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หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ศึกษา
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิ ตศาสตร์

หมวดที่ 1. ข้ อมูลโดยทัว่ ไป
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย:
หลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Mathematics Education
2. ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริ ญญาภาษาไทย:
ชื่อปริ ญญาภาษาอังกฤษ:
อักษรย่อภาษาไทย:
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิ ตศาสตร์ ศึกษา)
Master of Science (Mathematics Education)
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ ศึกษา)
M.Sc. (Mathematics Education)

3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จํานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
แผน ก. แบบ ก. 2 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 38 หน่วยกิต
แผน ข. จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสู ตร
5.1 รูปแบบ
5.2 ภาษาทีใ่ ช้

หลักสู ตรระดับปริ ญญาโท
ภาษาไทย

2

5.3 การรับเข้ าศึกษา

รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศที่สามารถใช้
ภาษาไทยได้ในระดับดี
5.4 ความร่ วมมือกับสถาบันอืน่
เป็ นหลักสู ตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ ปริญญาแก่ ผู้สําเร็ จการศึกษา ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2554 เปิ ดสอนภาคต้น ปี การศึกษา 2554
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาเห็นชอบหลักสู ตรในการประชุมครั้งที่ 1/2554
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
 สภามหาวิทยาลัยบูรพาเห็นชอบหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 2/ 2554
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2554
 สภามหาวิทยาลัยบูรพาเห็นชอบหลักสู ตร ในการประชุมครั้งที่ 4/ 2555
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
7. ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสู ตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ปี การศึกษา 2555
8. อาชี พทีส่ ามารถประกอบได้ หลังสํ าเร็จการศึกษา
8.1 นักวิจยั นักวิชาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
8.2 ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาทั้งในส่ วนของรัฐและเอกชน
8.3 ศึกษาต่อในระดับ ปริ ญญาเอก
8.4 นักคณิ ตศาสตร์
8.5 นักวิเคราะห์การเงินในบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ และ ธนาคาร
8.6 นักวางแผนการผลิตในโรงงานต่าง ๆ
8.7 ประกอบอาชีพอิสระ

3

9. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร (ชื่ อ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน/คุณวุฒิการศึกษา/
มหาวิทยาลัย/ประเทศ(กรณีจบจากต่ างประเทศ/ปี พ.ศ.)
1. นายอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พนั ธุ์

เลขประจําตัวประชาชน 3-9598-0015x-xx-x

คุณวุฒิ Ph.D.(Mathematics) University of East Anglia, UK., พ.ศ. 2553
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2540
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ ) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
พ.ศ. 2538
ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
2. นายสมคิด อินเทพ

เลขประจําตัวประชาชน 3-5703-0018-X-XX-X

คุณวุฒิ Ph.D. (Applied Mathematics) University of Strathclyde, UK., พ.ศ. 2553
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2546
ค.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2543
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
3. นางสาวรักพร ดอกจันทร์

เลขประจําตัวประชาชน 3-2199-0010X-XX-X

คุณวุฒิ Ph.D. (Mathematics) Humboldt University zu Berlin, Germany, พ.ศ. 2554
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2543
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. 2537
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
10. สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
 ในสถานที่ต้ งั
 นอกสถานที่ต้งั
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11. สถานการณ์ ภายนอกหรื อการพัฒนาทีจ่ ําเป็ นต้ องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสู ตร
11.1 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เนื่ องจากคณิ ตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาต่างๆ ซึ่ งเป็ นพื้นฐานสําคัญในการเสริ มสร้ าง
ความสามารถในการให้เหตุ ผ ลและการแก้ปั ญหาอย่า งถู ก ต้องตามหลัก การทางคณิ ตศาสตร์ อนั จะ
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางในศาสตร์ ต่างๆ จํานวนมาก การจัดการเรี ยนการสอนใน
หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ จึงจําเป็ นต้องให้ผูเ้ รี ยนมีความสามารถและทักษะในวิชาแกนทางคณิ ตศาสตร์
อย่างลึกซึ้งระดับหนึ่ง
11.2 สถานการณ์ หรือการพัฒนาทางสั งคมและวัฒนธรรม
รัฐบาลได้มีนโยบายให้สถานศึกษาพยายามสอดแทรกเนื้ อหาที่ เกี่ ยวข้องกับการ
รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี อนั ดีงามลงในรายวิชาต่าง ๆ ที่ทาํ การเรี ยนการสอน ซึ่ งเนื่ องจากเดิม
นั้นส่ วนใหญ่แล้วเนื้อหาทางคณิ ตศาสตร์ เป็ นเนื้ อหาที่เกี่ยวกับการพิสูจน์ เกี่ยวกับการคํานวณ เป็ น
ต้น การเรี ยนการสอนจึงยังไม่เพียงพอต่อการมีส่วนในการผลักดันให้สังคมดี ข้ ึน ดังนั้น เพื่อให้
เป็ นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเป็ นการช่วยส่ งเสริ มให้สังคมดีข้ ึน จึงต้องมีการพัฒนาหลักสู ตร
ให้สามารถประยุกต์การเรี ยนการสอนที่มีการสอดแทรกความรู้ ทางด้านสังคมและวัฒนธรรมให้
มากขึ้นกว่าเดิม
12. ผลกระทบจากข้ อ 11.1 และ 11.2 ต่ อการพัฒนาหลักสู ตรและความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสู ตร
มี ค วามจํา เป็ นต้อ งพัฒ นาหลัก สู ต รเชิ ง รุ ก ที่ มี ศ ัก ยภาพในการผลิ ต บุ ค ลากรด้า น
คณิ ตศาสตร์ ศึกษา เพื่อสนองความต้องการกําลังคนที่ยงั มีความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาคการ
ผลิตกําลังคนที่ผลิตนั้นจะต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานได้ทนั ที และมีศกั ยภาพสู งในการพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบตั ิ
12.2 ความเกีย่ วข้ องกับพันธกิจของสถาบัน
เนื่องจากประเทศชาติขาดแคลนบุคคลากรทางด้านคณิ ตศาสตร์ ศึกษา มหาวิทยาลัย
บูรพา จึงผลิตบัณฑิตทางด้านคณิ ตศาสตร์ ศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศชาติ
13. ความสั มพันธ์ กบั หลักสู ตรอืน่ ทีเ่ ปิ ดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน
การบริ หารจัดการ หลัก สู ต รนี้ ได้รับ ความร่ วมมื อ จากคณะศึ ก ษาศาสตร์ และภาควิช า
คณิ ตศาสตร์ และสถิติ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

5

13.1 รายวิชาในหลักสู ตรทีเ่ ปิ ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
301512 นวัตกรรมทางการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ 2(1-2-3)
หน่วยกิต กําหนดให้สอนโดยอาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์
999061 การอ่าน 2(2-0-4) หน่วยกิต กําหนดให้สอนโดยอาจารย์จากสถาบัน
ภาษา
13.2 รายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนให้ คณะ/ภาควิชา/หลักสู ตรอืน่
ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
ในการจัดการเรี ยนการสอนรายวิชานอกคณะ มีรองคณบดีฝ่ายวิจยั และบัณฑิตศึกษาเป็ น
ผูป้ ระสานงานและรับผิดชอบ และมีประธานหลักสู ตรเป็ นผูร้ ับผิดชอบประสานงานระหว่างคณะ
กับภาควิชาในการการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรฯ โดยวางแผนร่ วมกันระหว่างผูเ้ กี่ยวข้อง
ตั้งแต่ผบู ้ ริ หาร อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อน เพื่อกําหนดตารางเรี ยน ตารางสอบ
เนื้อหา กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาโท

หมวดที่ 2. ข้ อมูลเฉพาะของหลักสู ตร

1. ปรัชญา ความสํ าคัญ เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตรและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
- ปรัชญา ผลิตวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ศึกษา ให้มีความรู ้ความสามารถสอน
เนื้อหาวิชาคณิ ตศาสตร์ ให้มีเข้าใจปรัชญาของวิชาคณิ ตศาสตร์ และปรัชญาการเรี ยนรู ้ทาง
คณิ ตศาสตร์ เพื่อนําไปพัฒนาการเรี ยนการสอนในโรงเรี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
- ความสํ าคัญ ยุคเทคโนโลยีในปั จจุบนั เป็ นยุคที่ ทาํ ให้ทุกคนต้องใช้การคิ ดคํานวณและเกี่ ยวข้องกับ
ตัวเลขอยู่ตลอดเวลา วิชาคณิ ตศาสตร์ เป็ นวิชาที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข จํานวน การคิดคํานวณต่าง ๆ
ซึ่ ง มี ค วามจํา เป็ นต่ อ การดํา รงชี วิต ในยุ ค ปั จ จุ บ ัน นอกจากจะเกี่ ย วข้องกับ การคิ ด คํา นวณแล้ว
คณิ ตศาสตร์ ยงั เป็ นรากฐานของเทคโนโลยีทุกแขนง ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรรม และ
อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็ นต้นดังนั้นการมีนกั คณิ ตศาสตร์ ที่มีความรู้ความสามารถย่อมส่ งผลเป็ นอย่าง
มากต่อการพัฒนาเทคโนโลยี
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นอกจากนั้ น คณิ ต ศาสตร์ ย ัง เป็ นวิ ช าที่ เ กี่ ย วกับ การให้ เ หตุ ผ ล กระบวนการทาง
คณิ ตศาสตร์ จะช่วยให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั การคิดและวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล คิดอย่างรอบคอบ และรู ้จกั การ
สังเคราะห์ขอ้ มูลที่มีอยูท่ าํ ให้สามารถแก้ไขปั ญหาที่ซบั ซ้อนได้อย่างถูกต้อง หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์
จะทําให้ผเู ้ รี ยนได้ฝึกทักษะต่าง ๆ เหล่านี้และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ในชี วิตประจําวันได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
- เหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง กรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ว่าด้วย
มาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และเพื่อประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ศึกษา ภาควิชาคณิ ตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จึงได้มีการปรับปรุ งหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิ ตศาสตร์ ศึกษา) ซึ่ งใช้ดาํ เนิ นการสอนมา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษาดังกล่าว และเพื่อให้
ผูเ้ รี ย นมี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจในภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บ ตั ิ มากยิ่ง ขึ้ นจึ ง ได้ป รั บ เพิ่ม จํา นวนหน่ วย
กิตรวม ตลอดหลักสู ตรโดยปรับรายวิชาในหมวดวิชาเสริ มพื้นฐานและหมวดวิชาบังคับ
- วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร -

แผน ก. แบบ ก 2
1. เพื่อผลิตบุคลากรในระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
ให้มีความรู ้ท้ งั ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิดา้ นคณิ ตศาสตร์ เพื่อสามารถสนองต่อแนวทางในการ
ดําเนินการปฏิรูปการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของชาติ
2. เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ให้แก่บุคลากรที่สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ใน
โรงเรี ยนให้ทนั ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
3. เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ทาํ หน้าที่สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ในโรงเรี ยน
4.
เพื่ อสร้ างงานวิจยั ทางด้า นคณิ ตศาสตร์ คณิ ตศาสตร์ ศึ ก ษา และสร้ า งโครงงาน
คณิ ตศาสตร์
แผน ข.
1. เพื่อผลิตบุคลากรในระดับวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ศึกษา ให้มี
ความรู ้ ท้ ัง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บ ตั ิ ด้า นคณิ ต ศาสตร์ เพื่ อ สามารถสนองต่ อแนวทางในการ
ดําเนินการปฏิรูปการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีของชาติ
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2. เพื่อเสริ มสร้างความรู ้ ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ให้แก่บุคลากรที่สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ใน
โรงเรี ยนให้ทนั ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ
3. เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนบุคลากรที่ทาํ หน้าที่สอนวิชาคณิ ตศาสตร์ ในโรงเรี ยน
4. เพื่อสร้างงานวิจยั ทางด้านคณิ ตศาสตร์ ศึกษา และสร้างโครงงานคณิ ตศาสตร์
2. แผนพัฒนาปรับปรุ ง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
-ปรับปรุ งหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์
ศึกษาให้มีมาตรฐานไม่ต่าํ กว่า
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ที่กระทรวงศึกษาธิ การกําหนด
ปรับปรุ งหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์
ศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคม

