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หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาคณติศาสตร์ศึกษา 

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  2554 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยับูรพา 

วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา คณะวทิยาศาสตร์  ภาควชิาคณิตศาสตร์ 

 

หมวดที ่ 1.  ข้อมูลโดยทัว่ไป 

 

1.  ช่ือหลกัสูตร 

ภาษาไทย: หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา 

ภาษาองักฤษ: Master of Science Program in Mathematics Education 

 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวชิา   

ช่ือปริญญาภาษาไทย: วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  (คณิตศาสตร์ศึกษา) 

ช่ือปริญญาภาษาองักฤษ: Master of Science (Mathematics Education) 

อกัษรยอ่ภาษาไทย: วท.ม. (คณิตศาสตร์ศึกษา) 

อกัษรยอ่ภาษาองักฤษ: M.Sc. (Mathematics Education) 

 

3.  วชิาเอก 

ไม่มี 

 

4.  จํานวนหน่วยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

แผน ก. แบบ ก. 2 จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 38 หน่วยกิต 

แผน ข.  จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 36 หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1  รูปแบบ    หลกัสูตรระดบัปริญญาโท   

5.2  ภาษาทีใ่ช้    ภาษาไทย 
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5.3  การรับเข้าศึกษา รับนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศท่ีสามารถใช้

ภาษาไทยไดใ้นระดบัดี  

5.4  ความร่วมมือกบัสถาบันอืน่  เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนั 

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา ใหป้ริญญาเพียงสาขาวชิาเดียว 

 

6.  สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร 

   หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เปิดสอนภาคตน้  ปีการศึกษา  2554 

  สภาวชิาการมหาวทิยาลยับูรพาเห็นชอบหลกัสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 1/2554   

  วนัท่ี  22  กุมภาพนัธ์  พ.ศ.  2554 

   สภามหาวทิยาลยับูรพาเห็นชอบหลกัสูตร  ในการประชุมคร้ังท่ี  2/ 2554 

  วนัท่ี  16  มีนาคม  พ.ศ.  2554 

   สภามหาวทิยาลยับูรพาเห็นชอบหลกัสูตร  ในการประชุมคร้ังท่ี  4/ 2555 

  วนัท่ี  20 กรกฎาคม  พ.ศ.  2555 

 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมีมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา

แห่งชาติ  ปีการศึกษา 2555 

 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศึกษา     

 8.1 นกัวจิยั นกัวชิาการในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

 8.2 ครู อาจารย ์ในสถาบนัการศึกษาทั้งในส่วนของรัฐและเอกชน 

 8.3 ศึกษาต่อในระดบั ปริญญาเอก 

 8.4   นกัคณิตศาสตร์  

 8.5   นกัวเิคราะห์การเงินในบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ และ ธนาคาร  

 8.6   นกัวางแผนการผลิตในโรงงานต่าง ๆ  

 8.7   ประกอบอาชีพอิสระ 
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9.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร (ช่ือ-นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน/คุณวุฒิการศึกษา/

มหาวทิยาลัย/ประเทศ(กรณจีบจากต่างประเทศ/ปี พ.ศ.) 

 1. นายอภิสิทธ์ิ  ภคพงศพ์นัธ์ุ              เลขประจาํตวัประชาชน   3-9598-0015x-xx-x 

    คุณวุฒิ  Ph.D.(Mathematics) University of East Anglia, UK., พ.ศ. 2553 

    วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ. 2540 

    วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) เกียรตินิยม   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ 

    พ.ศ. 2538 

  ตําแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

 2. นายสมคิด  อินเทพ               เลขประจาํตวัประชาชน 3-5703-0018-X-XX-X 

    คุณวุฒิ  Ph.D. (Applied Mathematics) University of Strathclyde, UK., พ.ศ. 2553 

    วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยกุต)์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ. 2546 

    ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบนัราชภฎัเชียงใหม่  พ.ศ. 2543 

  ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

 3. นางสาวรักพร  ดอกจนัทร์   เลขประจาํตวัประชาชน  3-2199-0010X-XX-X 

    คุณวุฒิ   Ph.D. (Mathematics) Humboldt University zu Berlin, Germany, พ.ศ. 2554 

วท.ม. (คณิตศาสตร์)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, พ.ศ. 2543 

วท.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลยับูรพา, พ.ศ. 2537 

  ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์
 

10.  สถานทีจั่ดการเรียนการสอน 

  ในสถานท่ีตั้ง 

  นอกสถานท่ีตั้ง 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจํ่าเป็นต้องนํามาพจิารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

  เน่ืองจากคณิตศาสตร์ประกอบดว้ยกลุ่มวิชาต่างๆ ซ่ึงเป็นพื้นฐานสําคญัในการเสริมสร้าง

ความสามารถในการให้เหตุผลและการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องตามหลักการทางคณิตศาสตร์อนัจะ

สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งกวา้งขวางในศาสตร์ต่างๆ จาํนวนมาก  การจดัการเรียนการสอนใน

หลกัสูตรคณิตศาสตร์จึงจาํเป็นตอ้งให้ผูเ้รียนมีความสามารถและทกัษะในวิชาแกนทางคณิตศาสตร์

อยา่งลึกซ้ึงระดบัหน่ึง 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวฒันธรรม 

  รัฐบาลไดมี้นโยบายให้สถานศึกษาพยายามสอดแทรกเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ

รักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอนัดีงามลงในรายวชิาต่าง ๆ ท่ีทาํการเรียนการสอน  ซ่ึงเน่ืองจากเดิม

นั้นส่วนใหญ่แลว้เน้ือหาทางคณิตศาสตร์เป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการพิสูจน์  เก่ียวกบัการคาํนวณ เป็น

ตน้  การเรียนการสอนจึงยงัไม่เพียงพอต่อการมีส่วนในการผลกัดนัให้สังคมดีข้ึน ดงันั้น เพื่อให้

เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการช่วยส่งเสริมใหส้ังคมดีข้ึน จึงตอ้งมีการพฒันาหลกัสูตร

ให้สามารถประยุกต์การเรียนการสอนท่ีมีการสอดแทรกความรู้ทางดา้นสังคมและวฒันธรรมให้

มากข้ึนกวา่เดิม 

 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1  และ  11.2  ต่อการพฒันาหลักสูตรและความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของ

สถาบนั 

12.1  การพฒันาหลกัสูตร 

  มีความจําเป็นต้องพฒันาหลักสูตรเชิงรุกท่ีมีศักยภาพในการผลิตบุคลากรด้าน

คณิตศาสตร์ศึกษา   เพื่อสนองความตอ้งการกาํลงัคนท่ียงัมีความขาดแคลนอยู่อีกมากในภาคการ

ผลิตกาํลงัคนท่ีผลิตนั้นจะตอ้งมีความพร้อมท่ีจะปฏิบติังานไดท้นัที และมีศกัยภาพสูงในการพฒันา

ตนเองใหเ้ขา้กบัลกัษณะงานท่ีจะไปปฏิบติั 
12.2  ความเกีย่วข้องกบัพนัธกจิของสถาบัน 

         เน่ืองจากประเทศชาติขาดแคลนบุคคลากรทางดา้นคณิตศาสตร์ศึกษา  มหาวทิยาลยั

บูรพา  จึงผลิตบณัฑิตทางดา้นคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อการพฒันาประเทศชาติ 

 

13.   ความสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรอืน่ทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควชิาอืน่ของสถาบัน  

 การบริหารจัดการ หลักสูตรน้ีได้รับความร่วมมือจากคณะศึกษาศาสตร์ และภาควิชา

คณิตศาสตร์และสถิติ สังกดัคณะวทิยาศาสตร์ 
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     13.1  รายวชิาในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอนโดยคณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 

