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       สถานการณJหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่ใชBเปSนแนวทางการพัฒนาหลักสูตรคือแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห>งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีวิสัยทัศนJและเป]าหมายมุ>งสู>การเปลี่ยนผ>าน
ประเทศไทย จากประเทศที่มีรายไดBปานกลางไปสู>ประเทศที่มีรายไดBสูง มีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู>
ร>วมกันอย>างมีความสุขและนำไปสู>การบรรลุวิสัยทัศนJระยะยาว คือ มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
โดยกำหนดเป]าหมายการพัฒนาใหBหลุดพBนจากกับดักประเทศรายไดBปานกลางไปสู>ประเทศที่มีรายไดBสูง 
เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม>ต่ำกว>ารBอยละ 5 ต>อปc ผลผลิตเพ่ิมขึ้นไม>ต่ำกว>าเฉลี่ยรBอยละ 2.5 ต>อปc การลงทุนรวม
ขยายตัวไม>ต่ำกว>าค>าเฉลี่ยรBอยละ 8 ต>อปc และที่สำคัญทิศทางของแผนจะเนBนไปที่การพัฒนาศักยภาพของคน
ตามช>วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรBางสังคมสูงวัยอย>างมีคุณภาพ การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช>วงวัยใหB
สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูBใหBมีคุณภาพเท>าเทียม
และท่ัวถึง การพัฒนาสุขภาพโดยส>งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทยJ เพ่ือรองรับการเปSน
สังคมผูBสูงอายุ ท้ังยังมีกระแสการเปล่ียนแปลงท่ีสำคัญท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปล่ียนรวดเร็วและ
ซับซBอนมากย่ิงข้ึน  จึงจำเปSนตBองเตรียมความพรBอมใหBแก>คน  สังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศใหBสามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดBอย>างเหมาะสม  สามารถพัฒนาประเทศใหBกBาวต>อไป  เพ่ือ
ประโยชนJสุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงไดBกำหนดยุทธศาสตรJในการพัฒนาคนโดย
มุ>งพัฒนาคุณภาพคนไทยดBวยกระบวนการเรียนรูBที่เสริมสรBางวัฒนธรรมการเกื้อกูล  พัฒนาทักษะใหBมีการ
เรียนรูBต>อเนื่องตลอดชีวิต  ต>อยอดสู>การสรBางนวัตกรรมที่เกิดจากการฝkกฝนเปSนความคิดสรBางสรรคJ  ปลูกฝlง
การพรBอมรับฟlงความคิดเห็นจากผูBอ่ืน และจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซ่ือสัตยJ  มีระเบียบวินัย  พัฒนาตนดBวยการเรียนรูB
ในศาสตรJวิทยาการต>าง ๆ สอดคลBองกับแนวโนBมของการเปลี ่ยนแปลงและศักยภาพของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและการเตรียมความพรBอมสู>ประชาคมอาเซียน  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู>สังคมแห>งภูมิ
ปlญญาและการเรียนรูBในศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยุทธศาสตรJชาติยังไดBเนBน การศึกษาวิจัยเพื่อสรBางองคJความรูB 
และกระบวนการเรียนรูB เพื่อเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรJ การพัฒนาคุณภาพคนมุ>งไปสู>การพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมยุค 4.0   

       จากยุทธศาสตรJชาติ ดังกล>าว กระทรวงศึกษาธิการจึงไดBกำหนดประเด็นยุทธศาสตรJของ
กระทรวงในการพัฒนาคนใหBพรBอมรับการเปลี่ยนแปลงดBานต>าง ๆ  ซึ่งตBองเปSนผูBที่มีความรูB  ความสามารถใน
การคิดวิเคราะหJและแกBปlญหาต>าง ๆ  ไดBอย>างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญ คือ คุณภาพของการศึกษา  
โดยเฉพาะอย>างยิ่งคุณภาพการศึกษาวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยี  แต>จากผลการประเมินความรูBและทักษะ
วิทยาศาสตรJและคณิตศาสตรJของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากโครงการ PISA (Programme for 
International Student Assessment) พบว>า ผลการประเมินของเด็กไทยอยู>ในกลุ>มต่ำ คะแนนเฉลี่ยต่ำกว>า
ค>าเฉลี่ยของนานาชาติ การพัฒนาศักยภาพของครูผูBสอนคณิตศาสตรJเพื่อแกBปlญหาต>าง ๆ ดังกล>าว จึงควรมีการ
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พัฒนาหลักสูตรระดับมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ผลการศึกษาความตBองการมหาบัณฑิตหลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ดังนั้น จึงตBองมีหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรที่จะทำหนBาที่ใน
การเตรียมคนใหBพรBอมรับการเปล่ียนแปลงดังกล>าว 
     11.2 สถานการณ5หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

      ในยุคที่สังคมมีความซับซBอนและมีการเปลี่ยนแปลงอย>างรวดเร็ว  การเตรียมคนใหBมีความพรBอม
รับมือ และรองรับการเปลี่ยนแปลงเปSนสิ่งจำเปSน ความพรBอมท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลง คือ การพัฒนาคนใหB
มีคุณภาพ  มีความรูBความสามารถ โดยเฉพาะความรูBความสามารถเกี่ยวกับการคิดวิเคราะหJและแกBปlญหา  การ
สรBางสังคมแห>งการเรียนรูB เปSนหนBาที่ของทุกคน โดยมีครูเปSนบุคลากรหลักในการพัฒนาคุณภาพของคนใน
สังคม  
        การวางแผนพัฒนาหลักสูตรไดBพิจารณาถึงสถานการณJ หรือการพัฒนาทางสังคม และวัฒนธรรม
ในดBานสภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการพัฒนาดBานเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปSนไปอย>าง
รวดเร็ว เต็มไปดBวยขBอมูลข>าวสาร  ส>งผลต>อการดำเนินชีวิตของคนไทย โดยเฉพาะการติดต>อสื่อสาร จึงเกิดการ
เปลี่ยนแบบวัฒนธรรมขBามชาติเขBามามีบทบาทต>อการดำเนินชีวิตของคนไทยมากขึ้น จึงจำเปSนตBองมีหลักสูตร
และการเรียนการสอนที่ส>งเสริมใหBผูBสอนไดBนำปlญหาดBานสังคม และวัฒนธรรมเขBามาพิจารณาในการจัดการ
เรียนรูB 
12. ผลกระทบจาก ข?อ 11.1 และ 11.2 ตRอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข?องกับพันธกิจของสถาบัน 
      12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
                 จากผลกระทบดBานสภาพสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และนโยบายระดับชาติ การพัฒนา
หลักสูตรจึงตBองเนBนการพัฒนาบุคลากรที่จะตBองไปเปSนผูBสอน หรือผูBที่ปฏิบัติหนBาที่ในการสนับสนุนการเรียนรูB
ของผูBเรียน  ตลอดจนผูBที่สรBางสรรคJนวัตกรรมการเรียนรูBทางดBานคณิตศาสตรJ ใหBมีศักยภาพในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนรูBทางคณิตศาสตรJไดBอย>างมีคุณภาพ  มีการศึกษาวิจัยเพ่ือสรBางองคJความรูBเก่ียวกับ
การศึกษาคณิตศาสตรJ ท้ังดBานการจัดการเรียนรูB และการสนับสนุนการเรียนรูBคณิตศาสตรJ 
      12.2 ความเก่ียวข?องกับพันธกิจของสถาบัน 
                  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเปSนสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนBาที่ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ออกไปรับใชBสังคม  โดยมีอัตลักษณJสำคัญ คือ การผลิตครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที ่มีคุณภาพ  ซ่ึง
กระบวนการผลิตครูที่มีคุณภาพจะตBองเริ่มจากการกำหนดหลักสูตรที่ทันสมัยเหมาะสมกับเหตุการณJปlจจุบัน 
และสอดคลBองกับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  นโยบายการศึกษา และความตBองการของสังคม  ดังน้ัน 
คณะวิทยาศาสตรJและเทคโนโลยี  จึงไดBสรBางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาใหB
มีความทันสมัย  เพ่ือใชBผลิตมหาบัณฑิตใหBมีความรูBความสามารถในทางวิชาการและวิชาชีพทางการศึกษา  เปSน
ที่ตBองการของสังคมในประเทศ  มหาวิทยาลัยตBองสนับสนุนสรรพกำลังเชิงวิทยาการ  เพื่อสนับสนุนใหBผูBเรียนมี
ความพรBอมในการเรียนทุกดBาน เปSนหน>วยงานที ่เปSนผู Bนำเชิงวิชาการ ดBานการเรียนการสอน  อีกท้ัง
มหาวิทยาลัยต BองพัฒนาใหBม ีการแลกเปล่ียนเช ิงว ิชาการระหว>างคณาจารยJและผู B เร ียน  ระหว>าง
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สถาบันการศึกษาภายในประเทศและต>างประเทศ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาใหBเปSนสากล และสามารถ
แลกเปล่ียนบุคลากรกันไดBอย>างมีประสิทธิภาพ 
 
13. ความสัมพันธ5 (ถ?ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปVดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน  
      13.1 กลุRมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปVดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

  ไม>มี 
          13.2 รายวิชาท่ีเปVดสอนให?คณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 

   ไม>มี 
13.3 การบริหารจัดการ 

            13.3.1 มีคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร  จัดแผนการเรียนรูB  จัดตารางเรียนและตารางสอน  
โดยร>วมมือประสานกับคณะ อาจารยJผูBสอน ผูBทรงคุณวุฒิและนักศึกษา   

      13.3.2 มีการวางแผนการจัดการเรียนการสอน โดยเนBนการมีส>วนร>วมของอาจารยJและนักศึกษา 
      13.3.3 จัดหาวัสดุและครุภัณฑJการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียน     

การสอนอย>างมีคุณภาพ 
      13.3.4 มีการวางแผนและดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรมต>าง ๆ ร>วมกัน เพื่อใหBนักศึกษาไดBมี

โอกาสศึกษาดูงาน และร>วมประชุมเชิงวิชาการ 
      13.3.5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนอย>างเปSนระบบ 

       13.3.6 การเรียนการสอนทุกรายวิชาเนBนการสัมมนา อภิปราย วิเคราะหJ ปฏิบัติการ 
และการศึกษาเพ่ิมเติมตามอัธยาศัย มีอาจารยJท่ีปรึกษา ควบคุมดูแลอย>างใกลBชิด 

      13.3.7 การจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชา ใหBมีการเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายเสริม       
ความเขBมในเน้ือหาสาระวิชาใหBมีความรอบรูBมากย่ิงข้ึน 
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หมวดที ่2 ข+อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค5ของหลักสูตร   

ปรัชญา 
                     มุ>งผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีศักยภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรู Bด Bาน
คณิตศาสตรJและคณิตศาสตรศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูBคณิตศาสตรJไดBอย>างมี
ประสิทธิภาพ 

ความสำคัญ 
  คณิตศาสตรJเปSนวิชาที่มีความสำคัญต>อการพัฒนาศักยภาพของคน กระตุBนการคิด การ

แกBปlญหา และเกี่ยวขBองกับการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษยJคณิตศาสตรJสามารถนำมาใชBในการแกBปlญหา 
และเปSนพื้นฐานในการศึกษาวิทยาศาสตรJเทคโนโลยีและศาสตรJอื่น ๆ อีกหลายสาขา ปlจจุบันการจัดการศึกษา
ทุกระดับขาดแคลนครูสาขาวิชาคณิตศาสตรJ จำนวนมาก จากการสำรวจความตBองการครูจากผูBอำนวยการ
สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
พบว>า ในปc 2560 มีครูเกษียณอายุราชการท้ังส้ิน 19,962 คน ใน 11,326 โรงเรียน โดยคณะกรรมการขBาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดBอนุมัติอัตราเกษียณอายุราชการคืน 100% โดยอนุมัติมาตั้งแต>วันท่ี 
20 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยในจำนวนนี้จะบรรจุครูในโครงการส>งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรJ และคณิตศาสตรJ (กรุงเทพธุรกิจ, 25 กุมภาพันธJ 2561: HTTP://WWW.BANGKOKBIZNEWS.COM 

/NEWS/DETAIL/775071) 
   สำหรับสถานการณJของครูคณิตศาสตรJในปlจจุบัน  ประเทศไทยยังขาดแคลนครูและบุคลากร
ทางดBานคณิตศาสตรJ ที่มีความรูBความสามารถในการจัดการเรียนรูBคณิตศาสตรJที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ มี
ความรูB  ความสามารถ รูBทันกับการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงทางดBานเทคโนโลยี จึงจำเปSนตBองมี
หลักสูตรที่ตอบสนองความตBองการในการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางคณิตศาสตรJ  ใหBสามารถผลิต
มหาบัณฑิตที ่มีความรูB มีความสามารถในการจัดการเรียนรูB  พัฒนาการเรียนรู BและการวิจัยไดBอย>างมี
ประสิทธิภาพ  

เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรใหม> 

วัตถุประสงค5 
1. เพื่อใหBมหาบัณฑิตมีความรูBความเขBาใจในหลักการ และทฤษฎีทางคณิตศาสตรJ สามารถ

พัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนรูBคณิตศาสตรJไดBอย>างมีประสิทธิภาพ 
   2. เพื่อใหBมหาบัณฑิตมีทักษะในการคิดแกBปlญหา และใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษา
คBนควBาวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรูBคณิตศาสตรJ 

3. เพื่อใหBมหาบัณฑิตมีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ ใฝä
เรียนรูB มีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเอง อย>างต>อเน่ืองตลอดชีวิต 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ5 หลักฐาน/ตัวบRงช้ี 

1.สรBางหลักสูตรใหBมีมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห>งชาติและ
เกณฑJมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

1.พัฒนาหลักสูตรโดยยึดกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห>งชาติและเกณฑJมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
2. มีการติดตามประเมินผลการใชB
หลักสูตรอย>างต>อเน่ือง 

1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห>งชาติ พ.ศ.
2552 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑJ
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
2. รายงานผลการประเมินการใชB
หลักสูตรเม่ือดำเนินการบริหาร
หลักสูตรไปแลBวไม>นBอยกว>า 2 ปc 
3. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก 

2. พัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการหลักสูตรใหBมีประสิทธิภาพ 