กลยุทธ์
- การวิ พ ากษ์ห ลัก สู ตรโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก
มี ก ารประเมิ น หลัก สู ต รอย่า ง
สมํ่าเสมอ
รวบรวมความคิดเห็ นจากศิษย์
เก่าและผูใ้ ช้บณั ฑิตมาปรับปรุ ง
หลักสู ตร

หลักฐาน/ดัชนีชี้วดั
เอกสารปรับปรุ งหลักสู ตร
-แบบประเมินโดยผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก
-รายงานการประเมินหลักสู ตร
-รายงานการประเมิ นความพึ ง
พอใจการใช้ บ ัณ ฑิ ต จากผู ้ใ ช้
บัณฑิต
-แบบสอบถามบั ณ ฑิ ต ที่ จ บ
การศึกษาใหม่
พัฒนาบุคลากรด้านการสอนให้ ส่ ง เสริ มให้ บุ ค ลากรเข้า ร่ ว ม ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ์
มีความรู ้ที่ทนั สมัย
ประชุ ม วิ ช าการและผลิ ต ผล
งานวิชาการอย่างสมํ่าเสมอ

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้ างของหลักสู ตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
จัดระบบการศึกษาแบบระบบภาคพิเศษแบบเฉพาะบางช่วงเวลา ข้อ 8.2.1 ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2552 โดยจัดการศึกษาดังนี้
1.1.1 เฉพาะภาคฤดูร้อน เป็ น 1 ภาคเรี ยน ใน 1 ปี การศึกษา
1.1.2 เฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์ ในภาคต้น และภาคปลาย
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1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ภาคพิเศษ
1.2.1 นิสิตที่เข้าเรี ยนภาคฤดูร้อน จะลงทะเบียนเรี ยน 4 ภาคฤดูร้อน
1.2.2 นิสิตที่เข้าเรี ยนวันเสาร์ – อาทิตย์ จะลงทะเบียนเรี ยนในเทอมต้น และ
เทอมปลาย จํานวนรวม 4 ภาคการศึกษา
1.3 การเทียบเคียงหน่ วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสู ตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.1.1 นิสิตที่เข้าเรี ยนภาคฤดูร้อน จะมีการเรี ยนการสอนในเวลาราชการ
2.1.2 นิสิตที่เข้าเรี ยนในเทอมต้น และเทอมปลาย จะมีการเรี ยนการสอนเฉพาะวัน
เสาร์ และวันอาทิตย์
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
2.2.1 แผน ก. แบบ ก. 2
1. ผูม้ ีสิทธิ์ เข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ศึกษา แผน ก ต้องมี
คุณวุฒิ ทางด้านคณิ ตศาสตร์ เช่น วท.บ., กศ.บ., คบ. หรื ออื่น ๆ
ทางด้านคณิ ตศาสตร์
2. มีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545
2.2.2 แผน ข.
1. สําเร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี ทางวิทยาศาสตร์ หรื อเทียบเท่า และมีประสบการณ์
สอนคณิ ตศาสตร์ ในโรงเรี ยนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี การศึกษา
2. มีคุณสมบัติเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2545
2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้ า
หลักสู ตรคณิ ตศาสตร์ ศึกษา เป็ นสาขาที่เน้นความรู ้ ทางด้านคณิ ตศาสตร์ สถิติ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในเบื้ องต้นผูท้ ี่เป็ นนิ สิตแรกเข้าควรมี ความรู ้พ้ืนฐานด้านคณิ ตศาสตร์ ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นอย่างดี และมีพ้ืนฐานทางด้านคณิ ตศาสตร์ ในระดับปริ ญญาตรี แต่
ก็ยงั มีนิสิตจํานวนหนึ่ งที่ยงั มีความรู ้พ้ืนฐานไม่เพียงพอ ดังนั้นนิ สิตแรกเข้าจึงต้องใช้ความพยายาม
อย่างมากในการปรับตัว
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2.4 กลยุทธ์ ในการดําเนินการเพือ่ แก้ ปัญหา/ข้ อจํากัดของนิสิตในข้ อ 2.3
สําหรับ นิ สิตที่ มี ปัญหาเกี่ ยวกับ พื้นฐานความรู ้ ทางคณิ ตศาสตร์ คณะจะจัดให้มีการ
สอนเสริ ม หรื ออาจจัดให้นิสิตรุ่ นพี่ให้คาํ แนะนําและสอนเสริ มให้รุ่นน้อง
ทางคณะวิทยาศาสตร์ มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการประจําตัวนิ สิต ดังนั้น
เมื่อเกิดปั ญหา นิสิตก็สามารถปรึ กษาหรื อขอคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษาได้
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา และจํานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะสําเร็ จการศึกษามีดงั นี้
จํานวนนิสิต
1. กลุ่มภาคฤดูร้อน
จํานวนรับเข้า (ปี 1)
นิสิตชั้นปี ที่ 2
นิสิตชั้นปี ที่ 3
นิสิตชั้นปี ที่ 4
รวม
คาดว่าจะสําเร็ จ
การศึกษา
2. กลุ่มวันเสาร์ อาทิตย์
จํานวนรับเข้า (ปี 1)
นิสิตชั้นปี ที่ 2
รวม
คาดว่าจะสําเร็ จ
การศึกษา

ปี การศึกษา
2556

2554

2555

20

20
20

20
20
20

20

40

60

20

20
20
40

20
20
40

20

2557

2558

20
20
20
20
80
20

20
20
20
20
80
20

20
20
40
20

20
20
40
20
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1.
2.
3.
4.

2.6 งบประมาณตามแผน
ใช้งบประมาณของคณะวิทยาศาสตร์ ในส่ วนของสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ศึกษา ดังนี้
หน่วย : บาท
2554
หมวดรายจ่ าย
2555
2556
2557
2558
งบบุคลากร
1,438,500 1,510,425 1,585,946 1,665,244 1,748,506
งบดําเนินการ
398,740 398,740 398,740 398,740 398,740
งบลงทุน
200,000 200,000 300,000 300,000 350,000
งบเงินอุดหนุ น
850,000 850,000 900,000 900,000 950,000
รวม
2,889,440 2,959,165 3,184,686 3,263,984 3,447,246

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรี ยน
 แบบทางไกลผ่านสื่ อสิ่ งพิมพ์เป็ นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่ อแพร่ ภาพ และเสี ยงเป็ นสื่ อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็ นสื่ อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์ เนต
 อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ ามหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรี ยนนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
3. หลักสู ตรและอาจารย์ ผู้สอน
3.1 หลักสู ตร
3.1.1 จํานวนหน่ วยกิต
แผน ก. แบบ ก. 2 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 38 หน่วยกิต
แผน ข. หน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
(1) แผน ก. แบบ ก. 2
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า
38 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาแกน
6 หน่วยกิต
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301512
312501
312652

327506
327542
327543

ข. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
20 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ
14 หน่วยกิต
2. วิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
ค. หมวดวิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
(2) แผน ข.
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า
36 หน่วยกิต
ก. หมวดวิชาแกน
6 หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
26 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ
20 หน่วยกิต
2. วิชาเลือก
ไม่นอ้ ยกว่า
6 หน่วยกิต
ค. หมวดการค้นคว้าวิจยั อิสระ
4 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
(1) หลักสู ตรแผน ก. แบบ ก. 2
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั ิ–ศึกษาด้วยตนเอง)
ก. หมวดวิชาแกน
จํานวน 6 หน่วยกิต
นวัตกรรมทางการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
2(1–2–3)
Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics
สถิติสาํ หรับวิทยาศาสตร์ ศึกษาและคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
2(1–2–3)
Statistics for Science Education and Mathematics Education
ระเบียบวิธีวจิ ยั สําหรับวิทยาศาสตร์ ศึกษาและคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
2(2-0-4)
Research Methodology for Science Eduction and Mathematics
Education
ข. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
จํานวน 20 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ
จํานวน 14 หน่วยกิต
คณิ ตศาสตร์ ศึกษา
3(3–0–6)
Mathematics Education
คณิ ตศาสตร์สาํ หรับครู 1
3(3–0–6)
Mathematics for Teachers I
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 2
3(3–0–6)
Mathematics for Teachers II
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327574
327694
327695

327511
327515
327523
327564
327565
327581
327607
327624
327651
327671
327685

การวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู
Mathematical Analysis for Teachers
สัมมนา 1
Seminar I
สัมมนา 2
Seminar II

3(3–0–6)
1(0–2–1)
1(0–2–1)

2. วิชาเลือก
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
แคลคูลสั ขั้นสู ง
3(3–0–6)
Advanced Calculus
แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
3(3–0–6)
Calculus of Functions of Several Variables
พีชคณิ ตเชิงเส้นและการประยุกต์
3(3–0–6)
Linear Algebra and Applications
เทคนิคการคํานวณในคณิ ตศาสตร์ 1
3(2–3–4)
Techniques in Mathematical Computing I
เทคนิคการคํานวณในคณิ ตศาสตร์ 2
3(2–3–4)
Techniques in Mathematical Computing II
การวิจยั ดําเนินงาน
3(3–0–6)
Operations Research
เทคนิคการสอนคณิ ตศาสตร์ เฉพาะเรื่ อง
3(3–0–6)
Techniques for teaching Special Topics in Mathematics
พีชคณิ ตและเรขาคณิ ตสําหรับครู
3(3–0–6)
Algebra and Geometry for Teachers
คณิ ตศาสตร์ เชิงการจัด
3(3–0–6)
Combinatorics
ทฤษฎีจาํ นวนสําหรับคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
3(3–0–6)
Number Theory for Mathematics Education
คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์สาํ หรับครู
3(3–0–6)
Applied Mathematics for Teachers
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327686

หัวข้อในคณิ ตศาสตร์ เต็มหน่วย
3(3–0–6)
Topics in Discrete Mathematics
321584
ความรู ้พ้ืนฐานอีเลิร์นนิง
2(1-2-3)
Principle of e-learning
ค. หมวดวิทยานิพนธ์
จํานวน 12 หน่วยกิต
327699
วิทยานิพนธ์
12(0–0–36)
Thesis
หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ได้
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของภาควิชาคณิ ตศาสตร์

301512
312501
312652

327506
327542
327543

(2) หลักสู ตรแผน ข.
จํานวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบตั ิ–ศึกษาด้วยตนเอง)
ก. หมวดวิชาแกน
จํานวน 6 หน่วยกิต
นวัตกรรมทางการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
2(1–2–3)
Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics
สถิติสาํ หรับวิทยาศาสตร์ ศึกษาและคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
2(1–2–3)
Statistics for Science Education and Mathematics Education
ระเบียบวิธีวจิ ยั สําหรับวิทยาศาสตร์ ศึกษาและคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
2(2-0-4)
Research Methodology for Science Eduction and Mathematics
Education
ข. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
1. วิชาบังคับ
คณิ ตศาสตร์ ศึกษา
Mathematics Education
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 1
Mathematics for Teachers I
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 2
Mathematics for Teachers II

จํานวน 26 หน่วยกิต
จํานวน 20 หน่วยกิต
3(3–0–6)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
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327564
327574
327624
327694
327695

เทคนิคการคํานวณในคณิ ตศาสตร์ 1
Techniques in Mathematical Computing I
การวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู
Mathematical Analysis for Teachers
พีชคณิ ตและเรขาคณิ ตสําหรับครู
Algebra and Geometry for Teachers
สัมมนา 1
Seminar I
สัมมนา 2
Seminar II

3(2–3–4)
3(3–0–6)
3(3–0–6)
1(0–2–1)
1(0–2–1)

2. วิชาเลือก
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
2.1. สําหรับผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี ทางศึกษาศาสตร์ ให้เลือกเรี ยน
รายวิชาต่อไปนี้ ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
327511
แคลคูลสั ขั้นสู ง
3(3–0–6)
Advanced Calculus
327515
แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
3(3–0–6)
Calculus of Functions of Several Variables
327523
พีชคณิ ตเชิงเส้นและการประยุกต์
3(3–0–6)
Linear Algebra and Applications
327565
เทคนิคการคํานวณในคณิ ตศาสตร์ 2
3(2–3–4)
Techniques in Mathematical Computing II
327581
การวิจยั ดําเนินงาน
3(3–0–6)
Operations Research
327607
เทคนิคการสอนคณิ ตศาสตร์ เฉพาะเรื่ อง
3(3–0–6)
Techniques for teaching Special Topics in Mathematics
327651
คณิ ตศาสตร์ เชิงการจัด
3(3–0–6)
Combinatorics
327671
ทฤษฎีจาํ นวนสําหรับคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
3(3–0–6)
Number Theory for Mathematics Education
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327685
327686
321584

คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์สาํ หรับครู
Applied Mathematics for Teachers
หัวข้อในคณิ ตศาสตร์ เต็มหน่วย
Topics in Discrete Mathematics
ความรู ้พ้ืนฐานอีเลิร์นนิง
Principle of e-learning

3(3–0–6)
3(3–0–6)
2(1-2-3)

ค. หมวดการค้ นคว้ าวิจัยอิสระ
จํานวน 4 หน่วยกิต
327698
การค้นคว้าอิสระ
4(0–0–12)
Independent Study
หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาใด ๆ ในระดับบัณฑิตศึกษาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ ได้
ไม่เกิน 3 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของภาควิชาคณิ ตศาสตร์
2.2 สําหรับผูท้ ี่สาํ เร็ จการศึกษาปริ ญญาตรี สาขาอื่นที่ไม่ใช่ทางการศึกษา ให้เลือก
เรี ยนรายวิชาในข้อ ก หรื อเลือกเรี ยนรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาสังกัดคณะศึกษาศาสตร์ รวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต โดยได้รับความเห็นชอบจากภาควิชาคณิ ตศาสตร์
ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัส 327
หมายถึง สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ศึกษา
เลขรหัสตัวที่ 4
หมายถึง ชั้นปี ที่เปิ ดสอน
เลขรหัสตัวที่ 5
หมายถึง กลุ่มวิชา ดังนี้
เลข 0 หมายถึง วิชาคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
เลข 1 หมายถึง แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์
เลข 2 หมายถึง พีชคณิ ต
เลข 3 หมายถึง เรขาคณิ ต
เลข 4 หมายถึง รากฐานของคณิ ตศาสตร์ และโทโพโลยี
เลข 5 หมายถึง ความน่าจะเป็ น
เลข 6 หมายถึง วิธีการเชิงตัวเลข
เลข 7 หมายถึง การวิเคราะห์
เลข 8 หมายถึง เกี่ยวกับการประยุกต์ในสาขาอื่นๆ
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เลข 9

หมายถึง หัวข้อเฉพาะหรื อสัมมนา โครงงานหรื อวิทยานิพนธ์

3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรี ยนในหลักสู ตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ศึกษา เป็ นดังนี้
แผน ก. แบบ ก. 2
ภาคการศึกษาที่ 1
327542
327574
312501
301512

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
2(1-2-3)

คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 1
การวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู
สถิติสาํ หรับวิทยาศาสตร์ ศึกษาและคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
นวัตกรรมทางการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
จํานวนหน่วยกิตรวม 10
ภาคการศึกษาที่ 2

327543 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 2
312652 ระเบียบวิธีวจิ ยั สําหรับวิทยาศาสตร์ ศึกษาและคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
327694 สัมมนา 1
วิชาเลือก
จํานวนหน่วยกิตรวม

หน่วยกิต
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0–2–1)
3
9
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ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต
3(3-0-6)
1(0-2-1)
6(0-0-18

327506 คณิ ตศาสตร์ ศึกษา
327695 สัมมนา 2
327699 วิทยานิพนธ์
จํานวนหน่วยกิตรวม
ภาคการศึกษาที่ 4
327699 วิทยานิพนธ์
วิชาเลือก
จํานวนหน่วยกิตรวม
จํานวนหน่วยกิตที่เรี ยนทั้งหมด

10

หน่วยกิต
6(0-0-18)
3
9
38

แผน ข.
ภาคการศึกษาที่ 1

327574
327542
312501
301512

หน่วยกิต
การวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู
3(3-0-6)
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 1
3(3-0-6)
สถิติสาํ หรับวิทยาศาสตร์ ศึกษาและคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
2(1-2-3)
นวัตกรรมทางการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
2(1-2-3)
จํานวนหน่วยกิตรวม 10
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ภาคการศึกษาที่ 2

327543
327564
327694
312652

หน่วยกิต
คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 2
3(3-0-6)
เทคนิคการคํานวณในคณิ ตศาสตร์ 1
3(2-3-4)
สัมมนา 1
1(0-2-1)
ระเบียบวิธีวจิ ยั สําหรับวิทยาศาสตร์ ศึกษาและคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
2(2-0-4)
จํานวนหน่วยกิตรวม 9

ภาคการศึกษาที่ 3

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
3

327506 คณิ ตศาสตร์ ศึกษา
327624 พีชคณิ ตและเรขาคณิ ตสําหรับครู
327695 สัมมนา 2
วิชาเลือก
จํานวนหน่วยกิตรวม

10

ภาคการศึกษาที่ 4

หน่วยกิต
4(0-0-12)
3

327698 การค้นคว้าอิสระ
วิชาเลือก
จํานวนหน่วยกิตรวม
จํานวนหน่วยกิตที่เรี ยนทั้งหมด
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)

3.2 ชื่ อ สกุล ตําแหน่ ง และคุณวุฒิของอาจารย์

7
36
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3.2.1 อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
1. นายอภิสิทธิ์ ภคพงศ์พนั ธุ์

เลขประจําตัวประชาชน 3-9598-0015 X–XX–X

คุณวุฒิ Ph.D.(Mathematics) University of East Anglia, UK., พ.ศ. 2553
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2540
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์ ) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
พ.ศ. 2538
ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ

(เอกสารแนบหมายเลข 2)

ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่แล้ ว
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302115 แคลคูลสั สําหรับเศรษฐศาสตร์ 1
302116 แคลคูลสั สําหรับเศรษฐศาสตร์ 2
302342 ทฤษฎีจาํ นวน
302446 โทโพโลยีเบื้องต้น
ภาระงานสอนในหลักสู ตรเปิ ดสอนใหม่
327671 ทฤษฎีจาํ นวนสําหรับคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
327694 สัมมนา 1
327695 สัมมนา 2
327698 การค้นคว้าอิสระ
327699 วิทยานิพนธ์
2. นายสมคิด อินเทพ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
4(0-0-12)
12(0-0-36)

เลขประจําตัวประชาชน 3-5703-0018X-XX-X

คุณวุฒิ Ph.D.(Applied Mathematics) University of Strathclyde, UK., พ.ศ. 2553
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2546
ค.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) สถาบันราชภัฎเชียงใหม่ พ.ศ. 2543
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ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ

(เอกสารแนบหมายเลข 2)

ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่แล้ ว
302101 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
302102 คณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไป
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302115 แคลคูลสั สําหรับเศรษฐศาสตร์ 1
302116 แคลคูลสั สําหรับเศรษฐศาสตร์ 2
ภาระงานสอนในหลักสู ตรเปิ ดสอนใหม่
327651 คณิ ตศาสตร์ เชิงการจัด
327694 สัมมนา 1
327695 สัมมนา2
327698 การค้นคว้าอิสระ
327699 วิทยานิพนธ์
3. นางสาวรักพร ดอกจันทร์

1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
4(0-0-12)
12(0-0-36)
เลขประจําตัวประชาชน 3-2199-0010X-XX-X

คุณวุฒิ Ph.D. (Mathematics) Humboldt University zu Berlin, Germany, พ.ศ. 2554
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, พ.ศ. 2543
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยบูรพา, พ.ศ. 2537
ตําแหน่ งทางวิชาการ อาจารย์
ผลงานทางวิชาการ

(เอกสารแนบหมายเลข 2)

ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่แล้ ว
302101 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
302102 คณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไป
302113 แคลคูลสั
302118 แคลคูลสั เบื้องต้น
302202 การคํานวณทางคณิ ตศาสตร์

1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
4(2-4-6)
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302515 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1
302561 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ภาระงานสอนในหลักสู ตรเปิ ดสอนใหม่
327564 เทคนิคการคํานวณทางคณิ ตศาสตร์ 1
327694 สัมมนา 1
327695 สัมมนา2
327698 การค้นคว้าอิสระ
327699 วิทยานิพนธ์
4. นายมานพ ชัยดิเรก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-3-4)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
4(0-0-12)
12(0-0-36)

เลขประจําตัวประชาชน 3-2101-0016X-XX-X

คุณวุฒิ กศ.ม.(คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร พ.ศ. 2518
กศ.บ.(คณิ ตศาสตร์ ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิทยาลัยการศึกษา บางแสน
พ.ศ. 2515
ตําแหน่ งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่แล้ ว
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302216 แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
302221 แคลคูลสั 3
302232 พีชคณิ ตเชิงเส้น 1
302303 คณิ ตศาสตร์ ท่ีจาํ เป็ นสําหรับครู มธั ยม 1
302304 คณิ ตศาสตร์ ท่ีจาํ เป็ นสําหรับครู มธั ยม 2
302523 พีชคณิ ตเชิงเส้นและการประยุกต์
302543 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 2
302624 พีชคณิ ตและเรขาคณิ ตสําหรับครู
ภาระงานสอนในหลักสู ตรเปิ ดสอนใหม่
327515 แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
327523 พีชคณิ ตเชิงเส้นและการประยุกต์

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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327542 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 1
327543 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 2
327624 พีชคณิ ตและเรขาคณิ ตสําหรับครู
327694 สัมมนา 1
327695 สัมมนา2
327698 การค้นคว้าอิสระ
327699 วิทยานิพนธ์
5. นางอารี รักษ์ ชัยวร

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
4(0-0-12)
12(0-0-36)

เลขประจําตัวประชาชน 3-5605-0008X-XX-X

คุณวุฒิ ปร.ด.(คณิ ตศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2549
วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2544
วท.บ. (คณิ ตศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2542
ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ

(เอกสารแนบหมายเลข 2)

ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่แล้ ว
302101 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
302102 คณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไป
302115 แคลคูลสั สําหรับเศรษฐศาสตร์ 1
302116 แคลคูลสั สําหรับเศรษฐศาสตร์ 2
302241 หลักและวิธีการของคณิ ตศาสตร์
302512 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
302521 ทฤษฎีกรุ ป
302522 พื้นฐานของพีชคณิ ตแนวใหม่
302542 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 1
302573 การวิเคราะห์จาํ นวนเชิงซ้อน
ภาระงานสอนในหลักสู ตรเปิ ดสอนใหม่
327542 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 1
327694 สัมมนา 1

1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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327695 สัมมนา 2
327698 การค้นคว้าอิสระ
327699 วิทยานิพนธ์
6. นายวาทิตย์ ชูมณี โชติ

1(0-2-1)
4(0-0-12)
12(0-0-36)
เลขประจําตัวประชาชน 5-9599-0000X-XX-X

คุณวุฒิ วท.ม. (คณิ ตศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2524
กศ.บ. (คณิ ตศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ สงขลา พ.ศ. 2522
ตําแหน่ งทางวิชาการ ผูช้ ่วยศาสตราจารย์
ผลงานทางวิชาการ

(เอกสารแนบหมายเลข 2)

ภาระงานสอนทีม่ ีอยู่แล้ ว
302101 คณิ ตศาสตร์ ในชีวติ ประจําวัน
302102 คณิ ตศาสตร์ ทว่ั ไป
302111 แคลคูลสั 1
302112 แคลคูลสั 2
302113 แคลคูลสั
302114 แคลคูลสั สําหรับวิทยาศาสตร์ สุขภาพ
302116 แคลคูลสั สําหรับเศรษฐศาสตร์ 2
302216 แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
302319 ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น
302324 แคลคูลสั ขั้นสู ง
302342 ทฤษฎีจาํ นวน
302371 การวิเคราะห์เวกเตอร์
302434 พีชคณิ ตเชิงเส้น 2
ภาระงานสอนในหลักสู ตรเปิ ดสอนใหม่
327694 สัมมนา 1
327695 สัมมนา 2
327698 การค้นคว้าอิสระ
327699 วิทยานิพนธ์