      301512  นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   2(1-2-3)     

หน่วยกิต กาํหนดใหส้อนโดยอาจารยจ์ากคณะศึกษาศาสตร์  

 999061  การอ่าน  2(2-0-4)  หน่วยกิต  กาํหนดใหส้อนโดยอาจารยจ์ากสถาบนั

ภาษา 

 13.2  รายวชิาทีเ่ปิดสอนให้คณะ/ภาควชิา/หลกัสูตรอืน่ 
 ไม่มี  

 13.3  การบริหารจัดการ 

           ในการจดัการเรียนการสอนรายวชิานอกคณะ  มีรองคณบดีฝ่ายวจิยัและบณัฑิตศึกษาเป็น

ผูป้ระสานงานและรับผิดชอบ  และมีประธานหลกัสูตรเป็นผูรั้บผิดชอบประสานงานระหวา่งคณะ

กบัภาควชิาในการการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตรฯ  โดยวางแผนร่วมกนัระหวา่งผูเ้ก่ียวขอ้ง

ตั้งแต่ผูบ้ริหาร อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน เพื่อกาํหนดตารางเรียน ตารางสอบ 

เน้ือหา กลยทุธ์การสอน การวดัและประเมินผล โดยใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาโท 

 

หมวดที ่ 2.  ข้อมูลเฉพาะของหลกัสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตรและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 

- ปรัชญา - 

ผลิตวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา  ใหมี้ความรู้ความสามารถสอน 

เน้ือหาวชิาคณิตศาสตร์  ใหมี้เขา้ใจปรัชญาของวชิาคณิตศาสตร์ และปรัชญาการเรียนรู้ทาง 

คณิตศาสตร์  เพื่อนาํไปพฒันาการเรียนการสอนในโรงเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

- ความสําคัญ - 

 ยุคเทคโนโลยีในปัจจุบนัเป็นยุคท่ีทาํให้ทุกคนตอ้งใช้การคิดคาํนวณและเก่ียวขอ้งกบั

ตวัเลขอยู่ตลอดเวลา  วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเลข  จาํนวน  การคิดคาํนวณต่าง ๆ 

ซ่ึงมีความจาํเป็นต่อการดํารงชีวิตในยุคปัจจุบัน  นอกจากจะเก่ียวข้องกับการคิดคาํนวณแล้ว  

คณิตศาสตร์ยงัเป็นรากฐานของเทคโนโลยีทุกแขนง  ทั้งทางด้านคอมพิวเตอร์  วิศวกรรม  และ 

อุตสาหกรรมต่าง ๆ เป็นตน้ดงันั้นการมีนกัคณิตศาสตร์ท่ีมีความรู้ความสามารถยอ่มส่งผลเป็นอยา่ง

มากต่อการพฒันาเทคโนโลย ี   
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 นอกจากนั้ น  คณิตศาสตร์ย ัง เป็นวิชาท่ี เ ก่ียวกับการให้เหตุผล กระบวนการทาง

คณิตศาสตร์ จะช่วยใหผู้เ้รียนรู้จกัการคิดและวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล คิดอยา่งรอบคอบ และรู้จกัการ

สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีมีอยูท่าํให้สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีซบัซ้อนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง หลกัสูตรคณิตศาสตร์

จะทาํใหผู้เ้รียนไดฝึ้กทกัษะต่าง ๆ เหล่าน้ีและสามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ   

 

- เหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร - 

  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 วา่ดว้ย

มาตรฐานคุณวุฒิตามระดบัคุณวฒิุของแต่ละสาขา/สาขาวชิา เพื่อใหส้ามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ

และเพื่อประโยชน์ต่อการรองรับมาตรฐานคุณวฒิุในระดบัอุดมศึกษา  

                สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยับูรพา 

จึงไดมี้การปรับปรุงหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์ศึกษา) ซ่ึงใชด้าํเนินการสอนมา

ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ให้สัมพนัธ์สอดคลอ้งกบักรอบมาตรฐานระดบัอุดมศึกษาดงักล่าว และเพื่อให้

ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัมากยิ่งข้ึนจึงได้ปรับเพิ่มจาํนวนหน่วย

กิตรวม   ตลอดหลกัสูตรโดยปรับรายวชิาในหมวดวชิาเสริมพื้นฐานและหมวดวชิาบงัคบั  

 

- วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร - 

แผน  ก.  แบบ  ก  2 

                1.  เพื่อผลิตบุคลากรในระดบัวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา   

 ให้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัดา้นคณิตศาสตร์   เพื่อสามารถสนองต่อแนวทางในการ

ดาํเนินการปฏิรูปการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองชาติ 

                2.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ให้แก่บุคลากรท่ีสอนวิชาคณิตศาสตร์ใน

โรงเรียนใหท้นัต่อความกา้วหนา้ทางวชิาการ 

    3.  เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีสอนวชิาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 

  4.  เพื่อสร้างงานวิจยัทางด้านคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา และสร้างโครงงาน

คณิตศาสตร์ 

แผน  ข. 

                1.  เพื่อผลิตบุคลากรในระดบัวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา  ใหมี้     

ความรู้ทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัด้านคณิตศาสตร์   เพื่อสามารถสนองต่อแนวทางในการ

ดาํเนินการปฏิรูปการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองชาติ 
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                2.  เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางดา้นคณิตศาสตร์ให้แก่บุคลากรท่ีสอนวิชาคณิตศาสตร์ใน

โรงเรียนใหท้นัต่อความกา้วหนา้ทางวชิาการ 

                3.  เพื่อแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรท่ีทาํหนา้ท่ีสอนวชิาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 

                4.  เพื่อสร้างงานวจิยัทางดา้นคณิตศาสตร์ศึกษา และสร้างโครงงานคณิตศาสตร์ 

 

2. แผนพฒันาปรับปรุง 

แผนการพฒันา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลกัฐาน/ดัชนีช้ีวดั 

-ปรับปรุงหลกัสูตรคณิตศาสตร์

ศึกษาใหมี้มาตรฐานไม่ตํ่ากวา่

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนด 

- การวิพากษ์หลักสูตรโดย

ผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 

มีการประเมินหลักสูตรอย่าง

สมํ่าเสมอ 

เอกสารปรับปรุงหลกัสูตร 

-แบบประเมินโดยผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอก 

-รายงานการประเมินหลกัสูตร 

ปรับปรุงหลกัสูตรคณิตศาสตร์

ศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของสังคม 

รวบรวมความคิดเห็นจากศิษย์

เก่าและผูใ้ชบ้ณัฑิตมาปรับปรุง

หลกัสูตร 

-รายงานการประเมินความพึง

พอใจการใช้บัณฑิตจากผู ้ใช้

บณัฑิต 

แบบสอบถามบัณฑิตท่ีจบ-

การศึกษาใหม ่

พฒันาบุคลากรดา้นการสอนให้

มีความรู้ท่ีทนัสมยั 

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วม

ประชุมวิชาการและผลิตผล

งานวชิาการอยา่งสมํ่าเสมอ 

ผลงานวชิาการท่ีตีพิมพ ์

 

หมวดที ่ 3.  ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการและโครงสร้างของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ  

จดัระบบการศึกษาแบบระบบภาคพิเศษแบบเฉพาะบางช่วงเวลา  ขอ้  8.2.1 ตาม 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2552  โดยจดัการศึกษาดงัน้ี     

      1.1.1  เฉพาะภาคฤดูร้อน  เป็น  1  ภาคเรียน  ใน  1  ปีการศึกษา 

  1.1.2  เฉพาะวนัเสาร์ และอาทิตย ์ ในภาคตน้ และภาคปลาย  
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                 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 ภาคพิเศษ   