1. วางแผน ติดตามและทบทวน 
การบริหารจัดการหลักสูตร 
2. ติดตามผลการจัดการเรียนการ
สอนของคณาจารยJในทุกรายวิชา 
3. จัดหาส่ิงอำนวยความสะดวกใน
การสอน 

1. รายงานการประชุมกรรมการ
ประจำหลักสูตร 
2. รายงานผลการทวนสอบแต>ละ
ภาคการศึกษา 

 3. พัฒนาอาจารยJประจำหลักสูตร 
ใหBไดBมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ/ 
ประชุมวิชาการ/สัมมนา ในเชิง 
วิชาการและวิชาชีพ เพ่ือใหBมี 
ความรูBในศาสตรJท่ีเก่ียวขBองกับ 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาและ 
นำความรูBไปผลิตเอกสาร ตำรา 
ประกอบการเรียนการสอน และ 
งานวิจัย 

1. อาจารยJเขBารับการอบรม  อย>าง
นBอยปcการศึกษาละ 1 คร้ัง 
2.  สน ับสน ุน/หาแหล >งท ุนใหB
อาจารยJผลิตเอกสาร ตำรา ทำงาน
วิจัยและบริการวิชาการเพื่อนำมา
ประยุกตJใชBในการเรียนการสอน 
 
 
 
 

1. รายงานผลการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการ/
สัมมนาท่ีเก่ียวขBองกับสาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา 
2. จำนวนเอกสาร ตำรา งานวิจัย
ท่ีเก่ียวขBองกับสาขาวิชาคณิต
ศาสตรศึกษา 
3. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ใน
การใหBบริการทางวิชาการ แก>
บุคลากรทางคณิตศาสตรศึกษา 
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แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ5 หลักฐาน/ตัวบRงช้ี 

4. พัฒนาทักษะการเรียนรูB การทำ
วิทยานิพนธJและการเผยแพร>
ผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติใหBแก>นักศึกษา 
 

1. จัดกิจกรรม/โครงการ พัฒนา
ศักยภาพการทำวิทยานิพนธJใหBแก>
นักศึกษา 
2. สนับสนุน/หาแหล>งทุน ใหB
นักศึกษาไดBรับทุนวิจัย ผลิต
งานวิจัยและเผยแพร>ผลงานวิจัย
ในระดับชาติและนานาชาติ 

1. รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาศักยภาพการทำวิทยานิพนธJ 
ทักษะการเรียนรูBในศตวรรษท่ี 21 
2. รายงาน/หลักฐานการเผยแพร>
ผลงานวิจัย 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร+างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  
   ระบบทวิภาค โดย 1 ปcการศึกษาแบ>งออกเปSน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม>นBอยกว>า 15 สัปดาหJ 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร?อน  
 มี (ภาคการศึกษาฤดูรBอนจัดการเรียนการสอน 8 สัปดาหJ)   

2. การดำเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน-เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1      เดือนมิถุนายน - ตุลาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2      เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธJ 

   ภาคการศึกษาฤดูรBอน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 
2.2 คุณสมบัติของผู?เข?าศึกษา 
 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรJ ศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรJ  การศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรJ  วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรJ หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธJหรือเก่ียวขBองกับสาขาวิชาคณิตศาสตรJ ตามความ
เห็นชอบของคณะกรรมการผูBรับผิดชอบหลักสูตร 

2. มีคุณสมบัติตามประกาศ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เร่ือง หลักเกณฑJและ
คุณสมบัติของผูBสมัครเขBารับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

2.3 ป̀ญหาของนักศึกษาแรกเข?า 

    1. มีทักษะความรูBดBานภาษาต>างประเทศท่ีตBองไดBรับการพัฒนา 
    2. มีทักษะความรูBพ้ืนฐานดBานการวิจัยท่ีตBองไดBรับการพัฒนา 
    3. มีทักษะการปรับตัวในการเรียนระดับท่ีสูงข้ึนท่ีตBองไดBรับการพัฒนา 

   4. มีประสบการณJเก่ียวกับการร>วมกิจกรรมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติท่ีตBองไดBรับ
การพัฒนา 
2.4 กลยุทธ5ในการดำเนินการเพ่ือแก?ไขป̀ญหา/ข?อจำกัดของนักศึกษาในข?อ 2.3 

1. จัดกิจกรรมเสริมเพ่ือเตรียมความรูBพ้ืนฐานก>อนการเรียน 
2. จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม> แนะนำการวางเป]าหมายการเรียน การแบ>งเวลา และ

เทคนิคการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา  
3. มอบหมายหนBาท่ีการใหBคำปรึกษาแก>อาจารยJทุกคน ใหBทำหนBาท่ีใหBคำแนะนำแก>นักศึกษา 
4. จัดกิจกรรมเสริมความรูBเก่ียวกับการทำวิจัย และเทคนิคการสอน 
5. นำนักศึกษาเขBาร>วมกิจกรรมทางวิชาการท้ังระดับชาติ และนานาชาติ 
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                    3.1.3.2 หมวดวิชาสัมพันธ5                                                 6      หนRวยกิต       
    รหัสวิชา                              ช่ือวิชา                                                จำนวนหนRวยกิต 

    4097201     ปรัชญากับการพัฒนาการศึกษา                           3(3-0-6) 
Philosophy and Educational Development   

    4097202     วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา               3(2-2-5) 
Educational Research Methodology  
3.1.3.3 หมวดวิชาบังคับ       15      หนRวยกิต 

    รหัสวิชา                               ช่ือวิชา                                               จำนวนหนRวยกิต 
    4097301     พีชคณิตสำหรับครู                 3(3-0-6) 
                     Algebra for Teachers 
    4097302      การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูBคณิตศาสตรJ            3(2-2-5) 
                     Curriculum and Pedagogical Learning Management  

Process in Mathematics 
    4097303     การวิเคราะหJเชิงคณิตศาสตรJสำหรับครู               3(3-0-6) 

Mathematical Analysis for Teachers 
    4097304      นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูBคณิตศาสตรJ             3(2-2-5) 
   Innovation and Technology for Mathematics Learning 

Management 
     4097305    เรขาคณิตสำหรับครู                 3(3-0-6) 
       Geometry for Teachers 

3.1.3.4 วิชาเลือก          
          - แผน ก แบบ ก 2 เลือกเรียนไม>นBอยกว>า            6          หน>วยกิต 
          - แผน ข             เลือกเรียนไม>นBอยกว>า          12          หน>วยกิต 

    รหัสวิชา                               ช่ือวิชา                                               จำนวนหนRวยกิต 
    4097401     สัมมนาการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา               3(2-2-5) 

Seminar on Research in Mathematics Education 
    4097402     การแกBปlญหาและการพัฒนาการจัดการเรียนรูBคณิตศาสตรJ                      3(2-2-5) 

Problem Solving and Development of Mathematics  
Learning Management  

    4097403     คณิตศาสตรJประยุกตJ                 3(3-0-6) 
Applied Mathematics 

    4097404     การจัดการเรียนรูBโครงงานคณิตศาสตรJ               3(2-2-5) 
Mathematics Projects Learning Management 
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    4097405      แนวโนBมการจัดการเรียนรูBคณิตศาสตรJ               3(2-2-5) 
  Trends in Mathematics Learning Management 
    4097406      พีชคณิตนามธรรม                 3(3-0-6) 
  Abstract Algebra 
    4097407     ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรJ                 3(3-0-6) 
  Mathematical Modelling 
    4097408     เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด         3(3-0-6) 
                     Non Euclidean Geometry 
    4097409     วิยุตคณิตสำหรับครู                                                           3(3-0-6) 
                     Discrete Mathematics for Teachers 
    4097410     การจัดค>ายคณิตศาสตรJ                                                       3(2-2-5) 
                    Organization of  Mathematics Camp                                               
    4097411    ทฤษฎีกราฟ                                                                                 3(3-0-6) 
                    Graph Theory 
    4097412    ทอพอโลยี                                                                                    3(3-0-6) 
             Topology 
    4097413    การวิเคราะหJเชิงฟlงกJชัน                                                    3(3-0-6) 

         Functional Analysis 
    4097414   ทฤษฎีจดุตรึงและการประยุกตJ                                                   3(3-0-6)                  
                   Fixed Point Theory and Applications 
    4097415     สถิติเชิงคณิตศาสตรJ  3(3-0-6) 
                    Mathematical Statistics 
    4097416     สถิติเพ่ือการวิจัย                                                         3(3-0-6) 
                    Statistics for Research 
                   3.1.3.5 หมวดวิชาวิทยานิพนธ5  

          - แผน ก แบบ ก 2                                                         12 หน>วยกิต 
    รหัสวิชา                               ช่ือวิชา                                               จำนวนหนRวยกิต 
    4097598     วิทยานิพนธJ 1                                                                        6 หน>วยกิต 
                    Thesis 1 
    4097599     วิทยานิพนธJ 2                                                                 6 หน>วยกิต 
                    Thesis 2 

3.1.3.6 หมวดวิชาการค?นคว?าอิสระ 
          - แผน ข          6 หน>วยกิต 
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    รหัสวิชา                               ช่ือวิชา                                                จำนวนหนRวยกิต 
    4097699     การคBนควBาอิสระ                                                                         6 หน>วยกิต 
                     Independent Studies 

 
รหัสวิชา 

 ความหมายเลขประจำวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
ประกอบดBวย 7 หลัก มีความหมายดังน้ี 

 เลขลำดับท่ี 1-3 (409)  หมายถึง  สาขาวิชาคณิตศาสตรJ 
 เลขลำดับท่ี 4    (7)     หมายถึง  รายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาโท 
        เลขลำดับท่ี 5            หมายถึง  กลุ>มวิชาในหมวดวิชาระดับปริญญาโท ดังต>อไปน้ี 
       เลข  1     หมายถึง  กลุ>มวิชาในหมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 
       เลข  2     หมายถึง  กลุ>มวิชาในหมวดวิชาสัมพันธJ 
       เลข  3     หมายถึง  กลุ>มวิชาในหมวดวิชาบังคับ 
       เลข  4     หมายถึง  กลุ>มวิชาในหมวดวิชาเลือก 
       เลข  5     หมายถึง  กลุ>มวิชาในหมวดวิชาวิทยานิพนธJ 
       เลข  6     หมายถึง  กลุ>มวิชาในหมวดวิชาการคBนควBาอิสระ 
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3.1.4 แผนการศึกษา 
                  แผน ก แบบ ก 2 
 

ช้ันปeท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา/กลุRมวิชา (หนRวยกิต) ช่ือวิชา หนRวยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ5 (6) 4097201 ปรัชญากับการพัฒนาการศึกษา 
             Philosophy and Educational    
             Development   

3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ (15) 
 

4097301 พีชคณิตสำหรับครู                         
             Algebra for Teachers  
4097302 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ 
             จัดการเรียนรูBคณิตศาสตรJ             
             Curriculum and Pedagogical  
             Learning Management  
             Process in Mathematics 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (6) 4097102 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา*                      
             English for Graduated Students 

3(3-0-6) 

รวม 9 
 
* นักศึกษาต?องลงทะเบียนเรียนโดยไมRนับหนRวยกิต         
 

ช้ันปeท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา/กลุRมวิชา (หนRวยกิต) ช่ือวิชา หนRวยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ5 (6) 4097202 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  
   Educational Research Methodology  

3(2-2-5) 

หมวดวิชาบังคับ (15) 
 

4097303 การวิเคราะหJเชิงคณิตศาสตรJสำหรับครู 
   Mathematical Analysis for Teachers 

4097304 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการ 
              เรียนรูBคณิตศาสตรJ  
     Innovation and Technology for      
              Mathematics Learning Management 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือก (6) xxxxxxx  วิชาท่ี 1 3(x-x-x) 
รวม 12 
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    ช้ันปeท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูร?อน 
หมวดวิชา/กลุRมวิชา (หนRวยกิต) ช่ือวิชา หนRวยกิต 

หมวดวิชาบังคับ (15) 
 

4097305   เรขาคณิตสำหรับครู             
              Geometry for Teachers 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (6) 4097101 หัวขBอพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา*  
             Special Topics in Mathematics   
             Education 

3(2-2-5) 

รวม 3 
 
* นักศึกษาต?องลงทะเบียนเรียนโดยไมRนับหนRวยกิต         
 

ช้ันปeท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา/กลุRมวิชา (หนRวยกิต) ช่ือวิชา หนRวยกิต 

หมวดวิชาเลือก (6) xxxxxxx  วิชาท่ี 2 3(x-x-x) 
หมวดวิชาวิทยานิพนธ5 (12) 4097598 วิทยานิพนธJ 1 

             Thesis 1 
6 

รวม 9 
 
* นักศึกษาต?องลงทะเบียนเรียนโดยไมRนับหนRวยกิต         
 

ช้ันปeท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา/กลุRมวิชา (หนRวยกิต) ช่ือวิชา หนRวยกิต 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ5 (12) 4097598 วิทยานิพนธJ 2 
             Thesis 2 

6 

รวม 6 
 
รวมตลอดหลักสูตร                                                        39              หนRวยกิต 
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                  แผน ข 
ช้ันปeท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา/กลุRมวิชา (หนRวยกิต) ช่ือวิชา หนRวยกิต 
หมวดวิชาสัมพันธ5 (6) 4097201 ปรัชญากับการพัฒนาการศึกษา 

             Philosophy and Educational    
             Development   

3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ (15) 
 

4097301 พีชคณิตสำหรับครู                         
             Algebra for Teachers  
4097302 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ 
             จัดการเรียนรูBคณิตศาสตรJ             
             Curriculum and Pedagogical  
             Learning Management  
             Process in Mathematics 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (6) 4097102 ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา*                      
             English for Graduated Students 

3(3-0-6) 

รวม 9 
 

* นักศึกษาต?องลงทะเบียนเรียนโดยไมRนับหนRวยกิต      
 

ช้ันปeท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา/กลุRมวิชา (หนRวยกิต) ช่ือวิชา หนRวยกิต 

หมวดวิชาสัมพันธ5 (6) 4097202 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  
   Educational Research Methodology  

3(2-2-5) 

หมวดวิชาบังคับ (15) 
 

4097303 การวิเคราะหJเชิงคณิตศาสตรJสำหรับครู 
   Mathematical Analysis for Teachers 

4097305 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการ 
              เรียนรูBคณิตศาสตรJ  
     Innovation and Technology for      
              Mathematics Learning Management 

