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หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย  :    การศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร 
 ภาษาอังกฤษ :    Master of Education Program in Mathematics 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร) 
     ชื่อยอ  :  กศ.ม. (คณิตศาสตร) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Master of Education (Mathematics) 
      ชื่อยอ :  M.Ed. (Mathematics) 

3. วิชาเอก / แขนงวิชา  

 ไมมี 

4. จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

 แบบ 1  (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)  เรียนไมนอยกวา  40  หนวยกิต 
 แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)    เรียนไมนอยกวา  46  หนวยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

ระดับปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 2    

5.2 ภาษาที่ใช 

 ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศกึษา 

 รับผูเขาศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ  

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเรจ็การศึกษา 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติเห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 (หลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
 เริ่มใชหลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1  ของปการศึกษา 2557 
 คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุมคร้ังที่ 2/2557 
 เม่ือวันที่  27  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2557 
 สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุมคร้ังที่ 2/2557 
 เม่ือวันที่  11  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2557 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลกัสูตร ในการประชุมคร้ังที่ 5/2557 
 เม่ือวันที่   2   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2557 
 เปดสอนภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2557 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรคณุภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ในปการศึกษา 2559 
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8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

 8.1 ครูและอาจารย สาขาวิชาคณิตศาสตร ในสถานศึกษา 
 8.2 ศึกษานิเทศกสาขาวิชาคณิตศาสตร 
 8.3 นักวิจัยดานคณิตศาสตรศึกษา 
 8.4 นักวิชาการศกึษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 
 8.5 อาชีพอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษาดานคณิตศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา 

9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ลําดับ 
ท่ี 

รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา 

(สาขาวิชา) และปท่ีจบ 
สถาบันท่ีสําเร็จ

การศึกษา 
เลขประจําตัว
ประชาชน 

1 อ.ดร. รุงฟา  จันทจารุภรณ วท.บ. (คณิตศาสตร),  
พ.ศ. 2535 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

  กศ.ม. (คณิตศาสตร), 
พ.ศ. 2538 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

  กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 
พ.ศ. 2548 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

2 อ.ดร. ขวัญ  เพียซาย กศ.บ. (คณิตศาสตร), 
พ.ศ. 2544 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

  กศ.ม. (คณิตศาสตร), 
พ.ศ. 2547 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

  กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 
พ.ศ. 2553 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

3 อ.ดร. สุกัญญา  หะยีสาและ คบ. (คณิตศาสตร), 
พ.ศ. 2542 

สถาบันราชภัฏพระนคร xxxxxxxxxxxxx 

  กศ.ม. (คณิตศาสตร), 
พ.ศ. 2545 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

  กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 
พ.ศ. 2554 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 คณะวิทยาศาสตร  คณะศึกษาศาสตร  และบัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร 

11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) เปนปรัชญาที่ชี้แนวทางการดํารงชีวิต ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระราชดํารัสแกชาวไทยนับตั้งแตปพ.ศ. 2517
พระองคทรงใหความสําคัญกับ “การพัฒนาคน” ในการดําเนินวิถีชวีติอยางม่ันคงบนพื้นฐานของ
การพ่ึงตนเอง ความพอมีพอกิน การรูจักความพอประมาณ การคํานึงถึงความมีเหตุผล และการ
สรางภูมิคุมกันในตวัที่ดี  ซ่ึงสังคมไทยไดตระหนักและนอมนําหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เปนปรัชญานาํทางในการพัฒนาประเทศทุกภาคสวน 
 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเชิญผูทรงคณุวุฒิในทาง
เศรษฐกิจและสาขาอ่ืนๆ มารวมกันประมวลและกลั่นกรองพระราชดํารัสเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือ
บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)ควบคูไปกับกระบวน
ทัศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คน” เปนศูนยกลางของการพัฒนา 
 นับแตแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 เปนตนมา ไดกําหนดทศิทางของการ
พัฒนาประเทศ โดยยึด “คน” เปนศูนยกลางการพัฒนาตอมาแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม
แหงชาติ ฉบบัที่ 9  กําหนดแนวทางการพัฒนา “คน” ใหรูเทาทันกระแสโลกาภิวัตนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อยมาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ที่เนน
การเตรียมพรอมของ “คน” ไทยเพ่ือรองรับการปรับเปลีย่นเศรษฐกิจและสังคมที่ประเทศจะตอง
เผชิญในอนาคต 
 ปจจุบันแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)ที่มีแนวคดิการ
พัฒนาประเทศตอเน่ืองจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8–10 ทีย่ังคง
ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”  เพ่ือสราง
สมดุลการพัฒนาในทุกมิติ  โดยเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการทั้งคน สังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและการเมือง 

 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

 จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทําใหการกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบบัที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มุงเนนการ
สรางภูมิคุมกันในมิติการพัฒนาดานตางๆ เพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยงที่สังคมตองเผชิญ และเสริม
รากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแขง็ ควบคูไปกับการใหความสาํคัญกับการพัฒนาคนและ
สังคมไทยใหมีคุณภาพกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 ในการพัฒนาดานการศึกษา  ประเทศไทยไดมีพระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่กําหนดใหหนวยงานที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษามี
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การปรับปรุงและดําเนินกิจกรรมปฏิรูปการศึกษาตามสาระสําคัญที่ระบุไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  อันไดแก การจัดกระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั
การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนศูนยกลาง การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเน่ือง การระดมทรัพยากรจากแหลง
ตางๆ มาใชในการจัดการศึกษา การสงเสริมใหมีการวจัิยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา และการดําเนินการเพ่ือปฏิรูปการศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2552: 78) 
 เพ่ือใหการจัดการศึกษาสอดคลองกับสังคมไทยในอนาคต สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานวิชาชพีทางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ขึ้นเพ่ือเปนแกนนําและกําหนดแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติไปสูการปฏบิัติจากผลของการปฏิรูปการศึกษา สงผลใหการศึกษา
พัฒนาไปสูการเปนกลไกเพื่อการพัฒนาคน  พัฒนาสังคม  เปนพลังขับเคลื่อนและเปนภูมิคุมกัน  
โดยการสรางและพัฒนาเด็กใหมีความพรอมดานสติปญญา อารมณและศีลธรรม  พัฒนาเยาวชน
กอนเขาสูตลาดแรงงานใหมีคุณภาพ  พัฒนากําลังคนใหมีสมรรถนะสูงขึ้น  นอกจากนี้ยังสงเสริมให
ผูรู ปราชญ และผูสูงอายุที่มีประสบการณ นําความรูมาถายทอด จัดการความรู ในระดับชุมชนและ
เสริมสรางการมีสวนรวมของครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา ใหเปนกลไกในการพัฒนา
การศึกษา (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2551: 78) 
 แตการพัฒนากําลังคนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ผานมาไม
สอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทําใหเกิดภาวะขาดแคลนกําลังคนในระดับตางๆ ซ่ึง
รัฐบาลพยายามแกปญหาน้ีโดยพิจารณาจากอุปสรรคหลายดาน  อุปสรรคหนึ่ง คือ การขาดแคลน
บุคคลากรทางการศึกษาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จึงนําไปสูการผลิตนักการศึกษา
ดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพ่ือพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ
ประเทศไทย  ดวยเหตุน้ีคณะกรรมการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติจึงมี
มตใิหบรรจุ “แผนการผลตินักการศึกษาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร” ในแผนงานผลิต
และพัฒนาคร-ูอาจารยของแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติดานการพัฒนา
กําลังคนคณติศาสตรมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมี
ความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบมีแบบแผน สามารถวิเคราะหปญหาและ
สถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจแกปญหา และ
นําไปใชในชีวติประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม  คณิตศาสตรจึงเปนเครือ่งมือนําไปสู
ความเจรญิกาวหนาทางวทิยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนเปนพ้ืนฐาน
สําหรับการคนควาวิจัยเกือบทุกประเภท  ซ่ึงอาจกลาวไดวา ความเจริญกาวหนาในวิทยาการเกือบ
ทุกแขนงตองอาศัยหลักการทางคณิตศาสตรทั้งสิ้น 
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

 จากสถานการณทางดานการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมขางตนจําเปนตองมีการ
พัฒนาคน ใหมีคุณภาพ คณุธรรม มีความรอบรูและรูเทาทันการเปลีย่นแปลง  การจัดการศกึษาจึง
ควรตอบสนองพันธกิจเพ่ือเตรียมทรัพยากรบุคคลใหรองรับตอการพัฒนาประเทศ  โดยเริ่มจากการ
ปลูกฝงและพฒันาคนตั้งแตการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ซ่ึงมีสถาบันการศกึษาและสถาบันผลติครูเปน
กลไกสําคัญในการจัดการศึกษา  
 ในปจจุบันครแูละบุคลากรทางการศึกษาตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยมีคุณสมบัตติาม
มาตรฐานวชิาชีพทางการศกึษาที่กําหนดในขอบังคับครุุสภาวาดวยมาตรฐานวชิาชีพ พ.ศ. 2556 
หมวดที่ 1 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ โดยมาตรฐานความรูประกอบดวยความรู
ดังตอไปน้ี 

1. ความเปนคร ู
2. ปรัชญาการศกึษา 
3. ภาษาและวัฒนธรรม 
4. จิตวิทยาสําหรับครู 
5. หลักสูตร 
6. การจัดการเรียนรูและการจัดการชั้นเรียน 
7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู 
8. นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 
9. การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 
10. การประกันคณุภาพการศึกษา 
11. คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ 

 
 สวนมาตรฐานประสบการณวิชาชีพน้ัน ตองผานการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตาม
หลักสูตรปริญญาทางการศกึษา เปนเวลาไมนอยกวา 1 ป และผานเกณฑการประเมินปฏิบัติการ
สอนตามหลักเกณฑวิธกีารและเง่ือนไขทีค่ณะกรรมการคุรุสภากําหนด ดังตอไปน้ี 

1. การฝกปฏิบตัวิิชาชีพระหวางเรียน 
2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 

 มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพขางตนถือเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานการปฏิบัตตินของผูประกอบวชิาชีพทางการศึกษาเพ่ือใหเกิดความรู ความสามารถ และ
ความชํานาญเพียงพอในการประกอบวชิาชีพโดยผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตองประพฤติ
ปฏิบัตติามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพเพ่ือใหเกิดคุณภาพในการประกอบวิชาชีพ 



 

หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)  หนา 7 

สามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธาใหแกผูรับบริการ สามารถตอบคําถามสังคมไดวาการมีกฎหมาย
รองรับและความสําคัญกับวชิาชีพทางการศึกษา เน่ืองมาจากเปนวิชาชีพที่มีลักษณะเฉพาะ ตองใช
ความรู ทักษะ และความเชีย่วชาญในการประกอบอาชีพ จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน 
สถาบันการศกึษาที่ผลติครแูละบุคลากรทางการศึกษา จําเปนตองจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาหลักสูตรใหไดมาตรฐานสอดคลองกับวิชาชีพ
ทางการศึกษาและสอดรบักับความตองการและรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต 
 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวชิาคณิตศาสตร เพ่ือผลิตครูและบุคคลากร
ทางการศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร  อีกทั้งเพ่ือเพ่ิมศักยภาพครูคณิตศาสตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ใหสามารถนําความรูไปพัฒนาวิชาการ วชิาชีพชั้นสูง การคนควา และวิจัยดานการเรียนการสอน 
รวมทั้งสามารถบูรณาการความรูและนําไปใชไดอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม ทําใหนิสิตสามารถ
แกปญหาโดยใชกระบวนการทางคณิตศาสตรอยางเปนระบบ จึงเปนอีกปจจัยหนึ่งในการพัฒนาคน 
 ในฐานะที่มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนตนแบบดานการผลิตครู
และบุคลากรทางการศึกษาแหงหน่ึงของประเทศ  แผนกวิชาคณิตศาสตร  สังกัดคณะวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร  วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร (ปจจุบันคือ ภาควิชาคณิตศาสตร คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ) จึงไดเปด “หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร” ในป พ.ศ. 2497  โดยมุงเนนผลิตมหาบณัฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรที่มี
ความรูความเขาใจในเนื้อหาคณิตศาสตรเปนอยางดี  สามารถบูรณาการเน้ือหาคณิตศาสตรกับ
ศาสตรอ่ืนๆ และใชนวตักรรมดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรให
มีประสิทธิภาพไดบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม 
 เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2560)  เพ่ือผลิตครทูี่มี
ความสามารถพิเศษ ระดับปริญญาโททางการศึกษา สาขาฟสิกส เคมี ชีววทิยา คณิตศาสตรและ
วิทยาการคอมพิวเตอร  ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และคุรุสภา 
โดยมีเง่ือนไขขอผูกพันใหนิสิต นักศึกษา ที่เขารวมโครงการนี้ เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวตองบรรจุ
เขารับราชการเพื่อสอนวิชาฟสิกส เคมี ชีววทิยา คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและนักเรียนในกลุมโรงเรียน
มาตรฐานสากลและกลุมโรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอน ในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบนัผลิตครูแหงหนึ่งที่เขารวมโครงการนี้ โดยมี
ภาควิชาคณติศาสตรเปนผูรับผิดชอบในการผลิตครทูี่มีความสามารถพิเศษ ระดับปริญญาโททาง
การศึกษา สาขาคณิตศาสตร  ดวยเหตุน้ีภาควิชาคณิตศาสตรจึงไดปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร อีกคร้ัง  โดยยังคงมุงเนนผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร
ที่มีความรูความเขาใจในเนือ้หาคณิตศาสตรเปนอยางดี สามารถบูรณาการเน้ือหาคณิตศาสตรกับ
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ศาสตรอ่ืนๆ และใชนวตักรรมดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรให
มีประสิทธิภาพไดบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม  โดยยังพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานของหลักสูตร
ที่ไมต่ํากวาเกณฑตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด และสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาและความตองการของสังคม  และเพิ่มรายวิชาทีส่อดคลองกับ
ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชพี พ.ศ.2556 หมวดที่ 1 มาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ  รวมถึงการฝกปฏบิัตวิิชาชีพครรูะหวางเรียน และการปฏบิตัิการสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ  สําหรับนิสิตในโครงการสงเสริมการผลิตครทูี่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2560) ระดับปริญญาโททาง
การศึกษา ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) หรือนิสิตทีต่องการ
ขอรับใบประกอบวิชาชีพคร ู

 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

 จากที่มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒเปนสถาบันอุดมศึกษาทีเ่ปนตนแบบดานการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแหงหน่ึงของประเทศนานกวา 60 ป  และตระหนักถึงบทบาทความเปนผูนํา
ดานการผลิตครูและบคุลากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหไดครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีสมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรูอยางมีประสิทธิผล และมีทักษะสื่อสารตาม 
อัตลักษณบัณฑิตของมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒภาควิชาคณิตศาสตร คณะวทิยาศาสตรจึงให
ความสําคัญในการจัดทําหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรเพ่ือผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทีส่ามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเกิดความเขาใจในเหตุและผล มี
คุณธรรมและจริยธรรมอยูในจิตใจ สามารถนําความรูไปพัฒนาดานการคนควาวิจัยดานการเรียน
การสอนตลอดจนบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ เพ่ือใชในการสรางนวัตกรรมดานการเรียนการ
สอนใหเกิดประโยชนแกสังคม 
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13. ความสัมพนัธกับหลักสูตรอ่ืนที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (ถามี) 

 หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร  ไมมีรายวิชาที่กําหนดใหนิสิตหลักสูตร
อ่ืนมาเรียน แตนิสิตในหลักสูตรนี้ตองเรียนรวมกับนิสติในหลักสูตรอ่ืน ตามประกาศของบัณฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยนิสิตจะตองเรียนรายวชิาหมวดวิชาพ้ืนฐานทาง
การศึกษาจากคณะศึกษาศาสตรในฐานะคณะรวมผลติ  และเรียนรายวิชาในหมวดวิชาบังคบัและ
วิชาเลือกจากคณะวิทยาศาสตร 
 หมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศกึษาเปนรายวชิาที่เปนรากฐานของการศึกษาที่เสริมสรางนิสิตให
สามารถเชื่อมโยงชีวิตกับการศึกษา สามารถใชและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ในกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนอยางมีจรรยาบรรณตามบริบทของสังคมและ
สถานการณรอบตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เปนรายวิชาที่สอดคลองกับขอบังคับคุรุสภาวา
ดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556  หมวดที่ 1 มาตรฐานความรูและประสบการณ วิชาชีพ รวมถึง
การฝกปฏิบตัวิิชาชีพครูระหวางเรียน และการปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
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หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

 การเรียนรูธรรมชาติดวยความรูทางคณิตศาสตร ทําใหมนุษยมีความเจริญงอกงาม 

1.2 ความสําคัญของหลักสูตร 

 คณิตศาสตรมีบทบาทสําคญัตอการพัฒนาความคิดของมนุษย  ทําใหมนุษยมีความคิด
สรางสรรค คิดอยางมีเหตุผล เปนระบบมีแบบแผน  สามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณได
อยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ วางแผน ตัดสินใจแกปญหา และนําไปใชใน
ชีวติประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม  คณิตศาสตรจึงเปนเครื่องมือนําไปสูความเจริญ 
กาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเปนพ้ืนฐานสําหรับการศึกษา
คนควาวิจัยเกือบทุกประเภท ซ่ึงอาจกลาวไดวาความเจริญกาวหนาในวิทยาการเกือบทุกแขนงตอง
อาศัยหลักการทางคณิตศาสตรทั้งสิ้น เชน การนําความรูเรื่องวงรีไปชวยในการออกแบบเครื่อง
สลายนิ่ว (Extracorporeal shock wave lithotripsy : ESWL) ในวงการแพทย  การนําความรูเรือ่ง
พาราโบลาและสมการเชิงอนุพันธไปชวยในการออกแบบสะพานแขวน (Suspension bridge)ของ
วิศวกร และการนําความรูเร่ืองตรรกศาสตรไปชวยในการออกแบบคอมพิวเตอรดีเอ็นเอ (DNA 
computers)ทีมี่อัตราเร็วถึงสิบพันลานคร้ังตอนาที โดยใชพลังงานเพยีง 1 ในหม่ืนลานหรือ 10-10

วัตต และสามารถประมวลผลได 1 ลานลานคําส่ังพรอมกัน  เพ่ือใหการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
มีประสิทธิผลจึงจําเปนอยางยิ่งที่ครูคณิตศาสตรจะตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาคณิตศาสตร  
สามารถบูรณาการเน้ือหาคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และใชนวตักรรมดานการเรียนการสอน
คณิตศาสตรในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพได   
 ในฐานะที่เปนสถาบันอุดมศกึษาที่เปนตนแบบดานการผลิตครูและบคุลากรทางการศึกษา 
แหงหน่ึงของประเทศ แผนกวิชาคณิตศาสตร  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  วิทยาลัย
วิชาการศึกษาประสานมิตร (ปจจุบัน คือ ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ)  จึงไดเปด “หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร”  ในป 
พ.ศ. 2497  โดยมุงเนนผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรที่มีความรูความเขาใจในเนื้อหา
คณิตศาสตรเปนอยางดี  สามารถบูรณาการเน้ือหาคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ และใชนวตักรรม
ดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหมีประสิทธิภาพไดบนพ้ืนฐาน
คุณธรรมจริยธรรมซึ่งภาควชิาคณิตศาสตรไดดําเนินการเปดรับนิสิตอยางตอเน่ืองและมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสมกับความกาวหนาของวทิยาการดานนี้ที่สอดคลองกับสังคมไทยใน
อนาคต ตลอดจนเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
 เม่ือวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (สสวท.) ดําเนินงานโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทาง
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วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2560) เพ่ือผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษระดับปริญญาโททางการศึกษา สาขาฟสิกส เคมี ชีววทิยา คณิตศาสตรและ
วิทยาการคอมพิวเตอร  ตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และคุรุสภา 
โดยมีเง่ือนไขขอผูกพันใหนิสิต นักศึกษา ที่เขารวมโครงการนี้ เม่ือสําเร็จการศึกษาแลวตองบรรจุ
เขารับราชการเพื่อสอนวิชาฟสิกส เคมี ชวีวทิยา คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียน
ระดับมัธยมศกึษาตอนปลายหองเรียนพิเศษวิทยาศาสตรและนักเรียนในกลุมโรงเรียน
มาตรฐานสากลและกลุมโรงเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อในการสอนในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (สพฐ.) 
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเปนสถาบนัผลิตครูแหงหนึ่งที่เขารวมโครงการนี้โดยมีภาควิชา
คณิตศาสตรเปนผูรับผิดชอบในการผลติครูที่มีความสามารถพิเศษระดับปริญญาโททางการศึกษา 
สาขาคณิตศาสตร  ดวยเหตุน้ีภาควชิาคณิตศาสตรจึงไดปรับปรุงหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรอีกคร้ังโดยยังคงมุงเนนผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตรที่มีความรู
ความเขาใจในเนื้อหาคณิตศาสตรเปนอยางดี สามารถบูรณาการเน้ือหาคณิตศาสตรกับศาสตรอ่ืนๆ 
และใชนวตักรรมดานการเรียนการสอนคณิตศาสตรในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหมี
ประสิทธิภาพไดบนพ้ืนฐานคุณธรรมจริยธรรม  โดยยังพัฒนาหลักสูตรใหมีมาตรฐานของหลักสูตร 
ที่ไมต่ํากวาเกณฑตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนดและสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาและความตองการของสังคม  และเพิ่มรายวิชาทีส่อดคลองกับ
ขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชพี พ.ศ.2556 หมวดที่ 1 มาตรฐานความรูและประสบการณ
วิชาชีพ รวมถงึการฝกปฏิบตัิวชิาชีพครูระหวางเรียน และการปฏบิัตกิารสอนในสถานศึกษาใน
สาขาวิชาเฉพาะ สําหรับนิสติในโครงการสงเสริมการผลิตครทูี่มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2560) ระดับปริญญาโททาง
การศึกษา ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) หรือนิสิตทีต่องการ
ขอรับใบประกอบวิชาชีพคร ู 
 

1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร 

  เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้ 
 1. มีความรูความสามารถในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่มีประสิทธภิาพบนพื้นฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 
 2. มีความสามารถในการศึกษาคนควาและวจัิยสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรทีเ่ปนประโยชนตอผูเรียนและสังคม 

  3. มีความสามารถในการบูรณาการนวัตกรรมและศาสตรตางๆ เพ่ือการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรทีมี่ประสิทธิภาพ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร  มีแผนพัฒนาปรับปรุงทีมี่การพัฒนา
ยุทธศาสตรและตวับงชี้การพัฒนาปรับปรุง  ซ่ึงคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน 5 ป นับจากเปด
การเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังน้ี 

พ.ศ. 2556     ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ. 2557     เริ่มใชหลักสูตรฉบับปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2557-2558  ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของแตละรายวิชาในหลักสูตร 
       โดยนิสิตและอาจารย 
พ.ศ. 2559-2560  ติดตาม รวบรวม ประมวลผลการประเมินการใชหลักสูตร 
พ.ศ. 2561     ปรับปรุงหลักสูตรตามผลการประเมิน และสถานการณภายนอก 
       ดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 
แผนพัฒนา / แผนการ

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ ตัวบงชี/้ หลักฐาน 

1.  พัฒนาหลักสูตรใหมี
มาตรฐานไมต่าํกวาเกณฑที่
สกอ.กําหนด และสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาและความตองการ
ของสังคม 