 1.2.1  นิสิตท่ีเขา้เรียนภาคฤดูร้อน  จะลงทะเบียนเรียน 4  ภาคฤดูร้อน 

 1.2.2  นิสิตท่ีเขา้เรียนวนัเสาร์ – อาทิตย ์ จะลงทะเบียนเรียนในเทอมตน้ และ 

                      เทอมปลาย  จาํนวนรวม  4  ภาคการศึกษา 
 1.3  การเทยีบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค  

        ไม่มี 

2.  การดําเนินการหลกัสูตร 

 2.1  วนั – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  

                      2.1.1  นิสิตท่ีเขา้เรียนภาคฤดูร้อน  จะมีการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
                    2.1.2  นิสิตท่ีเขา้เรียนในเทอมตน้ และเทอมปลาย  จะมีการเรียนการสอนเฉพาะวนั  

            เสาร์ และวนัอาทิตย ์

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

  2.2.1  แผน ก.  แบบ  ก. 2 

1.  ผูมี้สิทธ์ิเขา้ศึกษาต่อในสาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา  แผน ก  ตอ้งมี 

คุณวฒิุ ทางดา้นคณิตศาสตร์  เช่น  วท.บ.,  กศ.บ.,  คบ.  หรืออ่ืน ๆ 

ทางดา้นคณิตศาสตร์ 

2.  มีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบั 

     บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 

  2.2.2  แผน ข. 

                 1. สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางวทิยาศาสตร์หรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์ 

สอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่  1  ปีการศึกษา   

2.  มีคุณสมบติัเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบั 

     บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2545 

 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

       หลกัสูตรคณิตศาสตร์ศึกษา  เป็นสาขาท่ีเน้นความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์  สถิติ และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  ในเบ้ืองตน้ผูท่ี้เป็นนิสิตแรกเขา้ควรมีความรู้พื้นฐานดา้นคณิตศาสตร์ใน

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นอยา่งดี  และมีพื้นฐานทางดา้นคณิตศาสตร์ในระดบัปริญญาตรี   แต่

ก็ยงัมีนิสิตจาํนวนหน่ึงท่ียงัมีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอ ดงันั้นนิสิตแรกเขา้จึงตอ้งใชค้วามพยายาม

อยา่งมากในการปรับตวั   
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 2.4  กลยุทธ์ในการดําเนินการเพือ่แก้ปัญหา/ข้อจํากดัของนิสิตในข้อ 2.3 

     สําหรับนิสิตท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ คณะจะจดัให้มีการ

สอนเสริม หรืออาจจดัใหนิ้สิตรุ่นพี่ใหค้าํแนะนาํและสอนเสริมให้รุ่นนอ้ง 

  ทางคณะวทิยาศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวิชาการประจาํตวันิสิต ดงันั้น 

เม่ือเกิดปัญหา นิสิตก็สามารถปรึกษาหรือขอคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษาได ้

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จาํนวนนิสิตท่ีรับเขา้ศึกษา  และจาํนวนบณัฑิตท่ีคาดวา่จะสาํเร็จการศึกษามีดงัน้ี 

 

จาํนวนนิสิต 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

1. กลุ่มภาคฤดูร้อน      

จาํนวนรับเขา้ (ปี1) 20 20 20 20 20 

นิสิตชั้นปีท่ี 2  20 20 20 20 

นิสิตชั้นปีท่ี 3   20 20 20 

นิสิตชั้นปีท่ี 4    20 20 

รวม 20 40 60 80 80 

คาดวา่จะสาํเร็จ

การศึกษา 

   20 20 

2. กลุ่มวนัเสาร์ - 

อาทติย์ 

     