1(1-0-2)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
4(0-0-12)
12(0-0-36)
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4. องค์ ประกอบเกีย่ วกับประสบการณ์ภาคสนาม
ไม่มี
5. ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
มีการให้คาํ แนะนํารู ปแบบในการเขียนวิทยานิพนธ์
1 มีเกณฑ์การสอบและระเบียบการสอบ
2 มีคณะกรรมการในการสอบ ซึ่ งเป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3 มีการประเมินผลตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2552
5.1 คําอธิบายโดยย่ อ
การทําวิจยั วิทยานิพนธ์แผน ก แบบ ก. 2ในสาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ศึกษา ผูว้ จิ ยั ได้
ทําการศึกษาค้นคว้าเพื่อเข้าใจกระบวนการทําวิจยั และทําการวิจยั พื่อพัฒนาทางด้านคณิ ตศาสตร์
ศึกษา ส่ วนการค้นคว้าวิจยั อิสระทางคณิ ตศาสตร์ แผน ข. ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การทดลองค้นคว้าเพื่อเข้าใจ
กระบวนการทําวิจยั ที่แท้จริ งและสามารถนําไปประยุกต์ใช้
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีความสามารถในการปฏิบตั ิ และมีทกั ษะในด้านต่างๆ ดังนี้
1. การสื่ อสารและการสื บค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
2. การวางแผน การคิดวิเคราะห์ และการประยุกต์ใช้ความรู ้ในการแก้ไขปั ญหา
3. การใช้เครื่ องมือต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรม เป็ นต้น
4. การเขียนรายงานและการนําเสนอ
5.3 ช่ วงเวลา
ภาคต้นและภาคปลายของปี การศึกษาที่ 2
5.4 จํานวนหน่ วยกิต
วิทยานิพนธ์จาํ นวน 12 หน่วยกิต
งานนิพนธ์จาํ นวน 6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
มี ก ารกํา หนดอาจารย์ค วบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ งานนิ พ นธ์ แ ละชั่ว โมงการให้
คํา ปรึ ก ษา จัด ทํา บันทึ ก การให้ ค าํ ปรึ ก ษา ให้ข ้อมู ล ข่ า วสารเกี่ ย วกับ งานวิจ ัย ทางเว็บ ไซต์ และ
ปรับปรุ งให้ทนั สมัยเสมอ อีกทั้งมีตวั อย่างงานวิจยั ให้ศึกษา
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5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมิ น ผลจากความก้า วหน้า ในการทํา งานวิจ ัย ภายใต้ก ารให้ ค าํ ปรึ ก ษาจาก
อาจารย์ควบคุ มวิทยานิ พนธ์หรื องานนิ พนธ์ และประเมินผลจากรายงานที่ได้กาํ หนดรู ปแบบการ
นําเสนอตามระยะเวลา โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรื องานนิพนธ์ตามที่มหาวิทยาลัยและ
สกอ. กําหนด และนําเสนอผลงานวิจยั ตามข้อบังคับของ สกอ.

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์ การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์ หรือกิจกรรมของนิสิต
- ด้านทักษะด้านวิจยั และการเรี ยนรู ้ดว้ ย - มี กิ จ กรรมนํา เสนอ และอภิ ป รายผลงานวิ จ ัย ที่ เ ป็ น
ตนเอง
ตัวอย่า งที่ ดีมี ระเบี ย บวิธี วิจยั ที่ ถู ก ต้อง เน้นการเรี ย น
แบบแสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง
- มี ก ารทํา วิท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ เป็ นการฝึ กเทคนิ ค และ
กระบวนการวิจยั ที่นาํ ไปใช้จริ ง
- ด้านภาวะผูน้ าํ และความรับผิดชอบ
- มี กิจกรรมกลุ่มในชั้นเรี ยน ในการสัมมนา ที่ส่งเสริ ม
ให้นิสิตมีภาวะผูน้ าํ ทางความคิดกล้าแสดงออก และมี
ความรับผิดชอบต่อผลงานที่นาํ เสนอ
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.1 การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรมและจริ ยธรรม
1. นําความรู ้ทางวิทยาศาสตร์ ไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างถูกต้อง
โดยคํานึงถึงคุณธรรม และจริ ยธรรม
2. มีคุณธรรมและจริ ยธรรมทางวิชาการ (เช่น ไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ื่นมา
เป็ นของตนเอง หรื อไม่นาํ ผลงานของผูอ้ ื่นมาใช้โดยไม่มีการอ้างอิง ตลอดจนไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
จากผลการวิจยั
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3. เป็ นแบบอย่างที่ดีดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
หลักสู ตรกําหนดให้มีการสอดแทรก นําประเด็นปั ญหาของสังคมมาอภิปรายใน
วิชาที่เกี่ยวข้อง การแนะนําการปฏิบตั ิที่ถูกต้องตามหลักคุณธรรม และจรรยาบรรณ เช่น การอ้างอิง
ผลงานวิชาการให้ถูกต้องและครบถ้วน และนําเสนอข้อมูลผลงานวิจยั ให้ถูกต้องตรงไปตรงมา ใน
ระหว่างการสอนหรื องานที่กาํ หนดให้ทาํ ตลอดจนระหว่างการให้สัมมนาและ วิทยานิ พนธ์ และยก
ประเด็นตัวอย่างปั ญหาของสังคมที่วงการวิทยาศาสตร์ ควรมีส่วนเข้าแก้ไข
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นคุณธรรม จริ ยธรรม
1. มีการประเมินการใช้หลักคุณธรรม จริ ยธรรมในการแก้ไขปั ญหาที่
นําเสนอ
2. มีการประเมินในวิชาสัมมนาและวิชาอื่นๆ ในเรื่ อง การอ้างอิงที่ถูกต้อง
และข้อมูลที่ถูกต้อง
3. ตรวจสอบการทําวิทยานิ พนธ์ ของนิ สิตอย่างใกล้ชิด และควบคุ มให้
เป็ นไปตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณในการทําวิจยั
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
1. มีความรู ้ความเข้าใจในหลักการทฤษฎีทางคณิ ตศาสตร์ ศึกษา ตลอดจน
มีทกั ษะปฏิบตั ิ
2. มีความสามารถในการวิจยั และการปฏิบตั ิทางคณิ ตศาสตร์
3. เข้าใจและตระหนักในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพทางคณิ ตศาสตร์
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
เน้นการสอนที่ผูเ้ รี ยนสามารถแสวงหาความรู ้ เพิ่มเติมจากงานที่มอบหมาย เชิ ญ
วิทยากรพิเศษมาให้ความรู ้ ในวิชาต่างๆและวิชาสัมมนา จัดการเรี ยนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลักการ
และทฤษฎีต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถ่องแท้
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นความรู ้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ จากการเรี ยน และปฏิบตั ิของนิสิต ในวิธีต่างๆ ดังนี้
1. สอบกลางภาคและปลายภาค
2. รายงานการศึกษา
3. การนําเสนองานหน้าชั้นเรี ยน
4. การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา
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5. การนําเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (แผน ก.)
6. การสอบประมวลความรู ้ (แผน ข.)
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญา
1. มี ค วามคิ ดริ เริ่ ม ในการใช้ค วามรู ้ ท างคณิ ตศาสตร์ ศึ ก ษา เพื่ อจัดการ
สถานการณ์หรื อประเด็นปั ญหาใหม่ทางวิชาการและวิชาชีพ
2. สามารถใช้ความรู้และผลงานวิจยั เพื่อพัฒนาความคิดใหม่ และบูรณา
การความรู ้อย่างสร้างสรรค์
3. สามารถวางแผนและดําเนินการวิจยั ทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญา
เน้นการสอนที่มีการนําเสนอและอภิปรายผลงานวิจยั ใหม่อย่างกว้างขวาง ให้นิสิต
จัดทําหัวเรื่ อง ภาคนิพนธ์หรื อวิทยานิพนธ์ดว้ ยตนเองโดยคําแนะนําจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะทางปั ญญา
1. ตามลําดับขั้นตอนในหลักการวิจยั การสอบวัดความสามารถในการคิด
แก้ไขปั ญหาทางคณิ ตศาสตร์
2. อภิปรายหน้าชั้นเรี ยนหรื อรายงานจากกรณี ศึกษา
3. การสอบปากเปล่าภาคนิพนธ์หรื อวิทยานิพนธ์
2.4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1. สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนทางวิชาการได้ดว้ ยตนเอง
2. สามารถรั บผิดชอบการดําเนิ นงาน การประเมิน และปรับปรุ งตนเอง
ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานได้
3. สามารถเป็ นผูน้ าํ และให้ความร่ วมมือในการจัดการข้อโต้แย้งและ
ปั ญหาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพการทํางานขององค์กร
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บุคคลและความรับผิดชอบจัดกิ จกรรมการเรี ยนการสอนที่มีปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
และผูเ้ รี ยนกับผูเ้ รี ยน ฝึ กร่ วมกันคิดในการแก้ปัญหา และแบ่งความรับผิดชอบในการทํางานร่ วมกัน
รวมทั้งฝึ กเป็ นผูน้ าํ ในการอภิปรายในแต่ละหัวข้อ และมีระเบียบปฏิบตั ิในการใช้เครื่ องมือร่ วมกัน
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคล
และความรั บ ผิดชอบประเมิ นจากพฤติ กรรมและการแสดงออกของนิ สิ ตในกิ จกรรมต่างๆที่ ท าํ
ร่ วมกัน รวมทั้งการปฏิบตั ิตามระเบียบการใช้เครื่ องมืออย่างถูกต้อง
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรี ยนรู ้ ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถคัดกรองข้อมู ลทางคณิ ตศาสตร์ และสถิ ติ เพื่อการวิเคราะห์
ข้อมูลและสรุ ปได้อย่างถูกต้อง
2. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนอผลงานวิชาการอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข
การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและให้มีการนําเสนอผลงานวิจยั ในวิชาต่างๆ และ
สัมมนาที่มีการวิเคราะห์ในเชิ งตัวเลข และส่ งเสริ มให้นิสิตนําเสนอผลงานวิจยั ต่อสาธารณชน ที่
ประชุมวิชาการ และวารสารวิชาการ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ดา้ นทักษะในการวิเคราะห์เชิ งตัวเลข การ
สื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ประเมินจากงานที่นาํ เสนอ (ที่มีการใช้คณิ ตศาสตร์ และสถิติในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล)
2. ประเมินจากกิจกรรมต่าง ๆ (ที่มีการนําเสนอโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ รายวิช า
(Curriculum Mapping)
(เอกสารแนบหมายเลข 3)
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ ในการประเมินผลนิสิต
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้ระดับคะแนนมีท้ งั ระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้นและแบบไม่
แสดงค่าระดับขั้น
ระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้น ดังต่อไปนี้
ระดับ A
ค่าระดับ 4.0
ระดับ B+
ค่าระดับ 3.5
ระดับ B
ค่าระดับ 3.0
ระดับ C+
ค่าระดับ 2.5
ระดับ C
ค่าระดับ 2.0
ระดับ D+
ค่าระดับ 1.5
ระดับ D
ค่าระดับ 1.0
ระดับ F
ค่าระดับ 0.0
ระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับขั้น แสดงด้วยสัญลักษณ์และความหมายต่อไปนี้
S
ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory)
I
การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
U
ไม่ผา่ นตามเกณฑ์ (Unsatisfactory)
W
งดเรี ยนโดยได้รับอนุมตั ิ (Withdrawn)
au
ลงทะเบียนรายวิชาเป็ นพิเศษโดยไม่นบั หน่วยกิต (Audit)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนิสิต
2.1 อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรประเมินข้อสอบของแต่ละรายวิชาว่าสอดคล้องกับความ
รับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้หรื อไม่
2.2 การประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุ มของภาควิชาหรื อคณะกรรมการที่
ภาควิชาแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดับขั้นให้นิสิตทราบ
2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึ กงานในรายวิชาฝึ กงานร่ วมกับทางสถาน
ประกอบการว่านิสิตปฏิบตั ิงานได้ตามมาตรฐานหรื อไม่
2.4 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา
2.5 พิจารณาจากการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
2.6 พิจารณาจากภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต
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3. เกณฑ์ การสํ าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
โดยมีหลักเกณฑ์การสําเร็ จการศึกษาให้เป็ นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ดังนี้
3.1 ปริ ญญามหาบัณฑิต สําหรับนิ สิตเรี ยนหลักสู ตร แผน ก นิ สิตผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญา
มหาบัณฑิตต้องสอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามหลักสู ตร และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ ยสะสมไม่นอ้ ย
กว่า 3 00 .และผลงานวิทยานิ พนธ์ ต้องได้รับการตี พิมพ์ หรื ออย่างน้อยต้องดําเนิ นการให้ผลงาน
หรื อส่ วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรื อสิ่ งพิมพ์วิชาการที่มีมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกําหนดและมีกรรมการภายนอกร่ วมกลัน่ กรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์หรื อ
เสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุ ม (Proceedings) ในลักษณะที่เป็ นฉบับเต็ม (Full
paper)
3.2 ปริ ญญามหาบัณฑิ ต สําหรับนิ สิตเรี ยนหลักสู ตร แผน ข นิ สิตผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับปริ ญญา
มหาบัณฑิตต้องสอบได้จาํ นวนหน่วยกิตครบตามหลักสู ตร และได้ค่าระดับขั้นเฉลี่ ยสะสมไม่นอ้ ย
กว่า 3 00.และผ่านการสอบประมวลความรู ้ ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
รายละเอียดของข้อบังคับของมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดูจาก
เอกสารแนบหมายเลข 6