3(3-0-6) 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือก (6) xxxxxxx  วิชาท่ี 1 3(x-x-x) 
รวม 12 
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    ช้ันปeท่ี 1 ภาคการศึกษาฤดูร?อน 
หมวดวิชา/กลุRมวิชา (หนRวยกิต) ช่ือวิชา หนRวยกิต 

หมวดวิชาบังคับ (15) 
 

4097305   เรขาคณิตสำหรับครู             
              Geometry for Teachers 

3(3-0-6) 
 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (6) 4097101 หัวขBอพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา*  
             Special Topics in Mathematics   
             Education 

3(2-2-5) 

รวม 3 
 
* นักศึกษาต?องลงทะเบียนเรียนโดยไมRนับหนRวยกิต 
 

ช้ันปeท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
หมวดวิชา/กลุRมวิชา (หนRวยกิต) ช่ือวิชา หนRวยกิต 

หมวดวิชาเลือก (12) 
 

xxxxxxx วิชาท่ี 2 
xxxxxxx วิชาท่ี 3 
xxxxxxx วิชาท่ี 4 

3(x-x-x) 
3(x-x-x) 
3(x-x-x) 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (6) 4097101 หัวขBอพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา*  
             Special Topics in Mathematics   
             Education 

3(2-2-5) 

รวม 9 
 
* นักศึกษาต?องลงทะเบียนเรียนโดยไมRนับหนRวยกิต      
 

ช้ันปeท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
หมวดวิชา/กลุRมวิชา (หนRวยกิต) ช่ือวิชา หนRวยกิต 

หมวดวิชาการค?นคว?าอิสระ (6) การคBนควBาอิสระ 6 
รวม 6 

 
รวมตลอดหลักสูตร                                                        39              หนRวยกิต 
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ลำดับ ช่ือ - สกุล 
คุณวุฒิ / สาขาวิชา 

 
ตำแหนRง
วิชาการ 

ภาระการสอน  
ช่ัวโมง / สัปดาห5 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

25
69

 

3 
 
 
 
 

นายอนันตชัย  
แปดเจริญ 
1251000008xxx 
 

ปร.ด. (คณิตศาสตรJ
ประยุกตJ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลBาธนบุรี, 2562 
วท.ม. (คณิตศาสตรJ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553 
วท.บ. (คณิตศาสตรJ)                   
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551 

อาจารยJ 12 12 12 12 12 

4 
 

นายพีรเชษฐJ  
บุญพัชรเจริญ 
3219900132xxx 

ปร.ด. (คณิตศาสตรJ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2558 
วท.ม. (คณิตศาสตรJ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา, 2549 
วท.บ. (คณิตศาสตรJ)                   
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรJ, 
2546 

ผูBช>วย
ศาสตราจารยJ 
 (คณิตศาสตรJ) 

12 12 12 12 12 

 
3.2.2  อาจารย5ประจำ 
 

ลำดับ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ  ตำแหนRงวิชาการ 

1 
 

นายนาคนิมิตร  
อรรคศรีวร 
3480500370xxx 

ปร.ด. (คณิตศาสตรJ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตรJ) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรJ  
ค.บ. (คณิตศาสตรJ) เกียรตินิยม                                    
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา  
 
 
 
 

ผูBช>วยศาสตราจารยJ 
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ลำดับ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ  ตำแหนRงวิชาการ 

2 
 

นางสาวดวงกมล  
กิจควร 
1251200013xxx 
 

ปร.ด. (คณิตศาสตรJประยุกตJ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี  
วท.ม. (คณิตศาสตรJ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
ค.บ. (คณิตศาสตรJ) เกียรตินิยมอันดับ 1                                     
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

ผูBช>วยศาสตราจารยJ 
 

3 
 
 
 
 

นายอนันตชัย  
แปดเจริญ 
1251000008xxx 
 

ปร.ด. (คณิตศาสตรJประยุกตJ) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลBาธนบุรี  
วท.ม. (คณิตศาสตรJ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
วท.บ. (คณิตศาสตรJ)                    
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 อาจารยJ 
 

4 
 

นายพีรเชษฐJ  
บุญพัชรเจริญ 
3219900132xxx 

ปร.ด. (คณิตศาสตรJ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
วท.ม. (คณิตศาสตรJ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา  
วท.บ. (คณิตศาสตรJ)                    
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรJ  

ผูBช>วยศาสตราจารยJ 
 

3.2.3  อาจารย5พิเศษ 
 

ลำดับ ช่ือ - สกุล คุณวุฒิ  ตำแหนRงวิชาการ 

1 
 

นายกฤษณะ  
โสขุมา 
3720200043xxx 

ปร.ด. (คณิตศาสตรJ) 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตรJ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.บ. (คณิตศาสตรJ)                    
สถาบันราชภัฏนครปฐม 

ผูBช>วยศาสตราจารยJ 
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4. องค5ประกอบเก่ียวกับประสบการณ5ภาคสนาม (การฝmกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
    ไม>มี 

 

 

5. ข?อกำหนดเก่ียวกับการวิทยานิพนธ5 
    5.1 คำอธิบายโดยยRอ  
         การทาวิจัยวิทยานิพนธJแผน ก แบบ ก 2 ในสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ผูBวิจัยไดB ทำการศึกษาคBนควBา
เพ่ือเขBาใจกระบวนการทำวิจัยและทำการวิจัยเพ่ือพัฒนาทางดBานคณิตศาสตรศึกษา ส>วนการคBนควBาวิจัยอิสระ
ทางคณิตศาสตรJ แผน ข ผูBวิจัยไดBทำการทดลองคBนควBาเพื่อเขBาใจกระบวนการ ทำวิจัยท่ีแทBจริงและสามารถ
นำไปประยุกตJใชB 
    5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู?  
         ผลงานวิทยานิพนธJของนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ตBองไดBรับการตีพิมพJ  หรืออย>างนBอยตBองดำเนินการใหB 
ผลงานหรือส>วนหนึ่งของผลงานไดBรับการยอมรับโดยตีพิมพJในวารสารหรือสิ่งพิมพJทางวิขาการที่มีมาตรฐานตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนดและมีกรรมการภายนอกร>วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก>อนการตีพิมพJหรือเสนอต>อที่ประชุม
วิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ในลักษณะท่ีเปSนฉบับเต็ม (Full Paper) 
    5.3 ชRวงเวลา  

    แผน ก แบบ ก 2 เร่ิมทำวิทยานิพนธJ ต้ังแต>ปcการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 
    แผน ข เร่ิมทำการคBนควBาอิสระ ต้ังแต>ปcการศึกษาท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

    5.4 จำนวนหนRวยกิต 
    วิทยานิพนธJ                                                    12  หน>วยกิต  
    การคBนควBาอิสระ                                                6  หน>วยกิต 

    5.5 การเตรียมการ  
           5.5.1 มีคู>มือการจัดทำวิทยานิพนธJที่สรBางความรูB ความเขBาใจ และความมั่นใจในการดำเนินการจัดทำ
วิทยานิพนธJใหBประสบผลสำเร็จอย>างมีคุณภาพ 
          5.5.2 มีคณะกรรมการที ่ปรึกษาวิทยานิพนธJที ่ม ีค ุณสมบัติตามเกณฑJที ่กำหนด ประกอบดBวย
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธJของนักศึกษาแต>ละคนตBองมีกรรมการที่ปรึกษา      ไม>นBอยกว>า 2 คน  
ประกอบดBวยกรรมการที่ปรึกษาหลัก 1 คน และกรรมการที่ปรึกษาร>วม 1 คน หากจำเปSนตBองมีมากกว>า 2 คน 
ใหBเสนอกรรมการที่ปรึกษาร>วมไดBอีก 1 คน กรรมการที่ปรึกษาหลัก และกรรมการที่ปรึกษาร>วม ตBองมี
คุณสมบัติเปSนไปตามเกณฑJมาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
           5.5.3 การลงทะเบียนวิทยานิพนธJ 
   สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาไดBกำหนดการลงทะเบียนวิทยานิพนธJไวBจำนวน 2 ข้ันตอน 
      ข้ันตอนท่ี 1 (6 หน>วยกิต) ครอบคลุมถึงการจัดทำโครงสรBาง และรูปแบบวิทยานิพนธJ  
การเขียนและการเสนอโครงการวิทยานิพนธJ  การวิเคราะหJวรรณกรรมที่เกี่ยวขBองกับเรื่องที่จะทำวิทยานิพนธJ  
การเสนอระเบียบวิธีการวิจัย  การสรBางเคร่ืองมือ 
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   ขั้นตอนที่ 2 (6 หน>วยกิต) เปSนการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือที่จะใชBสำหรับทำ
วิทยานิพนธJ การดำเนินงานรวบรวมและวิเคราะหJขBอมูล ตลอดจนการนำเสนอขBอมูล สำหรับเขียนวิทยานิพนธJ
ต>ออาจารยJที่ปรึกษาวิทยานิพนธJ เขียนวิทยานิพนธJตามขBอมูลที่ไดBรวบรวมมาและวิเคราะหJ การนำวิทยานิพนธJ
เสนอต>ออาจารยJที ่ปรึกษาวิทยานิพนธJก>อนนำเสนอต>อกรรมการสอบวิทยานิพนธJ และการสอบป]องกัน
วิทยานิพนธJ ตลอดจนการปรับปรุงแกBไขวิทยานิพนธJภายหลังการสอบป]องกันวิทยานิพนธJ และส>งเล>ม
วิทยานิพนธJฉบับสมบูรณJ 
    5.6 กระบวนการประเมินผล 
         5.6.1 การสอบเคBาโครงวิทยานิพนธJ 
          5.6.2 สอบผ>านความรูBภาษาต>างประเทศตามประกาศมหาวิทยาลัย 
          5.6.3 การสอบปากเปล>าวิทยานิพนธJสำหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 
   5.6.4 สอบประมวลความรู Bผ>านสำหรับนักศึกษา แผน ข ที ่เรียนตามแผนการศึกษาซึ ่งไม>ตBองทำ
วิทยานิพนธJแต>ทำการคBนควBาอิสระ 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู+ กลยุทธKการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ5หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถดBานการวิจัย - จ ัดก ิจกรรมโครงการส ัมมนาพ ัฒนาเค B า โครง
วิทยานิพนธJกระบวนการทำวิจัย และทำวิจัยร>วมกับ
อาจารยJ 

2. ความสามารถดBานเทคโนโลยีสารสนเทศ        
   เพ่ือการจัดการเรียนรูBคณิตศาสตรJ 

- จัดกิจกรรมโครงการสัมมนาการจัดทำสื่อเทคโนโลยี 
เพื่อการเรียนรูBคณิตศาสตรJ และจัดกิจกรรมฝkกทักษะ
การใชBเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อการจัดการเรียนรูB
คณิตศาสตรJ 

3. มีจิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรมและ 
   จรรยาบรรณวิชาชีพ 

- จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนJและบริการวิชาการ     
แก>สังคมของผูBเรียน เช>น จัดกิจกรรมค>ายวิชาการ 
ทางคณิตศาสตรJ สำหรับโรงเรียนท่ีขาดโอกาส 

 

2. การพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู?ในแตRละด?าน 
   2.1 คุณธรรมจริยธรรม 
        2.1.1 ผลการเรียนรู?ด?านคุณธรรมจริยธรรม 
            1. นำความรูBทางคณิตศาสตรJ ไปแกBปlญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอย>างถูกตBอง โดคำนึงถึง 
คุณธรรม และจริยธรรม 

    2. มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ 
    3. เปSนแบบอย>างท่ีด>ีดBานคุณธรรม จริยธรรม 

       2.1.2 กลยุทธ5การสอนท่ีใช?พัฒนาการเรียนรู?ด?านคุณธรรมจริยธรรม 
               1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีผูBเรียนมีส>วนร>วมเนBนการเรียนรูB                  
จากสถานการณJจริง บทบาทสมมติ และกรณีตัวอย>างท่ีครอบคลุมประเด็น และปlญหาดBานคุณธรรมและ
จริยธรรมในวิชาชีพ  

     2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาท่ีผูBเรียนมีส>วนร>วมเนBนการเรียนรูBจากสถานการJจริง  
บทบาทสมมติ และกรณีตัวอย>างท่ีครอบคลุมประเด็น และปlญหาดBานคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต 
        2.1.3 กลยุทธ5การประเมินผลการเรียนรู?ด?านคุณธรรมจริยธรรม 
                1. ประเมินระหว>างเรียนโดยผูBเรียนประเมินตนเอง ประเมินโดยกลุ>มเพื่อนผูBใชBบริการ และชุมชน
โดยใชBวิธีการประเมินที่หลากหลายทั้ง การสัมภาษณJ การสังเกต ใชBแบบสอบถาม สนทนากลุ>ม แบบบันทึก 
แบบประเมิน และแบบวัดท่ีเก่ียวขBอง 
                2. ประเมินภายหลังจากสำเร็จการศึกษาแลBว โดยใหBมหาบัณฑิตประเมินตนเอง ประเมิน
จากผูBใชBมหาบัณฑิต โดยใชBแบบสอบถามสัมภาษณJ และสนทนากลุ>ม 
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2.2 ความรู? 
     2.2.1  ผลการเรียนรู?ด?านความรู? 

                        1. มีความรูBความเขBาใจในหลักการทฤษฎี ทางคณิตศาสตรศึกษา ตลอดจนมีทักษะปฏิบัติ 
                        2. มีความสามารถในการวิจัย และการปฏิบัติทางคณิตศาสตรJ 

   3. เขBาใจและตระหนักในกฎหมายท่ีเก่ียวขBองกับวิชาชีพทางคณิตศาสตรJ 
    2.2.2  กลยุทธ5การสอนท่ีใช?พัฒนาการเรียนรู?ด?านความรู? 