พัฒนาหลักสูตรโดยอาศัยกรอบ
แนวคิดของหลักสูตรสากลเกณฑ
ของสกอ.การเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาและความตองการของ
สังคม 

รายงานผลการประเมินหลักสูตร
การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร 

2. พัฒนาศักยภาพของอาจารย 
ใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษา และเพ่ิมพูน
ประสบการณใหมีความ
หลากหลายและลุมลึก 

สนับสนุนอาจารยใหพัฒนา
ศักยภาพ เพ่ิมพูนประสบการณ
ของตนใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดย
การทําวิจัย การศึกษาดูงาน การ
เขารวมอบรมสัมมนาและประชุม
ทางวิชาการ  รวมทั้งการบริการ
วิชาการ 

1. จํานวนอาจารยที่ไดรับ
ทุนอุดหนุนวิจัยและงบพัฒนา
บุคลากร   

2. จํานวนอาจารยที่เขารวม
ศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา
และประชุมทางวิชาการ  

3. จํานวนอาจารยที่ใหบริการ
วิชาการ 

3. ประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
ทุก 3 ปใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
และความตองการของสังคม 

วิเคราะหและวิพากษหลกัสูตร 
โดยผูทรงคุณวุฒิ และผูมีสวนได
เสีย (Stakeholder) เพ่ือประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตร 

1. บทสรุปการวิเคราะหและ
วิพากษหลกัสูตร 

2. รายงานผลการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

 ระบบการศึกษาเปนระบบทวิภาค คือ ปการศึกษาหนึง่แบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 
และหนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

  อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ตามความคิดเห็นชอบของกรรมการบริหารหลักสูตร 
และเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา 
พ.ศ. 2554 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวภิาค 

 การเทยีบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  

 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาตน   เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
  ภาคการศึกษาปลาย  เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

คุณสมบัติสําหรับผูเขาศึกษาแบบ 1  (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)  
1. มีคุณสมบัติทัว่ไปตามขอบงัคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ขอที่ 17 
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาคณิตศาสตร  คณิตศาสตรประยุกต 

คณิตศาสตรศกึษา หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับคณิตศาสตร 
3. ผานการคัดเลอืกเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร  

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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คุณสมบัติสําหรับผูเขาศึกษาแบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
1. มีคุณสมบัติทัว่ไปตามขอบงัคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ขอที่ 17 
2. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑติ (วท.บ.) สาขาคณิตศาสตร 

คณิตศาสตรประยุกตหรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับคณิตศาสตร 
3. ผานการคัดเลอืกเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร   

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
4.  เปนผูรับทุนโครงการสงเสริมการผลิตครทูี่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร (สควค.) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ของสถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ซ่ึงคุณสมบัติการเปนผูรับทุนเปนไปตามประกาศ
ของแหลงทุน 

2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา 

1. นิสิตแรกเขาทีส่ําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑติมีความรูพ้ืนฐานทางดานการศึกษาไม
เพียงพอ  ในขณะที่นิสติแรกเขาที่สําเร็จการศึกษาการศึกษาบัณฑิตมีความรูพ้ืนฐานทางดาน
คณิตศาสตรไมเพียงพอ 

2. นิสิตมีความรูพ้ืนฐานและทกัษะในการอาน ฟง พูด และเขียนภาษาอังกฤษไมเพียงพอ 
3. นิสิตขาดกระบวนการวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยทางคณิตศาสตรและคณิตศาสตร

ศึกษาในการสรางและพัฒนาความรูจากการทํางานวิจัย 
4. นิสิตขาดความพรอมดานทุนทรัพยและการบริหารจัดการเวลาเรียน เพราะตองทํางาน

พิเศษระหวางการเขาศึกษาในหลักสูตร 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3 

 1. กําหนดใหนิสิตแรกเขาที่สําเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิตที่มีความรูพ้ืนฐานทางดาน
การศึกษาไมเพียงพอ ใหเขาเรียนในรายวิชาทางดานการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพ่ิมเติมเพ่ือปรับ
พ้ืนความรูใหดียิ่งขึ้นในขณะที่กําหนดใหนิสิตแรกเขาทีส่ําเร็จการศึกษาการศึกษาบัณฑิตที่มีความรู
พ้ืนฐานทางดานคณิตศาสตรไมเพียงพอใหเขาเรียนในรายวิชาทางดานคณิตศาสตรในระดับ
ปริญญาตรีเพ่ิมเตมิเพ่ือปรับพ้ืนความรูใหดียิ่งขึ้นเชนกัน 

  2. สงเสริมใหนิสิตเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และใหนิสติไดฝกการอาน ทําความเขาใจ
ภาษาอังกฤษจากการมอบหมายงาน สิ่งตีพิมพที่เปนภาษาอังกฤษ รวมทั้งการเขารวมประชุม
วิชาการในระดับนานชาติ เพ่ือฟง พูด และสื่อสารเปนภาษาอังกฤษ 
 3. กําหนดใหนิสิตฝกการวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยทางคณิตศาสตรและคณิตศาสตร
ศึกษาดวยตนเอง และขอคําปรึกษาจากอาจารยผูสอนหรืออาจารยในภาควาคณิตศาสตร 
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  4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและภาควิชา สนับสนุนแหลงทุนแกนิสิต เชน ทุนผูชวยสอน
หรือผูชวยวิจัย และประชาสัมพันธแหลงทุนภายนอก/ภายในเพิ่มเตมิใหแกนิสิตอยางตอเน่ือง 

 

2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

แบบ 1  (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)  

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 
ระดับ 

2557 2558 2559 2560 2561 

ชั้นปที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปที่ 2 − 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา − − 10 10 10 

 

แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 
ระดับ 

2557 2558 2559 2560 2561 

ชั้นปที่ 1 15 15 15 15 15 

ชั้นปที่ 2 − 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา − − 15 15 15 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

  ใชงบประมาณของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร   

 คาใชจาย 
ยอดสะสม 

(ตอหัว) 

หมวดคาการจัดการเรียนการสอน   
 คาตอบแทนผูสอน (เชน 34 หนวยกิต x 1,200 บาทตอชั่วโมง x 15 ครั้งตอภาค)  612,000.00  
 คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร หรือ คาใชจายตอป x จํานวนป) 658,160.00  
 คาใชจายเพ่ือการประชาสัมพันธ    
   กิจกรรมตามทีร่ะบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนเิทศ กิจกรรมนิสิต)    
 คาครุภัณฑท่ีใชสําหรับนิสิต   
 คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ  หรืออ่ืนๆ แลวแตหลักสูตร   
 � คาใชจายรวม 1,270,160.00  
  � คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 20 คน) 63,508.00 63,508.00 
    
หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก 21,175.00 84,683.00 
 งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)   4,235.00  
 งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)   4,235.00  
  คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 15 12,705.00   
    
หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ  10,000.00 94,683.00 
 คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว) 10,000.00  
  คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว)    
    
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)  16,709.00 111,392.00 

    
หมวดคาใชจายสวนกลาง 28,608.00 140,000.00 
 คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จํานวนป)   8,720.00  
 คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวนป)   6,000.00  
 คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x จํานวนป)   2,080.00  
  คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จํานวนป) 11,808.00   
    
คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร  140,000.00 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรยีน 
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 1 

 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
 แบบชั้นเรยีนผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส (Hybrid Education) 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2554  หมวดที่ 7 ขอที่ 38  และขอที่ 39 

 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิตสาขาวิชาคณิตศาสตร เปนหลักสูตรแบบศึกษาเตม็เวลา 

แผน ก  แบบ ก 2   ที่มีการทําปริญญานิพนธและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม 
แบบ 1  (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)    
ใหศึกษารายวชิาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 28 หนวยกิต  และปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต 

รวมตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 40 หนวยกิต 
แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
ใหศึกษารายวชิาเพ่ิมเติมไมนอยกวา 34 หนวยกิต  และปริญญานิพนธ 12 หนวยกิต 

รวมตลอดหลกัสูตรไมนอยกวา 46 หนวยกิต 
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3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

แบบ 1  (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

หมวดวิชา  จํานวนหนวยกิต 

1. หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา  6 

2. หมวดวิชาบงัคับ   15 
 2.1 กลุมวิชาแกน  6 
 2.2 กลุมวิชาเอก  9 
3. หมวดวิชาเลอืก ไมนอยกวา 7 

4. หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพคร ู  − 
 4.1 การฝกประสบการณวิชาชพีครูระหวางเรียน  − 
 4.2 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพครู  − 
5. ปริญญานิพนธ  12 

รวม ไมนอยกวา 40 

 

แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

หมวดวิชา  จํานวนหนวยกิต 

1. หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา  10 

2. หมวดวิชาบงัคับ   10 
 2.1 กลุมวิชาแกน  6 
 2.2 กลุมวิชาเอก  4 
3. หมวดวิชาเลอืก ไมนอยกวา 6 

4. หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพคร ู  8 
 4.1 การฝกประสบการณวิชาชพีครูระหวางเรียน  2 
 4.2 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพครู  6 
5. ปริญญานิพนธ  12 

รวม ไมนอยกวา 46 
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3.1.3 รายวิชา 

แบบ 1  (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

1. หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา 

กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต ดังน้ี 
พฐ 501 ชีวติกับการศกึษา            3(3-0-6) 
FE 501 Life and Education 
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสรางและสื่อสารความรู    3(3-0-6) 
FE 502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication 
 

2. หมวดวิชาบงัคับ 

2.1 กลุมวิชาแกน 
กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต ดังน้ี 

คษ 511 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร      3(3-0-6) 
ME 511 Curriculum and Learning Management in Mathematics  
วทศ 502  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   3(2-2-5) 
SCE 502  Research for Learning Development in Sciences and Mathematics 
 

2.2 กลุมวิชาเอก 
กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ดังน้ี 

คณ 510 คณิตวเิคราะหสําหรับครู           3(2-2-5) 
MA 510 Mathematical Analysis for Teachers  
คณ 520 พีชคณิตสําหรับครู              3(2-2-5) 
MA 520 Algebra for Teachers 
คณ 530 เรขาคณิตสําหรับครู            3(2-2-5) 
MA 530 Geometry for Teachers 
 

3. หมวดวิชาเลอืก 

กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 7 หนวยกิต  โดยนิสิตที่จบวทิยาศาสตรบณัฑิตใหเลือกเรียน
รายวิชาที่อยูในกลุมวิชาคณิตศาสตรศึกษา หรือรายวิชาที่อยูในกลุมวิชาคณิตศาสตรที่มีรหัสตวัทายของ
รายวิชาเปน 0 หรือรายวิชาที่อยูในกลุมรายวิชาสถติิ  และนิสิตที่จบการศึกษาบณัฑิตใหเลือกเรียน
รายวิชาที่อยูในกลุมรายวิชาคณิตศาสตร หรือรายวิชาที่อยูในกลุมรายวิชาสถติ ิ
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รายวิชาในหมวดวิชาเลือก มีดังน้ี 

กลุมวิชาคณติศาสตร 
คณ 510 คณิตวเิคราะหสําหรับครู           3(2-2-5) 
MA 510 Mathematical Analysis for Teachers  
คณ 511 การวิเคราะหเชิงจริง            3(3-0-6) 
MA 511 Real Analysis  
คณ 512 การวิเคราะหเชิงซอน           3(3-0-6) 
MA 512 Complex Analysis 
คณ 513 การวิเคราะหเชิงฟงกชัน           3(3-0-6) 
MA 513  Functional Analysis 
คณ 514 การวิเคราะหเชิงฟงกชันไมเชิงเสน        3(3-0-6) 
MA 514 Nonlinear Functional Analysis 
คณ 515 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 1           3(3-0-6) 
MA 515 Numerical Analysis I 
คณ 516 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธสามัญ         3(3-0-6) 
MA 516 Theory of Ordinary Differential Equations 
คณ 520 พีชคณิตสําหรับครู              3(2-2-5) 
MA 520 Algebra for Teachers 
คณ 521 ทฤษฎีกรุป               3(3-0-6) 
MA 521 Group Theory 
คณ 530 เรขาคณิตสําหรับครู            3(2-2-5) 
MA 530 Geometry for Teachers 
คณ 531 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ           3(3-0-6) 
MA 531 Differential Geometry 
คณ 541 รากฐานของคณิตศาสตร            3(3-0-6) 
MA 541 Foundations of Mathematics 
คณ 550 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับครู         3(2-2-5) 
MA 550 Discrete Mathematics for Teachers 
คณ 551 ทฤษฎีกราฟ 1             3(3-0-6) 
MA 551  Graph Theory I 
คณ 561 ทอพอโลยี              3(3-0-6) 
MA 561  Topology 
คณ 571 หัวขอคัดเฉพาะทางวิจัยดําเนินการ        3(3-0-6) 
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MA 571 Selected Topics in Operation Research
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คณ 611 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 2           3(3-0-6) 
MA 611 Numerical Analysis II 
คณ 612 สมการเชิงอนุพันธยอย 1          3(3-0-6) 
MA 612 Partial Differential Equations I 
คณ 613 สมการเชิงอนุพันธยอย 2           3(3-0-6) 
MA 613 Partial Differential Equations II 
คณ 621 พีชคณิตเชิงเสนชั้นสูง           3(3-0-6) 
MA 621 Advanced Linear Algebra  
คณ 651 ทฤษฎีกราฟ 2             3(3-0-6) 
MA 651 Graph Theory II 
คณ 691 การศึกษารายบุคคลทางวชิาคณิตศาสตร       3(2-2-5) 
MA 691 Individual Studies in Mathematics 
 

กลุมวิชาคณติศาสตรศึกษา 
คษ 551 นวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 2(1-2-3) 
ME 551 Innovation and Technology in Teaching and Learning at Elementary  
  School Level 
คษ 552 นวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา 2(1-2-3) 
ME 552 Innovation and Technology in Teaching and Learning at Secondary  
  School Level 
คษ 561 การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร  2(2-0-4) 
ME 561 Special Programs for Mathematically Talented Children 
คษ 641 การศึกษารายบุคคลทางคณิตศาสตรศึกษา      2(1-2-3) 
ME 641 Individual Studies in Mathematics Education 
 

กลุมวิชาสถิติ 
สถ 562 สถิติสําหรับการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 1       3(2-2-5) 
ST 562 Statistics for Research in Mathematics Education I 
สถ 661 สถิติสําหรับการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 2       3(2-2-5) 
ST 661 Statistics for Research in Mathematics Education II 
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4. หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพคร ู

  ไมมี 
 

5. ปริญญานิพนธ 

กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต 
คษ 699 ปริญญานิพนธ                      12 หนวยกิต 
ME 699 Thesis 
 

แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

1. หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา 

กําหนดใหเรียน 10 หนวยกิต ดังน้ี 
ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเปนคร ู        2(1-2-3) 
ED 511 Philosophy and Teacher’s Professional Ethics 
ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู        2(2-0-4) 
ED 512 Psychology and Guidance for Teachers 
ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา    2(1-2-3) 
ED 513 Innovation and Education Technology in Education  
ศษ 514 การประกันคณุภาพการศึกษา         2(2-0-4) 
ED 514 Educational Quality Assurance  
ศษ 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู         2(2-0-4) 
ED 521 Evaluation and Assessment 
 

2. หมวดวิชาบงัคับ 

2.1 กลุมวิชาแกน 
กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต ดังน้ี 

คษ 511 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร      3(3-0-6) 
ME 511 Curriculum and Learning Management in Mathematics  
วทศ 502  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   3(2-2-5) 
SCE 502  Research for Learning Development in Sciences and Mathematics 
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2.2 กลุมวิชาเอก 
กําหนดใหเรียน 4 หนวยกิต ดังน้ี 

คษ 513 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 1           1(0-2-1) 
ME 513 Seminar in Mathematics Education I 
คษ 514 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 2           1(0-2-1) 
ME 514 Seminar in Mathematics Education II 
วทศ 501  ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  2(1-2-3) 
SCE 501  Language and Culture for Science and Mathematics Communication 
 

3. หมวดวิชาเลอืก 

กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  โดยใหเลือกเรียนรายวิชาทีอ่ยูในกลุมวิชา
คณิตศาสตรทีมี่รหัสตัวทายของรายวิชาเปน 0  หรือรายวิชาที่อยูในกลุมวิชาคณิตศาสตรศึกษา  

รายวชิาในหมวดวิชาเลือก มีดังน้ี 

กลุมวิชาคณติศาสตร 
คณ 510 คณิตวเิคราะหสําหรับครู           3(2-2-5) 
MA 510 Mathematical Analysis for Teachers  
คณ 520 พีชคณิตสําหรับครู            3(2-2-5) 
MA 520 Algebra for Teachers 
คณ 530 เรขาคณิตสําหรับครู            3(2-2-5) 
MA 530 Geometry for Teachers 
คณ 550 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับครู         3(2-2-5) 
MA 550 Discrete Mathematics for Teachers 

กลุมวิชาคณติศาสตรศึกษา 
คษ 551 นวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 2(1-2-3) 
ME 551 Innovation and Technology in Teaching and Learning at Elementary  
  School Level 
คษ 552 นวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา 2(1-2-3) 
ME 552 Innovation and Technology in Teaching and Learning at Secondary  
  School Level 
คษ 561 การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร  2(2-0-4) 
ME 561 Special Programs for Mathematically Talented Children 
คษ 641 การศึกษารายบุคคลทางคณิตศาสตรศึกษา      2(1-2-3) 
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ME 641 Individual Studies in Mathematics Education 

4. หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพคร ู

กําหนดใหเรียน 8 หนวยกิต ดังน้ี 
ศษ 531 การฝกประสบการณวิชาชพีครูระหวางเรียน        2(0-4-2) 
ED 531 Practicum in Professional of Teaching 
ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพครู     6(0-12-6) 
ED 532 Internship in Professional of Teaching   
 

5. ปริญญานิพนธ 

กําหนดใหเรียน 12 หนวยกิต 
คษ 699 ปริญญานิพนธ                    12 หนวยกิต 
ME 699 Thesis 
 

ความหมายของรหัสวิชา 
1. ความหมายของรหัสตัวอักษร  

พฐ หรือ FE   หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา แบบ 1  

        (ไมขอรับใบประกอบวิชาชพีครู)    

ศษ หรือ ED   หมายถึง  รายวิชาในหมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา แบบ 2   

        (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

คณ หรือ MA   หมายถึง รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตร 

คษ หรือ ME   หมายถึง  รายวิชาในกลุมวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

สถ หรือ ST    หมายถึง  รายวิชาในกลุมวิชาสถติ ิ

วทศ หรือ SCE   หมายถึง  รายวิชารวมในคณะวิทยาศาสตร 
 

2. ความหมายของรหัสตัวเลข 

เลขรหัสตัวแรก  หมายถึง ชั้นปที่เปดสอน 

เลขรหัสตัวกลาง  หมายถึง กลุมวิชาในหมวดวิชา  

เลขรหัสตัวสุดทาย หมายถึง ลําดับรายวชิาในกลุมวชิาของเลขรหัสตวักลาง 
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  3. ความหมายของรหัสตัวกลาง ของรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุมวิชาคณติศาสตร  

1 หมายถึง การวิเคราะห 

2 หมายถึง พีชคณิต 

3 หมายถึง เรขาคณิต 

4 หมายถึง รากฐานคณิตศาสตร (รวมประวตัิศาสตรคณิตศาสตร) 

5 หมายถึง คณิตศาสตรดิสครีต 

6 หมายถึง โทโพโลยี 

7 หมายถึง ตัวแบบทางคณิตศาสตร 

9 หมายถึง สัมมนา 
  4. ความหมายของรหัสตัวทาย ของรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุมวิชาคณติศาสตร 

0 หมายถึง รายวิชาสําหรับครู 
 
  5. ความหมายของรหัสตัวกลางของรายวิชาในหมวดวิชาเลือก กลุมวิชาคณติศาสตรศึกษา 

1 หมายถึง หลักสูตรและการสอน 

4 หมายถึง การศึกษารายบุคคล 

5 หมายถึง นวัตกรรมเทคโนโลยี 

6 หมายถึง การศึกษาพิเศษ 

9 หมายถึง ปริญญานิพนธ 
 
  6. ความหมายของจํานวนหนวยกิต 

ตัวเลขตวัที่ 1 หมายถึง จํานวนหนวยกิตรวม 

ตัวเลขตวัที่ 2 หมายถงึ จํานวนชั่วโมงทฤษฎีตอสัปดาห 

ตัวเลขตวัที่ 3 หมายถึง จํานวนชั่วโมงปฏิบัตติอสัปดาห 

ตัวเลขตวัที่ 4 หมายถึง จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองตอสัปดาห 
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3.1.4 แผนการศึกษา 

แบบ 1  (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)   
ปการศึกษาที่  1 

ภาคเรียนท่ี 1 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกิต 

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา 

3 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือ

สรางและส่ือสารความรู 

3 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาบังคับ 
กลุมวิชาแกน 
คษ 511 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร 
กลุมวิชาเอก 
คณ 520 พีชคณิตสําหรับครู 

6 
 

3(3-0-6) 
 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาบังคับ 
กลุมวิชาแกน 
วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
กลุมวิชาเอก 
คณ 510 คณิตวิเคราะหสําหรับครู 

6 
 

3(2-2-5) 
 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือก 
คษ 552 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการ

เรียนการสอนคณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษา 

2 
2(1-2-3) 

หมวดวิชาเลือก 
คณ 550 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับครู 

3 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพครู 

   --- 
0 หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพครู 

   --- 
0 

ปริญญานิพนธ 
   --- 

 ปริญญานิพนธ 
   --- 

 

รวมจํานวนหนวยกิต  11 รวมจํานวนหนวยกิต 12 
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ปการศึกษาที่  2 

ภาคเรียนท่ี 1 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกิต 

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

   --- 
0 
 

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
   --- 

0 
 

หมวดวิชาบังคับ 
กลุมวิชาแกน 
   --- 
กลุมวิชาเอก 
คณ 530 เรขาคณิตสําหรับครู  

3 
 
 
 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาบังคับ 
กลุมวิชาแกน 
   --- 
กลุมวิชาเอก 
   --- 

0 

หมวดวิชาเลือก                    ไมนอยกวา 
 

2 
 

หมวดวิชาเลือก 
   --- 

0 

หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพครู 

   --- 
0 หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพครู 

   --- 
0 

ปริญญานิพนธ 
   --- 

0 ปริญญานิพนธ 
คษ 699 ปริญญานิพนธ 

12 

รวมจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 5 รวมจํานวนหนวยกิต 12 
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แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
ปการศึกษาที่  1 

ภาคเรียนท่ี 1 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกิต 

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเปน

ครู 
ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนว

สําหรับครู 

4 
2(1-2-3) 

 
2(2-0-4) 

 
 

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศทางการศึกษา 
ศษ 514 การประกันคุณภาพการศึกษา 
ศษ 521 การวัดและประเมินผลการ

เรียนรู 

6 
2(1-2-3) 

 
2(2-0-4) 
2(1-2-3) 

 

หมวดวิชาบังคับ 
กลุมวิชาแกน 
คษ 511 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร 
กลุมวิชาเอก 
คษ 513 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 1 
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการ

ส่ือสารทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร 

6 
 
 

3(3-0-6) 
 

1(0-2-1) 
2(1-2-3) 

 

หมวดวิชาบังคับ 
กลุมวิชาแกน 
วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
กลุมวิชาเอก 
คษ 514 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 2 
 

4 
 

3(2-2-5) 
 