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสํ าหรับอาจารย์ ใหม่
1.1 มีการปฐมนิ เทศอาจารย์ใหม่เพื่อให้เข้าใจในนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยและ
คณะ
1.2 มีการแนะนําให้เข้าใจวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของหลักสู ตรตามแนวคิดของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงสําหรับอาจารย์บรรจุใหม่ และมีการจัดหลักสู ตรอบรม
ด้านการสอน การวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้ให้แก่อาจารย์
1.3 เสริ มสร้างความเข้าใจในการบริ หารวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา ที่คณะต้อง
ดําเนินการ กฎระเบียบการศึกษาต่าง ๆ
1.4 มีการแนะนําอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ ยวกับวัตถุ ประสงค์ของหลักสู ตรตลอดจน
รายวิชาที่จะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กบั อาจารย์พิเศษ
2. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การดําเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พฒั นาเชิงวิชาชีพ ดังนี้
2.1 การพัฒนาความรู้ และทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
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(1) มหาวิทยาลัย/คณะ มีหลักสู ตรอบรมสําหรับอาจารย์ใหม่ เกี่ยวกับการสอนทัว่ ไป
และการวัดและประเมินผล
(2) อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 25 ของจํานวนอาจารย์ท้ งั หมดต้องผ่านการอบรมหลักสู ตร
เกี่ ยวกับการสอนแบบต่างๆ การสร้ างแบบทดสอบต่างๆตลอดจนการประเมินผลการเรี ยนรู ้ ที่อิง
พัฒนาการของผูเ้ รี ยน การใช้คอมพิวเตอร์ ในการจัดการเรี ยนการสอน และการใช้และผลิตสื่ อการ
สอน
(3) สนับสนุนให้มีการทําวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอน
2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชี พด้ านอืน่ ๆ
(1) สนับสนุนให้อาจารย์เข้าร่ วมการอบรมหรื อประชุมสัมมนาวิชาการ
(2) ส่ งเสริ มให้อาจารย์ทาํ วิจยั ทั้งการวิจยั ในสาขาวิชาชี พ และการวิจยั เพื่อพัฒนาการ
เรี ยนการสอน
(3) สนับสนุนให้อาจารย์จดั ทําผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีตาํ แหน่งทางวิชาการสู งขึ้น

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสู ตร
1. การบริ หารหลักสู ตร
หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์จาํ นวน 5 คนเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการบริ หารหลักสู ตร
โดยวางแผนการจัดการเรี ยนการสอนร่ วมกับผูบ้ ริ หารของคณะ ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับ
ใช้ในการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โดยมีคณบดีเป็ นผูก้ าํ กับดูแลและคอยให้
คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิ
2. การบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริ หารงบประมาณ
รายได้ของหลักสู ตรได้จากเงินอุดหนุนของรัฐ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยซึ่ งได้จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิ สิต การบริ การวิชาการ และอื่น ๆ โดยนํามาจัดสรรตามความจําเป็ น
เพื่อให้หลักสู ตรสามารถดําเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
2.2 ทรัพยากรการเรี ยนการสอนทีม่ ีอยู่เดิม
หลักสู ตร/คณะมีความพร้อมทั้งด้านอาคารสถานที่ และครุ ภณั ฑ์ อย่างเพียงพอ รวมทั้งมี
ความพร้อมด้านหนังสื อ ตํารา และการสื บค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสาํ นักหอสมุดกลางที่มีหนังสื อ
ด้านบริ หารจัดการ และฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น
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2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสื อ และตําราที่เกี่ยวข้อง เพือ่
บริ การให้อาจารย์และนิสิตได้คน้ คว้า และใช้ประกอบการเรี ยนการสอน โดยอาจารย์สามารถเสนอ
รายชื่อหนังสื อตลอดจนสื่ ออื่นๆ ที่จาํ เป็ นที่จะใช้ในการเรี ยนการสอนตามหลักสู ตร นอกจากนี้
อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสื อ
เพื่อให้สาํ นักหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสื อด้วย
ในส่ วนของอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ และสิ่ งก่อสร้างต่างๆ คณะมีการประชุมวางแผนการ
จัดซื้ อครุ ภณั ฑ์ และจัดสร้างสิ่ งก่อสร้างต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของแต่ละหลักสู ตรอย่าง
เหมาะสม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์ ครุ ภณั ฑ์ หนังสื อและเอกสารประกอบ
การเรี ยน โดยให้นิสิตและอาจารย์ผสู้ อนเป็ นผูต้ อบแบบสอบถาม
3. การบริ หารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ ใหม่
การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็ นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยภาควิชาเป็ น
ผูก้ าํ หนดคุณวุฒิและคุณสมบัติที่ตอ้ งการ
3.2 การมีส่วนร่ วมของคณาจารย์ ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสู ตร
อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสู ตรและอาจารย์ผสู ้ อนจะต้องประชุมร่ วมกันในการ
วางแผนจัดการเรี ยนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรี ยมไว้สาํ หรับการปรับปรุ งหลักสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะ
ทําให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักสู ตร เพื่อให้บณ
ั ฑิตมีผลการเรี ยนรู ้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิ
ของสาขา
3.3 การแต่ งตั้งอาจารย์ พเิ ศษ
ในบางรายวิชาอาจจะเชิญผูท้ รงคุณวุฒิ/อาจารย์พิเศษจากภายนอกมาสอนร่ วมในหลักสู ตร
4. การบริ หารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับตําแหน่ ง
มีการกําหนดคุ ณสมบัติบุคลากรสนับสนุ นให้ตรงกับภาระหน้าที่ที่ตอ้ งรั บผิดชอบ และ
ผ่านการคัดเลือกอย่างเหมาะสม
4.2 การเพิม่ ทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงาน (เช่ น การฝึ กอบรม ทัศนศึกษา หรื อการฝึ ก
การทําวิจัยร่ วมกับอาจารย์ เป็ นต้ น)
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- สนับสนุนให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
- สนับสนุนให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้การทํางานกับบุคลากรในหน่วยงานอื่น
- สนับสนุ นให้บุคลากรได้ร่วมงานกับอาจารย์ ทั้งด้านการเรี ยนการสอน การบริ การ
วิชาการ และการวิจยั
5. การสนับสนุนและการให้ คําแนะนํานิสิต
5.1 การให้ คําปรึกษาด้ านวิชาการ และอืน่ ๆ แก่นิสิต
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึ กษาทางปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตที่มี
ปั ญหาในการเรี ยนสามารถปรึ กษากับอาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึ กษาทางวิชาการให้แก่นิสิต และทุกคนต้องกําหนดชัว่ โมงว่าง (Office
Hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึ กษาได้
5.2 การอุทธรณ์ ของนิสิต
เป็ นไปตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย
6. ความต้ องการของตลาดแรงงาน สั งคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
- จัดให้มีการสํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิ ต
ก่อนการปรับปรุ งหลักสู ตร เพื่อใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตรต่อไป
7. ตัวบ่ งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกันคุณภาพหลักสู ตรและ
การเรี ยนการสอน และเกณฑ์การประเมินประจําปี
ตัวบ่งชี้และเป้ าหมาย

ปี การศึกษา
ปี ที่ 1

1. อาจารย์ประจําหลักสู ตรอย่างน้อยร้ อยละ 80 มีส่วน
ร่ วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสู ตร
2. มี ร ายละเอี ย ดของหลัก สู ต ร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้อ งกับ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชาติ หรื อ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (ถ้ามี ) ตามแบบ มคอ.3 และ

ปี ที่ 2 ปี ที่ 3 ปี ที่ 4 ปี ที่ 5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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มคอ.4 อย่ า งน้ อ ยก่ อ นการเปิ ดสอนในแต่ ล ะภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัด ทํา รายงานผลการดํา เนิ นการของรายวิ ช า และ
รายงานผลการดําเนิ นการของประสบการณ์ ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้ นสุ ดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนิ นการของหลักสู ตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้ นสุ ดปี การศึกษา
6. มี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ของนั ก ศึ ก ษาตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ ที่กาํ หนดใน มคอ.3 และมคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่
ละปี การศึกษา
7. มี การพัฒนา/ปรั บปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กล
ยุท ธ์ ก ารสอน หรื อ การประเมิ นผลการเรี ย นรู ้ จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิ เทศหรื อ
คําแนะนําด้านการจัดการเรี ยนการสอน
9. อาจารย์ป ระจําทุ กคนได้รับ การพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุ นการเรี ยนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชี พ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุ ดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุ ณภาพหลักสู ตร เฉลี่ ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิ ต
ใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ข้อที่)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

X

X
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X
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X
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11

12

12

12

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5
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ตัวบ่งชี้ตอ้ งผ่านรวม (ข้อ)

8
8
8
9
10
เกณฑ์ ประเมิน : หลักสู ตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้
ตัวบ่งชี้บงั คับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดําเนินการบรรลุตามเป้ าหมาย และมีจาํ นวนตัวบ่งชี้ที่มี
ผลดําเนิ นการบรรลุ เป้ าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้ รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบ่งชี้
บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

หมวดที่ 8. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสู ตร

1. การประเมินประสิ ทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์ การสอน
1.1.1 ประเมินจากผลการเรี ยนรู ้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก
การอภิปรายโต้ตอบ การตอบคําถาม การทํากิจกรรมในชั้นเรี ยน และผลการสอบ
1.1.2 มีการประชุ มร่ วมกันของอาจารย์ในภาควิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็ น
และให้ขอ้ เสนอแนะเกี่ยวกับกระบวนการประเมินและกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ ในการใช้ แผนกลยุทธ์ การสอน
มีการประเมินการสอนของอาจารย์ผสู ้ อนทุกปลายภาคการศึกษาโดยสํานักทะเบียน
และประเมินผล
2. การประเมินหลักสู ตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่ า
2.1.1 การประเมิ น หลัก สู ต รในภาพรวมโดยนิ สิ ต ก่ อ นจบการศึ ก ษาในรู ป ของ
แบบสอบถาม
2.1.2 สําหรับศิษย์เก่าจะประเมินโดยใช้แบบสอบถามหรื ออาจจะจัดประชุ มศิษย์เก่า
ตามโอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือทีป่ รึกษา
ดําเนิ นการโดยเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิมาให้ความเห็ นหรื อจากข้อมูลในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสู ตรหรื อจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
2.3 ประเมินจากนายจ้ างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกีย่ วข้ องอืน่ ๆ
2.3.1 ดําเนินการโดยส่ งแบบสอบถามไปยังผูใ้ ช้บณั ฑิต
2.3.2 มีการประชุมทบทวนหลักสู ตร โดยเชิญ ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูใ้ ช้งานนิสิต บัณฑิตใหม่
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3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสู ตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงานในข้อ 7 หมวด 7
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุ ง
4.1 อาจารย์ป ระจํา วิช าทบทวนผลการประเมิ นประสิ ท ธิ ผ ลของการสอนในรายวิช าที่
รับผิดชอบในระหว่างภาคการศึกษา โดยปรับปรุ งทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ
4.2 หลักสู ตรดําเนิ นการปรับปรุ งหลักสู ตรทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสู ตรมีความทันสมัย
และสอดคล้อ งกับ ความต้องการของผูใ้ ช้บ ณ
ั ฑิ ต โดยพิ จารณาจากสรุ ป ผลการดํา เนิ น งานของ
หลักสู ตร รวมทั้งความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิ
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เอกสารแนบ
หมายเลข 1
หมายเลข 2
หมายเลข 3
หมายเลข 4
หมายเลข 5
หมายเลข 6