                       1. เนBนการสอนโดยใหBผูBเรียนมีการเรียนรูBดBวยตนเอง และการเรียนรูBแบบมีส>วนร>วม การใชB
ปlญหาเปSนฐานการเรียนรูB  
     2. เรียนรูBจากสถานการณJจริงทั้งการเรียนรูBในชั้นเรียน แหล>งฝkกและชุมชนโดยใชBกลวิธีสอน
ที่หลากหลาย ทั้งการบรรยายร>วมกับการอภิปราย การคBนควBา การวิเคราะหJ และทำกรณีศึกษา ตลอดจนการ
นำเสนอประเด็นท่ีผูBเรียนสนใจ เพ่ือการเรียนรูBร>วมกันของกลุ>ม 

     2.2.3 กลยุทธ5การประเมินผลการเรียนรู?ด?านความรู? 
                          1. สอบกลางภาคและปลายภาค 

   2. รายงานการศึกษา 
              3. การนำเสนองานหนBาช้ันเรียน 

        4. การอภิปรายกลุ>มและสัมมนา 
   5. การนำเสนอเคBาโครงวิทยานิพนธJ (แผน ก แบบ ก 2) 
   6. การสอบประมวลความรูB (แผน ข) 

2.3 ทักษะทางป̀ญญา 
     2.3.1 ผลการเรียนรู?ด?านทักษะทางป̀ญญา 

   1. มีความคิดริเร่ิมในการใชBความรูBทางคณิตศาสตรศึกษา เพ่ือจัดการสถานการณJหรือ 
ประเด็นปlญหาใหม>ทางวิชาการและวิชาชีพ 

   2. สามารถใชBความรูBและผลงานวิจัยทางคณิตศาสตรJเพ่ือพัฒนาความคิดใหม>และบูรณาการ
ความรูBอย>างสรBางสรรคJ 

   3. สามารถวางแผนและดำเนินการวิจัยทางวิชาการไดBดBวยตนเอง   
     2.3.2 กลยุทธ5การสอนท่ีใช?ในการพัฒนาการเรียนรู?ด?านทักษะทางป̀ญญา 

                   การสอนที่ เนBนใหBผูB เ รี ยนไดBฝk กทักษะการคิด และการแกBปlญหาทั้งระดับบุคคล
และกลุ>ม โดยใชBวิธีการสอนที่หลากหลาย เช>น การอภิปรายกลุ>ม การสะทBอนความคิด การทำกรณีศึกษา การ
จัดทำโครงการและการใชBเกม เปSนตBน 

     2.3.3 กลยุทธ5การประเมินผลการเรียนรู?ด?านทักษะทางป̀ญญา 
                       1. ประเมินตามลำดับข้ันตอนในหลักการวิจัย การสอบวัดความสามารถในการคิดแกBไข
ปlญหาทางคณิตศาสตรJ 

  2. อภิปรายหนBาช้ันเรียนหรือรายงานจากกรณีศึกษา 
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  3. การสอบปากเปล>าภาคนิพนธJหรือวิทยานิพนธJ         
2.4 ทักษะความสัมพันธ5ระหวRางบุคคลและความรับผิดชอบ 
     2.4.1 ผลการเรียนรู?ด?านทักษะความสัมพันธ5ระหวRางบุคคลและความรับผิดชอบ 

   1. มีมนุษยสัมพันธJท่ีดี กับกลุ>มคนหลากหลายท้ังในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน 
ท่ัวไป 

   2. สามารถใชBความรูBในศาสตรJมาช้ีนำสังคม ในประเด็นท่ีเหมาะสมและเปSนผูBริเร่ิมแสดง 
ประเด็นในการแกBไขสถานการณJท้ังส>วนตัวและส>วนรวม 

   3. มีความรับผิดชอบต>อการพัฒนาการเรียนรูBท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย>างต>อเน่ือง 
     2.4.2 กลยุทธ5การสอนท่ีใช?ในการพัฒนาการเรียนรู?ด?านทักษะความสัมพันธ5ระหวRางบุคคลและ 

ความรับผิดชอบ 
   1. กลยุทธJการสอนท่ีเนBนการมีปฏิสัมพันธJระหว>างผูBเรียนกับผูBเรียน และผูBเรียนกับผูBสอน 
   2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีการทำงานเปSนทีม เ พ่ือส>งเสริมการแสดง 

บทบาทของการเปSนผูBนำและผูBตาม 
     2.4.3 กลยุทธ5การประเมินผลการเรียนรู?ด?านทักษะความสัมพันธ5ระหวRางบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 
   1. การประเมินผูBเรียนในการแสดงบทบาทของการเปSนผูBนำและผูBตาม ในสถานการณJการ 

เรียนรูBตามวัตถุประสงคJ 
   2. การประเมินทักษะท่ีแสดงออกถึงภาวะผูBนำตามสถานการณJการเรียนรูBท่ีหลากหลาย 
   3. การประเมินความสามารถในการทำงานร>วมกับกลุ>มเพ่ือน และทีมงานอย>างมี 

ประสิทธิภาพและสรBางสรรคJ 
   4. การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบ ในการเรียนรูBตาม 

ประสบการณJการเรียนรูB และความสนใจในการพัฒนาตนเอง ในดBานวิชาชีพอย>างต>อเน่ือง 
2.5 ทักษะการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช?เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.5.1 ผลการเรียนรู?ด?านทักษะในการวิเคราะห5เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช?เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
   1. มีทักษะการคัดกรองขBอมูลทางคณิตศาสตรJและสถิติเพื่อนำมาใชBในการศึกษาคBนควBา

ปlญหา สรุปปlญหาและเสนอแนะแกBไขปlญหาในดBานต>าง ๆ 
   2. มีทักษะการสื่อสารอย>างมีประสิทธิภาพไดBอย>างเหมาะสมกับกลุ>มบุคคลต>าง ๆ ท้ัง
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไดBอย>างมีประสิทธิภาพ 

     3. มีทักษะการนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบท่ีเปSนทางการและไม>เปSนทางการผ>านส่ิง
ตีพิมพJทางวิชาการและวิชาชีพ รวมท้ังวิทยานิพนธJหรือการคBนควBาอิสระท่ีสำคัญ 
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   2.5.2 กลยุทธ5การสอนท่ีใช?ในการพัฒนาการเรียนรู?ด?านทักษะการวิเคราะห5เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช?เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          1.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนBนใหBผูBเรียนไดBฝkกทักษะการสื่อสารระหว>าง
บุคคลท้ังการพูดการฟlงและการเขียนในกลุ>มผูBเรียน ระหว>างผูBเรียนและผูBสอน และบุคคลท่ีเก่ียวขBองใน
สถานการณJท่ีหลากหลาย 

2. การจัดประสบการณJการเรียนรูBที ่ส>งเสริมใหBผู BเรียนไดBเลือกและใชBเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบและวิธีการ 

3. การจัดประสบการณJการเรียนรูBที่ส>งเสริมใหBผูBเรียนไดBใชBความสามารถในการเลือก
สารสนเทศและฝkกทักษะการนำเสนอขBอสนเทศดBวยวิธีการท่ีหลากหลายเหมาะสมกับผูBฟlงและเน้ือหาท่ีนำเสนอ 
   4. การจัดประสบการณJใหBนักศึกษานำเสนอผลงานวิจัยท้ังดBวยวาจา และแผนภาพ 

   2.5.3 กลยุทธ5การประเมินผลลัพธ5การเรียนรู?ด?านทักษะการวิเคราะห5เชิงตัวเลข 
การส่ือสารและการใช?เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.  การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชBแบบสังเกตและแบบ
ประเมินทักษะการพูด การเขียน 

2. การทดสอบทักษะการฟlงจากแบบทดสอบท่ีสอดคลBองกับวัตถุประสงคJการเรียนรูB 
3. การทดสอบการวิเคราะหJขBอมูลโดยใชBขBอสอบ การทำรายงานกรณีศึกษา และ 

การวิเคราะหJขBอมูลผลการศึกษาวิจัย และการศึกษาอิสระ 
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3.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู@จากหลักสูตรสูBรายวิชา (Curriculum Mapping) 
l ความรับผิดชอบหลัก                    ¡ ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู@ 
3. ทักษะทาง

ปXญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ\
ระหวBางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห\เชิง

ตัวเลข ส่ือสาร 
และการใช@
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวิชาสัมพันธ;                
4097201 
 
 

ปรัชญากับการพัฒนาการศึกษา 
Philosophy and Educational 
Development   

● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4097202 
 

วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 
Educational Research Methodology 

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 

หมวดวิชาบังคับ                
4097301 
 

พีชคณิตสำหรับครู 
Algebra for Teachers 

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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l ความรับผิดชอบหลัก                    ¡ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู@ 
3. ทักษะทาง

ปXญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ\
ระหวBางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห\เชิง

ตัวเลข ส่ือสาร 
และการใช@
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
4097302 
 
 
 

การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ 
เรียนรู$คณิตศาสตร; 
Curriculum and Pedagogical Learning 
Management Process in Mathematics 

○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

4097303 
 

การวิเคราะห;เชิงคณิตศาสตร;สำหรับครู 
Mathematical Analysis for Teachers 

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4097304 
 
 
 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู$ 
คณิตศาสตร; 
Innovation and Technology for 
Mathematics Learning Management 

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ 

4097305 
 

เรขาคณิตสำหรับครู  
Geometry for Teachers 

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 



มคอ.2 มรรพ. 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หลักสูตรใหม: พ.ศ. 2565   หน$า 31 

l ความรับผิดชอบหลัก                    ¡ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู@ 
3. ทักษะทาง

ปXญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ\
ระหวBางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห\เชิง

ตัวเลข ส่ือสาร 
และการใช@
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวิชาเลือก                

4097401   
    

 

สัมมนาการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
Seminar on Research in Mathematics 
Education 

● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

4097402  
 
 
 
 

การแก$ปuญหาและการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู$คณิตศาสตร; 
Problem Solving and Development 
of Mathematics Learning 
Management 

○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 

4097403    
  

คณิตศาสตร;ประยุกต;   
Applied Mathematics 

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● 
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l ความรับผิดชอบหลัก                    ¡ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู@ 
3. ทักษะทาง

ปXญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ\
ระหวBางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห\เชิง

ตัวเลข ส่ือสาร 
และการใช@
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
4097404 
 
    

การจัดการเรียนรู$โครงงานคณิตศาสตร;  
Mathematics Projects Learning 
Management 

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ 

4097405    
 
 

แนวโน$มการจัดการเรียนรู$คณิตศาสตร; 
Trends in Mathematics Learning 
Management 

○ ○ ○ ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4097406  
      

พีชคณิตนามธรรม  
Abstract Algebra 

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4097407    
    

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร;    
Mathematical Modelling 

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 
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l ความรับผิดชอบหลัก                    ¡ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู@ 
3. ทักษะทาง

ปXญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ\
ระหวBางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห\เชิง

ตัวเลข ส่ือสาร 
และการใช@
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
4097408 
 

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด   
Non Euclidean Geometry 

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 

4097409    
 

วิยุตคณิตสำหรับครู                                                        
Discrete Mathematics for Teachers 

○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4097410     
                         

การจัดค{ายคณิตศาสตร;       
Organization of  Mathematics Camp                                                                                            

○ ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ○ ● ○ 

4097411     
 

ทฤษฎีกราฟ 
Graph Theory                                                          

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 

4097412     
 

ทอพอโลยี                                                                     
Topology  

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4097413     
 

การวิเคราะห;เชิงฟuงก;ชัน                                            
Functional Analysis 

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
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l ความรับผิดชอบหลัก                    ¡ ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู@ 
3. ทักษะทาง

ปXญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ\
ระหวBางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห\เชิง

ตัวเลข ส่ือสาร 
และการใช@
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
4097414     
 

ทฤษฎีจดุตรึงและการประยุกต; 
Fixed Point Theory and Applications 

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

4097415    
 

สถิติเชิงคณิตศาสตร; 
Mathematical Statistics 

○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 

4097416 
      

สถิติเพ่ือการวิจัย                              
Statistics for Research 

○ ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ;                

4097598 
 

วิทยานิพนธ; 1   
Thesis 1 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

4097599 
 

วิทยานิพนธ; 2   
Thesis 2 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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l ความรับผิดชอบหลัก                    ¡ ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม
จริยธรรม 

2. ความรู@ 
3. ทักษะทาง

ปXญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ\
ระหวBางบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห\เชิง

ตัวเลข ส่ือสาร 
และการใช@
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
หมวดวิชาการค$นคว$าอิสระ                

4097699 
 

การค$นคว$าอิสระ 
Independent Studies 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                

4097101     
   

 

หัวข$อพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา 
Special Topics in Mathematics 
Education 

● ○ ● ○ ○ ● ○ ● ○ ● ○ ○ ● ○ ● 

4097102    
   

ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา  
English for Graduate Studies 

○ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 
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4.ความคาดหวังของผลลัพธ4การเรียนรู;เม่ือส้ินปBการศึกษา 
 

ปBท่ี รายละเอียด 
1 1.นักศึกษาสามารถวิ เคราะห8ป:ญหาทางด%านคณิตศาสตรศึกษา รวมทั้ งประยุกต8

ความรู% ทักษะและการใช% เค ร่ืองมือท่ีเหมาะสมกับการแก%ป:ญหา 
2. นักศึกษาสามารถติดตามความก%าวหน%าทางวิชาการและมีความรู %ในแนวกว%างของ
สาขาวิชาคณิตศาสตร8 และเข%าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมS ๆ 
3. นักศึกษามีทักษะในการใช%เครื่องมือที่จำเปVนทางคณิตศาสตร8ที่มีอยูSในป:จจุบันตSอการ
ทำงานท่ีเก่ียวกับการใช%สารสนเทศและเทคโนโลยีได%อยSางเหมาะสม 

2 1. นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู%ท่ีศึกษากับความรู%ในศาสตร8อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข%อง  
2. นักศึกษาสามารถใช%ความรู%ในศาสตร8มาช้ีนำสังคม ในประเด็นท่ีเหมาะสมและเปVนผู%ริเร่ิม
แสดงประเด็นในการแก%ไขสถานการณ8ท้ังสSวนตัวและสSวนรวม 
3. นักศึกษาสามารถแก%ไขป:ญหาโดยใช%สารสนเทศทางคณิตศาสตร8 หรือนำสถิติมา
ประยุกต8ใช%ในการแก%ป:ญหาท่ีเก่ียวข%องอยSางสร%างสรรค8  
4. นักศึกษามีความเช่ียวชาญในการบูรณาการความรู% ในการจัดการเรียนรู%คณิตศาสตร8 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ4 ในการให;ระดับคะแนน 
ใช%ระบบการให%คะแนนแบบมีคSาระดับข้ัน และแบบไมSมีคSาระดับข้ัน ดังน้ี 
1.1 ระดับคSาคะแนน  แบSงเปVน 8 ระดับ 
 

 

  
ระบบนี้ใช%สำหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร คSาระดับคะแนนที่ถือวSาสอบได%ต%องไมSต่ำ