1(0-2-1) 
 
 
 

หมวดวิชาเลือก 
คณ520 พีชคณิตสําหรับครู 

3 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือก 
คณ 510 คณิตวิเคราะหสําหรับครู 

3 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพครู 

   --- 
0 
 

หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพครู 

ศษ 531 การฝกประสบการณวิชาชีพครู
ระหวางเรียน 

2 
 

2(0-4-2) 
ปริญญานิพนธ 
   --- 

0 ปริญญานิพนธ 
   --- 

0 

รวมจํานวนหนวยกิต 13 รวมจํานวนหนวยกิต 15 
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ปการศึกษาที่  2 

ภาคเรียนท่ี 1 หนวยกิต ภาคเรียนท่ี 2 หนวยกิต 

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
   --- 

0 
 

หมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 
   --- 

0 
 

หมวดวิชาบังคับ 
                    --- 

0 หมวดวิชาบังคับ 
                     --- 

0 

หมวดวิชาเลือก 
   --- 

0 หมวดวิชาเลือก 
   --- 

0 

หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพครู 

ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและ 

 ฝกประสบการณวิชาชีพครู* 

6 
 

6(0-12-6) 

หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพครู 

   --- 
0 

ปริญญานิพนธ 
คษ 699 ปริญญานิพนธ 

6 ปริญญานิพนธ 
คษ 699 ปริญญานิพนธ 

6 
 

รวมจํานวนหนวยกิต 12 รวมจํานวนหนวยกิต 6 

หมายเหตุ *  เปนรายวิชาทีนิ่สิตตองฝกประสบการณวชิาชีพหรือปฏิบัติการสอนในโรงเรียน 
     เปนเวลา 2 ภาคการศึกษา 
 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา 

พฐ 501 ชีวติกับการศกึษา            3(3-0-6) 
FE 501 Life and Education 

ศึกษาและวเิคราะหธรรมชาติของชีวติทีเ่ปนองครวมเปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ  การเชื่อมโยง
ชีวติกับการศกึษา ฐานคิดทางการศึกษา สรางความเขาใจตอโลกทศัน  องคความรูที่แตกตาง
หลากหลายไปตามบริบทของสงัคมและวฒันธรรม จริยธรรม รูเทาทนัการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ของโลก ที่สงผลกระทบตอชวีติและการศึกษาโดยเนนการสรางเสริมการเรียนรูเพ่ือ
พัฒนาความเปนมนุษยใหสมบูรณทุกดาน 

พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสรางและสื่อสารความรู    3(3-0-6) 
FE 502 Technology and Research for Knowledge Construction and Communication 

ศึกษาและวเิคราะหบริบททางการศึกษา พัฒนาการทางนวัตกรรมและเทคโนโลยกีารส่ือสาร
ทางการศึกษากระบวนทัศนและบทบาทของการวิจัย ระเบียบวธิีวิจัย  การประยุกตใช
เทคโนโลยีและการสื่อสารในกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมในการเรียนการสอน
บคุลากรและองคการทางการศึกษาและการตระหนักถึงจรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยีและ
การวิจัยเพ่ือสรางและสื่อสารความรูสูสาธารณชน 
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ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเปนคร ู        2(1-2-3) 
ED 511 Philosophy and Teacher’s Professional Ethics 

ศึกษาพัฒนาการของวิชาชพีครู เกณฑมาตรฐานวิชาชพีครู สมรรถนะที่สําคัญของครู  สภาพ
งานและคุณลกัษณะของครทูี่ดี จิตสํานึกและคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู จรรยาบรรณวิชาชีพ
ครู ความรูทัว่ไปเกี่ยวกบัวชิาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู 
การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะความเปนครู การเสริมสรางกระบวนการคิดดวยจิตสํานึก
ทางจริยธรรม บทบาทหนาที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครูและผูสงเสริมการเรียนรู การ
เปนผูนําทางวชิาการและการศึกษารวมทัง้บทบาทของครูในฐานะผูขบัเคลื่อนการศกึษาเพ่ือ
พัฒนาชุมชนและสังคม การสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชพีครู ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการ
ศึกษา กลวิธกีารจัดการศึกษาและการจัดการความรู การศึกษาดูงานและฝกปฏบิตัิการดาน
การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู        2(2-0-4) 
ED 512 Psychology and Guidance for Teachers 

ศึกษาองคความรูทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู จิตวทิยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ธรรมชาติของการเรียนรู การคิด การ
สรางแรงจูงใจ เชาวปญญา ความถนัด บคุลิกภาพ การปรับตวั สามารถสรางบรรยากาศการ
จัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และสามารถใหคําแนะนํา ชวยเหลือนักเรียนโดยการ
ใหคําปรึกษา โดยมุงใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจน
สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสรมิศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน 

ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา    2(1-2-3) 
ED 513 Innovation and Education Technology in Education 

ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช การพัฒนาและการประเมินผลส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีจริยธรรม 
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดการเรียนการสอนสํารวจ รวบรวม
และประยุกตใชแหลงการเรียนรูที่มีอยูในชุมชน ตลอดจนเรียนรูจากประสบการณตรงผาน
แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู การจัดทําโครงงานออกแบบและพัฒนาสือ่และ
นวัตกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน สิ่งแวดลอมและสอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

ศษ 514 การประกันคณุภาพการศึกษา         2(2-0-4) 
ED 514 Educational Quality Assurance  
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ศึกษา วเิคราะห แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เก่ียวกับการจัดคุณภาพการศึกษาการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บทบาทของครูในการประกันคุณภาพการศึกษา  ฝกปฏิบัติการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูและประเมินคณุภาพการจัดการเรียนรู 

ศษ 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู          2(2-0-4) 
ED 521 Measurement and Evaluation   

ศึกษาและวเิคราะหความหมาย  วิวัฒนาการ  แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู  จุดมุงหมาย  หลักการ  กระบวนการ  รูปแบบและเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูทั้งในระดับชาติและระดับชั้นเรียน  การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม  
การสรางและใชเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู  การประเมินตามสภาพจริง  การ
ประเมินสอบภาคปฏิบัติ  การประเมินจากแฟมสะสมงาน  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและ
แปลความหมาย  การรายงานและการนําผลการวัดและประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน  และ
การปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตรโดยจัดใหผูเรียนอภิปรายแลกเปลีย่นแนวคิดและ
ความรูที่ไดจากการศึกษาคนควา และนําความรูที่ไดไปใชในการปฏบิตัิ  การออกแบบและ
พัฒนาเคร่ืองมือวัดประเมินผลการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวชิาเอกที่อยูบนพ้ืนฐาน
ความแตกตางกันของความสามารถของนักเรียน  และจัดทํารายงานการคนควาอิสระเก่ียวกบั
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรยีนรูเปนรายบคุคลหรือกลุม 

 

2. หมวดวิชาบงัคับ 

2.1 กลุมวิชาแกน 
คษ 511 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร      3(3-0-6) 
ME 511 Curriculum and Learning Management in Mathematics  

ศึกษาพัฒนาการและการพฒันาหลักสูตรคณิตศาสตร  วิเคราะหธรรมชาติของคณิตศาสตร 
จิตวิทยาและทฤษฎีการเรยีนรูที่เก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร นํามาเปนแนวทางการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตร  ศึกษาและพัฒนานวัตกรรม  การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรทั้งใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  และการประเมินผลที่เนนการพัฒนาทางสติปญญา  ทกัษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาองคความรูทางคณิตศาสตร 

วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   3(2-2-5) 
SCE 502 Research for Learning Development in Sciences and Mathematics 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
วิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  โดย
สังเคราะหประเด็นจากผลงานวิจัยเพ่ือนําไปใชในการออกแบบและกาํหนดประเด็นวิจัย  
กระบวนการวจัิย  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรูที่ไดจากการศึกษาคนควางานวิจัย  การเขยีนเคาโครง
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และรายงานการวิจัยทางการศึกษา  การปฏิบัติการวิจัยและการวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนรู  
รวมทั้งการนําเสนองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 

 

2.2 กลุมวิชาเอก 
คณ 510 คณิตวเิคราะหสําหรับครู            3(2-2-5) 
MA 510 Mathematical Analysis for Teachers  

ศึกษามโนทศันและความเชือ่มโยงระหวางทฤษฎีกับเนือ้หาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อุดมศึกษาในเรื่องลิมิต ความตอเน่ือง อนุพันธและปริพันธเชิงรีมันนของฟงกชันหนึ่งตัวแปร
และหลายตัวแปร ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง 

คณ 520 พีชคณิตสําหรับครู            3(2-2-5) 
MA 520 Algebra for Teachers 

ความคิด มโนทัศนและความเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา ในเรื่อง ความรูเบื้องตนเก่ียวกับทฤษฎีจํานวน ทฤษฎีกรุปเบื้องตน ทฤษฎีริง
เบื้องตน  ริงพหุนามและการยืดขยายสนาม 

คณ 530 เรขาคณิตสําหรับครู            3(2-2-5) 
MA 530 Geometry for Teachers 

ความคิดมโนทัศนและการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีและเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาในเรื่องรากฐานของเรขาคณิต การแปลงเชิงเรขาคณิตเรขาคณิตแบบยุคลิค
เก่ียวกับรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม การสรางทางเรขาคณิต ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรขาคณิต
โพรเจกทีฟ เรขาคณิตนอกระบบยคุลิคและทอพอโลยีเชิงเรขาคณิต 

คษ 513 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 1           1(0-2-1) 
ME 513 Seminar in Mathematics Education I   

วิเคราะหหลักสูตรคณิตศาสตร  การเรียนการสอนคณิตศาสตรการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินที่เนนการพัฒนาทางสติปญญาและทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรเพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรูและกําหนดปญหาวิจัย 

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

วิเคราะหผลงานวิจัยเก่ียวกบัหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตรเพ่ือนําไปใชในการ
จัดการเรียนรูและกําหนดปญหาวิจัย 

วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  2(1-2-3) 
SCE 501 Language and Culture for Science and Mathematics Communication 

ฝกทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง พูด อาน เขียน เพ่ือสื่อสารและ
ถายทอดความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดอยางถูกตองตามหลักวชิาการ และ
สอดคลองกับจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
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3. หมวดวิชาเลอืก  

กลุมวิชาคณติศาสตร 
คณ 510 คณิตวเิคราะหสําหรับครู           3(2-2-5) 
MA 510 Mathematical Analysis for Teachers  

ศึกษามโนทศันและความเชือ่มโยงระหวางทฤษฎีกับเนือ้หาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
อุดมศึกษาในเรื่องลิมิต ความตอเน่ือง อนุพันธและปริพันธเชิงรีมันนของฟงกชันหนึ่งตัวแปร
และหลายตัวแปร ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง 

คณ 511 การวิเคราะหเชิงจริง             3(3-0-6) 
MA 511 Real Analysis  

เมเชอรบนเสนจํานวนจริงเลอเบกเมเชอรฟงกชันเมเชอเรเบลิ ปริพันธเลอเบกปรภูิมิเชิงนอรม
เชิงเสน ปริภูมิ Lpปริภูมิฮิลเบิรต 

คณ 512 การวิเคราะหเชิงซอน           3(3-0-6) 
MA 512 Complex Analysis  

ฟงกชันฮารมอนิก  อินทิกรัลปวซง  ปญหาดีริคเลต  การสงคงรูป  ผลคูณอนันต  การยืดขยาย
โดเมนของฟงกชันวิเคราะห 

คณ 513 การวิเคราะหเชิงฟงกชัน           3(3-0-6) 
MA 513  Functional Analysis 

ปริภูมินอรมเชิงเสนและปรภูิมิบานาค  ปริภูมิฮิลเบิรต  ปริภูมิ Lpทฤษฎีบทของแบร  หลักการ
มีขอบเขตอยางสมํ่าเสมอ  ทฤษฎีบทการสงแบบเปด  ทฤษฎีบทฮาหน –บานาค  ทอพอโลยี
ออน 

คณ 514 การวิเคราะหเชิงฟงกชันไมเชิงเสน        3(3-0-6) 
MA 514 Nonlinear Functional Analysis 

ปริภูมิบานาคและปริภูมิฮิลเบิรตบานาคลมิิต ทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิอิงระยะทางและปริภูมิ
ฮิลเบิรตเรขาคณิตของปริภูมิบานาค ทฤษฎีบทการลูเขาในปริภูมิบานาค ทฤษฎีบทจุดตรึงใน
ปริภูมิทอพอโลยีเวกเตอร 

คณ 515 การวิเคราะหเชงิตัวเลข 1           3(3-0-6) 
MA 515 Numerical Analysis I 

วิธีการลูเขาและการวเิคราะหคาคลาดเคลือ่นในพีชคณิตเชิงเสนการคณนาวิธีแบบตรงสําหรับ
ระบบเชิงเสน การแยกของเมทริกซ วิธีทาํซํ้า โปรแกรมของคาลักษณะเฉพาะ โดยระเบียบวธิี
กําลังคิวอารแลนคซอส และระเบียบวธิีอ่ืนๆ คาลักษณะเฉพาะเอกฐาน คาลักษณะเฉพาะนัย
ทั่วไป 
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คณ 516 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธสามัญ        3(3-0-6) 
MA 516 Theory of Ordinary Differential Equations 

ทฤษฎีบทการมีจริงและการมีอันเดียว ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน การมีอันเดียว การ
ปรับเรียบ และการขึ้นอยูกับคาเง่ือนไขเริ่มตนของคําตอบของระบบของสมการเชิงอนุพันธ
สามัญ  เมทริกซหลักมูล เมทริกซเอกซโพเนนเชียล จุดเอกญานปรกติ ระบบอิสระบนระนาบ 
ทฤษฎีเสถียรภาพ ทฤษฎีเพอรเทอรเบชนั 

คณ 520 พีชคณิตสําหรับครู            3(2-2-5) 
MA 520 Algebra for Teachers 

ความคิด มโนทัศนและความเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษา ในเรื่องความรูเบื้องตนเก่ียวกับทฤษฎีจํานวน ทฤษฎีกรุปเบื้องตน ทฤษฎีริง
เบื้องตน  ริงพหุนามและการยืดขยายสนาม 

คณ 521 ทฤษฎีกรุป               3(3-0-6) 
MA 521  Group Theory 

ทฤษฎีของชอรดอง-เฮิลแดร  โซลเอเบิลกรุป  ฟรีกรุป  อาบีเลียนกรุป  ทฤษฎีบทครัลชมิดต 
คณ 530 เรขาคณิตสําหรับครู             3(2-2-5) 
MA 530 Geometry for Teachers 

ความคิดมโนทัศนและการเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีและเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศกึษาในเรื่องรากฐานของเรขาคณิต การแปลงเชิงเรขาคณิตเรขาคณิตแบบยุคลิค
เก่ียวกับรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม การสรางทางเรขาคณิต ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับเรขาคณิต
โพรเจกทีฟ เรขาคณิตนอกระบบยคุลิคและทอพอโลยีเชิงเรขาคณิต 

คณ 531 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ           3(3-0-6) 
MA 531 Differential Geometry 

สวนโคงในสามมิติ  เรขาคณิตในสามมิต ิ แคลคูลัสบนพื้นผิว  เรขาคณิตของพื้นผิวในสามมิติ  
คุณสมบัติจากภายในของพื้นผิว 

คณ 541 รากฐานของคณิตศาสตร           3(3-0-6) 
MA 541 Foundations of Mathematics 

ระเบียบวธิีเก่ียวกับสัจพจนและการวเิคราะห  ทฤษฎีเซตและภูมิหลงั  กรุปและความสําคัญ
ของกรุปที่มีตอพ้ืนฐานของคณิตศาสตร พัฒนาการของความคิดเห็นแบบตางๆ เก่ียวกับ
พ้ืนฐานของคณิตศาสตรทีท่ําใหเกิดแนวทางใหมๆ ในการสอนคณิตศาสตร 

คณ 550 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับครู         3(2-2-5) 
MA 550 Discrete Mathematics for Teachers 
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ความคิด มโนทัศนและความเชื่อมโยงระหวางทฤษฎีกับเนื้อหาในระดับมัธยมศึกษาและ
ระดับอุดมศึกษาในเรื่อง หลักการนับเบือ้งตน ฟงกชันกอกําเนิด ความสัมพันธเวียนเกิด 
หลักการนําเขา-ตัดออก ทฤษฎีกราฟเบื้องตนและการประยุกต 

คณ 551 ทฤษฎีกราฟ 1             3(3-0-6) 
MA 551 Graph Theory I 

ความรูเบื้องตนในทฤษฎีกราฟ โครงสรางของกราฟ กราฟและกรุป กราฟเคยเลย ตนไมและ
กราฟเชื่อมโยงกราฟและไดกราฟออยเลอเรียนกราฟและไดกราฟแฮมิลโทเนียน กราฟเชิง
ระนาบ 

คณ 561 ทอพอโลยี              3(3-0-6) 
MA 561  Topology 

ปริภูมิเชิงทอพอโลยีทั่วไป ปริภูมิยอย  สมานสัณฐาน  ปริภูมิผลคูณ  ปริภูมิผลหาร  การลูเขา 
การแยกกันได  ความเชื่อมโยง  ปริภูมิกระชับ  ปริภูมิเมตริก  วิถฮีอโมโทมิก 

คณ 571 หัวขอคัดเฉพาะทางวิจัยดําเนินการ        3(3-0-6) 
MA 571 Selected Topics in Operation Research 

กําหนดการพลวตักําหนดการเชิงจํานวนเต็ม ปญหาขายงาน ปญหาการขนสง 
คณ 611 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 2           3(3-0-6) 
MA 611 Numerical Analysis II 

ทฤษฎีการประมาณคาในชวง การประมาณของฟงกชัน การวิเคราะหและการใชขัน้ตอนวิธเีชิง
ตัวเลขสําหรับการแกปญหาในสมการเชิงอนุพันธสามัญ และสมการเชิงอนุพันธยอย ทฤษฎี
การประมาณ 

คณ 612 สมการเชิงอนุพันธยอย 1          3(3-0-6) 
MA 612 Partial Differential Equations I 

สมการเชิงเสนอันดับหนึ่งและสอง  วิธีการแบงชั้นและการวิเคราะหของคําตอบ  ทฤษฎีของ
ลักษณะเฉพาะและการแบงชั้นของสมการอันดับสอง  การมีจริง  การมีอันเดียว  และการแสดง
คาผลเฉลยสําหรับสมการคลื่น  ปญหาคาขอบของดิริชเลตและนอยมันน  สําหรับสมการลา
ปลาซ  ทฤษฎีศักยในโดเมนสองมิติและสูงกวา  ทฤษฎีบทคากลางและกฎคามากที่สุด  
เอกลักษณของกรีน  ปญหาคาขอบคาเริ่มตนของสมการความรอนและสมการคลื่น  กฎคามาก
ที่สุดของสมการพาราโบลา  วิธีของการขยายฟงกชันคาเจาะจง   อนุกรมฟูเรียรและการแปลง
ฟูเรียร 

คณ 613 สมการเชิงอนุพันธยอย 2           3(3-0-6) 
MA 613 Partial Differential Equations II 

สมการเชิงอนุพันธยอยสําหรับคณิตศาสตรประยุกต ปญหาดิริชเลตและนอยมันน วิธีตวัแปร
เชิงซอน ปญหาเอกพันธุและไมเอกพันธุ ฟงกชันของกรีน วิธีการแปลงแบบอินทกิรัล เทคนิค
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การแปรผันทฤษฎีเพอรเทอรเบชัน การกระจายเชิงเสนกํากับ การกระจายชั้นขอบ การ
ประยุกตตางๆ 
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คณ 621 พีชคณิตเชิงเสนชั้นสูง           3(3-0-6) 
MA 621 Advanced Linear Algebra  

ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชงิเสน  เรขาคณิตเชิงเสน  พีชคณิตเชิงหลายเสน  รูปแบบกําลัง
สอง  ปริภูมิคูเสมอ  คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอร  ลักษณะเฉพาะ  พหุนามลดทอนไมได
และพหุนามเล็กสุดรูปแบบบัญญัตขิองจอรแดน ปริภูมิผลคูณภายในขั้นตอนวีการตั้งฉาก และ
ขั้นตอนวธิีการกราม-ชมิดต ตัวดําเนินการยูนิแทรีและตัวดําเนินการปรกต ิ

คณ 651 ทฤษฎีกราฟ 2             3(3-0-6) 
MA 651 Graph Theory II 

การฝงใน การใหสีกราฟ การจับคู การหาตัวประกอบ การแยกตัวประกอบ โดมิเนชันของ
กราฟ 

คณ 691 การศึกษารายบุคคลทางวชิาคณิตศาสตร       3(2-2-5) 
MA 691 Individual Studies in Mathematics 

ศึกษาวิเคราะหองคความรูทางคณิตศาสตรที่นาสนใจในปจจุบัน 
 

กลุมวิชาคณติศาสตรศึกษา 
คษ 551 นวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 2(1-2-3) 
ME 551 Innovation and Technology in Teaching and Learning at Elementary School Level 

การนําคอมพิวเตอร  เคร่ืองคํานวณ  หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ มาใชในการเรียนการสอน
คณิตศาสตรระดับประถมศกึษาและการฝกปฏิบตั ิ

คษ 552 นวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอนคณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษา  2(1-2-3) 
ME 552 Innovation and Technology in Teaching and Learning at Secondary School Level 

การนําคอมพิวเตอร  เคร่ืองคํานวณหรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ มาใชในการเรียนการสอน
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาและการฝกปฏิบัต ิ

คษ 561 การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร  2(2-0-4) 
ME 561  Special Programs for Mathematically Talented Children 

ศึกษาลักษณะเด็กที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรการคัดแยกและการคดัเลือก  
จุดประสงคของหลักสูตรพิเศษทางคณิตศาสตรลักษณะการเรียน (การเรียนเรง และการเรียน
เสริม)  แนวทางการจัดหลักสูตรพิเศษทางคณิตศาสตรและการประเมินผล 

คษ 641 การศึกษารายบุคคลทางคณิตศาสตรศึกษา      2(1-2-3) 
ME 641 Individual Studies in Mathematics Education 

ศึกษาแนวคิดวิธีการประเด็นปญหาที่เก่ียวกับคณิตศาสตรศึกษา ผลการวิจัยหรือแนวทางการ
ศึกษาวิจัยในวงการคณิตศาสตรศึกษา โดยอาจารยและนิสิตรวมกันพิจารณาเนื้อหาที่จะศึกษา 
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กลุมวิชาสถิติ 
สถ 562 สถิติสําหรับการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 1       3(2-2-5) 
ST 562  Statistics for Research in Mathematics Education I 

ความหมายของพจนทางสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล การนําเสนอขอมูล การวางแผน
ดําเนินการวิจัย การชักส่ิงตวัอยาง การประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบปจจัยเดียวและแบบหลายปจจัย การวิเคราะหความแปรปรวน
รวม  การทดสอบไคกําลังสอง สถิติไมอิงพารามิเตอร การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ
เชิงเดียว การถดถอยโลจิสติก  วิชาน้ีใหแปลการประเมินผลคาสถติจิากโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
สถิต ิ

สถ 661 สถิติสําหรับการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 2       3(2-2-5) 
ST 661 Statistics for Research in Mathematics Education II 

การวิเคราะหหลายตวัแปร การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ การวิเคราะหความแปรปรวน
หลายตวัแปร การวิเคราะหดิสคริมิแนนต การวิเคราะหตัวประกอบ ตวัแบบสมการโครงสราง 
การสรางตัวแบบและความเที่ยงตรงของตวัแบบ  วิชาน้ีเนนการใชและการแปลผลของการ
วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ

 

4. หมวดวิชาประสบการณวิชาชพีคร ู

ศษ 531 การฝกประสบการณวิชาชพีครูระหวางเรียน       2(0-4-2) 
ED 531 Practicum in Professional of Teaching  

ศึกษาและสังเกตสภาพแวดลอมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงาน
ครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา สื่อ แหลงเรียนรูและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู สังเกตธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ฝกการเตรียมการสรางและการใชสื่อการเรียนรู การบริหารและจัดการชั้น
เรียน ฝกการตรวจแบบฝกหัด ทดลองฝกปฏิบัตกิารสอนในสภาพหองเรียน ทดลองฝก
ปฏิบัติการสอนนักเรียนเปนรายบุคคล ฝกออกแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
ดานปญญา อารมณ สังคม รางกาย จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ฝกปฏิบตัิงานใน
สถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเตรียมพรอมสู
การเปนครูมืออาชีพ  

ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพครู    6(0-12-6) 
ED 532 Internship in Professional of Teaching  

ฝกปฏิบตัิงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเน้ือหาความรูดานวิชาเอกและวชิาชีพครูสูการ
ปฏิบัติการสอนและฝกปฏบิตัิงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เปนเวลา  2 ภาคเรียน ภายใตการนิเทศ
รวมกันระหวางมหาวิทยาลยัศรีครินทรวิโรฒกับสถานศกึษา โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาที่
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ครู การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไดแก การ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษางานกจิกรรมพัฒนาผูเรียนงานบรกิารของโรงเรียนการศึกษาและบริการ
ชุมชนงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับสถานศึกษา นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารยนิเทศกการศึกษาและเพ่ือนนิสิตเพ่ือ
แลกเปลีย่นเรียนรู  โดยใชเทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to face อยางนอยสัปดาหละ 1 
ชั่วโมง จัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรูตออาจารยนิเทศก 

หมายเหตุ ดําเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร  คณะศกึษาศาสตร  และโรงเรียนเครือขายที่นิสติไป 
   ฝกประสบการณวิชาชีพครู  
 

5. ปริญญานิพนธ 

คษ 699 ปริญญานิพนธ                     12 หนวยกิต 
ME 699 Thesis 

ทําการวิจัยปญหาหรือการสรางเครื่องมือเก่ียวกับการศึกษาหรือวชิาการในสาขาวิชา
คณิตศาสตรหรือคณิตศาสตรศึกษา 
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตวัประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

และปท่ีจบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

1 อ.ดร. รุงฟา  จันทจารุภรณ* วท.บ. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  กศ.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 
พ.ศ. 2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 อ.ดร. ขวัญ  เพียซาย* กศ.บ. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  กศ.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),  
พ.ศ. 2553 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 อ.ดร. สุกัญญา  หะยีสาและ* คบ. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏพระนคร 

  กศ.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 
พ.ศ. 2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4 อ.ดร. สายัณห  โสธะโร วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 
วิชาเอกคณิตศาสตร, พ.ศ. 2534 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

  กศ.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  Ph.D. (Mathematics),  
พ.ศ. 2550 

Curtin University of Technology 

5 อ.ดร. ณหทัย  ฤกษฤทัยรัตน ค.บ. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2546 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  วท.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2549 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  วท.ด. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2554 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารยประจํา 

หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา 
ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

และปท่ีจบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

1 รศ.ดร. ประพันธศิริ  สุเสารัจ กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร), 
พ.ศ. 2540 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

2 รศ.ดร. สุนีย  เหมะประสิทธิ์ กศ.ด. (การวิจัยและพัฒนา
หลักสูตร), พ.ศ. 2533 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3 ผศ.ดร. พวงรัตน  เกษรแพทย Ph.D. (Adult & Continuing 
Education /Higher Education), 
พ.ศ. 2533   

University of North 
Texas,U.S.A. 

4 ผศ.ดร. พาสนา  จุลรัตน Ph.D.(Education Psychology), 
พ.ศ. 2544  

University of  Oklahoma, USA. 

5 ผศ.ดร. พิศมัย  รัตนโรจนสกุล กศ.ด. (พัฒนศึกษาศาสตร),  
พ.ศ. 2545 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

6 อ.ดร. กิตติชัย  สุธาสิโนบล ศษ.ด. (หลักสูตรและการสอน), 
พ.ศ. 2553 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

7 อ.ดร. ครรชิต  แสนอุบล ศศ.ด. (จิตวิทยา), พ.ศ. 2553 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
8 อ.ดร. ดวงใจ  สีเขียว ค.ด. (การวัดและประเมินผล

การศึกษา), พ.ศ. 2550 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

9 อ.ดร. นฤมล  ศิระวงษ กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 
พ.ศ. 2547 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10 อ.ดร. นัทธีรัตน  พีระพันธุ ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 
พ.ศ. 2553 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

11 อ.ดร. พรพิมล  ประสงคพร ค.ด. (หลักสูตรและการสอน),  
พ.ศ. 2548 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

12 อ.ดร. พัชราภรณ  ศรีสวัสด์ิ กศ.ด. (จิตวิทยาการให
คําปรึกษา), พ.ศ. 2550 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรววิโรฒ 

13 อ.ดร. รัฐพล  ประดับเวทย กศ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา), 
พ.ศ. 2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

14 อ.ดร. รุงทิวา  แยมรุง กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),  
พ.ศ. 2550 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 อ. รุงอรุณ  โรตนรัตนาดํารง ศษ.ม. (การสอนภาษาไทยเปน
ภาษาตางประเทศ), พ.ศ. 2552 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

16 อ.ดร. วรวุฒิ  สุภาพ ค.ด. (พัฒนศึกษา), พ.ศ. 2552 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

และปท่ีจบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

17 อ. วิลาวัลย   ดานสิริสุข กศ.ม. (การประถมศึกษา),  
พ.ศ. 2550 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

18 อ.ดร. วิไลลักษณ  ลังกา วท.ด. (วิจัยพฤติกรรมศาสตร
ประยุกต), พ.ศ. 2554 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

19 อ.ดร. ศุภววรรณ  สัจจพิบูล  ค.ด. (หลักสูตรและการสอน),  
พ.ศ. 2553 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

20 อ.ดร. สกล  วรเจริญศรี กศ.ด. (จิตวิทยาการให
คําปรึกษา), พ.ศ. 2551 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

21 อ.ดร. สมชาย เทพแสง กศ.ด.(การบริหารการศึกษา), 
พ.ศ. 2548 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

22 อ.ดร. สุวิมล  กฤชคฤหาสน ค.ด. (การวัดและประเมินผล
การศึกษา), พ.ศ. 2551 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

23 อ.ดร. อรอุมา  เจริญสุข ค.ด. (วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา), 
พ.ศ. 2552 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

หมวดวิชาเอก 
ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

และปท่ีจบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

1 ผศ. ชุติวรรณ  เพ็ญเพียร วท.บ. (สถิติ), พ.ศ. 2524 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  สต.ม. (สถิติ), พ.ศ. 2526 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2 ผศ. รวีวรรณ  งามสันติกุล กศ.บ. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2523 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  สต.ม. (สถิติ), พ.ศ. 2526 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
3 ผศ.ดร. วรานุช  แขมมณี วท.บ. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  M.S. (Mathematics), พ.ศ. 2541 Illinois State University 
  Ph.D. (Mathematics), พ.ศ. 2545 Western Michigan University 
4 ผศ.ดร. ศิรินุช  เทียนรุงโรจน วท.บ. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2524 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  พบ.ม. (สถิติประยุกต)  

สาขาคอมพิวเตอรศาสตร,  
พ.ศ. 2526 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

  กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา),  
พ.ศ. 2547 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

และปท่ีจบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

5 ผศ.ดร. สุณี  รักษาเกียรติศักด์ิ B. Sc. (Math and Diploma in  
Computer Science), พ.ศ. 2522 

University of Newcastle 

  M.Sc. (Computer Science),  
พ.ศ. 2528 

University of Iowa 

  Ph.D. (Educational 
Measurement and Statistics), 
พ.ศ. 2532 

University of Iowa 

6 อ. กาญจนา  พานิชการ วท.บ. (สถิติ), พ.ศ. 2536 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  สต.ม. (สถิติ), พ.ศ. 2540 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  M.S. (Operations Research),  

พ.ศ. 2546 
Rutger, The State University of 
New Jersey 

7 อ.ดร. ขวัญ  เพียซาย กศ.บ. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  กศ.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),  

พ.ศ. 2553 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

8 อ.ดร. ฐิตารีย รุงรัตนเกษม 
 

วท.บ. (คณิตศาสตร)  (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง), พ.ศ.2545  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  วท.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  Ph.D. (Mathematics), พ.ศ. 2555 Purdue Unversity, USA 
9 อ.ดร. ญานิน  กองทิพย กศ.บ. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2536 วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 
  กศ.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2543 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  ปร.ด. (คณิตศาสตรศึกษา),  

พ.ศ. 2555 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

10 อ.ดร. ณหทัย ฤกษฤทัยรัตน ค.บ. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2546 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  วท.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2549 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  วท.ด. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2554 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

11 อ. ธนูชัย  ภูอุดม กศ.บ. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2522 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  กศ.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2524 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12 อ.ดร. นิสรา  สิรสุนทร 
 

วท.บ. (คณิตศาสตร) (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง), พ.ศ. 2549  

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  วท.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2551 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  วท.ด. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2554 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
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ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

และปท่ีจบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

13 อ.ดร. พิศุทธวรรณ  ศรีภิรมย สิริ
นิลกุล 

วท.บ. (คณิตศาสตร) (เกียรตินิยม
อันดับสอง), พ.ศ. 2540 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี 

  วท.ม. (คณิตศาสตรประยุกต), 
พ.ศ. 2545 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี 

  Ph.D. (Mathematical Sciences),  
พ.ศ. 2551 

University of Durham 

14 อ.ดร. รุงฟา  จันทจารุภรณ วท.บ. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2535 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  กศ.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 

พ.ศ. 2548 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

15 อ.ดร. เรืองวรินท อินทรวงษ 
สราญรักษสกุล 

วท.บ. (คณิตศาสตรเกียรตินิยม
อันดับสอง), พ.ศ. 2545 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  วท.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2547 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  วท.ด. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2552 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

16 อ.ดร. สายัณห  โสธะโร วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 
วิชาเอกคณิตศาสตร, พ.ศ. 2534 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
 

  กศ.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  Ph.D. (Mathematics),  

พ.ศ. 2550 
Curtin University of Technology 

17 อ.ดร. สุกัญญา  หะยีสาและ คบ. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2542 สถาบันราชภัฏพระนคร 
  กศ.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 

พ.ศ. 2554 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

18 อ.ดร. เสริมศรี  ไทยแท วท.บ. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2538 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  วท.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2542 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
  ปร.ด. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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3.2.3 อาจารยพิเศษ 

หมวดวิชาเอก 
ลําดับ
ท่ี 

รายชื่อคณาจารย 
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา) 

และปท่ีจบ 
สถาบันท่ีสําเร็จการศึกษา 

1 ศ.ดร. ณรงค  ปนนิ่ม กศ.บ. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2516 วิทยาลัยวิชาการศึกษา 
  กศ.ม. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  Ph.D. (Mathematics), พ.ศ. 2524 

 
University of the Philippines, 
Philippines 

2 รศ. อรพินท  เจียระพงษ วท.บ. (คณิตศาสตร), พ.ศ. 2516 มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
  M.A. (Statistical Theory and 

Applications), พ.ศ. 2520 
American University, USA 

 

4. องคประกอบเก่ียวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

ไมมี 

5. ขอกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

หัวขอในการวจัิยตองเปนหัวขอทางสาขาวิชาคณิตศาสตรหรือคณิตศาสตรศึกษาและไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรการทํางานวิจัยทางคณิตศาสตรหรือคณิตศาสตรศึกษาทั้ง
เชิงทฤษฎีหรือเชิงทดลองตองอยูภายใตการควบคุมและคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ  โดยแสดงใหเห็นชัดเจนวานิสิตสามารถประยุกตความรูทางคณิตศาสตรและคณิตศาสตร
ศึกษาผานกระบวนการวิจัย  สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการปรบัปรุงการเรียนการสอน
คณิตศาสตร พัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตรหรือสรางสรรคนวตักรรมดานการเรียนการสอน
คณิตศาสตร 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู  

นิสิตรูจักวิเคราะหความรูทางคณิตศาสตร คณิตศาสตรศึกษา และเทคโนโลยีที่เก่ียวของอยาง
เปนระบบผานกระบวนการวิจัย  สามารถนําผลการวจัิยไปใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
คณิตศาสตรพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร  หรือสรางสรรคนวัตกรรมดานการเรียนการสอน
คณิตศาสตรใหสอดคลองกับความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ 

5.3 ชวงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 3 เปนตนไป 
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5.4 จํานวนหนวยกิต   

12 หนวยกิต  

5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 นิสิตตองจัดทาํปริญญานิพนธแบบเด่ียว ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) 

5.5.2 นิสิตตองเสนอชื่อเรื่องปริญญานิพนธ รายละเอียดของปริญญานิพนธและแผน
ดําเนินการตามแบบฟอรมของบัณฑิตวทิยาลัย (เคาโครงปริญญานิพนธ) ตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพ่ือใหไดรับความเห็นชอบโดยที่ตองลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 3 ภาค
การศึกษา  และไมมากกวาภาคการศึกษาที่ 5 

5.5.3 นิสิตตองเสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธหลกั เพ่ือใหคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัยแตงตั้งใหเปนผูใหคําปรึกษาและดูแลนิสิตเก่ียวกับปริญญานิพนธจนกระทั่ง
สามารถนําเสนอออกมาในรูปแบบรายงานปริญญานิพนธและการนําเสนอผลงานทางวิชาการตอ
สาธารณะ 

5.5.4 นิสิตตองรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษาจนกวาจะสําเร็จการศึกษา 
5.5.5 นิสิตตองสงรายงานปริญญานิพนธและทําการนัดหมายวันเวลาเพื่อขอสอบปริญญา

นิพนธ(สอบปากเปลา) โดยมีจํานวนเลมของรายงานเทากับจํานวนกรรมการสอบปริญญานิพนธและตอง
สงรายงานปริญญานิพนธลวงหนาอยางนอย 14 วันกอนสอบ  

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 กําหนดใหมีการสอบเคาโครงปริญญานิพนธการสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานิพนธ
ตอคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

5.6.2 คณะกรรมการสอบปากเปลาเก่ียวกบัปรญิญานิพนธ ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธหลัก  อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวม (ถามี) กรรมการบริหารหลักสูตรจํานวน 1 คน
ซ่ึงเคยเขาประชุมพิจารณาเคาโครงปริญญานิพนธของนิสิตและไมใชอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
หลักและอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมของนิสิตและผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันจํานวน 1 คน
โดยเปนการเสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและแตงตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมการสอบปากเปลาเก่ียวกบัปรญิญานิพนธ มีหนาที่รวมกันพิจารณาแผนการ
ดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน และปริญญานิพนธฉบบัสมบูรณโดยที่อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธ
หลักและอาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมตองไมเปนประธานกรรมการสอบปากเปลาเก่ียวกับ
ปริญญานิพนธทั้งน้ีกระบวนการประเมินผลการสอบปริญญานิพนธจะเปนไปตามขอบังคับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 8 และ 9 

5.6.3 ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือ
สวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการซ่ึงเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชาน้ัน 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษของนสิิต กลยุทธการสอนและกิจกรรมของนิสิต 
1. เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

ในการสงเสรมิและพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา  

2. สามารถใหคําแนะนําในการจัดการเรียนการ
สอนที่มีประสทิธิภาพแกครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยางกัลยาณมิตร 

1. กระตุนใหนิสติเห็นคุณคาและความสําคญัของ
การมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพและการวิจัย 

2. สนันสนุนใหนิสิตเขารวมหรอืจัดประชุมทาง
วิชาการทีใ่หครูและบุคลากรทางการศึกษาได
แลกเปลีย่นประสบการณและการวิจัยทางคณิต
ศาสตรศึกษาซึ่งกันและกัน 

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่กระตุนใหนิสิตเห็นคุณคา
และความสําคญัของการมี
คุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ    
โดยการตั้งประเด็นอภิปราย
กรณีศึกษาเก่ียวกับการ
ประกอบอาชพีของครู  ซ่ึง
อาจไดมาจากประสบการณ
ตรง เหตุการณหรือขาวสารที่
เกิดขึ้นในชวีิตจริง 

1. ประเมินผลจากแนวคิดและ
ความคิดเห็นของนิสิตขณะ
อภิปรายกรณีศึกษาเก่ียวกบั
การประกอบอาชีพของครู  
โดยการสังเกตของอาจารย
ผูสอน และการประเมิน
ตนเองของนิสติ 

2. มีจรรยาบรรณในการวิจัยและ
วิชาการ 

 

2. ใหคําแนะนําเก่ียวกับการวจัิย 
พรอมสอดแทรกแนวคิด
เก่ียวกับจรรยาบรรณในการ
วิจัย  

2. ประเมินผลจากพฤติกรรม
ของนิสิตขณะดําเนินการวิจัย 
โดยการสังเกตของอาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ  และ
การประเมินตนเองของนิสิต 
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2.2 ดานความรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความรูความเขาใจในสาระ

หลักของคณิตศาสตรและ
คณิตศาสตรศกึษาเปนอยางดี 

2. สามารถประยกุตหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคญัใชในดาน
วิชาการวชิาชพีและงานวิจัย
ได 

 

กําหนดเน้ือหาสาระดานความรู
ในทุกรายวชิาและใชรูปแบบ
การเรียนการสอนแบบใด
แบบหนึ่งหรือมากกวาหน่ึง
แบบ ดังน้ี 

1. การศึกษาคนควาและ
แสวงหาความรูดวยตนเอง 

2. การเรียนรูจากการลงมือ
ปฏิบัติจริง (learning by 
doing) 

3. การสัมมนา (seminar) เพ่ือ
แลกเปลีย่นความคิดเห็น 
วเิคราะห สังเคราะหและ
อภิปรายรวมกันจากปญหา
หรือกรณีศึกษา 

4. การฟงบรรยายพิเศษจาก
ผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวฒิุ
ทางคณิตศาสตรและคณิต
ศาสตรศึกษา  

5. การศึกษาดูงาน/การเขารวม
ประชุมสัมมนา/ประชุม
วิชาการ ดานคณิตศาสตรและ 

     คณิตศาสตรศึกษา 
6. การเรียนการสอนโดยใชวิจัย

เปนฐาน (research base) 

ประเมินผลจากผลการเรียนและ
การทํางานที่มอบหมายของ
นิสิตแบบใดแบบหนึ่งหรือ
มากกวาหน่ึงแบบทั้งน้ีขึ้นอยู
กับรูปแบบการเรียนการสอน
ในรายวิชาน้ันๆ ดังน้ี 

1. การสอบขอเขยีน  
2. การสอบปฏิบตัิ  
3. การสัมภาษณ  
4. การทํารายงาน  
5. การนําเสนอปากเปลา  
6. การเขียนอนุทิน (journal 

writing)   
7. การประเมินตนเองของนิสิต 
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2.3 ดานทักษะทางปญญา 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. สามารถจัดการปญหาทาง

วิชาการและวชิาชีพโดย
คํานึงถึงผลกระทบที่
เก่ียวของตอตนเองและผูอ่ืน
ได 

2. สามารถวิเคราะหผลงานทาง
วิชาการหรืองานวิจัยทั้งใน
และตางประเทศที่เก่ียวของ
กับการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและการนําผลมา
ใช เพ่ือเชื่อมโยงความรูเดิม
หรือสรางความรูใหมทาง
คณิตศาสตรและคณิตศาสตร
ศึกษา   

 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เปดโอกาสใหนิสิตได
วิเคราะหปญหาทางวิชาการ 
และวชิาชีพ  โดยการตั้ง
ประเด็นอภิปราย ซ่ึงอาจ
ไดมาจากประสบการณตรง 
เหตกุารณหรือขาวสารที่
เกิดขึ้นในชวีิตจริง   

2. สนับสนุนใหนิสิตมีสวนรวมใน
การเสนอแนวทางแกไข
ปญหาทางวิชาการ  พรอม
ระบุขอมูลและแหลงขอมูลที่
นํามาใชอางอิง 

3. จัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เปดโอกาสใหนิสิตได
วิเคราะหผลงานทางวิชาการ
หรืองานวิจัย โดยการตั้ง
ประเด็นอภิปราย  

4. จัดการเรียนการสอนโดยใช
วิจัยเปนฐาน (research 
base) 

1. ประเมินผลจากแนวคิดและ
ความคิดเห็นของนิสิต ขณะ
อภิปรายเก่ียวกับปญหาทาง
วิชาการ  โดยการสังเกตของ
อาจารยผูสอน และการ
ประเมินตนเองของนิสิต 

2. ประเมินผลจากคุณภาพของ
ขอมูลและแหลงขอมูลที่
นํามาใชอางอิง ขณะมีสวน
รวมในการเสนอแนว
ทางแกไขปญหาทางวิชาการ 

3. ประเมินผลจากแนวคิดและ
ความคิดเห็นของนิสิต ขณะ
อภิปรายเก่ียวกับผลงานทาง
วิชาการหรืองานวิจัยและการ
นําผลมาใช  โดยการสังเกต
ของอาจารยผูสอน และการ
ประเมินตนเองของนิสิต 
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2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีสวนรวมในการสงเสริมและ

พัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและการวิจัยทาง
คณิตศาสตรศกึษา 

2. สามารถใหคําแนะนําในการ
จัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอยาง
กัลยาณมิตร 

1. สนับสนุนใหนิสิตมีสวนรวมใน
การเขารวมหรือจัดประชุม
ทางวิชาการ ที่ใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได
แลกเปลีย่นประสบการณดาน
การเรียนการสอน
คณิตศาสตรและการวิจัยทาง
คณิตศาสตรศกึษา 

1. ประเมินผลจากพฤติกรรม
ของนิสิต ขณะมีสวนรวมใน
การเขารวมหรือจัดประชุม
ทางวิชาการโดยการสังเกต
ของอาจารยและอาจารยที่
ปรึกษาปริญญานิพนธและ
การประเมินตนเองของนิสิต 

2.  ประเมินผลจากการเขียน
อนุทินของนิสิตในการเขารวม
ประชุมทางวชิาการเก่ียวกบั
ความรูที่ไดรับ  
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2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 

1. มีทักษะในการวิเคราะหและ
คัดกรองขอมูลทางสถติิ เพ่ือ
การศึกษาคนควาและการวจัิย
ทางคณิตศาสตรศึกษา 

2. สามารถถายทอดความรูและ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ
หรือ งานวิจัยในรูปแบบตางๆ 
ได 

3. สามารถใชเทคโนโลยี
สารสนเทศได 

 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่ใหนิสิตไดวิเคราะหและคัด
กรองขอมูลทางสถิติ เพ่ือ
การศึกษาคนควาและการวจัิย
ทางคณิตศาสตรศึกษา    
โดยการวิพากษและอภิปราย
เก่ียวกับความสอดคลองของ
ขอมูลทางสถติิกับงานวิจัย
หรือกรณีศึกษา 

2. สนับสนุนใหนิสิตเขารวมหรอื
จัดประชุมทางวิชาการ เพ่ือ
ถายทอดความรูและเผยแพร
ผลงานทางวิชาการหรือ
งานวิจัยทางคณิตศาสตรและ
คณิตศาสตรศกึษา 

