 
ในเรื&องความ 
สามารถในการ
จดัการเรยีนรูท้ี&
หลากหลายและ
ความเป็นคร ู
ประเมนิผลงาน
นิสติ จาก บนัทกึ
การสอน
ประจาํวนั บนัทกึ
การนิเทศ บนัทกึ
การสงัเกตการ

 

ผลการเรียนรู้ 
กลยทุธ์การ

สอน 
วิธีการวดัและ

ประเมินผล 
1. วเิคราะห์
หลกัสตูร
คณติศาสตร ์ 
แนวการจดัการ
เรยีนรู ้ การวดั
และประเมนิผล
การเรยีนรู ้ การ
จดัทาํแผนการ
เรยีนรูแ้ละการทาํ
วจิยัในชั Gนเรยีน
ไดเ้ป็นอย่างด ี 
2. ประยุกต์
หลกัการและ
ทฤษฎทีี&สาํคญั
ไปใชใ้นการ
ออกแบบ
แผนการจดัการ
เรยีนรูแ้ละการทาํ
วจิยัไดอ้ย่าง
เหมาะสม 
 

1.จดักระบวนการ
เรยีนการสอนที&
เปิดโอกาสให้
นิสติไดว้เิคราะห์
หลกัสตูร
คณติศาสตร ์ 
การจดัการเรยีนรู ้ 
การวดัและ
ประเมนิ ผลการ
เรยีนรู ้ การ
จดัทาํแผนการ
เรยีนรูแ้ละการทาํ
วจิยัในชั Gนเรยีน 
โดยการตั Gง
ประเดน็อภปิราย 
พรอ้มทั Gง
ยกตวัอย่าง
ประสบการณ์ที&
ไดจ้ากการอบรม
ครคูณติศาสตร ์ 
การจดัค่าย

1.ประเมนิผลจาก
แนวคดิและความ
คดิเหน็ของนิสติ 
ขณะอภปิราย
เกี&ยวกบัหลกัสตูร
คณติศาสตร ์ 
การจดัการเรยีนรู ้ 
การวดัและ
ประเมนิ ผลการ
เรยีนรู ้ การ
จดัทาํแผนการ
เรยีนรูแ้ละการทาํ
วจิยัในชั Gนเรยีน  
โดยการสงัเกต
ของอาจารย์
ผูส้อน และการ
ประเมนิตนเอง
ของนิสติ 
2.ประเมนิผลจาก
การจดัทาํ
แผนการเรยีนรู ้

 
ไม่มี 
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สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
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สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 2557) 

หลกัสูตรการศึกษาดษุฎีบณัฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25Y1) 
สถานศกึษา  
การปฏบิตักิาร
สอนระหว่าง
เรยีนและใน
สถานศกึษา 
จดัใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูจ้ากผูม้ ี
ประสบการณ์ 
หรอืผูเ้ชี&ยวชาญ
ทางดา้นการสอน 
ผ่านการสงัเกต
การสอน การ
สมัภาษณ์ 
จดัใหผู้เ้รยีนได้
แลกเปลี&ยน
เรยีนรูจ้ากเพื&อน
ในสถาบนัและ
ต่างสถาบนั  
จดัใหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูจ้าก
ตน้แบบ เช่น 
ครผููส้อน ครู
ประจาํชั Gน ครู
ผูช้่วย ครพูี&เลีGยง 

สอนครพูี&เลีGยง
และเพื&อน  
แผนการจดัการ
เรยีนรู ้
กระบวนการ
ทาํงานวจิยัในชั Gน
เรยีน การทาํ
แฟ้มสะสมงาน 
สรุปผลการ
ปฏบิตักิารสอน
และฝึก
ประสบการณ์ 
รายงานผลการ
จดัการเรยีนรู้
และการ
ปฏบิตังิานใน
สถานศกึษา 
สงัเกตการสอน
ในชั Gนเรยีนและ
ประเมนิแบบ
บนัทกึหลงัการ
สอน โดยครพูี&
เลีGยง อาจารย์
นิเทศก ์ผูบ้รหิาร

คณติศาสตร ์ 
และการทาํวจิยั
ทางคณติศาสตร
ศกึษา  
2.จดักจิกรรมการ
เรยีนรูผ้่านการ
ฝึกปฏบิตัจิรงิ 
(learning by 
doing) โดยเปิด
โอกาสใหน้ิสติได้
มปีระสบการณ์
ในการจดัทาํ
แผนการเรยีนรู ้
การฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพีระหว่าง
เรยีนการปฎบิตัิ
การสอนและฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพี ตลอดจน
การทาํวจิยัในชั Gน
เรยีนใน
สถานศกึษา 

การฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพีระหว่าง
เรยีนการ
ปฏบิตักิารสอน
และฝึก
ประสบการณ์
วชิาชพี   การทาํ
วจิยัในชั Gนเรยีน
ในสถานศกึษา
โดยใหผู้ม้สี่วน
ร่วมทุกฝา่ย 
ไดแ้ก่ ผูบ้รหิาร
สถานศกึษา ครพูี&
เลีGยง ครปูระจาํ
ชั Gน เพื&อน 
อาจารยน์ิเทศ 
ร่วมประเมนินสิติ
ในดา้นการ
จดัการเรยีนรู ้
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สาขาวิชาคณิตศาสตร ์

(หลกัสูตรปรบัปรงุ พ.ศ. 25Y1) 
ครตูน้แบบ  ครู
แกนนํา หรอืครู
แห่งชาต ิ
   จดัใหเ้รยีนรู้
จาก
ประสบการณ์
ตรง เช่น กรณี
ตวัอย่างจาก
หอ้งเรยีน การ
สงัเกตการณ์
สอนแบบต่าง ๆ 
การสมัภาษณ์
หรอืสนทนากบัผู้
มปีระสบการณ์ 

สถานศกึษา และ
เพื&อนนสิติ  
ประเมนิงานวจิยั
ในชั Gนเรยีน  โดย
ครพูี&เลีGยง และ
อาจารยน์ิเทศก ์
ประเมนิการจดั
โครงการทาง
วชิาการของนสิติ 
ประเมนิจากการ
เขยีนอนุทนิดา้น
ทกัษะการจดัการ
เรยีนรูท้ี&ไดร้บั
ของนิสติ 

 

 

 
 
 