กวSา C แตSถ%าเปVนรายวิชาเฉพาะด%าน คSาระดับคะแนนท่ีถือวSาสอบได%ต%องไมSต่ำกวSา B 
ระบบไมPมีคPาระดับคะแนน   
1. การประเมินรายวิชาเสริม รายวิชาท่ีเรียนโดยไมSนับหนSวยกิต การสอบประมวลความรู%และการสอบ

วัดคุณสมบัติ มีระบบประเมินดังน้ี 
 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา 
PD ผSานดีเย่ียม (Pass with Distinction) 
P ผSาน (Pass) 

NP ไมSผSาน (Not Pass) 
 

2. การประเมินวิทยานิพนธ8ประกอบด%วยการประเมินเค%าโครงวิทยานิพนธ8 การสอบปากเปลSา และการ
ประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ8 มีการประเมินดังน้ี 

คุณภาพวิทยานิพนธ4 ความหมายของผลการประเมิน 
Excellent ดีเย่ียม 

Good ดี 
Pass 
Fail 

ผSาน 
ไมSผSาน 

 

ระดับการประเมิน ความหมายของผลการศึกษา คPาระดับคะแนน 
A ดีเย่ียม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B ดี  (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช% (Fairly Good) 2.5 
C พอใช% (Fair) 2.0 
D+ อSอน (Poor) 1.5 
D อSอนมาก (Very Poor) 1.0 
F ตก (Fail) 0.0 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
   2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู;ขณะนักศึกษายังไมPสำเร็จการศึกษา 
  กำหนดให%ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู%ของนักศึกษาเปVนสSวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต%องทำความเข%าใจให%ตรงกันทั้งสถาบัน และนำไปดำเนินการให%
บรรลุผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงผู%ประเมินภายนอกจะต%องสามารถตรวจสอบได% 
  การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให%น ักศึกษาประเมินการเร ียนการสอนในระดับรายวิชา  
มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข%อสอบให%เปVนไปตามแผนการสอน มีการประเมินข%อสอบโดย

ผู%ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทำได%โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดำเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู%และรายงานผล 
 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู;หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
  การกำหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู%ของนักศึกษา ควรเน%นการทำวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของมหาบัณฑิตและการนำความรู%ไปประยุกต8ใช%กับงานท่ีทำอยSางตSอเนื่องและนำวิจัยที่ได%
ย%อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรและหนSวยงานโดยองค8กรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดำเนินการ  ดังตัวอยSาง ตSอไปน้ี      
          1) ภาวการณ8ได%งานทำของมหาบัณฑิต และการนำความรู%ไปประยุกต8ใช%กับการทำงาน ประเมินจาก
มหาบัณฑิตแตSละรุSนที่จบการศึกษา ในด%านของการทำงาน ความเห็นตSอความรู%ความสามารถ ความมั่นใจของ
บัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
          2) การตรวจสอบจากผู % ใช%มหาบัณฑิต  โดยการขอเข%าส ัมภาษณ8 หร ือการสSงแบบสอบถาม  
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข%าทำงาน และนำความรู%มาใช%ในสถานประกอบการนั้น ใน
คาบระยะเวลาตSาง ๆ  
          3) การประเมินตำแหนSง และ/หรือ ความก%าวหน%าในสายงานของบัณฑิต 
          4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการสSงแบบสอบถาม หรือสอบถามเม่ือมีโอกาส 
ในระดับความพึงพอใจในด%านความรู% ความพร%อม และคุณสมบัติด%านอื่น ๆ ของมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
และท่ีเข%าศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึนในสถานศึกษาน้ัน ๆ 
          5) ความเห็นจากผู%ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตรหรืออาจารย8พิเศษ  ตSอความพร%อมของ
นักศึกษาในการศึกษา และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี ่ยวกับกระบวนการเรียนรู% และการพัฒนาองค8ความรู%ของ
นักศึกษา 
  6) ผลงานของนักศึกษาท่ีเปVนรูปธรรม ได%แกS  
          6.1) จำนวนผลงานวิจัยท่ีเผยแพรS  
  6.2) จำนวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 
  6.3) จำนวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ 
  6.4) จำนวนกิจกรรมอาสาสมัครท่ีทำประโยชน8ตSอสังคม 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย0 
1. การเตรียมการสำหรับอาจารย4ใหมP 
    1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปVนครูสำหรับอาจารย8ใหมS ให%มีความรู%และเข%าใจนโยบายการ จัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนในหลักสูตรท่ีเปáดสอน 
    1.2 สSงเสริมอาจารย8ให%มีการเพิ่มพูนความรู% สร%างเสริมประสบการณ8เพื่อสSงเสริมการสอนและการวิจัยอยSาง
ตSอเนื่อง สนับสนุนด%านการศึกษาตSอ ฝâกอบรม ศึกษาดูงานทางวิชาการและวิชาชีพ ในองค8กรตSาง ๆ  การ
ประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ8ในตSางประเทศ  
2. การพัฒนาความรู;และทักษะให;แกPคณาจารย4 
แผนพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
 

ป" 2565 ป" 2566 ป" 2567 ป" 2568 ป" 2569 

1. การพัฒนาเพื่อเข0า 
สู3ตำแหน3งทางวิชาการ 
  - การอบรมความรู0
ความสามารถในการ
จัดทำผลงานวิชาการที่ได0
คุณภาพเพื่อเข0าสู3
ตำแหน3งทางวิชาการ 

1. การพัฒนาเพื่อเข0า 
สู3ตำแหน3งทางวิชาการ 
  - การอบรมความรู0
ความสามารถในการ
จัดทำผลงานวิชาการที่ได0
คุณภาพเพื่อเข0าสู3ตำแหน3ง
ทางวิชาการ 

1. การพัฒนาเพื่อเข0าสู3
ตำแหน3งทางวิชาการ 
  - การอบรมความรู0
ความสามารถในการ
จัดทำผลงานวิชาการที่
ได0คุณภาพเพื่อเข0าสู3
ตำแหน3งทางวิชาการ 
รศ. (1 คน)   

1. การพัฒนาเพื่อเข0าสู3
ตำแหน3งทางวิชาการ 
  - การอบรมความรู0
ความสามารถในการ
จัดทำผลงานวิชาการที่
ได0คุณภาพเพื่อเข0าสู3
ตำแหน3งทางวิชาการ 
รศ. (1 คน)   

1. การพัฒนาเพื่อเข0า 
สู3ตำแหน3งทางวิชาการ 
  - การอบรมให0ความรู0
เรื่องการทำวิจัยเพื่อให0
อาจารยPมคีวามสามารถ
ทำผลงานวิจัยที่มี
ประโยชนPเพื่อ           
ขอตำแหน3งทางวิชาการ 
รศ. (1 คน) 

2. การอบรม            
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ
ประมวลการสอนตาม
แบบ มคอ. ต3าง ๆ 

2. การอบรมให0ความรู0
เพื่อพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนรู0การวัดและ
ประเมินผล 

2. การอบรมให0ความรู0
เพื่อผลิตเอกสาร
ประกอบการสอน ตำรา 
หนังสือ 

2. การอบรมให0ความรู0
ด0านการใช0เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการเรียนรู0เพื่อการ
พัฒนาทางวิชาชีพ 

2. อบรมให0ความรู0และ
ศึกษาดูงานใน
สถาบันการศึกษาอื่น ๆ
เพื่อปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการจัดการ
เรียนรู0 

3. การศึกษาดูงานหรือ
แสวงหาความร3วมมือทาง
วิชาการกับ
สถาบันการศึกษาอื่น 
ทั้งในและต3างประเทศ 

3. การศึกษาดูงานหรือ
แสวงหาความร3วมมือทาง
วิชาการกับ
สถาบันการศึกษาอื่น 
ทั้งในและต3างประเทศ 

3. การศึกษาดูงานหรือ
แสวงหาความร3วมมือ
ทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาอื่น 
ทั้งในและต3างประเทศ 

3. การศึกษาดูงานหรือ
แสวงหาความร3วมมือ
ทางวิชาการกับ
สถาบันการศึกษาอื่นทั้ง
ในและต3างประเทศ 

3. การศึกษาดูงานหรือ
แสวงหาความร3วมมือทาง
วิชาการกับ
สถาบันการศึกษาอื่น 
ทั้งในและต3างประเทศ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การกำกับมาตรฐานหลักสูตร 
    1.1 ในการบริหารจัดการหลักสูตรจะมีคณะกรรมการประจำหลักสูตร ซึ่งประกอบด%วย ประธานหลักสูตร 
อาจารย8ผู%รับผิดชอบหลักสูตร ผู%ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยี เปVนผู%กำกับ
ดูแลและให%คำแนะนำ ตลอดจนกำหนดนโยบายปฏิบัติให%แกSอาจารย8ผู%รับผิดชอบหลักสูตร  
    1.2 อาจารย8ผู%รับผิดชอบหลักสูตร รับผิดชอบวางแผนการจัดการเรียนการสอนรSวมกับผู%บริหารของคณะ
และอาจารย8ผู%สอน ติดตามและรวบรวมข%อมูล สำหรับใช%ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยดำเนินการทุก
ปäอยSางตSอเน่ือง 
    1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยมหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาและ
ผู%ใช%มหาบัณฑิต 
2. บัณฑิต 
    หลักสูตรวิทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาให%
เปVนมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหSงชาติ โดยมุSงเน%นให%มหาบัณฑิต
เปVนผู %มีความใฝãเรียนรู % มีความเปVนผู %นำทางวิชาการ ก%าวทันความก%าวหน%าทางวิทยาการที่เปลี ่ยนแปลง
ตลอดเวลาและมีทักษะตรงตSอความต%องการของผู%ใช%มหาบัณฑิต สอดคล%องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 
เศรษฐกิจ สังคมของประเทศและสังคมโลกในป:จจุบัน ซึ่งมีความต%องการบุคลากรที่มีความรู% ความสามารถ มี
ทักษะการคิดวิเคราะห8และสังเคราะห8ให%สามารถนำองค8ความรู%ใหมSไปพัฒนางานทั้งในสSวนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
3. นักศึกษา 
    3.1 มีการปฐมนิทศนักศึกษา เพื่อชี้แจงข%อบังคับ ระเบียบ แนวทางในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและส่ิง
อำนวยความสะดวกในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดให% และมีคูSมือนักศึกษาเพื่อชี้แจงให%ข%อมูลและแจ%งระเบียบ
ข%อบังคับ ให%เปVนแนวทางในการศึกษากับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และดำเนินการแจกคูSมือและเอกสาร
หลักสูตรในวันปฐมนิเทศให%กับนักศึกษา 
     3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ได%มีการกำหนดเกณฑ8ในการพัฒนาผล
การเรียนรู%ของนักศึกษาเปVน 5 ด%าน ได%แกS ด%านคุณธรรม จริยธรรม ด%านความรู% ด%านทักษะทางป:ญญา ด%าน
ทักษะความสัมพันธ8ระหวSางบุคคลและความรับผิดชอบ ด%านทักษะการวิเคราะห8เชิงตัวเลข และการสื่อสารและ
การใช%เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมคอ.2 และนำมากำหนดกลยุทธ8 วิธีการสอน มคอ.3 โดยมีการกำหนดน้ำหนัก
คะแนนของรายวิชาซ่ึงมีท้ังรายวิชาทฤษฎีและปฏิบัติ ให%สอดคล%องกับจุดเน%นของรายวิชา 
     3.3 คณะกรรมการผู%รับผิดชอบหลักสูตรได%จัดให%มีอาจารย8ที่ปรึกษาทางด%านวิชาการ ด%านการวิจัยและการ
ทำวิทยานิพนธ8 และอาจารย8ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ8 เพื่อให%คำปรึกษาด%านวิชาการ วิทยานิพนธ8 และอื่น ๆ แกS
นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีป:ญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย8ที่ปรึกษาทางวิชาการได% ทั้งน้ี
คณะกรรมการผู%รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนจะต%องทำหน%าที่อาจารย8ที่ปรึกษาทางวิชาการให%แกSนักศึกษาซ่ึง
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จะต%องกำหนดชั่วโมงในการให%คำปรึกษาเพื่อให%นักศึกษาเข%าปรึกษาได% โดยผSานโครงการพัฒนาศักยภาพการทำ
วิทยานิพนธ8 และโครงการสSงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 เปVนต%น 
     3.4 การอุทธรณ8ของนักศึกษา กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถ
ยื่นคำร%องขอดูผลการตรวจข%อสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย8ผู%สอนใน        แตSละ
รายวิชาได% 
4. คณาจารย4 
   4.1 การรับอาจารย4ใหมP 
          มีการคัดเลือกอาจารย8ใหมSตามระเบียบและหลักเกณฑ8ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย8ใหมSจะต%องมี
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา หรือสาขาวิชาท่ีเก่ียวข%อง 
   4.2 การมีสPวนรPวมของคณาจารย4ในการวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร 
          คณะกรรมการประจำหลักสูตร อาจารย8ผู%รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย8ที่ปรึกษา และอาจารย8ผู%สอน 
จะต%องประชุมรSวมกันในการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลและให%ความเห็นชอบการ
ประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข%อมูลเพื่อเตรียมไว%สำหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางท่ีจะทำให%บรรลุเปçาหมายตามหลักสูตร และได%มหาบัณฑิตที่ตรงตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค8 
ติดตาม มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 การควบคุมดูแลวิทยานิพนธ8และการเผยแพรSผลงาน การติดตามผลการ
ประเมินจากผู%เรียน การสSงเสริมสนับสนุนให%คณาจารย8ทำวิจัยรSวมกันและตีพิมพ8ในวารสาร  รวมทั้งการรSวม
สำรวจและวิเคราะห8ความต%องการของผู%ใช%บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค8 เพื่อนำมาเปVนข%อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรตSอไป 
   4.3 การแตPงต้ังคณาจารย4พิเศษ 
          หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ให%ความสำคัญกับการแตSงตั้งอาจารย8
พิเศษเปVนอยSางยิ่ง เนื่องจากจะเปVนถSายทอดประสบการณ8ตรงให%กับนักศึกษา ดังนั้น จึงกำหนดคุณสมบัติเพ่ือ
เปVนตัวบSงชี้การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการเชิญอาจารย8พิเศษหรือวิทยากร  บางเวลาจะต%องเปVนผู%มี
ประสบการณ8ตรง หรือมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู;เรียน 
     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มีการออกแบบหลักสูตรโดยคำนึงถึง
บริบทแวดล%อม สถานการณ8ตSาง ๆ ในด%านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ผลกระทบทั้งจากภายใน และ
ภายนอก รวมถึงข%อมูลจากผลการสำรวจความพึงพอใจของผู%ใช%มหาบัณฑิต ความพึงพอใจของศิษย8เกSาและ
ศิษย8ป:จจุบัน เพื่อนำข%อมูลที่ได%จากการวิเคราะห8มาใช%ในการสร%างหลักสูตรใหมSท่ีทันสมัย เปVนหลักสูตรเชิงรุกท่ี
ทันตSอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพื่อสร%างมหาบัณฑิตที่มีความรู% ความเชี่ยวชาญในศาสตร8และสามารถ
ประยุกต8ใช%ความรู%สูSการปฏิบัติ การพัฒนาชุมชนท%องถ่ินอยSางย่ังยืน 
    ภาคการศึกษา โดยคำนึงถึงวุฒิการศึกษา ประสบการณ8การสอน และความเชี่ยวชาญเฉพาะด%านท่ี
สอดคล%องกับรายวิชาที่เปáดสอน โดยมุSงประโยชน8ของผู%เรียนเปVนสำคัญ เปáดโอกาสให%นักศึกษาเลือกเรียนใน
รายวิชาเลือก มีการกำกับติดตามผู%สอน โดยเริ่มตั้งแตSการกำหนดให%อาจารย8ผู%สอนทำ มคอ.3 และ มคอ.5 โดย
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ผSานการพิจารณาจากคณะกรรมการผู%รับผิดชอบหลักสูตร และมีการประเมินผลการสอนของอาจารย8ผู%สอนทุก
ภาคการศึกษาเพ่ือนำผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตSอไป 
    สำหรับการแตSงตั ้งอาจารย8ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ8หลัก และอาจารย8ที ่ปรึกษาวิทยานิพนธ8รSวมจะ
พิจารณาจากความเชี่ยวชาญ และความสัมพันธ8สอดคล%องกับหัวข%อวิทยานิพนธ8 นอกจากนี้คณะกรรมการ
ประจำหลักสูตรยังได%จัดโครงการตSาง ๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การทำวิทยานิพนธ8 เชSน โครงการ
เสริมสร%างศักยภาพการทำวิทยานิพนธ8 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 เปVนต%น 
 การประเมินผลผู%เรียน สาขาวิชามีระบบและกลไกการประเมินผลผู%เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหSงชาติ มีขั้นตอนการประเมินผลปรากฏในคูSมือแนวทางการประเมินผู%เรียนซึ่งเปVนกลไก
สำคัญ การประเมินผลใช%เครื่องมือที่หลากหลาย ขึ้นอยูSกับธรรมชาติของรายวิชาและต%องประเมินให%ครอบคลุม
ผลการเรียนรู%ทั้ง 6 ด%านที่กำหนดไว%ในมคอ. 2 และ มคอ. 3 สำหรับมคอ. 5 เอกสารรายงานผลการจัดการเรียน
การสอนต%องสSงภายใน 30 วันหลังสอบโดยมีคณะกรรมการผู%รับผิดชอบหลักสูตรคอยกำกับดูแลติดตาม 
 