3. สนับสนุนใหนิสิตศึกษา
คนควาดวยตนเอง หรือเสนอ
แหลงขอมูลคนควาแตละ
รายวิชาผานลงิค(Links) และ
ใชโปรแกรมสาํเร็จรูปในการ
วิเคราะหขอมูลวิจัย 

4. ใหนิสิตทําปริญญานิพนธที่
เนนการวิจัยดานคณิตศาสตร
ศึกษาและเผยแพรบทความที่
เปนสวนหนึ่งของปริญญา
นิพนธตอสาธารณะโดย
คํานึงถึงจรรยาบรรณในการ
วิจัย 

1. ประเมินผลจากผลการเรียนรู
ในรายวิชาวิธกีารทางสถิติ
สําหรับการวิจัยทางคณิต
ศาสตรศึกษาหรือรายวิชาการ
วิจัยเชิงคุณภาพทางคณิต
ศาสตรศึกษา 

2. ประเมินผลจากการเขียน
อนุทินในการเขารวมประชุม
ทางวิชาการ หรือแบบ
ประเมินโครงการประชุมทาง
วิชาการ ดานความสามารถ
ในการถายทอดความรูและ
เผยแพรผลงานทางวิชาการ 

3. ประเมินผลจากการใช
เทคโนโลยี ขณะศกึษา
คนควาของนิสิตหรือการใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการ
วิเคราะหขอมูลวิจัย 
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2.6 ดานทักษะการจัดการเรียนรู 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. สามารถวิเคราะหหลักสูตร

คณิตศาสตรการจัดการเรียนรู  
การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู  การจัดทําแผนการ
เรียนรูและการทําวิจัยในชั้น
เรียนไดเปนอยางดี  

2. สามารถประยกุตหลักการและ
ทฤษฎีที่สําคญัไปใชในการ
ออกแบบแผนการจัดการ
เรียนรู  และการทําวิจัยในชัน้
เรียนไดอยางเหมาะสม 

 

1. จัดกระบวนการเรียนการสอน
ที่เปดโอกาสใหนิสิตได
วิเคราะหหลักสูตร
คณิตศาสตร  การจัดการ
เรียนรู  การวดัและประเมิน 
ผลการเรียนรู  การจัดทํา
แผนการเรียนรูและการทํา
วิจัยในชั้นเรยีน โดยการตั้ง
ประเด็นอภิปราย พรอมทั้ง
ยกตัวอยางประสบการณทีไ่ด
จากการอบรมครูคณิตศาสตร  
การจัดคายคณิตศาสตร  และ
การทําวิจัยทางคณิตศาสตร
ศึกษา  

2. จัดกิจกรรมการเรียนรูผาน
การฝกปฏิบตัจิริง (learning 
by doing) โดยเปดโอกาสให
นิสิตไดมีประสบการณในการ
จัดทําแผนการเรียนรู การฝก
ประสบการณวิชาชีพระหวาง
เรียนการปฎิบัติการสอนและ
ฝกประสบการณวิชาชีพ 
ตลอดจนการทําวิจัยในชั้น
เรียนในสถานศึกษา 

1. ประเมินผลจากแนวคิดและ
ความคิดเห็นของนิสิต ขณะ
อภิปรายเก่ียวกับหลักสูตร
คณิตศาสตร  การจัดการ
เรียนรู  การวดัและประเมิน 
ผลการเรียนรู  การจัดทํา
แผนการเรียนรูและการทํา
วิจัยในชั้นเรยีน  โดยการ
สังเกตของอาจารยผูสอน 
และการประเมินตนเองของ
นิสิต 

2. ประเมินผลจากการจัดทํา
แผนการเรียนรู การฝก
ประสบการณวิชาชีพระหวาง
เรียนการปฎิบัติการสอนและ
ฝกประสบการณวิชาชีพ   
การทําวิจัยในชั้นเรียนใน
สถานศกึษาโดยใหผูมีสวน
รวมทุกฝาย ไดแก ผูบริหาร
สถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง ครู
ประจําชั้น เพ่ือน อาจารย
นิเทศ รวมประเมินนิสิตใน
ดานการจัดการเรียนรู 

 
 



3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

●ความรับผิดชอบหลัก ο ความรับผดิชอบรอง 

 รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวาง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

  (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) 
พฐ 501 ชีวิตกับการศึกษา ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพื่อสรางและสื่อสารความรู ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο 
ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเปนครู ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο 
ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο 
ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο 
ศษ 514 การประกันคุณภาพการศึกษา ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο 
ศษ 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο 
คษ 511 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร ● ● ο ● ο ● ● ο ● ● ο ● ● 
วทศ 502 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรและ

คณิตศาสตร ● ● ο ● ο ● ● ο ● ● ● ● ● 
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 รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวาง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

  (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) 
คณ 510 คณิตวิเคราะหสําหรับครู ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 520 พีชคณิตสําหรับครู ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 530 เรขาคณิตสําหรับครู ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คษ 513 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 1 ● ● ο ● ο ● ● ο ● ● ● ο ο 
คษ 514 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 2 ● ● ο ● ο ● ● ο ● ● ● ο ο 
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารทางวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο 

คณ 511 การวิเคราะหเชิงจริง ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 512 การวิเคราะหเชิงซอน ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 513 การวิเคราะหเชิงฟงกชัน ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 514 การวิเคราะหเชิงฟงกชันไมเชิงเสน ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 515 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 1 ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 516 ทฤษฎีของสมการเชิงอนุพันธสามัญ ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 521 ทฤษฎีกรุป ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
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 รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวาง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

  (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) 
คณ 531 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 541 รากฐานของคณิตศาสตร ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 550 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับครู ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 551 ทฤษฎีกราฟ 1 ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 561 ทอพอโลยี ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 571 หัวขอคัดเฉพาะทางวิจัยดําเนินการ ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 611 การวิเคราะหเชิงตัวเลข 2 ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 612 สมการเชิงอนุพันธยอย 1 ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 613 สมการเชิงอนุพันธยอย 2 ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 621 พีชคณิตเชิงเสนชั้นสูง ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 651 ทฤษฎีกราฟ 2 ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
คณ 691 การศึกษารายบุคคลทางวิชาคณิตศาสตร ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 
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 รายวิชา 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู 
ทักษะทาง
ปญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ

ระหวาง
บุคคลและ
ความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลขการสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะการ
จัดการเรียนรู 

  (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (2) 
คษ 551 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน

คณิตศาสตรระดับประถมศึกษา ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο 

คษ 552 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο 

คษ 561 การศึกษาพิเศษสําหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ทางคณิตศาสตร ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο ο ο 

คษ 641 การศึกษารายบุคคลทางคณิตศาสตรศึกษา ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο 
สถ 562 สถิติสําหรับการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 1 ο ● ο ● ο ● ● ο ● ο ● ο ο 
สถ 661 สถิติสําหรับการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 2 ο ● ο ● ο ● ● ο ● ο ● ο ο 
ศษ 531 การฝกประสบการณวิชาชีพครูระหวางเรียน  ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ● ο ο 
ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพครู ● ο ● ● ● ο ● ο ● ο ● ● ● 
คษ 699 ปริญญานิพนธ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
 



หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

หลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปพ.ศ. 2554 หมวดที่ 5  การวัดและประเมินผลการศึกษา  ซ่ึง
ใชระบบคาระดับขั้นดังน้ี 

การประเมินผลการศึกษาของแตละรายวิชา 
ใหใชระบบคาระดับขั้นดังน้ี  

ระดับข้ัน ความหมาย คาระดับข้ัน 
 A  ดีเยี่ยม (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+ ออน (Poor) 1.5 
 D ออนมาก (Very Poor) 1.0 
 E ตก (Fail) 0.0 

 

การประเมินผลการสอบพิเศษ 
การประเมินผลการสอบพิเศษตามขอกําหนดของหลักสูตรไดแกการสอบภาษา (Language 

Examination) และการประเมินคุณภาพปริญญานิพนธหรือสารนิพนธ โดยมีหลักเกณฑการประเมิน
คุณภาพประกอบดวย 

สัญลักษณ  ความหมาย 
 S ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝกงาน/เปนที่พอใจ 
 U ผลการเรียน/การปฏิบัต/ิฝกงาน/ไมเปนที่พอใจ 
 AU การเรียนเปนพิเศษโดยไมนับหนวยกติ (Audit) 
 I การประเมินผลยังไมสมบูรณ (Incomplete) 
 W การงดเรียนโดยไดรับอนุมัต ิ(Withdrawn) 
 IP ยังไมประเมินผลการเรียนในภาคการศึกษานั้น (In progress) 
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การประเมินคณุภาพปริญญานิพนธ  ซ่ึงประกอบดวย เน้ือหา กระบวนการวิจัย การเขียนและ
การสอบปากเปลาใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานิพนธการประเมินให
กระทําหลังจากนิสิตสอบปากเปลาผานแลวและใหใชระบบคาระดับขัน้ดังน้ี 

ระดับข้ัน  ความหมาย 
P  ผาน (Pass) 
F  ไมผาน (Fail) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์องนิสิต 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิข์องนิสิต ซ่ึงเปนตาม
เกณฑการประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาทีท่ําการสอนในแตละภาคการศึกษา 

2.1 กําหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชาและทบทวนระบบดวยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 

2.2 อาจารยที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน กําหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลรวมกันและให
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานหลักสูตรทําการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนรวมกันผานที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2554 หมวดที ่9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบตัร ขอที่ 48  

นิสิตที่จะสําเรจ็การศึกษาไดสําหรับหลักสูตรการศึกษามหาฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
ศึกษา ตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

1. มีเวลาเรียนทีม่หาวิทยาลัยน้ีไมนอยกวา 1 ปการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวทิยาลัยกําหนด 

2. สอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตร 
3. ไดคาคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไมต่าํกวา 3.00 
4. สอบภาษาตางประเทศได 
5. เสนอปริญญานิพนธตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผานการสอบปากเปลา

ปริญญานิพนธขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการสอบปากเปลาเก่ียวกับปริญญานิพนธที่บัณฑติวิทยาลัย
แตงตั้ง 

6. สงปริญญานิพนธฉบบัสมบูรณตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
7. ผลงานปริญญานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน

หน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรอืสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวชิาน้ัน 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาอาจารย 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

 1.1 จัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารยใหม เพ่ือแนะนําอาจารยใหมใหเขาใจนโยบาย ปรัชญา ปณิธาน
ของสถาบัน หลักสูตรและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาและบทบาทหนาทีข่องอาจารย
ระดับบัณฑติศึกษาพรอมทัง้จัดทําคูมืออาจารยที่ปรึกษาและเอกสารที่เก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานใหอาจารยใหม 

 1.2 จัดระบบอาจารยพ่ีเลี้ยงสําหรับอาจารยใหม เพ่ือใหคําแนะนําเก่ียวกบัโครงสรางหลักสูตรและ
รายวิชาและการพัฒนานิสิตเพ่ือใหอาจารยใหมสามารถใหคําแนะนํานิสติเก่ียวกับหลักสูตรและ
การเรียนการสอนและการพัฒนานิสิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.3 จัดสัมมนาองคความรูใหมๆ  สําหรับคณาจารย 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 2.1.1 ภาควิชาฯ สงเสริมใหอาจารยเพ่ิมพูนความรูและประสบการณในดานการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กลยุทธการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.1.2 ภาควิชาฯ สนับสนุนใหอาจารยไดลาศึกษาตอหลังปรญิญาเอกหรือศึกษาดูงานเพื่อ
เพ่ิมพูนความรูและประสบการณของอาจารยและนําความรูที่ไดมาปรับใชในการจัดการเรียนการ
สอนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กลยุทธการสอนการวัดและการประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวชิาชีพดานอ่ืนๆ  

2.2.1 มหาวิทยาลัยหรือคณะจัดใหมีระบบการพัฒนาอาจารยอยางตอเน่ือง โดยมีแผนงาน
การพัฒนาอาจารยที่ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการนําผลไปใชในการปรับปรุง
พัฒนาตอไป 

2.2.2  มหาวิทยาลัยหรือคณะจัดใหมีกลไกสงเสริม สนับสนุน และจูงใจ ใหอาจารยสามารถ
สรางผลงานวชิาการในสาขาคณิตศาสตรหรือคณิตศาสตรศึกษา และ/หรืองานสรางสรรคอ่ืนที่มี
คุณภาพและสามารถเผยแพรไดทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ

2.2.3  มหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยหรือคณะจัดสรรทุนสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยเสนอ
ผลงานทางวิชาการ หรือทําผลงานที่ขอตาํแหนงทางวิชาการเพ่ือตอบสนองนโยบายการศึกษา
แหงชาต ิ

2.2.4  มหาวิทยาลัยหรือคณะสงเสริมใหอาจารยลาศึกษาตอหลังปริญญาเอกหรือศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูในสาขาคณิตศาสตรหรือคณิตศาสตรศึกษา 
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2.2.5 มหาวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัยหรือคณะจัดสัมมนาระดับประเทศ/นานาชาติโดยสราง
สัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ รวมทั้งประเทศใกลเคยีง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
พัฒนาองคความรูในวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 

 1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรซึ่งประกอบดวย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอาจารยประจํา
หลักสูตร และอาจารยผูสอน รวมทํางานในฐานะคณะกรรมการเพื่อบริหารหลักสูตรใหไดตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู  

 1.2 คณาจารยของภาควิชาฯ เปนกลไกสําคญัในการผลติมหาบัณฑิต และดูแลรับผดิชอบการ
จัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวตัถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

 1.3 มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยผูสอนในแตละรายวิชาทุกภาคการศึกษา 
เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกลยุทธการสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงาน 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

 คณะวิทยาศาสตรจัดสรรงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายไดเพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียน
การสอนในชั้นเรียนและสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนิสิต 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

  ใชทรัพยากรการเรียนการสอนในสํานักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดแก  
  2.2.1 ตํารา หนังสือ สื่อและวารสาร มีรายละเอียดดังน้ี 

เน้ือหา 
ตําราและหนังสือ
ภาษาอังกฤษ(เลม) 

ตําราและหนังสือ
ภาษาไทย(เลม) 

สื่อ รวม 

คณิตศาสตร 8,579 11,193 597 20,369 
หลักสูตรและการสอน 99 593 23 715 
จิตวิทยา 3,890 1,993 322 6,205 
การวัดและประเมินผล 161 2,673 40 2,874 
การศึกษารายบุคคล 63 10 3 76 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี 4,591 9,387 108 14,086 
การศึกษาพิเศษ 261 123 10 394 
ปริญญานิพนธ 502 1,282 0 1,784 

รวม 18,146 27,254 1,103 46,503 
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2.2.2 ฐานขอมูล / สื่ออิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวย 

  ThaiLIS     จํานวน 11 ฐาน 

  EBSCO     จํานวน  5 ฐาน 

  e-book      จํานวน  2  ฐาน 

  e-thesis     จํานวน  2 ฐาน 

  SciVerse Scopus   จํานวน  1  ฐาน 

  e-journal     จํานวน  6 สาขาวิชา 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

2.3.1 ใหอาจารยผูสอนและนิสิตสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตําราไปยังแหลง
คนควาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ตํารา และสื่อการเรียนการสอน 
2.3.3 จัดระบบการใชทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร 

2.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากอาจารยผูสอน นิสิต และบคุลากรที่เก่ียวของ 
2.4.2 จัดระบบติดตามการใชทรัพยากร เพ่ือเปนขอมูลประกอบการประเมิน 

3. การบริหารคณาจารย 

3.1 การรับอาจารยใหม 
การคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลกัเกณฑของมหาวิทยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ  โดยกําหนดใหอาจารยใหมตองมีคุณวุฒิทางคณิตศาสตรหรือคณิตศาสตรศึกษา 

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนรวมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บ
รวบรวมขอมูลเพ่ือเตรียมไวสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือหาแนวทางทีจ่ะทํา
ใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบณัฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพึ่งประสงค 

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 

3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีนโยบายในการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอกมารวมสอน
ในบางรายวชิาและบางหัวขอที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 

3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรเชิญอาจารยและผูทรงคณุวุฒิจากสถาบันอ่ืนเปน
อาจารยที่ปรึกษาปริญญานิพนธรวมหรือกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ 
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3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกําหนดใหอาจารยพิเศษมีแผนการสอนตามคําอธิบาย
รายวิชาของหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การกําหนดคุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 

4.1.1 กําหนดใหมีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพ่ือทําหนาที่ประสานและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหลักสูตร   

4.1.2 การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอนดําเนินการตามกฎระเบียบในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั 

4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพือ่การปฏิบัติงาน 

จัดใหมีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูนความรูและประสบการณการปฏิบัติงานใน
ดานตางๆ อยางนอยคนละ 1 คร้ังตอป 

5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิต 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนิสิต 

มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการเพ่ือทําหนาที่ใหคาํแนะนําและคาํปรึกษาในการ
ลงทะเบียนการเรียน การรวมกิจกรรมการปรับตวัและการพัฒนาทักษะชวีิต 

5.2 การอุทธรณของนิสิต 

มีการจัดระบบที่เปดโอกาสใหนิสิตอุทธรณเรื่องตางๆโดยเฉพาะเรื่องเก่ียวกับวิชาการ  มีการ
กําหนดเปนกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาคําอุทธรณเหลาน้ันโดยมีรายละเอียดดังน้ี 

5.2.1 นิสิตสามารถยื่นคํารองเพ่ือขออุทธรณในกรณีที่มีขอสงสัยเก่ียวกบัการสอบ ผลคะแนน
และวธิีการประเมินผล 

5.2.2 จัดชองทางรับคํารองเพ่ือการขออุทธรณของนิสิต 
5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณของนิสิต 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 6.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติจากการใหขอมูลหรือเชิญเขารวมประชุมเพ่ือนํา
ขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

 6.2 มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญดานคณิตศาสตรหรือคณิตศาสตรศึกษา หรือผูมีสวนได
เสียในการรวมวิพากษหลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมตอสถานการณปจจุบัน 
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7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 2557 2558 2559 2560 2561 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลอง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา
ใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและรายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาค
การศึกษาท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท่ีกําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินการท่ีรายงานใน มคอ.7  ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางนอยปละ 1 ครัง้ 

     

(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไมนอยกวารอยละ50
ตอป 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/บัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตรเฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม
เฉล่ียไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

1.1.1 กอนการสอน 
อาจารยผูสอนประชุมรวมกันกอนเปดภาคเรียนเพ่ือพิจารณาโครงการสอนของรายวิชาที่จะ

เปดสอนแลกเปลี่ยนความคดิเห็นขอเสนอแนะและขอคําแนะนําเพ่ือนําไปวางแผนกลยุทธการสอน
สําหรับรายวิชาที่อาจารยแตละคนรบัผิดชอบ 

1.1.2 ระหวางสอน 
อาจารยผูสอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความรูความเขาใจสอบถามจากนิสิตถึง

ประสิทธผิลของการเรียนรูจากวิธีการสอนดวยการสัมภาษณการสนทนาการใชแบบสอบถามหรือ
การเขียนอนุทิน 

1.1.3 หลังการสอน 
อาจารยผูสอนประเมินการเรียนรูของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออกการทํากิจกรรม และผล

การสอบผลทีไ่ดจากการประเมินนํามาพัฒนาประสิทธภิาพกลยุทธการสอนประกอบกับการ
ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรและวิธสีอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารยในทุกดานเชนกลวธิีการสอนการตรงตอเวลาการชี้แจง
เปาหมายวัตถุประสงคของรายวิชาเกณฑการวัดและประเมินผลและการใชสื่อการสอนโดยใชแบบ
ประเมินมศวปค.003 และปค.004  ผานระบบออนไลน 

1.2.2 การประเมินการสอนเปนแบบครบวงจรไดแกการประเมินตนเองการประเมินจากเพ่ือน
รวมงานและผูบังคับบญัชาโดยสังเกตวธิีสอนส่ือการสอนกิจกรรม/งานที่มอบหมายแกนิสิตและความ
สอดคลองกับโครงการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคลองระหวางประสิทธภิาพ
ของกลยุทธการสอนกับผลสัมฤทธิใ์นการเรียนของนิสิต 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 2.1 กําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซ่ึงประกอบไปดวยบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบัน 

 2.2 ประเมินหลักสูตรเม่ือครบรอบ 3 ปการศึกษา ซ่ึงประกอบไปดวย การประเมินการจัดการเรียน
การสอน การประเมินผลสมัฤทธิข์องนิสิต  การประเมินผลผลติ (Output)และประเมินผลที่ได 
(Outcome) 
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 2.3 ประเมินความพึงพอใจตอหลักสูตรของนิสิต ดุษฎีบัณฑิต และผูใชดุษฎีบัณฑติ 
 2.4 จัดทําการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพ่ือนําผลไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานตามตวับงชี้ (Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ขอ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 4.1 จัดทํารายงานการประเมินหลักสูตรเชิญผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) มีสวนรวมในการให

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและกลยทุธการสอน 
 4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธการสอน โดยใชผลการประเมิน

เปนฐานในการปรับปรุง 
 4.3 ติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชีใ้นหมวดที่ 7 ขอ 7 จากการประเมินคุณภาพภายใน

ภาควิชาฯและวางแผนปรับปรุงตามขอเสนอของคณะกรรมการประเมิน 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ขอบังคับมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2554 
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สําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการราง/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 

รายงานผลการวิพากษหลักสูตร 

 
ตามที่ภาควชิาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ ไดดําเนินการ

ราง/ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)   
โดยการเพ่ิมรายวิชาที่สอดคลองกับขอบงัคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556  หมวดที่ 1 
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพ รวมถึงการฝกปฏิบัตวิิชาชพีระหวางเรียน และการปฏบิัติการ
สอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  สําหรับนิสิตทีต่องการขอรับใบประกอบวิชาชีพครู  หรือนิสิตใน
โครงการสงเสริมการผลิตครทูี่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2555 – 2560) ระดับปริญญาโททางการศึกษา ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี (สสวท.)  

เพ่ือวิพากษความเหมาะสมของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร 
(หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557)  ภาควิชาคณิตศาสตรไดดําเนินการสง (1) หลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2557) และ (2) แบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีตอหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557) ไปยังผู
ทรงวุฒิทางคณิตศาสตรศึกษา จํานวน 2 ทาน ดังรายชื่อตอไปน้ี 

1. รองศาสตรจารย ดร. สมวงษ  แปลงประสพโชค   
อาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  ศูนยวทิยาศาสตร   
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

2. อาจารย จีรศักด์ิ  ดีสะเมาะ  
อาจารยประจําสาขาวิชาศึกษาทั่วไป  กลุมวิชาวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร  
คณะวศิวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตอุเทนถวาย 
วุฒิการศึกษาสูงสุด : กศ.ม. (คณิตศาสตร) จาก มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
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2557)  ของผูทรงคุณวุฒิทั้งสองทาน มีดังน้ี 
 

ผลการวิพากษของผูทรงคุณวุฒิ 
หัวขอการวิพากษ 

คนที่ 1 คนที่ 2 
1.  ปรัชญาของหลักสูตร  เหมาะสม เหมาะสม 
2.  ความสําคญัของหลักสูตร     เหมาะสม เหมาะสม 
3.  วัตถุประสงคของหลักสูตร เหมาะสม เหมาะสม 
4.  โครงสรางหลักสูตร เหมาะสม เหมาะสม 
5.  คุณสมบัตขิองผูเขาศึกษา   เหมาะสม เหมาะสม 
6.  รายวิชาของหมวดวิชาพ้ืนฐานทางการศึกษา   เหมาะสม เหมาะสม 
7.  รายวิชาของหมวดวิชาบังคับ  กลุมวชิาแกน   เหมาะสม เหมาะสม 
8.  รายวิชาของหมวดวิชาบังคับ  กลุมวชิาเอก   เหมาะสม เหมาะสม 
9.  รายวิชาของหมวดวิชาเลือก   เหมาะสม เหมาะสม 

ควรเติมใหเลอืกกลุม
รายวิชาสถติดิวย 

10.  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม    เหมาะสม แผนการศึกษา แบบ 2 
(ขอใบรับประกอบ
วิชาชีพ)  ควรกระจาย
รายวิชาไปอยูใน 
ปการศึกษาที ่2 เพราะ
รายวิชาในปการ ศึกษา
ที่ 1 ดูแลวมากเกินไป 
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ผลการวิพากษของผูทรงคุณวุฒิ 

หัวขอการวิพากษ 
คนที่ 1 คนที่ 2 

11.  ขอเสนอแนะในภาพรวมของหลักสูตร   1. คาเรียนแพง 
2. แบบ 2 (ขอใบรับ
ประกอบวชิาชีพ) เรียน
เน้ือหาคณิตศาสตร 
นอย แตไมรูจะแก
อยางไรเพราะมองไม
เห็นทาง เน่ืองจากถูก
บังคับดวยหนวยกิต
และกฏเกณฑของการ
จะตองไดใบประกอบ
วิชาชีพครู  

3. มองไมออกวา ทั้ง
ฝกสอนและทาํวิจัยจะ
ทําอยางไรในเวลา 1 ป 

เปนหลักสูตรที่ 
สามารถสรางบุคลากร
ทางการศึกษา 
เพ่ือรองรับการเปน
ประชาคมอาเซยีนของ
ประเทศไทยไดเปน
อยางดี  อีกทั้งยัง
ตอบสนองความ
ตองการของแหลงทุน 
(สสวท) ที่จะผลิตครู
คณิตศาสตรมืออาชีพ 
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ภาคผนวก ง 

ประวตัิและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

1. ชื่อ (ภาษาไทย)   นางสาวรุงฟา  จันทจารุภรณ 

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  Miss Rungfa  Janjaruporn 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย  
 ที่ทํางาน     

ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทรศัพท: 02-6495000  ตอ 8603 
โทรสาร: 02-6495000  ตอ 8051 

 e-mail  rungfa@swu.ac.thและ rungfajan@yahoo.com  
 การศึกษา  

กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2548  
กศ.ม. (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2539 
วท.บ. (คณิตศาสตร)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2536 

 ความเชีย่วชาญ 
ดานคณิตศาสตร   
แคลคลูัส, ทฤษฎีเซต, ทฤษฎีจํานวน, พีชคณิตนามธรรม  คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา  
ดานคณิตศาสตรศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เสริมสรางความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร   
และทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร สําหรับครูคณิตศาสตรระดับโรงเรียน  

 วิทยานิพนธ 
รุงฟา  จันทจารุภรณ. (2536).  การศึกษาขอบกพรองในการแกโจทยปญหาเรื่องรอยละของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่2.  ปริญญานิพนธ, กศ.ม. (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ.  
JanjarupornRungfa. (2005).  The Development of a Problem-Solving Instructional Program 

to Develop Preservice Teachers’ Competence in Solving Mathematical Problems and 
their Beliefs Related to Problem Solving.  Dissertation, Ed.D. (Mathematics Education), 
Srinakarinwirot University. 
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ที่ 2 (ธันวาคม 2554),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

9. ธีรเชษฐ เรืองสุขอนันต, รุงฟา จันทจารุภรณ และทรงชยั อักษรคิด. (2554).  การศึกษา
พฤติกรรมดานความคิดคลองและความคดิยืดหยุนเรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ผานกิจกรรมการแกปญหาทางคณิตศาสตรและการระดมสมอง. วารสาร
วิทยาศาสตร, ปที่ 27 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2554),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

 
 ตํารา / หนังสือ 

1. สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2550).  ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร.  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

2. สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2551).  ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร. (พิมพคร้ังที่ 2).  กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ.  

3. รุงฟา จันทจารุภรณ. (2554).  หนวยที่ 9   กิจกรรมสงเสริมทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร.  ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร   หนวยที่ 
9-15  สาขาวชิาศึกษาศาสตร,  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 
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2. ชื่อ (ภาษาไทย)   นายขวัญ  เพียซาย 

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Khawn Piasai 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย  
 ที่ทํางาน 

ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทรศัพท: 02-6495000  ตอ 8618 
โทรสาร: 02-6495000  ตอ 8051 

 e-mail  khawn@swu.ac.th 
 การศึกษา 

กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2553 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2546 
กศ.บ. (คณิตศาสตร)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2543 

 ความเชีย่วชาญ 
ดานคณิตศาสตร   
แคลคลูัส  การพิสูจนทางคณิตศาสตร 
ดานคณิตศาสตรศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เสริมสรางการใหเหตุผลเชิงสัดสวน    

 วิทยานิพนธ 
ขวัญ  เพียซาย(2544).  การศึกษาความสามารถในการเรียนเร่ืองการพิสูจนทางคณิตศาสตรโดยใช

ชุดการเรียนการสอนที่ผูเรียนสําคัญที่สุดของนิสิตวชิาเอกคณิตศาตรระดับปริญญาตรี. 
ปริญญานิพนธ, กศ.ม.(คณิตศาสตร), มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ. 

ขวัญ  เพียซาย(2544).  กิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวน
สําหรับนักเรียนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.  ปริญญานิพนธ, กศ.ด.(คณิตศาสตรศึกษา), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 บทความทางวชิาการ/งานวิจัย 
1. ขวัญ  เพียซายและ ภิญญาพันธ รวมชาต.ิ (2554).  การใหเหตุผลเชงิสัดสวน.  วารสารหนวย

วิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, ปที่ 2 ฉบับที ่1 (มกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2554),  มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ. 

2. ภิญญาพันธ รวมชาติ และขวัญ เพียซาย. (2554). เอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร. 

วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, ปที ่2 ฉบับที ่2 

(กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2554), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

3. วาสนา วงษาไชย, สายัณห โสธะโร, รวีวรรณ งามสันติกุล และขวัญ เพียซาย (2555).  ชุดการ

เรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวติประจําวนัที่สงเสริมทกัษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปที่ 2. วารสารวิทยาศาสตร, ปที่ 28 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2555), มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ. 

4. ขวัญ เพียซาย. (2555). การวิเคราะหขอความทางคณิตศาสตรที่มีความกระชับสูง.  วารสาร

หนวยวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, ปที่ 3 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม- 

ธันวาคม พ.ศ. 2555), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

5. ขวัญ เพียซาย. (2556). ความผิดพลาดในการแกปญหาโจทย เรื่อง ลิมิต ในวชิาแคลคลูัสของ

นิสิตระดับปรญิญาตรี.วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, 

ปที ่4 ฉบับที ่1 (มกราคม-มิถุนายนพ.ศ. 2556), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

6. ขวัญ เพียซาย, ภิญญาพันธ เพียซาย, สุรศักด์ิ ละลอกน้ํา และสมเกยีรติ พรพิสุทธิมาศ. 

(2556).  การศึกษาความสามารถดานสัดสวนของนิสติระดับปริญญาตรี คณะวทิยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือ
การเรียนรู, ปที่ 4 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม-ธนัวาคมพ.ศ. 2556), มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 
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3. ชื่อ (ภาษาไทย)   นางสุกัญญา  หะยีสาและ 

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)    Mrs. Sukanya  Hajisalah  
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย  
 ที่ทํางาน 

ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทรศัพท: 02-6495000  ตอ 8623 
โทรสาร: 02-6495000  ตอ 8051 

 e-mail  swuyah@yahoo.com 
 การศึกษา 

กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2554 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2545 
คบ.    (คณิตศาสตร)  สถาบันราชภัฏพระนคร   2542 

 ความเชีย่วชาญ 
ดานคณิตศาสตร   
แคลคลูัส, และ เรขาคณิต 
ดานคณิตศาสตรศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เสริมสรางการคิดเชิงความสมัพันธ 

 วิทยานิพนธ 
สุกัญญา  ยีกา. (2545).  การสรางชุดการเรียนการสอนเร่ืองเรขาคณิตการแปลงสําหรับนักเรียน

ระดับประถมศึกษาปที่ 6.  ปริญญานิพนธ, กศ.ม. (คณิตศาสตร),มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
 วิโรฒ. 
สุกัญญา  หะยีสาและ. (2554).  กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางการคิดเชิงความสัมพันธ  เรื่อง 

การบวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตวัตั้งไมเกิน 100  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่1.  ปริญญานิพนธ, กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 บทความทางวชิาการ/งานวิจัย 
 1. สุกัญญา หะยีสาและ, รุงฟา จันทจารุภรณ, รุงทิวา แยมรุง และ สมวงษ แปลงประสพโชค. 

(2554).  กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางการคิดเชิงความสัมพันธ เรื่อง การบวกและการลบ
จํานวนที่มีผลลัพธและตวัตัง้ไมเกิน 100 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 1.  วารสาร
วิทยาศาสตร, ปที่ 27 ฉบับที่2 (ธันวาคม 2554),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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4. ชื่อ (ภาษาไทย)   นายสายัณห  โสธะโร 

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Sayun  Sotaro 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ที่ทํางาน 

ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทรศัพท: 02-6495000  ตอ 8051 
โทรสาร: 02-6495000  ตอ 8051 
e-mail:  say@swu.ac.th 

 การศึกษา 
Ph.D. (Mathematics)     Curtin University of Technology  2550 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2537 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) วิชาเอกคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2534 

 ความเชีย่วชาญ 
ดานคณิตศาสตร   
แคลลลูัส  ทฤษฎีกราฟ 
ดานคณิตศาสตรศึกษา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอนคณิตศาสตร  การวิจัยดําเนินการ   
และคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา 

 วิทยานิพนธ 
สายัณห โสธะโร. (2538).  ความสามารถทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องตนของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6. ปริญญานิพนธ, กศ.ม.(คณิตศาสตร), มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 
Sayun Sotaro. (2007).  Factors In Graph. Thesis, Ph. D., Curtin University of Technology. 

 บทความทางวชิาการ/งานวิจัย 
1. สังเวียน แผนสุพัด, สายัณห โสธะโร และ รวีวรรณ งามสันติกุล. (2552).  ชุดการเรียนการ

สอนคณิตศาสตร เรื่อง กําหนดการเชิงเสน ดวยวิธีกราฟและวธิีซิมเพล็กซสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6.  วารสารวิทยาศาสตร, ปที่ 25 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2552), มหาวิทยาลยั  
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

2. เกตุกนก หนูดี, สายัณห โสธะโร, ธนูชัย ภูอุดม และ รวีวรรณ งามสันติกุล. (2553),             
ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง กําหนดการเชิงเสน  โดยใชโปรแกรม C.a.R.  วารสาร
วิทยาศาสตร, ปที่ 26 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2553), มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ. 
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3. อนุวัฒน เดชไธสง, สายัณห โสธะโร, ธนูชยั ภูอุดม และ รวีวรรณ งามสันติกุล. (2553).       

ชุดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง เวกเตอร  โดยใชโปรแกรม C.a.R.  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2.  วารสารวิทยาศาสตร, ปที่ 26 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2553),  มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

4. ทรรศนีย รัตนวิจิตร, สายัณห โสธะโร, ธนูชัย ภูอุดม และ ชุตวิรรณ เพ็ญเพียร. (2554).  
กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง อนุพันธและการประยกุตโดยใชโปรแกรม C.a.R. และ
โปรแกรม Euler  สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี.  วารสารวิทยาศาสตร, ปที่ 26 ฉบับที่ 2 
(ธันวาคม 2553), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

5. นันทชัย นวลสอาด, สายัณห โสธะโร และ ชุตวิรรณ เพ็ญเพียร. (2554).  ชุดกิจกรรมการเรียน
การสอน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิต ิ โดยใชวธิีการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนคิ STAD สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4. วารสารวทิยาศาสตร, ปที่ 27 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2554),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

5. จุฑามาศ บัวทอง, สายัณห โสธะโร และ ชุตวิรรณ เพ็ญเพียร. (2554).  ชุดการเรียนการสอน 
เรื่อง คณิตศาสตรการเงินเบื้องตน โดยใช Microsoft Excel  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 
5.  วารสารวทิยาศาสตร, ปที่ 27 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2554), มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ. 

6. วาสนา วงษาไชย, สายัณห โสธะโร, รวีวรรณ งามสันติกุล และขวัญ เพียซาย (2555).  ชุดการ

เรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวติประจําวนัที่สงเสริมทกัษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2. วารสารวิทยาศาสตร, ปที่ 28 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2555), มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 
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5. ชื่อ (ภาษาไทย)   นางณหทัย ฤกษฤทัยรัตน 

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  Miss Nahathai Rerkruthairat 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ที่ทํางาน 

ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทรศัพท: 02-6495000  ตอ 8603 
โทรสาร: 02-6495000  ตอ 8051 

 e-mail:  nahathai@swu.ac.th 
 การศึกษา 

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

 ความเชีย่วชาญ 
ดานคณิตศาสตร 
Probability Theory , Real Analysis 

 วิทยานิพนธ 
 ณหทัย ฤกษฤทัยรตัน (2549). อนุพันธของฟงกชันบนเชียรพินสกีแกสเก็ต. วิทยานิพนธ,  
  วท.ม. (คณิตศาสตร),จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
 ณหทัย ฤกษฤทัยรตัน (2554).  ขอบเขตการประมาณคาดวยการแจกแจงปกติของ 

การซักตัวอยางลาตินไฮเพอรคิวและแถวเชิงตั้งฉาก. วทิยานิพนธ, วท.ด. (คณิตศาสตร),
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

 บทความทางวชิาการ/งานวิจัย 
1. N. Rerkruthairat and K. Neammanee. (2001).  Uniform Bound on Normal 

Approximation of Latin Hypercube Sampling, Journal of Mathematics Research, 2001 
Vol. 3 No. 2, 98-106. 

2. N. Rerkruthairat and K. Neammanee.  An Improvement of a Non-Uniform Bound on 
Normal Approximation of Randomized Orthogonal Array Sampling Designs, 
Communications in Statistics: Theory and methods, accepted. 

3. N. Rerkruthairat and K. Neammanee.  An Improvement of a Univorm Bound on a 
Combinatiorial Central Limit Theorem, Communications in Statistics: Theory and 
Methods, accepted. 
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ภาคผนวก จ 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

1.  โครงสรางหลักสูตร 

 จํานวนหนวยกิต 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

หมวดวิชา 
 

หลักสูตร
เดิม 

พ.ศ. 2555 

แบบ  1 
(ไมขอรับ 
ใบประกอบ
วิชาชีพครู) 

แบบ  2  
(ขอรับ 

ใบประกอบ
วิชาชีพครู) 

1. หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา  6 6 10 

2. หมวดวิชาบงัคับ   6 15 10 
 2.1 กลุมวิชาแกน  6 6 6 
 2.2 กลุมวิชาเอก  - 9 4 
3. หมวดวิชาเลอืก ไมนอยกวา 16 7 6 

4. หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพคร ู  - - 8 
 4.1 การฝกประสบการณวิชาชพีครูระหวางเรียน - - 2 
 4.2 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพครู - - 6 
5. ปริญญานิพนธ  12 12 12 

รวม ไมนอยกวา 40 40 46 
 

2.  วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 
วันและเวลาราชการ 
ภาคการศึกษาตน  
 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาปลาย 
 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ 

วันและเวลาราชการ 
ภาคการศึกษาตน  
 เดือนสิงหาคม – เดือนธันวาคม 
ภาคการศึกษาปลาย 
 เดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม 
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3.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุงพ.ศ. 2557 
คุณสมบัติสําหรับผูเขาศึกษา 
1. เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับขั้น

ปริญญาตรีหรือเทียบเทา ในสาขาวิชา
คณิตศาสตร และมีคุณสมบตัิทัว่ไป
เปนไปตามขอบังคับมหาวทิยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2554 หมวดที ่3 ขอที่ 17 

2.สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร
ประยุกตหรือคณิตศาสตรศกึษา และ
สาขาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับ
คณิตศาสตรจากมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศกึษาที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

คุณสมบัติสําหรับผูเขาศึกษา แบบ 1 (ไมขอรับใบประกอบ
วิชาชีพครู) 
1.  มีคุณสมบตัิทัว่ไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
    ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ขอที่ 17 
2.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาคณิตศาสตร  

คณิตศาสตรประยุกต  คณิตศาสตรศึกษา หรือสาขาอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของกับคณิตศาสตร 

3.  ผานการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
คุณสมบัติสําหรับผูเขาศึกษา แบบ 2 (ขอรับใบประกอบ
วิชาชีพครู) 
1.  มีคุณสมบตัิทัว่ไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
    ศรีนครินทรวิโรฒ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ขอที่ 17 
2.  สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลกัสูตรวทิยาศาสตร

บัณฑิต (วท.บ.) สาขาคณิตศาสตร คณิตศาสตรประยุกต
หรือสาขาอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับคณิตศาสตร 

3.  ผานการคดัเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรการศึกษา
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4.  เปนผูรับทนุโครงการสงเสริมการผลิตครูที่มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 
(สควค.)  ระดับปริญญาโททางการศึกษา ของสถาบัน
สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)    
ซ่ึงคุณสมบัตกิารเปนผูรับทุนเปนไปตามประกาศของ
แหลงทุน 
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4.  แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555  

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา 
ระดับ 

2556 2557 2558 2559 2560 

ชั้นปที่ 1 10 10 10 10 10 
ชั้นปที่ 2 - 10 10 10 10 
รวม 10 20 20 20 20 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - 10 10 10 

 
หลักสูตรปรบัปรุงพ.ศ. 2557 

แบบ 1  (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)  

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา  
ระดับ 

2557 2558 2559 2560 2561 

ชั้นปที่ 1 10 10 10 10 10 

ชั้นปที่ 2 − 10 10 10 10 

รวม 10 20 20 20 20 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา − − 10 10 10 

 

แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

จํานวนนิสิตแตละปการศึกษา  
ระดับ 

2557 2558 2559 2560 2561 

ชั้นปที่ 1 15 15 15 15 15 

ชั้นปที่ 2 − 15 15 15 15 

รวม 15 30 30 30 30 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา − − 15 15 15 
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5.  งบประมาณตามแผน 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555  
  ใชงบประมาณของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 คาใชจาย 
ยอดสะสม 

(ตอหัว) 

หมวดคาการจัดการเรียนการสอน     
 คาตอบแทนผูสอน (เชน 28 หนวยกิต x 1,200บาทตอชั่วโมง x 15 ครั้งตอภาค)  504,000.00  
 คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน(ท้ังหลักสูตรหรือ คาใชจายตอป x จํานวนป) 131,080.00  
 คาใชจายเพ่ือการประชาสัมพันธ   
    กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสรางหลักสูตร(เชน จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)  
 คาครุภัณฑท่ีใชสําหรับนิสิต   

 
คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ 
หรืออ่ืนๆ แลวแตหลักสูตร   

 �คาใชจายรวม 635,080.00  
  �คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 10 คน)   63,508.00   63,508.00 
    
หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก  21,175.00 84,683.00 
 งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)   4,235.00  
 งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)   4,235.00  
  คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 15 12,705.00   
    
หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ  10,000.00 94,683.00 
 คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว) 10,000.00  
  คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว)    
    
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)   16,709.00  111,392.00 
    
หมวดคาใชจายสวนกลาง 28,608.00  140,000.00 
 คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จํานวนป)   8,720.00  
 คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวนป)   6,000.00  
 คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x จํานวนป)   2,080.00  
  คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จํานวนป) 11,808.00   
    
คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร   140,000.00 
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หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2557 

  ใชงบประมาณของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร   

 คาใชจาย 
ยอดสะสม 

(ตอหัว) 

หมวดคาการจัดการเรียนการสอน     
 คาตอบแทนผูสอน (เชน 34 หนวยกิต x 1,200 บาทตอชั่วโมง x 15 ครั้งตอภาค)  612,000.00  
 คาวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ท้ังหลักสูตร หรือ คาใชจายตอป x จํานวนป) 658,160.00  
 คาใชจายเพ่ือการประชาสัมพันธ    
   กิจกรรมตามทีร่ะบุในโครงสรางหลักสูตร (เชน จัดสัมมนา ปฐมนเิทศ กิจกรรมนิสิต)    
 คาครุภัณฑท่ีใชสําหรับนิสิต   

 
คาเดินทางของผูทรงคุณวุฒิ 
หรืออ่ืนๆ แลวแตหลักสูตร   

 � คาใชจายรวม 1,270,160.00  
  � คาใชจายตอหัว (คาใชจายรวม/จํานวนนิสิตขั้นต่ํา 20 คน)   63,508.00   63,508.00 
    
หมวดคาใชจายสวนกลางระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก  21,175.00 84,683.00 
 งบพัฒนาหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)   4,235.00  
 งบวิจัยของหนวยงาน (ขั้นต่ํา 5%)   4,235.00  
  คาสวนกลางคณะ หรือคาสาธารณูปโภค รอยละ 15 12,705.00   
    
หมวดคาปริญญานิพนธ/สารนิพนธ  10,000.00 94,683.00 
 คาตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ (อัตราตอหัว) 10,000.00  
  คาตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ (อัตราตอหัว)    
    
หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%)   16,709.00  111,392.00 

    
หมวดคาใชจายสวนกลาง 28,608.00  140,000.00 
 คาสวนกลางมหาวิทยาลัย (4,360 x จํานวนป)   8,720.00  
 คาธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x จํานวนป)   6,000.00  
 คาธรรมเนียมสํานักคอมพิวเตอร (1,040 x จํานวนป)   2,080.00  
  คาธรรมเนียมบัณฑิตวิทยาลัย (5,904 x จํานวนป) 11,808.00   
    
คาธรรมเนียมเหมาจายตลอดหลักสูตร   140,000.00 
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6.  การกําหนดรายวิชาใหเรียนในหมวดวิชาพื้นฐานทางการศึกษา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุงพ.ศ. 2557 
สําหรับนิสิตทกุคน 
กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต ดังน้ี 
พฐ 501 ชีวติกับการศกึษา 
  3(3-0-6) 
FE 501 Life and Education 
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสราง

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

Knowledge Construction and 
Communication 

 

แบบ 1  (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต ดังน้ี 
พฐ 501 ชีวติกับการศกึษา     3(3-0-6) 
FE 501 Life and Education 
พฐ 502 เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสรางและสื่อสาร

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

Construction and Communication 
แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
กําหนดใหเรียน 10 หนวยกิต ดังน้ี 
ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเปนคร ู 2(1-2-3) 
ED 511 Philosophy and Teacher’s Professional 

Ethics 
ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู 2(2-0-4) 
ED 512 Psychology and Guidance for Teachers 
ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง

การศึกษา       2(1-2-3) 
ED 513 Innovation and Education Technology      

in Education 
ศษ 514 การประกันคณุภาพการศึกษา  2(2-0-4) 
ED 514 Educational Quality Assurance  
ศษ 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  2(2-0-4) 
ED 521 Measurement and Evaluation  
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7.  การกําหนดรายวิชาใหเรียนในหมวดวชิาบังคบั  