คําอธิบายรายวิชา
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ พเิ ศษ
แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ สู่ รายวิชา
(Curriculum Mapping)
คําสั่ งแต่ งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสู ตร
ตารางเปรียบเทียบ (กรณีหลักสู ตรปรับปรุง)
ข้ อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพาว่ าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2552
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เอกสารหมายเลข 1
คําอธิบายรายวิชา
1. แผน ก. แบบ ก.2
ก. หมวดวิชาแกน
จํานวน 6 หน่วยกิต
301512 นวัตกรรมทางการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics

2(1-2-3)

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม สื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรมและสื่ อการเรี ยน
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ระบบการเรยนการสอนและการสื่ อสาร การวางแผนอย่างมี
ระบบในการใช้และผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ ออกแบบสารและผลิตสื่ อการ
เรี ยนการสอน การออกแบบสื่ อการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย การพัฒนาบทเรี ยนมัลติมีเดีย และ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ฝึ กปฏิบตั ิผลิตและประเมินสื่ อการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
Concept about innovation, media and educational technology, innovation and media for
learning and teaching science and mathematics, instructional system and communication,
systematic planning for utilize and produce media, using computer design message and produce
instructional media, instructional multimedia design and developing, computer-assisted
Instruction (CAI) for learning and teaching science and mathematics, require learner practice
312501 สถิติสาํ หรับวิทยาศาสตร์ ศึกษาและคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
2(1-2-3)
Statistics for Science Education and Mathematics Education
แนวคิดเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติสาํ หรับ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
Concepts of statistics, descriptive statistics, inferential statistics, hypotheses testing for
one and two populations, analysis of variance, nonparametric statistics, simple regression and
correlation analysis, use of statistical for data analysis
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312652 ระเบียบวิธีวจิ ยั สําหรับวิทยาศาสตร์ ศึกษาและคณิ ตศาสตร์ ศึกษา 2(2-0-4)
Research Methodology for Science Education and Mathematics Education
แนวคิดพื้นฐานในการวิจยั ระเบียบวิธีและกระบวนการทําวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
ปั ญหาการวิจยั การออกแบบการวิจยั เทคนิ คการชักตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเลือกใช้สถิติในการวิจยั การเขียนโครงร่ างการวิจยั
รายงานการวิจยั การวิจยั ในชั้นเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน การทําวิจยั ในสาขาวิชา
เฉพาะ
Basic concepts of research, research methodology and research procedure in qualitative
and quantitative research, research problem, research design, sampling techniques, tools for
research, data collection and data analysis, selection of appropriate statistics in research, research
proposal writing, research report, classroom research and practices of classroom research,
research in specific fields
ข. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
จํานวน 20 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ
จํานวน 14 หน่วยกิต
327506 คณิ ตศาสตร์ ศึกษา
3(3–0–6)
Mathematics Education
ปรัชญาในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสู ตรและตําราวิชา
คณิ ตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเด็นความเหมาะสมของเนื้อหา ความ
เหมาะสมของการจัดลําดับเนื้อหา มโนคติและทักษะที่เป็ นจุดประสงค์ หลักที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู ้ โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับหลักสู ตรและตําราของต่างประเทศ ฝึ กการออกแบบหลักสู ตร
และการฝึ กการเขียนตําราให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
Philosophy in learning and teaching Mathematics, Analytical study of the curriculums and
books in secondary school mathematics concerning the appropriateness of the contents, sequence
of topics, concepts and skills that are to be taught, by comparing to the international curriculum
and texts, Training of school-text writing to meet the purposes of the curriculum
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327542 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 1
3(3–0–6)
Mathematics for Teachers I
เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อเซต จํานวนจริ ง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียลฟังก์ชนั ลอกาลิทึม ฟังก์ชนั
ตรี โกณมิติ จัดทําเอกสารประกอบการสอนในหัวข้อต่าง ๆ ข้างต้นอย่างน้อยสามหัวข้อ
Deep study in topics on sets, real number, logic, relations and functions, Analytic
geometry and conic sections, Exponential and logarithmic functions, Trigonometric and inverse
trigonometric functions. Constructing of teaching materials for at least three mentioned topics are
required
327543 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 2
3(3–0–6)
Mathematics for Teachers II
เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อกราฟ เมตริ กซ์ เวกเตอร์ กําหนดการเชิงเส้น จํานวน
เชิงซ้อนการเรี ยงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็ น แคลคูลสั ดัชนีราคา จัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนในหัวข้อต่าง ๆ ข้างต้นอย่างน้อยสามหัวข้อ
Deep study in topics on graphs, matrices, vectors, Linear programming, Complex
numbers, permutations and combinations, probability, calculus, price index, Constructing of
teaching materialsfor at least three mentioned topics are required
327574 การวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู
3(3–0–6)
Mathematical Analysis for Teachers
ระบบจํานวน (โดยศึกษาเชิงโครงสร้าง) สมบัติการบริ บูรณ์ ซูพริ มมั และอินฟิ มัม ลําดับ
ของจํานวนจริ ง ทอพอโลยีบนเส้นจํานวน ฟังก์ชนั ลิมิต อนุพนั ธ์ ปริ พนั ธ์แบบรี มานน์และ
ปริ พนั ธ์แบบสเตเจท์ วิชานี้ เน้นการพิสูจน์
Number system, completeness property, Supremums and infimums, sequences of
numbers,Topology for real line, Functions and Limits, Derivatives, Reimann and Stejets integral,
This subject emphasis in proofs
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327694 สัมมนา 1
Seminar I
สัมมนาในหัวข้อทางคณิ ตศาสตร์ หรื อคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
Seminar on topics in mathematics or mathematics education
327695 สัมมนา 2
Seminar II
สัมมนาในหัวข้อทางคณิ ตศาสตร์ หรื อคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
Seminar on topics in mathematics or mathematics education

1(0–2–1)

1(0–2–1)

2. วิชาเลือก
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
327511 แคลคูลสั ขั้นสู ง
3(3–0–6)
Advanced Calculus
ฟังก์ชนั ของตัวแปรหลายตัว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุ พนั ธ์ สู ตรของเทย์เลอร์ และ
อนุกรมของเทย์เลอร์ ฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ของตัวแปรหลายตัว กฎของตัวกลาง การแปลงเชิงเส้น
ทฤษฎีบทฟังก์ชนั ผกผัน ทฤษฎีบทฟังก์ชนั โดยปริ ยาย วิชานี้สอนเน้นการพิสูจน์
Functions of several variables, limit, continuity, partial derivatives, applications,
theorems on partial differentiation, Taylor’s formula and series. Vector valued functions of
several variables, law of the mean, linear transformations, the inverse function theorem, the
implicit function theorem, This course is emphasised on theorems and proofs
327515 แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
3(3–0–6)
Calculus of Functions of Several Variables
เวกเตอร์ ในปริ ภูมิสามมิติ ฟังก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิตและอนุพนั ธ์ยอ่ ย อนุพนั ธ์ทิศทาง
ค่าเชิงอนุพนั ธ์ ค่าตํ่าสุ ดและค่าสู งสุ ด ฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ อินทิกรัลหลายชั้น พิกดั ทรงกระบอก
และพิกดั ทรงกลม การแปลงพิกดั และการประยุกต์
Vectors in three dimensions, functions of several variables, limit and partial derivatives,
directional derivative, differentials, maximum and minimum, vector-valued functions, multiple
integrals, cylindrical and spherical coordinates, transformation, and applications
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327523 พีชคณิ ตเชิงเส้นและการประยุกต์
3(3–0–6)
Linear Algebra and Applications
ทฤษฎีเมทริ กซ์ ระบบสมการเชิงเส้น ปริ ภูมิเวกเตอร์ และทฤษฎีบทที่เกี่ยวข้อง ผลคูณ
ภายในทฤษฎีบทภาพฉาย และการประยุกต์ค่าตํ่าสุ ด ค่าเจาะจง การประยุกต์ในเรื่ องค่าเจาะจง
และการประยุกต์ในเรื่ องอื่น ๆ
Matrix theory, system of linear equations, vector spaces and related theorems, inner
products, the projection theorem and applications in optimizations, eigenvalues and eigenvector,
and applications
327564 เทคนิคการคํานวณในคณิ ตศาสตร์ 1
3(2–3–4)
Techniques in Mathematical Computing I
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและอัลกอลิทึมพื้นฐานสําหรับการคํานวณเบื้องต้น การคํานวณค่า
ฟังก์ชนั ฟังก์ชนั พหุ นาม การคํานวณอนุกรม การแก้สมการไม่เชิงเส้นตัวแปรตัวเดียว ระบบ
สมการเชิงเส้น การคํานวณเมตริ กซ์ การแก้สมการไม่เชิงเส้นตัวแปรหลายตัว การประมาณค่า
การคํานวณค่าสถิติ โดยใช้ซอฟท์แวร์ คาํ นวณ และเขียนโปแกรมคํานวณ
Basic numerical methods and algorithms for computing, Calculation of functions and
series, equations of one unknown, systems of linear equations, matrix calculation, system of nonlinear equations of several unknowns, approximations, Statistical computing, By using softwares
and writing program
327565 เทคนิคการคํานวณในคณิ ตศาสตร์ 2
3(2–3–4)
Techniques in Mathematical Computing II
บุรพวิชา : 327564
Prerequisite: 327564
การประมาณค่าแบบต่าง ๆ การหาอนุพนั ธ์และอินทิกรัลจํากัดเขต สมการเชิงอนุพนั ธ์
ปั ญหาค่าเริ่ มต้นและปั ญหาค่าขอบ ระบบสมการเชิงอนุ พนั ธ์ และเรื่ องอื่นในความสนใจของนิสิต
เช่น ปั ญหาค่าเจาะจง การจําลองสถานการณ์ วิธีซิมเพล็กซ์ โดยการเขียนโปรแกรมคํานวณ
Approximations, derivatives and definite integrals, differential equations, initial and
boundary value problems, systems of differential equations, topics selected by students such as
eigenvalue problems, simulations, simplex methods are studied by writing computer program
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327581 การวิจยั ดําเนินงาน
3(3–0–6)
Operations Research
ธรรมชาติของวิชาการวิจยั ดําเนินการ กําหนดการเชิงคณิ ตศาสตร์ รวมทั้งกําหนดการเชิง
เส้นและที่ไม่เป็ นเชิงเส้น วิธีซิมเพลกซ์มาตรฐาน ปั ญหาการจัดสรรและการขนส่ ง การวิเคราะห์
ข่ายงานกําหนดการพลวัต ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบสิ นค้าคงคลัง การใช้ซอฟท์แวร์ สาํ เร็ จรู ป
แก้ปัญหาการวิจยั ดําเนินการ
The nature of operations research, Mathematical programming, including linear and
nonlinear programming, Standard simplex method, Transportation and assignment problems,
Network analysis, Dynamic programming. Queueing theory, Inventory model, Using package
software for solving operations research problems
327607 เทคนิคการสอนคณิ ตศาสตร์ เฉพาะเรื่ อง
3(3–0–6)
Techniques for teaching Spectial Topics in Mathematics
เนื้อหาเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็ น ขึ้นอยูก่ บั ความเชี่ยวชาญของผูส้ อนที่มีความสามารถ
พิเศษ
The details of the subject depend on a specialization of the instructors
327624 พีชคณิ ตและเรขาคณิ ตสําหรับครู
3(3–0–6)
Algebra and Geometry for Teachers
หลักพีชคณิ ต พหุ นามและทฤษฎีบทหลักมูลของพีชคณิ ต เอกลักษณ์ สมการและ
อสมการเรขาคณิ ตระบบยูคลิด
Fundamental concepts of algebra, polynomial and the fundamental theorem of algebra,
identities, equations and inequalities, Euclidean geometry
327651 คณิ ตศาสตร์ เชิงการจัด
3(3-0-6)
Combinatorics
การเรี ยงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ หลักการนับ ปั ญหาการแจกจ่าย หลักการเพิ่มเข้า-ตัด
ออก การผกผัน สัมประสิ ทธิ์ ทวินามและอเนกนาม ความสัมพันธ์เวียนเกิดและโจทย์ปัญหา
หลักการรังนก โจทย์ปัญหาระดับยาก การทดลองคณิ ตศาสตร์ เชิงการจัด
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Permutations and combinations, counting principles, distribution problems, principle of
inclusion-exclusion, inversion, binomial and multinomial coefficients, recurrence relations and
problems, pigeonhole principle, difficult problems, experiment on combinatorics
327671 ทฤษฎีจาํ นวนสําหรับคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
3(3-0-6)
Number Theory for Mathematics Education
สมบัติพ้นื ฐานของจํานวนเต็ม การหารลงตัว ขั้นตอนวิธีของยุคลิด
ตัวหารร่ วมมาก ตัวคูณร่ วมน้อย ฟังก์ชนั เลขคณิ ต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์
Basic properties of integers, divisibility, Euclidean algorithm, greatest
common divisor, least common multiple, arithmetic functions, congruences, Diophantine
equations
327685 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์สาํ หรับครู
3(3–0–6)
Applied Mathematics for Teachers
แนวคิดของคณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ ตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่เป็ นการประยุกต์จากวิชาการ
ต่าง ๆและการแก้ปัญหา การสร้างรู ปแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ รู ปแบบการประยุกต์ที่น่าสนใจ
ประกอบด้วย กฏลูกโซ่ของมาร์ โคฟ รู ปแบบแถวคอย ทฤษฎีเกม การประยุกต์ทางฟิ สิ กส์ การ
สร้างรหัสลับและการถอดรหัส
Applied Mathematics, examples of problems which applications from other fields of
study, solutions, mathematical modeling, Interesting form of applications, such as Markov's
Chains, Queing model, game theory, applications in Physics
327686 หัวข้อในคณิ ตศาสตร์ เต็มหน่วย
3(3–0–6)
Topics in Discrete Mathematics
กราฟและการประยุกต์ พีชคณิ ตบูลีน วิธีการนับและวิธีเชิงจัดหมู่
Graph and applications, Boolean Algebra, counting techniques and combinatory
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321584 ความรู ้พ้ืนฐานอีเลิร์นนิง
2(1-2-3)
Principle of E-Learning
นิยาม ขอบเขต รู ปแบบ ทิศทางของอีเลิร์นนิง แนวคิดและทฤษฏีหลักสําหรับเรี ยนการสอน
อีเลิร์นนิง โมเดล และองค์ประกอบในการออกแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิง การประเมินผลการเรี ยน
ในอีเลิร์นนิง ระบบจัดการเรี ยนรู ้ การพัฒนารายวิชาอีเลิร์นนิง การบริ หารจัดการการเรี ยนการสอน
อีเลิร์นนิง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอีเลิร์นนิง กรณี ศึกษาโครงการอีเลิร์นนิง
Definition, scope, model and direction of e-learning, concepts and theory of e-learning learning,
model and elements in e-learning design, assessment in e-learning, learning management system,
e-learning course development, e-learning management, law involved in e-learning, case studies
ค. หมวดวิทยานิพนธ์
จํานวน 12 หน่วยกิต
327699 วิทยานิพนธ์
12(0–0–36)
Thesis
เสนอผลงานวิจยั เกี่ยวกับคณิ ตศาสตร์ โดยเน้นเรื่ องที่เกี่ยวกับการเรี ยนการสอน ภายใต้การ
แนะนําของอาจารย์ผคู ้ วบคุม และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวิทยานิ พนธ์
Present the research concerning mathematics in schools, under the supervision of adviser
and approval of the committee
2. แผน ข.
ก. หมวดวิชาแกน
จํานวน 6 หน่วยกิต
301512 นวัตกรรมทางการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics

2(1-2-3)

แนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม สื่ อและเทคโนโลยีทางการศึกษา นวัตกรรมและสื่ อการเรี ยน
ทางวิทยาศาสตร์ และคณิ ตศาสตร์ ระบบการเรยนการสอนและการสื่ อสาร การวางแผนอย่างมี
ระบบในการใช้และผลิตสื่ อการเรี ยนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ ออกแบบสารและผลิตสื่ อการ
เรี ยนการสอน การออกแบบสื่ อการเรี ยนการสอนมัลติมีเดีย การพัฒนาบทเรี ยนมัลติมีเดีย และ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ฝึ กปฏิบตั ิผลิตและประเมินสื่ อการเรี ยนการสอนวิทยาศาสตร์ และ
คณิ ตศาสตร์
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Concept about innovation, media and educational technology, innovation and media for
learning and teaching science and mathematics, instructional system and communication,
systematic planning for utilize and produce media, using computer design message and produce
instructional media, instructional multimedia design and developing, computer-assisted
Instruction (CAI) for learning and teaching science and mathematics, require learner practice
312501 สถิติสาํ หรับวิทยาศาสตร์ ศึกษาและคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
2(1-2-3)
Statistics for Science Education and Mathematics Education
แนวคิดเกี่ยวกับสถิติ สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับ
ค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์
การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเดียว การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางสถิติสาํ หรับ
วิเคราะห์ขอ้ มูล
Concepts of statistics, descriptive statistics, inferential statistics, hypotheses testing for
one and two populations, analysis of variance, nonparametric statistics, simple regression and
correlation analysis, use of statistical for data analysis
312652 ระเบียบวิธีวจิ ยั สําหรับวิทยาศาสตร์ ศึกษาและคณิ ตศาสตร์ ศึกษา 2(2-0-4)
Research Methodology for Science Education and Mathematics Education
แนวคิดพื้นฐานในการวิจยั ระเบียบวิธีและกระบวนการทําวิจยั เชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ
ปั ญหาการวิจยั การออกแบบการวิจยั เทคนิ คการชักตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บ
รวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล การเลือกใช้สถิติในการวิจยั การเขียนโครงร่ างการวิจยั
รายงานการวิจยั การวิจยั ในชั้นเรี ยนและฝึ กปฏิบตั ิการทําวิจยั ในชั้นเรี ยน การทําวิจยั ในสาขาวิชา
เฉพาะ
Basic concepts of research, research methodology and research procedure in qualitative
and quantitative research, research problem, research design, sampling techniques, tools for
research, data collection and data analysis, selection of appropriate statistics in research, research
proposal writing, research report, classroom research and practices of classroom research,
research in specific fields

47

ข. หมวดวิชาเฉพาะสาขา
จํานวน 26 หน่วยกิต
1. วิชาบังคับ
จํานวน 20 หน่วยกิต
327506 คณิ ตศาสตร์ ศึกษา
3(3–0–6)
Mathematics Education
ปรัชญาในการเรี ยนการสอนคณิ ตศาสตร์ ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักสู ตรและตําราวิชา
คณิ ตศาสตร์ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเด็นความเหมาะสมของเนื้อหา ความ
เหมาะสมของการจัดลําดับเนื้อหา มโนคติและทักษะที่เป็ นจุดประสงค์ หลักที่ตอ้ งการให้ผเู ้ รี ยน
เรี ยนรู ้ โดยศึกษาเปรี ยบเทียบกับหลักสู ตรและตําราของต่างประเทศ ฝึ กการออกแบบหลักสู ตร
และการฝึ กการเขียนตําราให้เป็ นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
Philosophy in learning and teaching Mathematics, Analytical study of the curriculums and
books in secondary school mathematics concerning the appropriateness of the contents, sequence
of topics, concepts and skills that are to be taught, by comparing to the international curriculum
and texts, Training of school-text writing to meet the purposes of the curriculum
327542 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 1
3(3–0–6)
Mathematics for Teachers I
เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อเซต จํานวนจริ ง ตรรกศาสตร์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชนั
เรขาคณิ ตวิเคราะห์และภาคตัดกรวย ฟังก์ชนั เอกซ์โพเนนเชียลฟังก์ชนั ลอกาลิทึม ฟังก์ชนั
ตรี โกณมิติ จัดทําเอกสารประกอบการสอนในหัวข้อต่าง ๆ ข้างต้นอย่างน้อยสามหัวข้อ
Deep study in topics on sets, real number, logic, relations and functions, Analytic
geometry and conic sections, Exponential and logarithmic functions, Trigonometric and inverse
trigonometric functions. Constructing of teaching materials for at least three mentioned topics are
required
327543 คณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู 2
3(3–0–6)
Mathematics for Teachers II
เนื้อหาเชิงลึกในหัวข้อกราฟ เมตริ กซ์ เวกเตอร์ กําหนดการเชิงเส้น จํานวน
เชิงซ้อนการเรี ยงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ ความน่าจะเป็ น แคลคูลสั ดัชนีราคา จัดทําเอกสาร
ประกอบการสอนในหัวข้อต่าง ๆ ข้างต้นอย่างน้อยสามหัวข้อ
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Deep study in topics on graphs, matrices, vectors, Linear programming, Complex
numbers, permutations and combinations, probability, calculus, price index, Constructing of
teaching materialsfor at least three mentioned topics are required
327564 เทคนิคการคํานวณในคณิ ตศาสตร์ 1
3(2–3–4)
Techniques in Mathematical Computing I
ระเบียบวิธีเชิงตัวเลขและอัลกอลิทึมพื้นฐานสําหรับการคํานวณเบื้องต้น การคํานวณค่า
ฟังก์ชนั ฟังก์ชนั พหุ นาม การคํานวณอนุกรม การแก้สมการไม่เชิงเส้นตัวแปรตัวเดียว ระบบ
สมการเชิงเส้น การคํานวณเมตริ กซ์ การแก้สมการไม่เชิงเส้นตัวแปรหลายตัว การประมาณค่า
การคํานวณค่าสถิติ โดยใช้ซอฟท์แวร์ คาํ นวณ และเขียนโปแกรมคํานวณ
Basic numerical methods and algorithms for computing, Calculation of functions and
series, equations of one unknown, systems of linear equations, matrix calculation, system of nonlinear equations of several unknowns, approximations, Statistical computing, By using softwares
and writing program
327574 การวิเคราะห์เชิงคณิ ตศาสตร์ สาํ หรับครู
3(3–0–6)
Mathematical Analysis for Teachers
ระบบจํานวน (โดยศึกษาเชิงโครงสร้าง) สมบัติการบริ บูรณ์ ซูพริ มมั และอินฟิ มัม ลําดับ
ของจํานวนจริ ง ทอพอโลยีบนเส้นจํานวน ฟังก์ชนั ลิมิต อนุพนั ธ์ ปริ พนั ธ์แบบรี มานน์และ
ปริ พนั ธ์แบบสเตเจท์ วิชานี้ เน้นการพิสูจน์
Number system, completeness property, Supremums and infimums, sequences of
numbers, Topology for real line, Functions and Limits, Derivatives, Reimann and Stejets integral,
This subject emphasis in proofs
327624 พีชคณิ ตและเรขาคณิ ตสําหรับครู
3(3–0–6)
Algebra and Geometry for Teachers
หลักพีชคณิ ต พหุ นามและทฤษฎีบทหลักมูลของพีชคณิ ต เอกลักษณ์ สมการและ
อสมการเรขาคณิ ตระบบยูคลิด
Fundamental concepts of algebra, polynomial and the fundamental theorem of
algebra, identities, equations and inequalities, Euclidean geometry
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327694 สัมมนา 1
Seminar I
สัมมนาในหัวข้อทางคณิ ตศาสตร์ หรื อคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
Seminar on topics in mathematics or mathematics education
327695 สัมมนา 2
Seminar II
สัมมนาในหัวข้อทางคณิ ตศาสตร์ หรื อคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
Seminar on topics in mathematics or mathematics education

1(0–2–1)

1(0–2–1)