6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู; 
   6.1 หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู%โดยคณะกรรมการผู%รับผิดชอบหลักสูตรจัด
ประชุมวางแผนรSวมกันเพื่อกำหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู%ที่จำเปVนตSอการจัดการเรียนการสอนและสาขาวิชา
เสนอตSอคณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีเพ่ือดำเนินการตSอไป 
    6.2 หลักสูตรได%รับการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู%จากมหาวิทยาลัยในลักษณะการใช%สอยรSวมกัน เชSน 
ห%องเรียน ห%องปฏิบัติการคอมพิวเตอร8 แหลSงเรียนรู%สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หนังสือ/
เอกสารข%อมูลในระบบเครือขSาย WIFI เปVนต%น 
    6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติมโดยคณะวิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีประสานงานกับ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ ตำรา วารสาร สื่อสิ่งพิมพ8ที่เกี่ยวข%องเพิ่มเติม 
และฐานข%อมูลออนไลน8 (Online database) ที่ใช%ในการสืบค%นข%อมูล เชSน Thai Database, Thai Research 
Database, TDC, Springer Link eBook, Dissertation Fulltext, ProQuest Dissertation & Thesis เ พ่ื อ
บริการให%อาจารย8และนักศึกษาได%ค%นคว%าและใช%ประกอบการเรียนการสอน โดยการประสานการจัดซื้อหนังสือ
นั้น อาจารย8ผู%สอนแตSละรายวิชาและอาจารย8พิเศษจะมีสSวนรSวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนส่ือ
การเรียนรู%อื่น ๆ ที่จำเปVน วิทยาศาสตร8และเทคโนโลยีมีหน%าที่ในการจัดหาอุปกรณ8เสริม เชSน เครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร8 คอมพิวเตอร8 เปVนต%น 
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7. ตัวบPงช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบPงช้ีและเปsาหมาย 
ปBการศึกษา 

ปBท่ี 1 ปBท่ี 2 ปBท่ี 3 ปBท่ี 4 ปBท่ี 5 

1. อาจารย8ประจำหลักสูตรอยSางน%อยร%อยละ 80 มีสSวนรSวม ใน
การประชุมเพื ่อวางแผน ติดตามและทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล%องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหSงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ%ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ8
ภาคสนาม (ถ%ามี) ตามแบบมคอ.3 และ มคอ.4 อยSางน%อยกSอน
การเปáดสอนในแตSละภาคการศึกษาให%ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดำเนินการของประสบการณ8ภาคสนาม (ถ%ามี) ตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี
เปáดสอนให%ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปäการศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู% ที่กำหนดในมคอ.3และมคอ.4 (ถ%ามี) อยSางน%อยร%อยละ 25 
ของรายวิชาท่ีเปáดสอนในแตSละปäการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ8 การ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู% จากผลการประเมินการ
ดำเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ของปäท่ีแล%ว 

 X X X X 

8. อาจารย8ใหมS (ถ%ามี) ทุกคน ได%รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด%านการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

9. อาจารย8ประจำทุกคนได%รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยSางน%อยปäละหน่ึงคร้ัง 

X X X X X 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ%ามี) ได%รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมSน%อยกวSาร%อยละ 50 ตSอปä X X X X X 
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ดัชนีบPงช้ีและเปsาหมาย 
ปBการศึกษา 

ปBท่ี 1 ปBท่ี 2 ปBท่ี 3 ปBท่ี 4 ปBท่ี 5 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปäสุดท%าย/บัณฑิตใหมSท่ีมีตSอ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมSน%อยกวSา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 X X X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู%ใช%บัณฑิตที่มีตSอบัณฑิตใหมS เฉลี่ยไมS
น%อยกวSา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

  X X X 

รวมตัวบSงช้ี (ข%อ) ในแตSละปä 9 10 12 12 12 
ตัวบSงช้ีบังคับ (ข%อท่ี)  1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบSงช้ีต%องผSานรวม (ข%อ) 8 8 10 10 10 

 

เกณฑ4การประเมิน:  หลักสูตรได%มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุฯวุฒิฯ ต%องผSานเกณฑ8ประเมินดังน้ี ตัวบSงช้ี
บังคับ (ตัวบSงชี้ 1-5) มีผลดำเนินการบรรลุตามเปçาหมาย  และมีจำนวนตัวบSงชี้ที่มีผลการดำเนินการบรรลุ
เปçาหมาย ไมSน%อยกวSา 80% ของตัวบSงช้ีรวม  โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบSงช้ีบังคับและตัวบSงช้ีรวมในแตSละปä 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ8การสอน 
    ชSวงกSอนการสอนมีการประเมินกลยุทธ8การสอนโดยคณะกรรมการประจำหลักสูตรทีมผู%สอน 
และ/หรือการปรึกษาหารือกับผู%เช่ียวชาญด%านหลักสูตรหรือวิธีการสอน สSวนชSวงหลังการสอนมีการวิเคราะห8 
ผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะห8ผลการเรียนของนักศึกษาด%านกระบวนการ โดย 
รวบรวมป:ญหาและข%อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง ประธานกรรมการหลักสูตร และทีมผู%สอนนำผลการประเมิน 
ไปปรับปรุงและรายงานผลตSอไป 

 

   1.2 การประเมินทักษะของอาจารย8ในการใช%แผนกลยุทธ8การสอน 
1.2.1 นักศึกษาประเมินอาจารย8ในทุกด%าน ท้ังด%านทักษะ กลยุทธ8การสอน และการใช%ส่ือ 

ในทุกรายวิชา 
1.2.2  การสังเกตการณ8ของคณะกรรมการประจำหลักสูตร และ/หรือทีมผู%สอน 

    1.2.3  ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยมหาบัณฑิตใหมS 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสำรวจข%อมูลจาก 
   2.1 นักศึกษาช้ันปäสุดท%าย หรือมหาบัณฑิตใหมS 

         2.2 ผู%ประกอบการ หรือผู%ใช%มหาบัณฑิตดำเนินการโดยสัมภาษณ8จากสถานประกอบการที่นักศึกษา
ไปปฏิบัติการสอนหรือใช%วิธีการสSงแบบสอบถามไปยังผู%ใช%มหาบัณฑิต 

         2.3 ผู%เชี่ยวชาญหรือผู%ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยเชิญผู%ทรงคุณวุฒิมาให%ความเห็นหรือจากข%อมูลใน
รายงานผลการดำเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

  การดำเนินงานของหลักสูตรจะต%องได%มาตรฐานโดยต%องผSานกระบวนการการประกันคุณภาพ 
หลักสูตรต%องจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และตัว
บSงช้ีเพ่ิมเติมข%างต%น รวมท้ังผSานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ4การสอน 

  จากการรวบรวมข%อมูลในข%อ 2.2 จะทำให%ทราบป:ญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภารพรวมและใน
แตSละรายวิชา กรณีที่พบป:ญหาของรายวิชาก็สามารถจะดำเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได%ทันที  ซึ่งก็จะเปVน
การปรับปรุงยSอย สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมดนั้นจะกระทำทุก ๆ  5 ปä ทั้งนี้เพื่อให%หลักสูตรมีความ
ทันสมัย และสอดคล%องกับความต%องการของผู%ใช%มหาบัณฑิต (ผลการประเมินจากผู%ใช%มหาบัณฑิต) 
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หมวดวิชาสัมพันธ0  6 หนPวยกิต 
4097201 ปรัชญากับการพัฒนาการศึกษา 

Philosophy and Educational Development 
               3(3-0-6) 

                 การกำเนิดของปรัชญา  ประเภทและสาขาของปรัชญา  ปรัชญากับรากฐาน   การ
ดำเนินชีวิต และกระบวนการคิดท่ีมีหลัก วิเคราะห8ความสัมพันธ8ของปรัชญาท่ัวไปกับปรัชญาการศึกษา  
ความสำคัญของปรัชญาการศึกษาท่ีมีตSอการจัดการศึกษา พุทธปรัชญากับการพัฒนาสูSความเปVนมนุษย8
ที่สมบูรณ8 วิเคราะห8เปรียบเทียบ ปรัชญาการศึกษาตSาง ๆ  การนำปรัชญาการศึกษาสูSการจัดหรือ
พัฒนาการศึกษา  และตัวอยSางรSวมสมัย  สังเคราะห8แนวทางการจัดการศึกษาอยSางสร%างสรรค8 โดยมี
ปรัชญาเปVนฐาน 

                History and branches of philosophy, philosophy and living fundamental,  
thinking principles, analysis of relationships between general philosophy and educational 
philosophy, importance of educational philosophy for learning management, buddhist 
philosophy and human development, comparative studies of educational pholosophy, 
implementation of educational philosophy for educational development, recent examples, 
synthesis of leaning management based on philosophy.             
 
4097202 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

Educational Research Methodology 
              3(2-2-5) 

                  หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา      ประเภทของการวิจัยทางการศึกษา 
การวิจัยเชิงปริมาณ  การวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ป:ญหาและการกำหนดป:ญหาการวิจัย  
การกำหนดคำถามการวิจัย  วัตถุประสงค8  ขอบเขต  ตัวแปร  สมมติฐาน นิยามศัพท8เฉพาะ ประโยชน8ที่คาดวSา
จะได%รับจากการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข%อง  การออกแบบ และ
แบบแผนการวิจัย  ประชากรและกลุSมตัวอยSาง  เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา การสร%างและหาคุณภาพเครื่องมือ
วิจัยทางการศึกษา สถิติและการวิเคราะห8ข%อมูล การจัดทำรายงานการวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช%ฝâก
ปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย 
                   Principles and concepts of educational research, research methods: qualitative 
research and quantitative research, research methodology, research problems and problem 
defining, reseach questions, objectives, delimitation, varibles, hypotheses, definition of terms, 
significance of the study, research framework, literature review, research design, research 
procedure, population and sample, instrumentation, statistics and data analysis, report writing, 
and research proposal writing. 
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หมวดวิชาบังคับ 12 หนPวยกิต 

4097301     พีชคณิตสำหรับครู 

Algebra for Teachers 
3(3-0-6) 

                 การประยุกต8ใช%เกี ่ยวกับฟ:งก8ชันพหุนาม ฟ:งก8ชันตรรกยะ เศษสSวนยSอย ฟ:งก8ชันเลขชี้กำลัง 
ฟ:งก8ชันลอการิทึม ฟ:งก8ชันตรีโกณมิติ ฟ:งก8ชันตรีโกณมิติผกผัน ฟ:งก8ชันไฮเพอร8โบลิก สมการพหุนาม  ทฤษฎีบท
พหุนาม ระบบสมการเชิงเส%นและเมทริกซ8 ดีเทอร8มิแนนต8 กำหนดการเชิงเส%น และการประยุกต8ใช%ในการ
จัดการเรียนการสอน 
         Application of polynomial function, rational function, partial fraction, exponential 
function, logarithmic function, trigonometric function, inverse trigonometric function, 
hyperbolic function, polynomial equation, polynomial theorem, linear equation system and 
matrix, determinant, linear programming; and applications in teaching and learning 
management. 
 