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุงพ.ศ. 2557 
สําหรับนิสิตทกุคน 
กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต ดังน้ี 
คษ 511 คณิตศาสตรศกึษา   3(3-0-6) 
ME 511 Mathematics Education   
คษ 512 สัมมนาการวิจัยเก่ียวกับหลักสูตร

และการเรียนการสอนคณิตศาสตร   
ME 512 Seminar in Research in 

Mathematics Curriculum and 
Instruction 

 

กลุมวิชาแกน 
แบบ 1  (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)  และ  
แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
กําหนดใหเรียน 6 หนวยกิต ดังน้ี 
คษ 511 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 
          3(3-0-6) 
ME 511 Curriculum and Learning Management in  
  Mathematics  
วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒ นาการเรียนรูวิทยาศาสตร

และคณิตศาสตร    3(2-2-5) 
SCE 502 Research for Learning Development in 

Sciences and Mathematics 
กลุมวิชาเอก 
แบบ 1  (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)   
กําหนดใหเรียน 9 หนวยกิต ดังน้ี 
คณ 510 คณิตวเิคราะหสําหรับครู    3(2-2-5) 
MA 510 Mathematical Analysis for Teachers  
คณ 520 พีชคณิตสําหรับครู    3(2-2-5) 
MA 520 Algebra for Teachers 
คณ 530 เรขาคณิตสําหรับครู    3(2-2-5) 
MA 530 Geometry for Teachers 
แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
กําหนดใหเรียน 4 หนวยกิต ดังน้ี 
คษ 513 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 1  1(0-2-1) 
ME 513 Seminar in Mathematics Education I   
คษ 514 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 2  1(0-2-1) 
ME 514 Seminar in Mathematics Education II  
วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารทาง

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2(1-2-3) 
SCE 501 Language and Culture for Science and 

Mathematics Communication 
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8.  การกําหนดรายวิชาใหเรียนในหมวดวชิาเลือก 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุงพ.ศ. 2557 
สําหรับนิสิตทกุคน 
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 16 หนวยกิต โดย
นิสิตที่จบวิทยาศาสตรบัณฑติใหเลือกเรียน
รายวิชาที่อยูในกลุมวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
หรือรายวิชาทีอ่ยูในกลุมวิชาคณิตศาสตรที่มี
รหัสตัวทายของรายวิชาเปน 0 และนิสิตที่จบ
การศึกษาบัณฑิตใหเลือกเรียนรายวิชาทีอ่ยูใน
กลุมรายวิชาคณิตศาสตร 
 

แบบ 1  (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 7 หนวยกิต  โดยนิสิตที่จบ
วิทยาศาสตรบัณฑิตใหเลือกเรียนรายวิชาที่อยูในกลุม
วิชาคณิตศาสตรศึกษา หรือรายวิชาที่อยูในกลุมวิชา
คณิตศาสตรทีมี่รหัสตัวทายของรายวิชาเปน 0 หรือ
รายวิชาที่อยูในกลุมรายวิชาสถิติ  และนสิิตที่จบ
การศึกษาบัณฑิตใหเลือกเรียนรายวิชาทีอ่ยูในกลุม
รายวิชาคณิตศาสตร หรือรายวิชาที่อยูในกลุมรายวิชา
สถิต ิ
 
แบบ 2 (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
กําหนดใหเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต  โดยใหเลือก
เรียนรายวิชาที่อยูในกลุมวชิาคณิตศาสตรที่มีรหัสตัว
ทายของรายวชิาเปน 0  หรือรายวิชาที่อยูในกลุมวชิา
คณิตศาสตรศกึษา  
 

 

9.  การเพิ่มหมวดวิชาและรายวิชาในหมวดวิชาประสบการณวิชาชีพครู 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุงพ.ศ. 2557 
สําหรับนิสิตทกุคน 
  ไมมี 

แบบ 1  (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
  ไมมี 
แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 
กําหนดใหเรียน 8 หนวยกิต ดังน้ี 
ศษ 531 การฝกประสบการณวิชาชพีครูระหวางเรียน  
           2(0-4-2) 
ED 531 Practicum in Professional of Teaching  
ศษ 532 การปฎิบัติการสอนและฝกประสบการณ

วิชาชีพครู      3(0-6-3) 
ED 532 Internship in Professional of Teaching   
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10.  การปรับชื่อและคําอธิบายรายวิชา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2555 หลักสูตรปรบัปรุงพ.ศ. 2557 
คษ 511 คณิตศาสตรศกึษา   3(3-0-6) 
ME 511 Mathematics Education   
ศึกษาพัฒนาการและการพฒันาหลักสูตร
คณิตศาสตร วิเคราะหธรรมชาติของ
คณิตศาสตร จิตวิทยาและทฤษฎีการเรยีนรูที่
เก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร นํามา
เปนแนวทางการจัดการเรียนการสอน ศึกษา
และพัฒนานวตักรรมการจัดการเรียนการสอน
และการประเมินที่เนนการพัฒนาทาง
สติปญญาและทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาองคความรูทาง
คณิตศาสตร 

คษ 511 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 
          3(3-0-6) 
ME 511 Curriculum and Learning Management in  
  Mathematics  
ศึกษาพัฒนาการและการพฒันาหลักสูตรคณิตศาสตร 
วิเคราะหธรรมชาตขิองคณิตศาสตร จิตวทิยาและ
ทฤษฎีการเรยีนรูที่เก่ียวกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร นํามาเปนแนวทางการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตร  ศึกษาและพัฒนานวัตกรรม การจัดการ
เรียนรูคณิตศาสตรทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  และ
การประเมินผลท่ีเนนการพัฒนาทางสติปญญาและ
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาองค
ความรูทางคณิตศาสตร 

คษ 512 สัมมนาการวิจัยเก่ียวกับหลักสูตร
และการเรียนการสอนคณิตศาสตร 

         3(2-2-5) 
ME 512 Seminar in Research in 

Mathematics Curriculum and 
Instruction  

วิเคราะหงานวิจัยเก่ียวกับหลักสูตรและการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร  สังเคราะหประเด็น
จากผลงานวิจัยเพ่ือนําไปใชในการจัดการ
เรียนรูและกําหนดปญหาวิจัย  เสริมสราง
ประสบการณการวิจัยโดยการวิจัยขนาดเล็ก 
ปฏิบัติการออกแบบและสรางสรรคโครงราง
ของงานวิจัย  โดยบูรณาการนวัตกรรมและ
ศาสตรตางๆ  เพ่ือการจัดการเรียนรู
คณิตศาสตรทีมี่ประสิทธิภาพ 

วทศ 502 การวจัิยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร
และคณิตศาสตร    3(2-2-5) 

SCE 502 Research for Learning Development in 
Sciences and Mathematics 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
วิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  โดยสังเคราะห
ประเด็นจากผลงานวิจัยเพ่ือนําไปใชในการออกแบบ
และกําหนดประเด็นวิจัย  กระบวนการวิจัย  การ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผล
และสรุปผล การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรู
ที่ไดจากการศกึษาคนควางานวิจัย  การเขียนเคาโครง
และรายงานการวิจัยทางการศึกษา  การปฏิบัติการวิจัย
และการวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนรู  รวมทั้งการ
นําเสนองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
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11.  การกําหนดคําอธบิายรายวิชาใหม 

หมวดวิชาพืน้ฐานทางการศึกษา 

  แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)  
ศษ 511 ปรัชญาและจริยธรรมความเปนคร ู        2(1-2-3) 
ED 511 Philosophy and Teacher’s Professional Ethics 

ศึกษาปรชัญาการศึกษา  พัฒนาการของวิชาชีพครู เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู สมรรถนะที่
สําคัญของครู  สภาพงานและคุณลักษณะของครูที่ดี จิตสํานึกและคุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู 
จรรยาบรรณวชิาชีพครู ความรูทั่วไปเกี่ยวกับวิชาชีพครู กฎระเบียบและกฎหมายทีเ่ก่ียวของ
กับครูและวิชาชีพครู การเสริมสรางศักยภาพและสมรรถนะความเปนครู การเสริมสราง
กระบวนการคดิดวยจิตสํานึกทางจริยธรรม บทบาทหนาที่และภาระงานของครูในฐานะนิสิตครู
และผูสงเสริมการเรียนรู การเปนผูนําทางวิชาการและการศึกษารวมทั้งบทบาทของครูในฐานะ
ผูขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม การสรางทัศนคติที่ดีตอวิชาชพีครู ปรัชญา 
แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา กลวิธกีารจัดการศึกษาและการจัดการความรู การศึกษาดู
งานและฝกปฏิบัติการดานการศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม 

ศษ 512 จิตวิทยาและการแนะแนวสําหรับครู        2(2-0-4) 
ED 512 Psychology and Guidance for Teachers 

ศึกษาองคความรูทางจิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรู จิตวทิยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา ธรรมชาติของการเรียนรู การคิด การ
สรางแรงจูงใจ เชาวปญญา ความถนัด บคุลิกภาพ การปรับตวั สามารถสรางบรรยากาศการ
จัดการชั้นเรียนใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และสามารถใหคําแนะนํา ชวยเหลือนักเรียนโดยการ
ใหคําปรึกษา โดยมุงใหผูเรียนรูจักและเขาใจตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจน
สามารถนํามาประยุกตใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมศักยภาพการเรียนรูของผูเรียน 

ศษ 513 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา    2(1-2-3) 
ED 513 Innovation and Education Technology in Education 

ศึกษาหลักการ แนวคิดและทฤษฎีของการออกแบบ การใช การพัฒนาและการประเมินผลส่ือ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีจริยธรรม 
ใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการจัดการเรียนการสอนสํารวจ รวบรวม
และประยุกตใชแหลงการเรียนรูที่มีอยูในชุมชน ตลอดจนเรียนรูจากประสบการณตรงผาน
แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู การจัดทําโครงงานออกแบบและพัฒนาสือ่และ
นวัตกรรมการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน สิ่งแวดลอมและสอดคลองกับการจัดการ
เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานเพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
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ศษ 514 การประกันคณุภาพการศึกษา         2(2-0-4) 
ED 514 Educational Quality Assurance  

ศึกษา วเิคราะห แนวคิด ทฤษฎี หลักการ เก่ียวกับการจัดคุณภาพการศึกษาการประเมิน
คุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องคประกอบและเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพ ฝก
ปฏิบัติการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการเรียนรูและประเมินคณุภาพการจัดการเรียนรู 

ศษ 521 การวัดและประเมินผลการเรียนรู         2(2-0-4) 
ED 521 Measurement and Evaluation   

ศึกษาและวเิคราะหความหมาย  วิวัฒนาการ  แนวคิดและทฤษฎีพ้ืนฐานเก่ียวกับการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู  จุดมุงหมาย  หลกัการ  กระบวนการ  รูปแบบและเทคนิคการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูทั้งในระดับชาติและระดับชั้นเรียน  การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม  
การสรางและใชเคร่ืองมือวัดและประเมินผลการเรียนรู  การประเมินตามสภาพจริง  การ
ประเมินสอบภาคปฏิบัติ  การประเมินจากแฟมสะสมงาน  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือและ
แปลความหมาย  การรายงานและการนําผลการวัดและประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียน  และ
การปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตรโดยจัดใหผูเรียนอภิปรายแลกเปลีย่นแนวคิดและ
ความรูที่ไดจากการศึกษาคนควา และนําความรูที่ไดไปใชในการปฏบิตัิ  การออกแบบและ
พัฒนาเคร่ืองมือวัดประเมินผลการเรียนรูแตละระดับการศึกษาและวชิาเอกที่อยูบนพ้ืนฐาน
ความแตกตางกันของความสามารถของนักเรียน  และจัดทํารายงานการคนควาอิสระเก่ียวกบั
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดประเมินผลการเรยีนรูเปนรายบคุคลหรือกลุม 

 

หมวดวิชาบงัคับ 

กลุมวิชาแกน 
วทศ 502 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร   3(2-2-5) 
SCE 502 Research for Learning Development in Sciences and Mathematics 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  
วิเคราะหงานวิจัยที่เก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  โดย
สังเคราะหประเด็นจากผลงานวิจัยเพ่ือนําไปใชในการออกแบบและกาํหนดประเด็นวิจัย  
กระบวนการวจัิย  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การแปลผลและสรุปผล การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนแนวคิดและความรูที่ไดจากการศึกษาคนควางานวิจัย  การเขยีนเคาโครง
และรายงานการวิจัยทางการศึกษา  การปฏิบัติการวิจัยและการวางแผนเพื่อพัฒนาการเรียนรู  
รวมทั้งการนําเสนองานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ 
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กลุมวิชาเอก 

  แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)  
คษ 513 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 1           1(0-2-1) 
ME 513 Seminar in Mathematics Education I   

วิเคราะหหลักสูตรคณิตศาสตร  การเรียนการสอนคณิตศาสตรการพัฒนานวัตกรรมการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินที่เนนการพัฒนาทางสติปญญาและทกัษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตรเพ่ือนําไปใชในการจัดการเรียนรูและกําหนดปญหาวิจัย 

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

วิเคราะหผลงานวิจัยเก่ียวกบัหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตรเพ่ือนําไปใชในการ
จัดการเรียนรูและกําหนดปญหาวิจัย 

วทศ 501 ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการสื่อสารทางวทิยาศาสตรและคณิตศาสตร  2(1-2-3) 
SCI 501 Language and Culture for Science and Mathematics Communication 

ฝกทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง พูด อาน เขียน เพ่ือสื่อสารและ
ถายทอดความรูทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรไดอยางถูกตองตามหลักวชิาการ และ
สอดคลองกับจรรยาบรรณวชิาชีพครู 

 

หมวดวิชาประสบการณวิชาชีพคร ู

  แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)   
ศษ 531 การฝกประสบการณวิชาชพีครูระหวางเรียน       2(0-4-2) 
ED 531 Practicum in Professional of Teaching 

ศึกษาและสังเกตสภาพแวดลอมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงาน
ครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผูบริหารสถานศึกษา สื่อ แหลงเรียนรูและ
สิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู สังเกตธรรมชาติการเรียนรูของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ฝกการเตรียมการสรางและการใชสื่อการเรียนรู การบริหารและจัดการชั้น
เรียน ฝกการตรวจแบบฝกหัด ทดลองฝกปฏิบัติการสอนในสภาพหองเรียน ทดลองฝก
ปฏิบัติการสอนนักเรียนเปนรายบุคคล ฝกออกแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือสงเสริมพัฒนาการ
ดานปญญา อารมณ สังคม รางกาย จิตใจ และคุณลักษณะอันพึงประสงค ฝกปฏิบตัิงานใน
สถานศึกษา ตลอดจนทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรูในหองเรียนเสมือนจริงเพ่ือเตรียมพรอมสู
การเปนครูมืออาชีพ  
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ศษ 532 การปฏิบัติการสอนและฝกประสบการณวิชาชีพครู    6(0-12-6) 
ED 532 Internship in Professional of Teaching   

ฝกปฏิบตัิงานในสถานศึกษา โดยบูรณาการเน้ือหาความรูดานวิชาเอกและวชิาชีพครูสู  การ
ปฏิบัติการสอนและฝกปฏบิตัิงานวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาของคุรุสภา เปนเวลา  2  ภาคเรียน ภายใตการนิเทศ
รวมกันระหวางมหาวิทยาลยัศรีครินทรวิโรฒกับสถานศกึษา โดยเนนการปฏิบัติงานในหนาที่
ครู การบรูณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ไดแก การ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญการวิจัยเพ่ือพัฒนาผูเรียนการพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษางานกจิกรรมพัฒนาผูเรียนงานบรกิารของโรงเรียนการศึกษาและบริการ
ชุมชนงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับสถานศึกษา นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน สัมมนาการศึกษากับอาจารยนิเทศกการศึกษาและเพ่ือนนิสิตเพ่ือ
แลกเปลีย่นเรียนรู โดยใชเทคโนโลยีสื่อสาร และ/หรือ Face to face อยางนอยสัปดาหละ 1 
ชั่วโมง จัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรูตออาจารยนิเทศก 

หมายเหตุ ดําเนินการโดยคณะวิทยาศาสตร  คณะศกึษาศาสตร  และโรงเรียนเครือขายที่นิสติไป 
   ฝกประสบการณวิชาชีพครู  
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แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
ระดับปริญญาโท 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
คณะวิทยาศาสตร   ภาควิชาคณิตศาสตร 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

1.  ชื่อหลักสูตร  

 (ภาษาไทย)   หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาคณิตศาสตร 
 (ภาษาอังกฤษ)  Master of Education Program in Mathematics 

2.  ชื่อปริญญา  

 (ภาษาไทย)   การศึกษามหาบัณฑิต (คณิตศาสตร) 
 (ภาษาอังกฤษ)  Master of Education (Mathematics) 

     อักษรยอปริญญา 

 (ภาษาไทย)   กศ.ม. (คณิตศาสตร) 
 (ภาษาอังกฤษ)   M.Ed. (Mathematics) 

     หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา 

  เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา เรื่อง ปริญญาในสาขาวชิา อักษรยอสําหรับสาขาวชิา 
  ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
  พ.ศ. 2552 
  เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
  ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปรญิญาน้ีจาก กกอ. เม่ือ............. 

3.  สถานสภาพของหลักสูตร 

  หลักสูตรใหม      ⇒ กําหนดเปดสอน เดือน............................. พ.ศ. ....................... 

  หลักสูตรปรบัปรุง  ⇒ กําหนดเปดสอน เดือน.....สิงหาคม.......... พ.ศ. 2557 
    ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ........การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร....... 
   เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา..................2497..................... 
   ปรับปรุงครั้งสดุทายเม่ือปการศึกษา.....2555............. 
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4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสตูร 

  ไดพิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ  ในการประชุมคร้ังที่  2/2557 
  เม่ือวันที่  11  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2557 
  ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมคร้ังที่  5/2557 
  เม่ือวันที่   2   เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2557 

5.   แนวทางที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร  

  เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ
  เปนไปตามมาตรฐานคุณวฒิุระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวของ ไดแก ............. 
  .................................................................................................................................. 

6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 

  เฉพาะในสถาบัน 
  วิทยาเขต (ระบุ) ..................................................................................... 
  นอกสถานที่ตัง้ (ระบุ) .............................................................................. 

7.  รูปแบบของหลักสูตร 

7.1  รูปแบบ 

   หลักสูตรปริญญาโท 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 

7.2  ภาษาที่ใช 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)...................................... 
   หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)................. 

7.3  การรับผูเขาศึกษา 
   รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
   รับเฉพาะนักศึกษาตางชาต ิ
   รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี  

7.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

   เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
   เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบนัอ่ืน 

   ⇒ ชื่อสถาบัน............................................................................................................ 

   ⇒ รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน......................................................................... 
   ............................................................................................................................. 



 -- 3 -- 

   เปนหลักสูตรรวมกับสถาบนัอ่ืน 

   ⇒ ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 

   ⇒รูปแบบของการรวม 
     รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 
     รวมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เปนผูใหปริญญา 
     รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2  
         สถาบัน) 

7.5  การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศกึษา 
   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวปิริญญา) 
   อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

 8.1  ผูสอนคณิตศาสตรในสถานศึกษา 
 8.2  นักวิชาการทางดานคณิตศาสตรศึกษา 
 8.3  นักวิจัยทางดานคณิตศาสตรศึกษา 
 8.4  ศึกษานิเทศก 
 8.5  อาชีพอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับการศึกษาดานคณิตศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา 
 

หมวดที่ 2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

   สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาต ิ
  สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
  สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ 
  สอดคลองกับมาตรฐานวชิาการ สาขาวิชา............................................... 
  สอดคลองกับมาตรฐานวชิาชีพ สาขาวิชา................................................ 
  เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคณุลักษณะ (ระบุ)............................................. 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................... 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

  มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
  มีกลยุทธในการดําเนินการ 
  มีการกําหนดหลักฐาน/ตวับงชี้ความสําเร็จ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 

   ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละไมนอยกวา      15      สัปดาห 
   ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 
   ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 
   ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

1.2  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 ..................................................................................................................................... 

1.3  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
 

   มีภาคฤดูรอน   ⇒ จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห 
   ไมมีภาคฤดูรอน 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลาดําเนินการ 

   วัน – เวลาราชการปกต ิ
   นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 

2.2  การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา 

   เฉพาะแบบศกึษาเต็มเวลา 
   เฉพาะแบบศกึษาบางเวลา 
   ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

2.3  คุณสมบัติของผูเขาศกึษา 
   เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทยีบเทา  
   เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบตัรบณัฑิต 
   มีเกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)................................................................... 

2.4  จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร             

แบบ 1  (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)    

จํานวน   7     คน 

แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

จํานวน   13     คน 
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2.5  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

   แบบชั้นเรยีน 
   แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
   แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
   แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
   แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
   อ่ืนๆ (ระบุ) ……………………………………………………… 

2.6  ระบบการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลยั  

   มีระบบการเทยีบโอนหนวยกิต 
   มีการลงทะเบยีนเรียนขามสถาบนั 
   ไมมี 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 

แบบ 1  (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)    

   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา           40  หนวยกิต 

    แบบศึกษาเตม็เวลา ⇒ ใหศึกษาไดไมเกิน             5  ปการศึกษา 

         ⇒ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน   3    ภาคการศึกษา 

    แบบศึกษาบางเวลา ⇒ ใหศึกษาไดไมเกิน………………. ปการศึกษา 

         ⇒ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน............. ภาคการศึกษา 

แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

   จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา           46  หนวยกิต 

    แบบศึกษาเตม็เวลา ⇒ ใหศึกษาไดไมเกิน             5  ปการศึกษา 

         ⇒ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน   3    ภาคการศึกษา 

    แบบศึกษาบางเวลา ⇒ ใหศึกษาไดไมเกิน………………. ปการศึกษา 

         ⇒ สําเร็จการศึกษาไดไมกอน............. ภาคการศึกษา 
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3.2  โครงสรางหลักสูตร 

แบบ 1  (ไมขอรับใบประกอบวิชาชีพครู)    
   แผน ก  (เนนการทําวิทยานิพนธ) 

    แบบ ก 1    ⇒ วิทยานิพนธ...................................... หนวยกิต 

        ⇒ เง่ือนไขอ่ืน ๆ (ถามี – ระบุ)..................................... 

    แบบ ก 2   ⇒ วิทยานิพนธ      12  หนวยกิต 

        ⇒ ศึกษารายวิชาไมนอยกวา       28   หนวยกิต 

   แผน ข     ⇒ ศึกษารายวิชา................................... หนวยกิต 

        ⇒ งานคนควาอิสระ.............................. หนวยกิต 

แบบ 2  (ขอรับใบประกอบวิชาชีพครู) 

   แผน ก  (เนนการทําวิทยานิพนธ) 

    แบบ ก 1    ⇒ วิทยานิพนธ...................................... หนวยกิต 

        ⇒ เง่ือนไขอ่ืน ๆ (ถามี – ระบุ)..................................... 