2. วิชาเลือก
จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
327511 แคลคูลสั ขั้นสู ง
3(3–0–6)
Advanced Calculus
ฟังก์ชนั ของตัวแปรหลายตัว ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุ พนั ธ์ สู ตรของเทย์เลอร์ และ
อนุกรมของเทย์เลอร์ ฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ของตัวแปรหลายตัว กฎของตัวกลาง การแปลงเชิงเส้น
ทฤษฎีบทฟังก์ชนั ผกผัน ทฤษฎีบทฟังก์ชนั โดยปริ ยาย วิชานี้สอนเน้นการพิสูจน์
Functions of several variables, limit, continuity, partial derivatives, applications,
theorems on partial differentiation, Taylor’s formula and series, Vector valued functions of
several variables, law of the mean, linear transformations, the inverse function theorem, the
implicit function theorem, This course is emphasised on theorems and proofs
327515 แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
3(3–0–6)
Calculus of Functions of Several Variables
เวกเตอร์ ในปริ ภูมิสามมิติ ฟังก์ชนั หลายตัวแปร ลิมิตและอนุพนั ธ์ยอ่ ย อนุพนั ธ์ทิศทาง
ค่าเชิงอนุพนั ธ์ ค่าตํ่าสุ ดและค่าสู งสุ ด ฟังก์ชนั ค่าเวกเตอร์ อินทิกรัลหลายชั้น พิกดั ทรงกระบอก
และพิกดั ทรงกลม การแปลงพิกดั และการประยุกต์
Vectors in three dimensions, functions of several variables, limit and partial derivatives,
directional derivative, differentials, maximum and minimum, vector-valued functions, multiple
integrals, cylindrical and spherical coordinates, transformation, and applications
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327523 พีชคณิ ตเชิงเส้นและการประยุกต์
3(3–0–6)
Linear Algebra and Applications
ทบทวนเรื่ องเมทริ กซ์ ค่ากําหนด และสมการเชิ งเส้น ทบทวนเวกเตอร์ ในปริ ภูมิสามมิติ
นอร์ ม การคูณแบบจุด การคูณแบบไขว้ เส้นตรง และระนาบในปริ ภูมิสามมิติ ปริ ภูมิเวกเตอร์
และปริ ภูมิยอ่ ย ฐานและมิติ พิกดั ปริ ภูมิแถว ปริ ภูมิคอลัมน์และปริ ภูมิสู่ศูนย์ ผลคูณภายในการตั้ง
ฉาก กระบวนการกราม-ชมิดต์ การประมาณค่าดีที่สุด การแปลงเชิ งเส้นส่ วนกลางและพิสัย การ
สมสัณฐาน ค่าเจาะจงและเวกเตอร์ เจาะจงการทําแนวทแยง การทําสามเหลี่ยม การประยุกต์แบบ
กําลังสอง วิธีกาํ ลังสองน้อยที่สุดในการทําแบบข้อมูล ปั ญหาการประมาณค่า
Review of matrix, determinant, and system of linear equations, Review of vectors in
3-dimensional space, norm, dot product, cross product, lines and planes in 3-space.Vector spaces
and subspaces, bases and dimension, coordinate, row space, column space and null space, Inner
product, orthogonality, Gram-Schmidt process, best approximation. Linear transformations,
kernel and range, isomorphism, Eigen values and eigenvectors, diagonalization, triangulation,
Applications; quadratic forms, least square fitting to data, approximation problems
327565 เทคนิคการคํานวณในคณิ ตศาสตร์ 2
3(2–3–4)
Techniques in Mathematical Computing II
บุรพวิชา : 327564
Prerequisite: 327564
การประมาณค่าแบบต่าง ๆ การหาอนุพนั ธ์และอินทิกรัลจํากัดเขต สมการเชิงอนุพนั ธ์
ปั ญหาค่าเริ่ มต้นและปั ญหาค่าขอบ ระบบสมการเชิงอนุ พนั ธ์ และเรื่ องอื่นในความสนใจของนิสิต
เช่น ปั ญหาค่าเจาะจง การจําลองสถานการณ์ วิธีซิมเพล็กซ์ โดยการเขียนโปรแกรมคํานวณ
Approximations, derivatives and definite integrals, differential equations, initial and
boundary value problems, systems of differential equations, topics selected by students such as
eigenvalue problems, simulations, simplex methods are studied by writing computer program
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327581 การวิจยั ดําเนินงาน
3(3–0–6)
Operations Research
ธรรมชาติของวิชาการวิจยั ดําเนินการ กําหนดการเชิงคณิ ตศาสตร์ รวมทั้งกําหนดการเชิง
เส้นและที่ไม่เป็ นเชิงเส้น วิธีซิมเพลกซ์มาตรฐาน ปั ญหาการจัดสรรและการขนส่ ง การวิเคราะห์
ข่ายงานกําหนดการพลวัต ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบสิ นค้าคงคลัง การใช้ซอฟท์แวร์ สาํ เร็ จรู ป
แก้ปัญหาการวิจยั ดําเนินการ
The nature of operations research, Mathematical programming, including linear and
nonlinear programming, Standard simplex method. Transportation and assignment problems,
Network analysis, Dynamic programming, Queueing theory, Inventory model, Using package
software for solving operations research problems
327607 เทคนิคการสอนคณิ ตศาสตร์ เฉพาะเรื่ อง
3(3–0–6)
Techniques for teaching Spectial Topics in Mathematics
เนื้อหาเปลี่ยนแปลงตามความจําเป็ น ขึ้นอยูก่ บั ความเชี่ยวชาญของผูส้ อนที่มีความสามารถ
พิเศษ
The details of the subject depend on a specialization of the instructors
327651 คณิ ตศาสตร์ เชิงการจัด
3(3-0-6)
Combinatorics
การเรี ยงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่ หลักการนับ ปั ญหาการแจกจ่าย หลักการเพิ่มเข้า-ตัด
ออก การผกผัน สัมประสิ ทธิ์ ทวินามและอเนกนาม ความสัมพันธ์เวียนเกิดและโจทย์ปัญหา
หลักการรังนก โจทย์ปัญหาระดับยาก การทดลองคณิ ตศาสตร์ เชิงการจัด
Permutations and combinations, counting principles, distribution problems, principle of
inclusion-exclusion, inversion, binomial and multinomial coefficients, recurrence relations and
problems, pigeonhole principle, difficult problems, experiment on combinatorics
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327671 ทฤษฎีจาํ นวนสําหรับคณิ ตศาสตร์ ศึกษา
3(3-0-6)
Number Theory for Mathematics Education
สมบัติพ้นื ฐานของจํานวนเต็ม การหารลงตัว ขั้นตอนวิธีของยุคลิด
ตัวหารร่ วมมาก ตัวคูณร่ วมน้อย ฟังก์ชนั เลขคณิ ต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์
Basic properties of integers, divisibility, Euclidean algorithm, greatest
common divisor, least common multiple, arithmetic functions, congruences, Diophantine
equations
327685 คณิ ตศาสตร์ ประยุกต์สาํ หรับครู
3(3–0–6)
Applied Mathematics for Teachers
แนวคิดของคณิ ตศาสตร์ ประยุกต์ ตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่เป็ นการประยุกต์จากวิชาการ
ต่าง ๆและการแก้ปัญหา การสร้างรู ปแบบเชิงคณิ ตศาสตร์ รู ปแบบการประยุกต์ที่น่าสนใจ
ประกอบด้วย กฏลูกโซ่ของมาร์ โคฟ รู ปแบบแถวคอย ทฤษฎีเกม การประยุกต์ทางฟิ สิ กส์ การ
สร้างรหัสลับและการถอดรหัส
Applied Mathematics, examples of problems which applications from other fields of
study, solutions, mathematical modeling, Interesting form of applications, such as Markov's
Chains, Queing model, game theory, applications in Physics
327686 หัวข้อในคณิ ตศาสตร์ เต็มหน่วย
3(3–0–6)
Topics in Discrete Mathematics
กราฟและการประยุกต์ พีชคณิ ตบูลีน วิธีการนับและวิธีเชิงจัดหมู่
Graph and applications, Boolean Algebra, counting techniques and combinatory
321584 ความรู ้พ้ืนฐานอีเลิร์นนิง
2(1-2-3)
Principle of E-Learning
นิยาม ขอบเขต รู ปแบบ ทิศทางของอีเลิร์นนิง แนวคิดและทฤษฏีหลักสําหรับเรี ยนการสอน
อีเลิร์นนิง โมเดล และองค์ประกอบในการออกแบบการเรี ยนการสอนอีเลิร์นนิง การประเมินผลการเรี ยน
ในอีเลิร์นนิง ระบบจัดการเรี ยนรู ้ การพัฒนารายวิชาอีเลิร์นนิง การบริ หารจัดการการเรี ยนการสอน
อีเลิร์นนิง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอีเลิร์นนิง กรณี ศึกษาโครงการอีเลิร์นนิง
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Definition, scope, model and direction of e-learning, concepts and theory of e-learning learning,
model and elements in e-learning design, assessment in e-learning, learning management system,
e-learning course development, e-learning management,law involved in e-learning, case studies
ค. หมวดการค้ นคว้ าวิจัยอิสระ
จํานวน 4 หน่วยกิต
327698 การค้นคว้าอิสระ
4(0–0–12)
Independent Study
หัวข้ออย่างลึกทางคณิ ตศาสตร์ ศึกษา และเขียนรายงานและสอบเกี่ยวกับรายงานนั้น
Deep studied in topics in mathematics education, The written report and oral examination
on the report are required
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เอกสารแนบหมายเลข 2
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ประจําหลักสู ตรและอาจารย์ พเิ ศษ
อาจารย์ ประจําหลักสู ตร
1. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิสิทธิ์ ภคพงศ์พนั ธุ์
ผลงานทางวิชาการ
Apisit P. (2011). Orbit Dirichlet series for powers of maps. International Journal of Pure and
Applied Mathematics. 71(1), pp. 99-104.
2. รองศาสตราจารย์มานพ ชัยดิเรก
ผลงานทางวิชาการ
1. เรขาคณิ ตวิเคราะห์ 3 มิติ
2. หลักและวิธีการทางคณิ ตศาสตร์
3. พีชคณิ ตเชิงเส้น
4. คู่มือคณิ ตศาสตร์ ม. 3 เล่ม 1
5. คู่มือคณิ ตศาสตร์ ม. 3 เล่ม 2
6. คู่มือคณิ ตศาสตร์ ม. 3 เล่ม 3
7. แคลคูลสั 1
8. แคลคูลสั 2
9. แคลคูลสั และเรขาคณิ ตวิเคราะห์ 3
10. รากฐานเรขาคณิ ต
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3. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี รักษ์ ชัยวร
ผลงานทางวิชาการ
Areerak K. Chaiworn and Whicharn Lewkeeratiyutkul. (๒๐๐๗) A pointwise bound for rotationinvariant holomorphic functions that are square integrable with respect to a Gaussian measure,
Taiwanese journal of mathematical, Vol. 11, No. 5
Areerak K. Chaiworn and Whicharn Lewkeeratiyutkul. (๒๐๐๗).
Rotation- invariant Segal-Bargmann transform, Contribution in Mathematics and
Applications II East-West J. of Mathematics -a special volume ๒๐, ๒๐๐๗; ๑๕๙-๑๖๗
Areerak Chaiworn and Whicharn Lewkeeratiyutkul. (๒๐๑๐).
The characterization for the Rotation-invariant Segal- Bargmann space. International Journal of
Pure and Applied Mathematics, Volume ๖๑ No.๑, ๒๐๑๐: ๔๓-๕๒
อารี รักษ์ ชัยวร. ปี พ.ศ. ๒๕๕๑. การสลับลําดับการบวกของอนุกรม วารสารคณิ ตศาสตร์
ปริ มา ๕๓ ฉบับ ๖๐๒-๖๐๔ พฤศจิกายน-ธันวาคม ๒๕๕๑-มกราคม ๒๕๕๒ (๕ หน้า)
4. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วาทิตย์ ชูมณี โชติ
ผลงานทางวิชาการ
1. แคลคูลสั 1
2. แคลคูลสั 2
3. แคลคูลสั 3
4. แคลคูลสั ของฟังก์ชนั หลายตัวแปร
5. แคลคูลสั ขั้นสู ง
6. ความวิเคราะห์เวกเตอร์
7. ตัวแปรเชิงซ้อน