4097302 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู;คณิตศาสตร4 3(2-2-5) 

Curriculum and Pedagogical Learning Management Process in Mathematics 
             สาระการเรียนรู%ของหลักสูตรคณิตศาสตร8  มาตรฐานการเรียนรู% การประเมินหลักสูตร  
การจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร8 หนังสือเรียน คูSมือครู แนวทางในการนำทฤษฎี การเรียนรู% และทฤษฎีทาง
จิตวิทยามาใช%ในการจัดการเรียนรู%วิชาคณิตศาสตร8 การจัดกิจกรรมการเรียนรู%ท่ีเน%นบทบาทและการมีสSวนรSวม
ของผู%เรียน ฝâกปฏิบัติทำแผนการจัดการเรียนรู%  ส่ือการเรียนรู% แบบฝâกเสริมทักษะ และฝâกสร%างเคร่ืองมือวัดผล
การเรียนรู% วัดเจตคติ วัดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร8 
               Learning strands of mathematics courses, learning standards, course evaluation, 
learning management of mathematics subjects, textbooks, teacher manuals, guidelines for 
applying learning and psychological theories to mathematics learning management Active 
Learning; making lesson plans; producing instructional materials; creating excercises, and 
developing testing tools for evaluating learning achievements, attitudes, skills, and 
mathematics processes. 
 
4097303 การวิเคราะห4เชิงคณิตศาสตร4สำหรับครู 3(3-0-6) 

Mathematical Analysis for Teachers 
                 หลักการพิสูจน8เบ้ืองต%น  ระบบจำนวน  สมบัติการบริบูรณ8  ลำดับของจำนวนจริง  ลิมิตและ  
ความตSอเน่ืองของฟ:งก8ชัน อนุพันธ8ของฟ:งก8ชัน  ปริพันธ8แบบรีมันน8     
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                 Elementary principle of proof; number system, completeness property, 
sequences of numbers; limit and continuity of functions, derivatives of functions, Riemann 
integral. 
 
4097304 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู;คณิตศาสตร4 3(2-2-5) 

Innovation and Technology for Mathematics Learning Management 
            การนำคอมพิวเตอร8 เครื่องคำนวณ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ สื่อและนวัตกรรมท่ีนำมาใช%ในการ
จัดการเรียนรู%คณิตศาสตร8 การผลิตนวัตกรรมสำหรับใช%ในการจัดการเรียนรู%คณิตศาสตร8โดยใช%เทคโนโลยี  
               Applying computers, calculators or other technologies, media and innovations as 
well as making a techonological innovation for mathematics learning management. 
 
4097305                   เรขาคณิตสำหรับครู  3(3-0-6) 

Geometry for Teachers 
                 รูปสามเหล่ียม สมมิติในระนาบแบบยุคลิด ความคล%ายในระนาบแบบยุคลิด วงกลม และทรงกลม 
สมมิติและความคล%ายในปริภูมิแบบยุคลิด เรขาคณิตสัมพรรค เรขาคณิตเชิงภาพฉาย และการประยุกต8ใช%ใน
การจัดการเรียนการสอน 
                 Triangles, isometry in the Euclidean plane, similarity in the Euclidean plane, 
circles and spheres, isometry and similarity in the Euclidean space, affine geometry, and 
projective geometry and applications in teaching and learning management. 
 

หมวดวิชาเลือก    
4097401     สัมมนาการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 3(2-2-5) 

Seminar on Research in Mathematics Education 
                ประเด็นการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาท่ีเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
คณิตศาสตร8 สรุปประเด็นท่ีศึกษา และนำเสนอผลการศึกษาในช้ันเรียน จัดทำเค%าโครงการวิจัย กรอบแนวคิด
ในการวิจัย และฝâกเขียนบทความวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 
            Mathematics education research issues regarding mathematics curriculum 
development, summarizing the studied issues and presenting the results to the class, writing 
a research project which includes a conceptual framework, and practice on writing a research 
article on mathematics education. 
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4097402     การแก;ปäญหาและการพัฒนาการจัดการเรียนรู;คณิตศาสตร4 3(2-2-5) 
Problem Solving and Development of Mathematics Learning Management 

            วิเคราะห8 สั ง เคราะห8และอภิปรายสรุปประเด็นป:ญหาเกี่ ยวกับ การเรียนรู% และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกี่ยวข%องกับการเรียนรู%คณิตศาสตร8 ป:ญหาการจัดการเรียนรู% วิธีการแก%ไขหรือปçองกัน 
การคัดเลือกประเด็นป:ญหา การวางแผนการพัฒนาการเรียนรู% และแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนา   การเรียนรู%
คณิตศาสตร8 
            Analyzing, synthesizing and discussing issues concerning and behavioral change 
involving mathematics learing, learning management problems, solutions and prevention, 
defining problems, and formulating a learning development plan and research guildlines to 
improve the mathematics learning. 
 
4097403     คณิตศาสตร4ประยุกต4 3(3-0-6) 

Applied Mathematics 
            การประยุกต8เกี่ยวกับพีชคณิตเชิงเส%น  คณิตศาสตร8กับการเงิน  ทฤษฎีเกม ทฤษฎีกราฟเบื้องต%น
และการประยุกต8  ความสัมพันธ8เวียนเกิด  ฟ:งก8ชันกSอกำเนิด  และการใช%โปรแกรมประยุกต8ทางคณิตศาสตร8 
            Application of linear algebra, mathematics and finance, game theory, preliminary 
graph theory; application of recurrence relationships and generator functions; and the use of 
mathematical software. 
 
4097404     การจัดการเรียนรู;โครงงานคณิตศาสตร4 3(2-2-5) 

Mathematics Projects Learning Management 
           ศึกษาความหมาย หลักการ จุดมุ Sงหมาย ประเภท ขั ้นตอนและกระบวนการจัดทำโครงงาน
คณิตศาสตร8 การประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร8 การจัดการเรียนรู%เกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตร8และการ
จัดการเรียนรู%คณิตศาสตร8โดยใช%โครงงานคณิตศาสตร8เปVนฐาน 
         Study the meaning, principles, aims, types, procedures and processes of 
mathematics projects, mathematics project evaluation, learning management about 
mathematics projects, and mathematics learning management using mathematics project 
based approach. 
 
4097405     แนวโน;มการจัดการเรียนรู;คณิตศาสตร4 3(2-2-5) 

Trends in Mathematics Learning Management 
                การวิเคราะห8หลักสูตรและการจัดการเรียนรู%คณิตศาสตร8ของประเทศชั้นนำ วิเคราะห8ผลการ
ประเมินระดับนานาชาติ เชSน ผลการประเมินของ PISA และผลการประเมินของ TIMSS แล%วนำผลการประเมิน
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มาพัฒนาการจัดการเรียนรู%คณิตศาสตร8 เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเปVนในศตวรรษที่ 21 การจัดการ
เรียนรู %คณิตศาสตร8ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู%
คณิตศาสตร8  
              Analysis of mathematics courses and learning management provided and 
performed by leading countries, analysis of Thai students’ mathematics abilities reported by 
PISA and TIMSS, formulation of plans aimed at developing the quality of mathematics learning 
management and students’ skills needed in the 21st century in accordance with STEM 
Education, and improve the quality of mathematics learning management. 
 
4097406     พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 

Abstract Algebra 
       กรุป ริง อินทิกรัลโดเมน ฟáลด8 ไอดีล ยูคลิเดียนโดเมน โพลิโนเมียลริง ฟáลด8เอกซ8เทนชัน และ

ทฤษฎีบทของกาลัวส8  
            Group, ring, integral domains, field, ideal, Euclidean domains, polynomial ring, field 
extension and Galois's theorem. 
 
4097407     ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร4 3(3-0-6) 

Mathematical Modelling 
              หลักการและการสร%างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร8 และการประยุกต8ในวิทยาศาสตร8ชีวภาพ 
นิเวศวิทยาและสรีรวิทยา ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร8เชิงเส%นและไมSเชิงเส%น เพ่ือหาผลเฉลยไมSตSอเน่ืองและ    
ผลเฉลยตSอเน่ือง 
            Principles and creation of mathematical models; application in biological science, 
ecology and physiology; linear and nonlinear mathematical models for discrete solutions and 
continuous solutions. 
 
4097408     เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 3(3-0-6) 

Non Euclidean Geometry 
              ระบบสัจพจน8 เรขาคณิตจำกัด อิลิเมนต8 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด เรขาคณิตไฮเพอร8โบลิก 
เรขาคณิตอิลิปติก เรขาคณิตเชิงภาพฉาย 
            Geometry axioms system, Euclidean geometry elements, hyperbolic geometry, 
elliptic geometry, and projection geometry. 
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4097409      วิยุตคณิตสำหรับครู     3(3-0-6) 
Discrete Mathematics for Teachers 

                  หลักการนับ ทฤษฎีบททวินาม  ฟ:งก8ชันกSอกำเนิด  ความสัมพันธ8เวียนเกิด หลักการเพ่ิม    
เข%า-ตัดออก กราฟ พีชคณิตบูลนี และการประยุกต8ใช%ในการจัดการเรียนการสอน 
      Principle counting, binomial theorem, generating functions, recurrence relations, 
inclusion - exclusion principle, graphs, Boolean algebras and applications in teaching and 
learning management. 
 
4097410      การจัดคPายคณิตศาสตร4 3(2-2-5) 

Organization of  Mathematics Camp 
                  การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เกมคณิตศาสตร8 อินเตอร8เน็ต และ/หรือส่ือวิดิทัศน8 แหลSงเรียนรู%
คณิตศาสตร8 หนSวยงานคณิตศาสตร8  การจัดคSายคณิตศาสตร8ระดับประถมศึกษา การจัดคSายคณิตศาสตร8ระดับ
มัธยมศึกษา 
              Extracurricular activities, mathematic games, internet and/or media; learning 
resources in mathematics, organizations/institutes for mathematics education, mathematics 
camps for primary education, mathematics camps for secondary education 
 
4097411      ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 

Graph Theory 
              กราฟ กราฟระบุทิศทาง ความรู% เ บ้ืองต%นของกราฟ กราฟต%นไม% กราฟออยเลอร8และ               
กราฟแฮมิลตัน ระนาบและภาวะคูSกัน การระบายสีของกราฟ การจับคูS และการประยุกต8 

        Graphs, directed graphs, basic concepts of graphs, tree, Eulerian and Hamiltonian 
graphs, planarity and duality, coloring of graphs, matching, and applications. 

 
4097412     ทอพอโลยี 3(3-0-6) 

Topology 
        ปริภูมิเชิงทอพอโลยี ฐานและฐานยSอย ภาวะตSอเนื่องและสมานสัณฐาน ปริภูมิผลคูณ และ

ผลหาร ขSาย ตัวกรองและการลูSเข%า สัจพจน8การนับได% สัจพจน8การแยก ความเช่ือมโยง ความกระชับ การทำให%
กระชับ ปริภูมิอิงระยะทางบริบูรณ8 ทฤษฎีบทแบร8แคทีกอรี 

         Topological spaces, base and subbase, continuity and homeomorphisms, 
product spaces and quotient spaces, nets, filters and convergence, countability axioms, 
separation axioms, connectedness, compactness, compactifications, complete metric spaces, 
Baire category theorem. 
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4097413     การวิเคราะห4เชิงฟäงก4ชัน 3(3-0-6) 
Functional Analysis 

        ปริภูมินอร8มและปริภูมิบานาค ปริภูมิผลคูณภายในและปริภูมิฮิลเบิร8ต การแทนของฟ:งก8ชันนัล
บนปริภูมิฮิลเบิร8ต ทฤษฎีบทฮาห8น-บานาค ทฤษฎีบทความมีขอบเขตสม่ำเสมอ ทฤษฎีบทการสSงเปáด ทฤษฎีบท
กราฟปáด ทฤษฎีเชิงสเปกตรัมของตัวดำเนินการเชิงเส%นในปริภูมินอร8ม 

        Normed spaces and Banach spaces, inner product spaces and Hillbert spaces, 
representation of functional on Hibert spaces, Hahn-Banach theorem, uniform boundedness 
theorem, open mapping theorem, closed graph theorem, spectral theory of linear operators 
in normed spaces. 

 
4097414     ทฤษฎีจดุตรึงและการประยุกต4 3(3-0-6) 

Fixed Point Theory and Applications 
        ทบทวนแนวคิดของปริภูมิบานาคและปริภูมิฮิลเบิร8ต เรขาคณิตของปริภูมิบานาค ทฤษฎี 

จุดตรึงในปริภูมิเมตริก ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิบานาค ทฤษฎีจุดตรึงในปริภมิูฮิลเบิร8ต ทฤษฎีจุดตรึงในปริภูมิ
เวกเตอร8เชิงทอพอโลยี และการประมาณคSาของจุดตรึง 
                  Review the concepts of Banach spaces and Hillbert spaces, geometry of Banach 
space, fixed point theory in metric spaces, fixed point theorems in Banach spaces, fixed point 
theory in Hilbert spaces, fixed point theorems in topological vector spaces, and approximation 
of fixed points. 
 
4097415     สถิติเชิงคณิตศาสตร4 3(3-0-6) 

Mathematical Statistics 
             ทฤษฎีความนSาจะเปVน      ตัวแปรสุSม   และการแจกแจงความนSาจะเปVนของตัวแปรสุSมท่ีสำคัญ    
คSาคาดหมายและโมเมนต8  ฟ:งก8ชันของการแจกแจง  การแจกแจงสิ่งตัวอยSาง การประมาณคSา การทดสอบ
สมมติฐาน การวิเคราะห8ความแปรปรวน สหสัมพันธ8และการถดถอย และวิธีทางสถิติท่ีไมSอิงพารามิเตอร8 
           Probability theory, random variables, probability distribution of important random 
variables, expected value and moment, distribution function, sample distribution, estimation, 
hypothesis testing, analysis of variance, correlation and regression, and nonparametric 
statistical methods. 
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4097416     สถิติเพ่ือการวิจัย 3(3-0-6) 
Statistics for Research 

             สถิติพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน การแจกแจงทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ8และ
การถดถอย การวิเคราะห8ข%อมูลทางสถิติ การวิเคราะห8ข%อมูลด%วยตัวแปรเชิงพหุ การวิเคราะห8คุณภาพของ
เคร่ืองมือท่ีใช%ในการวิจัย และการแปลความหมาย 
               Descriptive statistics and inferential statistics, statistical distribution, hypothesis 
testing, correlation and regression, statistical data analysis, data analysis for multivariate; 
examination of the quality of research instruments and interpretation of results.  
 