    แบบ ก 2   ⇒ วิทยานิพนธ      12  หนวยกิต 

        ⇒ ศึกษารายวิชาไมนอยกวา       34   หนวยกิต 

   แผน ข     ⇒ ศึกษารายวิชา................................... หนวยกิต 
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3.3  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 

3.3.1  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
สําเร็จการศึกษาจาก  เลขประจําตวั

ประชาชน 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา / สาขาวิชา 

สถาบัน ป พ.ศ. 
1. 3100602066542 อาจารย นางสาวรุงฟา  จันทจารุภรณ   กศ.ด.  (คณิตศาสตรศึกษา)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2548 
    กศ.ม.  (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2538 
    วท.บ.  (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2535 
2. 3302000261207 อาจารย นายขวัญ  เพียซาย กศ.ด.  (คณิตศาสตรศึกษา)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2553 
    กศ.ม.  (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2547 
    กศ.บ.  (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2544 
3. 3100601270839 อาจารย นางสุกัญญา หะยีสาและ      กศ.ด.  (คณิตศาสตรศึกษา)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2554 
    กศ.ม.  (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2545 
    ค.บ.  (คณิตศาสตร)   สถาบันราชภัฏพระนคร 2542 
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3.3.2  อาจารยประจําหลักสูตร 
สําเร็จการศึกษาจาก  เลขประจําตวั

ประชาชน 
ตําแหนง 

ทางวิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา / สาขาวิชา 

สถาบัน ป พ.ศ. 
1. 3100602066542 อาจารย นางสาวรุงฟา  จันทจารุภรณ   กศ.ด.  (คณิตศาสตรศึกษา)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2548 
    กศ.ม.  (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2538 
    วท.บ.  (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2535 
2. 3302000261207 อาจารย นายขวัญ  เพียซาย กศ.ด.  (คณิตศาสตรศึกษา)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2553 
    กศ.ม.  (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2547 
    กศ.บ.  (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2544 
3. 3100601270839 อาจารย นางสุกัญญา  หะยีสาและ      กศ.ด.  (คณิตศาสตรศึกษา)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2554 
    กศ.ม.  (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2545 
    ค.บ.  (คณิตศาสตร)   สถาบันราชภัฏพระนคร 2542 
4. 3900100951534 อาจารย นายสายัณห  โสธะโร Ph.D. (Mathematics)   Curtin University of Technology 2550 
    กศ.ม.  (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ      2537 
    วท.บ. (ศึกษาศาสตร)   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2534 
5. 3679800088155 อาจารย นางณหทัย  ฤกษฤทัยรตัน   วท.ด. (คณิตศาสตร) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2554 
    วท.ม. (คณิตศาสตร)    จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2549 
    ค.บ. (คณิตศาสตร)     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2546 
หมายเหตุ   ประวตัิและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร  ดังเอกสารแนบ 
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4.  การฝกประสบการณภาคสนาม  

  มี  (ระบุวาเปนฝกงาน ฝกภาคสนาม หรืออ่ืนๆ) .......................................................... 
  ไมมี 

5.  การทําการวิจัย 

  มี   
  ไมมี 
 

หมวดที่ 4  มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนกัศึกษา   

เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ในการสงเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตรและวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา สามารถใหคําแนะนําในการจัดการเรียนการสอนให
มีประสิทธิภาพแก ครูและบคุลากรทางการศึกษาอยางกัลยาณมิตร 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

  มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 6 ดาน 
  มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพ่ิมเติม ............ ดาน (ระบุ)  

3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 
(Curriculum Mapping) เพื่อแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพื่อ
พัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใหแกนักศึกษา 

  มี 
  ไมมี 

หมวด 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  เกณฑการใหระดับคะแนน 

  เกณฑการวัดผล    

หลักเกณฑในการใหระดับคะแนน เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วา
ดวยการศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ป พ.ศ. 2554 หมวดที่ 5  การวัดและการประเมินผล
การศึกษา  

  เกณฑขั้นต่ํารายวิชา (ถามี – (ระบุ)............................................................................. 
  เกณฑอ่ืน ๆ (ถามี – (ระบุ)......................................................................................... 
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2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

  มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ) ………………………..…………………………. 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลสัมฤทธิข์องนิสิต ซ่ึงเปนตาม
เกณฑการประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาทีท่ําการสอนในแตละภาคการศึกษา  

  ไมมี 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1  การสําเร็จการศึกษา 

   แผน ก แบบ ก 1 
    เสนอวิทยานพินธ และสอบผานการสอบปากเปลา 
    การตีพิมพเผยแพรวิทยานพินธ (ระบุ)................................................................ 
    ……………………………………………………………………………………….. 
    เกณฑอ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................. 
    ……………………………………………………………………………………….. 
   แผน ก แบบ ก 2 
    ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา....3.00........ (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
    เสนอวิทยานพินธ และสอบผานการสอบปากเปลา 
    การตีพิมพเผยแพรวิทยานพินธ (ระบุ)................................................................ 

วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวน
หน่ึงของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรอืสิ่งพิมพทางวิชาการ หรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการทีมี่กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรองและมีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) ที่เปนเรื่องเต็ม (Full Paper)  

   เกณฑอ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................. 
   ………………………………………………………………………………………….... 
   แผน  ข 
    ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา................. (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
    สอบผานการสอบประมวลความรู ดวยขอเขียนและปากเปลา 
    เกณฑอ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................. 
   ………………………………………………………………………………………….... 
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

  มี 
  ไมมี 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

  มีการพัฒนาดานวิชาการ 
  มีการพัฒนาดานวิชาชีพ 
  มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
 

หมวด 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

หลักสูตรไดกําหนดระบบและวธิีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังน้ี 

1.  การบริหารหลักสูตร  เชน 

  มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบตัิ
ใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและ
อาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย
กระทํา ทุกปอยางตอเน่ือง 

  มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................. 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  เชน 

  คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจําป เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ 
และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร อ่ืนๆ อยางเพียงพอ 
  คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลาง
ที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอ่ืน ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) 
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3.  การบริหารคณาจารย  เชน 

  มีระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารยใหม 
  มีการวางแผนและดําเนินการ เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผนการ

ติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  มีหลักเกณฑในการแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  เชน 

  มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตาํแหนง 
  มีการวางแผนและดําเนินการเพ่ิมทักษะความรูเพ่ือการปฏิบัติงาน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา (ระบุ). 

  มีระบบอาจารยที่ปรึกษาดานวิชาการ เพ่ือทําหนาที่ใหคําแนะนําและคําปรึกษาในการ
ลงทะเบียน การเรียน การรวมกิจกรรม การปรับตวัและการพัฒนาทักษะชวีิต  

6.  การสํารวจความตองการทั้งเชงิปริมาณและคณุภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑติตอการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ระบุ) 

  มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติจากการใหขอมูลหรือเชิญเขารวมประชุม เพ่ือนํา
ขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

  มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนจากวิชาชพีคณิตศาสตรหรือผูมีสวนไดเสียในการรวมวิพากษ
หลักสูตร เพ่ือพัฒนาหลักสูตรใหเหมาะสมตอสถานการณปจจุบัน 

7.  การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจํานวน...12.....
ตวับงชี้    ดังน้ี (ถามีมากกวาที่กําหนดไวใหระบุใหครบถวน) 

  7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ…12….ตัวบงชี ้
  7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคณุวุฒิระดับปรญิญาโทสาขา/สาขาวิชา  
   จํานวน....................... ตัวบงชี้ 
  7.3 มีตัวบงชี้เพ่ิมเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก ............................................... ตัวบงชี ้
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หมวดที่ 8  การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 

1.1  มีการประเมินกลยทุธการสอน เชน 

   การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา 
   การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 
   การสอบถามจากนักศึกษา 
   อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
   ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน  เชน กลวธิีการสอน  การ

ตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา  เกณฑการวัดและประเมินผล  
และการใชสื่อการสอน 

   ประเมินโดยตวัอาจารยเองและเพ่ือนรวมงาน 
   อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรในภาพรวม เชน 

   ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 
   ประชุมผูแทนนักศึกษากบัผูแทนอาจารย 
   ประเมินโดยทีป่รึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
   ประเมินโดยผูใชบัณฑติหรอืผูมีสวนเกี่ยวของอ่ืนๆ 
   อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

3.  มีการประเมินผลการดาํเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดย 

   คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควชิา 
   อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
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4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร ไดแก 

   มีการนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวชิาเสนออาจารยผูรับผิดชอบ 
   หลักสูตร 

   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา 
   ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 
   อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 
                รับรองความถูกตองของขอมูล   
 
 
           (ลงชื่อ) ……......................................................... 
               (ศาสตราจารยปานสิริ พันธุสุวรรณ) 
           ตําแหนง รองอธิการบดีฝายวิชาการ ปฏิบัติการแทน  
               อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

          วันที.่.............เดือน.......................................พ.ศ. …… 
 



 -- 15 -- 

เอกสารแนบ 

ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

 

1. ชื่อ (ภาษาไทย)   นางสาวรุงฟา  จันทจารุภรณ 

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  Miss Rungfa  Janjaruporn 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย  
 ที่ทํางาน     

ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทรศัพท: 02-6495000  ตอ 8603 
โทรสาร: 02-6495000  ตอ 8051 

 e-mail  rungfa@swu.ac.thและ rungfajan@yahoo.com  
 การศึกษา  

กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2548  
กศ.ม. (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2539 
วท.บ. (คณิตศาสตร)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2536 

 ความเชีย่วชาญ 
ดานคณิตศาสตร   
แคลคลูัส, ทฤษฎีเซต, ทฤษฎีจํานวน, พีชคณิตนามธรรม  คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา  
ดานคณิตศาสตรศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เสริมสรางความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร   
และทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร สําหรับครูคณิตศาสตรระดับโรงเรียน  

 วิทยานิพนธ 
รุงฟา  จันทจารุภรณ. (2536).  การศึกษาขอบกพรองในการแกโจทยปญหาเรื่องรอยละของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2.  ปริญญานิพนธ, กศ.ม. (คณิตศาสตร), มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ.  
JanjarupornRungfa. (2005).  The Development of a Problem-Solving Instructional Program to 

Develop Preservice Teachers’ Competence in Solving Mathematical Problems and their 
Beliefs Related to Problem Solving.  Dissertation, Ed.D. (Mathematics Education), 
Srinakarinwirot University. 



 -- 16 -- 

 บทความทางวชิาการ/งานวิจัย 
1. JanjarupornRungfa. (2005).  The Development of a Problem-Solving Instructional 

Program to Develop Preservice Teachers’ Competence in Solving Mathematical Problems 
and their Beliefs Related to Problem Solving.  วารสารวิทยาศาสตร, ปที่ 21 ฉบับที1่/ 2548,  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2. JanjarupornRungfa. (June 2007).  The Development of a Problem-Solving Instructional 
Program to Develop Preservice Teachers’ Competence in Solving Mathematical Problems 
and their Beliefs Related to Problem Solving.  Proceeding of The 5th East Asia Regional 
Conference on Mathematics Education (EARCOME 5), Universiti Sains, Malaysia. 

3. ปยะนาถ เหมวิเศษ, รุงฟา จันทจารุภรณ และชุตวิรรณ เพ็ญเพียร. (2551).  การสรางกิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เลือกใชกลยุทธในการแกปญหาที่หลากหลาย เพ่ือเสริมสราง
ความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่3.  วารสาร
วิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

4. โสภณ ไทยจีน,  รุงฟา จันทจารุภรณ  และ ชุตวิรรณ เพ็ญเพียร.  (2551).  กิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตรที่เสริมสรางความสามารถในการแกปญหาทางคณิตศาสตรที่เก่ียวของกับ
เศษสวน สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 2.  วารสารวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัย 

 ศรีนครินทรวิโรฒ.  
5. รุงฟา  จันทจารุภรณ.  (2552).  การศึกษาความเขาใจเกี่ยวกับทักษะ/กระบวนการทาง

คณิตศาสตรและแนวทางการนําไปใชในชัน้เรียนของครคูณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน.  
เอกสารการนําเสนอผลงานวิจัย (Proceeding) ของการประชุมวชิาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
ในโรงเรยีน  คร้ังที่ 19  วันที่  26 – 28  มกราคม พ.ศ. 2552  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  
จังหวัดภูเก็ต. 

6. สุกัญญา หะยีสาและ, รุงฟา จันทจารุภรณ, รุงทิวา แยมรุง และ สมวงษ แปลงประสพโชค. 
(2554).  กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางการคิดเชิงความสัมพันธ เรื่อง การบวกและการลบ
จํานวนที่มีผลลัพธและตวัตัง้ไมเกิน 100 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 1.  วารสาร
วิทยาศาสตร, ปที่ 27 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2554), มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ.  

7. ชญาภา ใจโปรง, รุงฟา จันทจารุภรณ และ ชุตวิรรณ เพ็ญเพียร. (2554).  กิจกรรมการเรียนการ
สอนคณิตศาสตรที่เลือกใชกลยุทธในการแกปญหาที่หลากหลายเพ่ือเสริมสรางความสามารถใน
การแกปญหาทางคณิตศาสตร เรื่อง ฟงกชัน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4.  วารสาร
วิทยาศาสตร, ปที่ 27 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2554),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ. 



 -- 17 -- 

8. วรรณพร เลิศอาวาส, รุงฟา จันทจารุภรณ และ รุงทิวา แยมรุง. (2554).   การศึกษาพฤติกรรม
ดานความคิดคลองและความคิดยืดหยุนเรื่อง จํานวน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ผาน
กิจกรรมการแกปญหาและการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร.  วารสารวทิยาศาสตร, ปที่ 27  ฉบับที่ 
2 (ธันวาคม 2554),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

9. ธีรเชษฐ เรืองสุขอนันต, รุงฟา จันทจารุภรณ และทรงชยั อักษรคิด. (2554).  การศึกษา
พฤติกรรมดานความคิดคลองและความคดิยืดหยุนเรื่อง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 1 ผานกิจกรรมการแกปญหาทางคณิตศาสตรและการระดมสมอง. วารสารวิทยาศาสตร, ปที่ 
27 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2554),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

 
 ตํารา / หนังสือ 

1. สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2550).  ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร.  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. 

2. สถาบันสงเสรมิการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี. (2551).  ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร. (พิมพคร้ังที่ 2).  กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ.  

3. รุงฟา จันทจารุภรณ. (2554).  หนวยที่ 9   กิจกรรมสงเสริมทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร.  ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดประสบการณการเรียนรูคณิตศาสตร   หนวยที่ 9-
15  สาขาวิชาศึกษาศาสตร,  มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช. 
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2. ชื่อ (ภาษาไทย)   นายขวัญ  เพียซาย 

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  Mr. Khawn Piasai 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย  
 ที่ทํางาน 

ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทรศัพท: 02-6495000  ตอ 8618 
โทรสาร: 02-6495000  ตอ 8051 

 e-mail  khawn@swu.ac.th 
 การศึกษา 

กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2553 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2546 
กศ.บ. (คณิตศาสตร)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2543 

 ความเชีย่วชาญ 
ดานคณิตศาสตร   
แคลคลูัส  การพิสูจนทางคณิตศาสตร 
ดานคณิตศาสตรศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เสริมสรางการใหเหตุผลเชิงสัดสวน    

 วิทยานิพนธ 
ขวัญ  เพียซาย(2544).  การศึกษาความสามารถในการเรียนเร่ืองการพิสูจนทางคณิตศาสตรโดยใชชุด

การเรียนการสอนที่ผูเรียนสําคัญที่สุดของนิสิตวิชาเอกคณิตศาตรระดับปริญญาตรี. ปริญญา
นิพนธ, กศ.ม.(คณิตศาสตร), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

ขวัญ  เพียซาย(2544).  กิจกรรมการเรียนรูที่พัฒนาความสามารถในการใหเหตุผลเชิงสัดสวนสาํหรับ
นักเรียนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1.  ปริญญานิพนธ, กศ.ด.(คณิตศาสตรศกึษา), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 บทความทางวชิาการ/งานวิจัย 
1. ขวัญ  เพียซายและ ภิญญาพันธ รวมชาต.ิ (2554).  การใหเหตุผลเชงิสัดสวน.  วารสารหนวย

วิจัยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, ปที่ 2 ฉบับที ่1 (มกราคม-มิถุนายน 
พ.ศ. 2554),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2. ภิญญาพันธ รวมชาติ และขวัญ เพียซาย. (2554). เอกลักษณของนักเรียนวิทยาศาสตร. วารสาร

หนวยวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, ปที่ 2 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม-

ธันวาคม พ.ศ. 2554), มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ. 
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3. วาสนา วงษาไชย, สายัณห โสธะโร, รวีวรรณ งามสันติกุล และขวัญ เพียซาย (2555).  ชุดการ

เรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวติประจําวนัที่สงเสริมทกัษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2. วารสารวิทยาศาสตร, ปที่ 28 ฉบบัที่ 1 (มิถุนายน 2555), มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ. 

4. ขวัญ เพียซาย. (2555). การวิเคราะหขอความทางคณิตศาสตรที่มีความกระชับสูง.  วารสาร

หนวยวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, ปที่ 3 ฉบับที ่2 (กรกฎาคม- 

ธันวาคม พ.ศ. 2555), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

5. ขวัญ เพียซาย. (2556). ความผิดพลาดในการแกปญหาโจทย เรื่อง ลิมิต ในวชิาแคลคลูัสของ

นิสิตระดับปรญิญาตรี.วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, ป

ที่ 4 ฉบับที ่1 (มกราคม-มิถนุายนพ.ศ. 2556), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

6. ขวัญ เพียซาย, ภิญญาพันธ เพียซาย, สุรศักด์ิ ละลอกน้ํา และสมเกยีรติ พรพิสุทธิมาศ. (2556).  

การศึกษาความสามารถดานสัดสวนของนิสิตระดับปรญิญาตรี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ. วารสารหนวยวิจัยวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู, ปที ่4 

ฉบับที ่2 (กรกฎาคม-ธันวาคมพ.ศ. 2556), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 
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3. ชื่อ (ภาษาไทย)   นางสุกัญญา  หะยีสาและ 

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)    Mrs. Sukanya  Hajisalah  
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย  
 ที่ทํางาน 

ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทรศัพท: 02-6495000  ตอ 8623 
โทรสาร: 02-6495000  ตอ 8051 

 e-mail  swuyah@yahoo.com 
 การศึกษา 

กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา)  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2554 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2545 
คบ.    (คณิตศาสตร)  สถาบันราชภัฏพระนคร   2542 

 ความเชีย่วชาญ 
ดานคณิตศาสตร   
แคลคลูัส, และ เรขาคณิต 
ดานคณิตศาสตรศึกษา 
การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่เสริมสรางการคิดเชิงความสมัพันธ 

 วิทยานิพนธ 
สุกัญญา  ยีกา. (2545).  การสรางชุดการเรียนการสอนเร่ืองเรขาคณิตการแปลงสําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปที่ 6.  ปริญญานิพนธ, กศ.ม. (คณิตศาสตร),มหาวทิยาลัยศรีนครินทร 
 วิโรฒ. 
สุกัญญา  หะยีสาและ. (2554).  กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางการคิดเชิงความสัมพันธ  เรื่อง การ

บวกและการลบจํานวนที่มีผลลัพธและตัวตั้งไมเกิน 100  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่1.  
ปริญญานิพนธ, กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ. 

 บทความทางวชิาการ/งานวิจัย 
 1. สุกัญญา หะยีสาและ, รุงฟา จันทจารุภรณ, รุงทิวา แยมรุง และ สมวงษ แปลงประสพโชค. 

(2554).  กิจกรรมการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางการคิดเชิงความสัมพันธ เรื่อง การบวกและการลบ
จํานวนที่มีผลลัพธและตวัตัง้ไมเกิน 100 สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 1.  วารสาร
วิทยาศาสตร, ปที่ 27 ฉบับที่2 (ธันวาคม 2554),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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4. ชื่อ (ภาษาไทย)   นายสายัณห  โสธะโร 

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  Mr.Sayun  Sotaro 
 ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 
 ที่ทํางาน 

ภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทรศัพท: 02-6495000  ตอ 8051 
โทรสาร: 02-6495000  ตอ 8051 
e-mail:  say@swu.ac.th 

 การศึกษา 
Ph.D. (Mathematics)     Curtin University of Technology  2550 
กศ.ม. (คณิตศาสตร)     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  2537 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) วิชาเอกคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2534 

 ความเชีย่วชาญ 
ดานคณิตศาสตร   
แคลลลูัส  ทฤษฎีกราฟ 
ดานคณิตศาสตรศึกษา 
นวัตกรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอนคณิตศาสตร  การวิจัยดําเนินการ   
และคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา 

 วิทยานิพนธ 
สายัณห โสธะโร. (2538).  ความสามารถทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องตนของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6. ปริญญานิพนธ, กศ.ม.(คณิตศาสตร), มหาวิทยาลยั 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 
Sayun Sotaro. (2007).  Factors In Graph. Thesis, Ph. D., Curtin University of Technology. 

 บทความทางวชิาการ/งานวิจัย 
1. สังเวียน แผนสุพัด, สายัณห โสธะโร และ รวีวรรณ งามสันติกุล. (2552).  ชุดการเรียนการสอน

คณิตศาสตร เร่ือง กําหนดการเชิงเสน ดวยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 6.  วารสารวิทยาศาสตร, ปที่ 25 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2552), มหาวิทยาลยั  ศรี
นครินทรวิโรฒ. 

2. เกตุกนก หนูดี, สายัณห โสธะโร, ธนูชัย ภูอุดม และ รวีวรรณ งามสันติกุล. (2553),             ชุด
กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง กําหนดการเชิงเสน  โดยใชโปรแกรม C.a.R.  วารสาร
วิทยาศาสตร, ปที่ 26 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2553), มหาวิทยาลยัศรนีครินทรวิโรฒ. 
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3. อนุวัฒน เดชไธสง, สายัณห โสธะโร, ธนูชยั ภูอุดม และ รวีวรรณ งามสันติกุล. (2553).       ชุด

กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง เวกเตอร  โดยใชโปรแกรม C.a.R.  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2.  วารสารวิทยาศาสตร, ปที่ 26 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2553),  มหาวิทยาลัย ศรี
นครินทรวิโรฒ. 

4. ทรรศนีย รัตนวิจิตร, สายัณห โสธะโร, ธนูชัย ภูอุดม และ ชุตวิรรณ เพ็ญเพียร. (2554).  
กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง อนุพันธและการประยกุตโดยใชโปรแกรม C.a.R. และโปรแกรม 
Euler  สําหรับนิสิตระดับปริญญาตรี.  วารสารวิทยาศาสตร, ปที่ 26 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2553), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

5. นันทชัย นวลสอาด, สายัณห โสธะโร และ ชุตวิรรณ เพ็ญเพียร. (2554).  ชุดกิจกรรมการเรียน
การสอน เรื่อง อัตราสวนตรีโกณมิติ  โดยใชวธิีการเรียนแบบรวมมือดวยเทคนคิ STAD สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4. วารสารวทิยาศาสตร, ปที่ 27 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2554),  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

5. จุฑามาศ บัวทอง, สายัณห โสธะโร และ ชุตวิรรณ เพ็ญเพียร. (2554).  ชุดการเรียนการสอน 
เรื่อง คณิตศาสตรการเงินเบื้องตน โดยใช Microsoft Excel  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5.  
วารสารวทิยาศาสตร, ปที่ 27 ฉบับที่ 2 (ธนัวาคม 2554), มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. 

6. วาสนา วงษาไชย, สายัณห โสธะโร, รวีวรรณ งามสันติกุล และขวัญ เพียซาย (2555).  ชุดการ

เรียนการสอนคณิตศาสตรในชีวติประจําวนัที่สงเสริมทกัษะการคิดสําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2. วารสารวิทยาศาสตร, ปที่ 28 ฉบับที่ 1 (มิถุนายน 2555), มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ. 
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5. ชื่อ (ภาษาไทย)   นางณหทัย ฤกษฤทัยรัตน 

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)  Miss Nahathai Rerkruthairat 
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