หมวดวิชาวิทยานิพนธ0  12 หนTวยกิต 
4097598     วิทยานิพนธ4 1           6 หนPวยกิต 

Thesis 1 
            ค%นคว%ารวบรวมงานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาและนำผลมาอภิปรายหาข%อสรุป เพ่ือกำหนด
ป:ญหา แล%วนำมาเขียนเค%าโครงวิทยานิพนธ8ตามท่ีอาจารย8ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ8เห็นสมควร นำเสนอเค%าโครง
วิทยานิพนธ8 และสอบปกปçองวิทยานิพนธ8ตSอคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ8 
            Reviewing research articles on mathematics education, discussing them and 
finding conlusions, defining research problems, writing and presenting  research proposal as 
the thesis advisor deems appropriate. And protect the thesis to the thesis examination 
committee. 
 
4097599     วิทยานิพนธ4 2           6 หนPวยกิต 

Thesis 2 
       สร%างและตรวจสอบเคร่ืองมือ ดำเนินการทดลองเก็บรวบรวมข%อมูล วิเคราะห8ผลการศึกษา  

เขียนรายงานการศึกษาค%นคว%า  ปรับปรุงให%สมบูรณ8 เขียนบทความเผยแพรS และสอบปกปçองวิทยานิพนธ8ตSอ
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ8 

        Constructing and validating research instruments, collecting and analyzing data, 
writing and revising the research report, writing a manuscript for publication. And protect the 
thesis to the thesis examination committee. 
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หมวดวิชาการคUนควUาอิสระ  6 หนTวยกิต 
4097699     การค;นคว;าอิสระ           6 หนPวยกิต 

Independent Study 
      การศึกษาค%นคว%าและการนำเสนอผลงานการศึกษาค%นคว%าทางคณิตศาสตร8หรือการสอน 

คณิตศาสตร8ท่ีมSีคุณภาพภายใต%การให%คำปรึกษาและควบคุมของกรรมการท่ีปรึกษาการค%นคว%าอิสระ 
      Independent study conducting and findings presentation in the field of curriculum 

and instructions, through productive guidance of the study’s advisors 

 
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ไมTนับหนTวยกิต 
4097101     หัวข;อพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา           3(2-2-5) 

Special Topics in Mathematics Education 
             เร่ืองท่ีนSาสนใจและเปVนประโยชน8ตSอการจัดการศึกษาด%านคณิตศาสตร8 และคณิตศาสตรศึกษา  
ตามความเหมาะสมกับเหตุการณ8ป:จจุบัน 
      Topics of interest relating mathematics education useful and appropriate for 
mathematics learning management in today’s world. 
 
4097102     ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา           3(2-2-5) 

English for Graduate Students 
           การอSานภาษาอังกฤษในสาขาวิชาของนักศึกษา การอSานบทความวิชาการ การอSานบทความวิจัย 
ยุทธวิธีการอSาน การอSานเพื่อความเข%าใจ การอSานอยSางมีวิจารณญาณ การนำเสนอหัวข%อวิจัย การอภิปราย
หัวข%อตามความสนใจของตน และการเขียนบทคัดยSอ 
           Reading English related to students field, reading academic articles, reading 
academic researches, reading strategies, reading comprehension, reading critically, research 
topic presentation, discussion interested articles and writing abstract. 
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ประวัติอาจารย0ประจำหลักสูตรและผลงานทางวิชาการ 

1. นายนาคนิมิตร อรรคศรีวร  
Mr. Naknimit Akkasriworn 
1.1 ตำแหนPงทางวิชาการ  
     ผู%ชSวยศาสตราจารย8 (คณิตศาสตร8อนุสาขาวิชาการประมาณและการขยาย) 
1.2 ประวัติการศึกษา 

 
1.3  ผลงานทางวิชาการ 

  1.3.1 ตำรา หนังสือ     
 - 

1.3.2 บทความทางวิชาการ 
             - Janwised, J., Tunchonnang, C., Bunpatcharacharoen, P. and  Akkasriworn, N. 
(2019). Convergence Analysis of Two Demicontractive. Communications in Mathematics 
and Applications, 10 (2) June 2019, 309-323. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข%อมูลระดับนานาชาติ ISI (http://mjl.clarivate.com/home)) 

    - Padcharoen, A., Gopal, D. and Akkasriworn, N. (2017). Hardy-Rogers Type 
Mappings on Dislocated Quasi Metric Spaces. Journal of Nonlinear Analysis and 
Optimization: Theory & Applications, 8 (2) December 2017, 95-108. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข%อมูลระดับนานาชาติ MathSciNet (https://www.mathscinet.ams.org)) 
                     - Sokhuma, K. and Akkasriworn, N. (2017). Rate of convergence of S-iteration, 
SP-iteration and KS-iteration for continuous functions on closed interval. Far East Journal of 
Mathematical Sciences, 102 (2) July 2017, 409-420. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข%อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
      
 
 
 
         

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปB พ.ศ. 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร8) มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย 2555 
ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร8) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร8, ไทย 2545 
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร8) เกียรตินิยม สถาบันราชภัฏนครราชสีมา, ไทย 2541 
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1.4 ประสบการณ4การสอนระดับอุดมศึกษา 17 ปä 
 

1.5 ภาระงานสอน 
 ระดับปริญญาตรี 
 4092201 ระบบจำนวน      3 หนSวยกิต 
 4093605 คณิตศาสตร8ประกันภัย     3 หนSวยกิต 
 4093704 การจัดกิจกรรมคSายคณิตศาสตร8 2     3 หนSวยกิต 
 4094303 ทฤษฎีสมการ      3 หนSวยกิต 
 4094405 การวิเคราะห8จำนวนจริงเบ้ืองต%น    3 หนSวยกิต 
 4094702 คณิตศาสตร8เพ่ือความเปVนเลิศ    3 หนSวยกิต 
 0031201 คณิตศาสตร8เพ่ือการตัดสินใจ    2         หนSวยกิต 
 0031202  คณิตศาสตร8ในชีวิตประจำวัน                             2         หนSวยกิต 
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2. นางสาวดวงกมล กิจควร  
Miss Duangkamon Kitkuan 
2.1 ตำแหนPงทางวิชาการ  
     ผู%ชSวยศาสตราจารย8 (คณิตศาสตร8อนุสาขาวิชาการประมาณและการขยาย) 
2.2 ประวัติการศึกษา 

 
2.3  ผลงานทางวิชาการ 

  2.3.1 ตำรา หนังสือ     
- 

2.3.2 บทความทางวิชาการ 
      - Kitkuan, D. and Muangchoo, K. (2020). Inertial Relaxed CQ Algorithm with an 
Application to Signal Processing. Thai Journal of Mathematics, 18 (3) September 2020, 
1091-1103. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข%อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

- Kitkuan, D. and Muangchoo, K. (2020). Extend suzuki’s mapping in hadamard 
Spaces. Thai Journal of Mathematics, 18 (1) March 2020, 188–198. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข%อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

     - Kumam, W., Kitkuan, D., Padcharoen, A. and Kumam, P. (2019). Proximal 
point algorithm for nonlinear multivalued type mappings in Hadamard spaces. Mathematical 
Methods in the Applied Sciences, 42 (17) November 2019, 5758-5768. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข%อมูลระดับนานาชาติ ISI (http://mjl.clarivate.com/home)) 

 
 
 
 

 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปB พ.ศ. 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร8ประยุกต8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล%า

ธนบุรี, ไทย 
2562 

 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร8) มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย 2554 
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร8) เกียรตินิยม

อันดับ 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี, ไทย 2550 
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2.4 ประสบการณ4การสอนระดับอุดมศึกษา 13 ปä 
2.5 ภาระงานสอน 

 ระดับปริญญาตรี 
 4093305 วิธีการสอนและการจัดการเรียนรู%คณิตศาสตร8 2  3 หนSวยกิต 
 4091205 ทฤษฎีเซต      3 หนSวยกิต 
 0003201 คณิตศาสตร8เพ่ือการตัดสินใจ    3         หนSวยกิต 
 0003202  คณิตศาสตร8ในชีวิตประจำวัน                              3         หนSวยกิต 
 0003203  คณิตศาสตร8ท่ัวไป                                 3         หนSวยกิต 
 0003208 การคิดเชิงเหตุผล      3         หนSวยกิต 
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3. นายอนันตชัย แปดเจริญ 
Mr. Anantachai Padcharoen 
3.1 ตำแหนPงทางวิชาการ   
     อาจารย8 
3.2 ประวัติการศึกษา 

 
3.3  ผลงานทางวิชาการ 

  3.3.1 ตำรา หนังสือ     
- 

3.3.2 บทความทางวิชาการ 
     - Padcharoen, A. and Kim, J.K. (2020). Berinde type results via simulation 
functions in Metric Spaces. Nonlinear Functional Analysis and Applications, 25 (3) 
September 2020, 511-523. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข%อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 
       - Padcharoen, A. and Kumam, P. (2020). Fixed Point Optimization Method for 
Image Restoration. Thai Journal of Mathematics, 18 (3) September 2020, 1581-1596. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข%อมูลระดับนานาชาติ Scopus (http://www.info.scopus.com)) 

    - Padcharoen, A. and Sombut, K. (2020). Modified inertial double Mann type 
iterative algorithm for a bivariate weakly nonexpansive operator. Carpathian Journal of 
Mathematics, 36 (1) March 2020, 127-139. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข%อมูลระดับนานาชาติ ISI (http://mjl.clarivate.com/home)) 

- Kumam, W., Kitkuan, D., Padcharoen, A. and Kumam, P. (2019). Proximal  
point algorithm for nonlinear multivalued type mappings in Hadamard spaces. Mathematical 
Methods in the Applied Sciences, 42 (17) November 2019, 5758-5768. 
(วารสารทางวิชาการในฐานข%อมูลระดับนานาชาติ ISI (http://mjl.clarivate.com/home)) 
 
 

ระดับ ช่ือปริญญา(สาขาวิชา) ช่ือสถาบัน, ประเทศ ปB พ.ศ. 
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร8ประยุกต8) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล%า

ธนบุรี, ไทย 
2562 

 
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร8) มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย 2553 
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร8) มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย 2551 
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3.4 ประสบการณ4การสอนระดับอุดมศึกษา 11 ปä 
3.5 ภาระงานสอน 

 ระดับปริญญาตรี 
 4091701 คณิตศาสตร8วิศวกรรม 1     3 หนSวยกิต 
 4091702 คณิตศาสตร8วิศวกรรม 2     3 หนSวยกิต 
 4091901 คณิตศาสตร8พ้ืนฐานสำหรับการสอนฟáสิกส8   3 หนSวยกิต 
 4091902 คณิตศาสตร8สำหรับการสอนวิทยาศาสตร8   3 หนSวยกิต 
 4091101 คณิตศาสตร8พ้ืนฐานสำหรับการสอนชีววิทยา  3 หนSวยกิต 
 4091402 แคลคูลัส 1      3 หนSวยกิต 
 4094407 การวิเคราะห8เชิงตัวเลข     3 หนSวยกิต 
 0003201 คณิตศาสตร8เพ่ือการตัดสินใจ    3         หนSวยกิต 
 0003204 คณิตศาสตร8เพ่ือฝâกทักษะทางป:ญญา   3         หนSวยกิต 
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4.4 ประสบการณ4การสอนระดับอุดมศึกษา 15 ปä 
4.5 ภาระงานสอน 

ระดับปริญญาตรี 
4091701 คณิตศาสตร8วิศวกรรม 1     3 หนSวยกิต 
4092601 พีชคณิตเชิงเส%น 1     3 หนSวยกิต 
4093303 คณิตศาสตร8เต็มหนSวย     3 หนSวยกิต 
4093504 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต%น     3 หนSวยกิต 
4093303 คณิตศาสตร8เต็มหนSวย     3 หนSวยกิต 
0003201 คณิตศาสตร8เพ่ือการตัดสินใจ    3         หนSวยกิต 
0003202 คณิตศาสตร8ในชีวิตประจำวัน    3         หนSวยกิต 
0003204 คณิตศาสตร8เพ่ือฝâกทักษะทางป:ญญา   3         หนSวยกิต 
0003208 การคิดเชิงเหตุผล      3         หนSวยกิต 
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ภาคผนวก ค 
- คำสั่งแต@งตั้งคณะกรรมการวิพากษ9หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
- สรุปขJอเสนอแนะของกรรมการวิพากษ9หลักสูตร 
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สรุปขJอเสนอแนะของกรรมการวิพากษ9หลักสูตร 
1. ช่ือหลักสูตร 

ปรับช่ือหลักสูตรจาก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร8ศึกษา เปVน  
       หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตรศึกษา 

2. ช่ือปริญญา  
ปรับช่ือปริญญาจาก วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร8ศึกษา) เปVน 
      วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตรศึกษา) 

3. ปรัชญา 
ควรเพ่ิมเติมเก่ียวกับความรอบรู%ในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร8ในระดับสูงท้ังในมิติท่ีกว%างและลึก 

4. จำนวนนักศึกษาท่ีรับ 
ปรับเปVนแผน ก แบบ ก 2 รุSนละ 10 คน และแผน ข รุSนละ 5 คน 

5. คุณสมบัติของผู%เข%าศึกษา 
เปVนบุคคลท่ีเก่ียวเน่ืองกับการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร8 หรือทำงานท่ีเก่ียวข%องกับคณิตศาสตร8 

6. อ่ืน ๆ 
ส่ิงท่ีกระทรวงศึกษาเน%นย้ำเพ่ิมเติมนอกจากการเรียนรู%ในศตวรรษท่ี 21 แล%วยังมีด%าน วิทยาการ
คำนวณ การจัดการเรียนรู%โดยใช%โดยใช%เกมเปVนส่ือ (Games-Based Learning (GBL) ) 
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ภาคผนวก ง 
ขJอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว@าดJวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
ขJอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว@าดJวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
ขJอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว@าดJวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 
ขJอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ว@าดJวยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง หลักเกณฑ9และคุณสมบัตขิอง 
     ผูJสมัครเขJารับการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  
     พ.ศ. 2564 
     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ขJอกำหนดเกี่ยวกับการยกเวJน  
     การเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรและ 
     ปริญญามหาบัณฑิต 
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