จาํนวนรับเขา้ (ปี1) 20 20 20 20 20 

นิสิตชั้นปีท่ี 2  20 20 20 20 

รวม 20 40 40 40 40 

คาดวา่จะสาํเร็จ

การศึกษา 

   20 20 
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2.6  งบประมาณตามแผน 

 ใชง้บประมาณของคณะวทิยาศาสตร์  ในส่วนของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา  ดงัน้ี 

          หน่วย : บาท 

หมวดรายจ่าย 2554 2555 2556 2557 2558 

1.  งบบุคลากร 

2.  งบดาํเนินการ 

3.  งบลงทุน 

4.  งบเงินอุดหนุน 

1,438,500 

398,740 

200,000 

850,000 

1,510,425 

398,740 

200,000 

850,000 

1,585,946 

398,740 

300,000 

900,000 

1,665,244 

398,740 

300,000 

900,000 

1,748,506 

398,740 

350,000 

950,000 

รวม 2,889,440  2,959,165  3,184,686  3,263,984   3,447,246  

  

2.7  ระบบการศึกษา 

        แบบชั้นเรียน 

        แบบทางไกลผา่นส่ือส่ิงพิมพเ์ป็นหลกั 

        แบบทางไกลผา่นส่ือแพร่ภาพ และเสียงเป็นส่ือหลกั 

        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือหลกั (E-learning) 

       แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 

        อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 2.8  การเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวทิยาลัย 

       เป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยับูรพาวา่ดว้ยการเทียบโอนผลการเรียนนิสิตระดบั

บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 

 
3.  หลกัสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1  หลกัสูตร 

  3.1.1  จํานวนหน่วยกติ 

   แผน ก. แบบ ก. 2  หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 38 หน่วยกิต 

   แผน ข.   หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่นอ้ยกวา่ 36  หน่วยกิต 

  3.1.2  โครงสร้างหลกัสูตร 

                 (1)  แผน  ก.  แบบ ก. 2  

  จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่     38   หน่วยกิต 

         ก.  หมวดวชิาแกน        6   หน่วยกิต 
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         ข.  หมวดวชิาเฉพาะสาขา    20   หน่วยกิต 

1.  วชิาบงัคบั      14   หน่วยกิต 

2.  วชิาเลือก  ไม่นอ้ยกวา่      6   หน่วยกิต 

                    ค.  หมวดวทิยานิพนธ์                   12  หน่วยกิต 

                     (2)  แผน  ข. 

                     จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่  36   หน่วยกิต 

         ก.  หมวดวชิาแกน       6    หน่วยกิต 

         ข.  หมวดวชิาเฉพาะสาขา    26   หน่วยกิต 

1.  วชิาบงัคบั      20   หน่วยกิต 

2.  วชิาเลือก  ไม่นอ้ยกวา่              6  หน่วยกิต 

     ค.  หมวดการคน้ควา้วจิยัอิสระ      4  หน่วยกิต 

 3.1.3  รายวชิา 

                                (1) หลกัสูตรแผน  ก.  แบบ  ก. 2   

จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 

             ก. หมวดวชิาแกน                       จาํนวน      6   หน่วยกิต 

301512 นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics                   

2(1–2–3) 

312501 สถิติสาํหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา 

Statistics for Science Education and Mathematics Education 

2(1–2–3) 

312652 ระเบียบวธีิวจิยัสาํหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา  

Research Methodology for Science Eduction and Mathematics 

Education 

2(2-0-4) 

           ข. หมวดวชิาเฉพาะสาขา                จาํนวน     20   หน่วยกิต 

      1.  วชิาบังคับ     จาํนวน     14   หน่วยกิต  

327506 คณิตศาสตร์ศึกษา  

Mathematics Education 

3(3–0–6) 

327542 คณิตศาสตร์สาํหรับครู 1  

Mathematics for Teachers I 

3(3–0–6) 

327543 คณิตศาสตร์สาํหรับครู 2  

Mathematics for Teachers II 

3(3–0–6) 
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327574 การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาํหรับครู  

Mathematical Analysis for Teachers 

3(3–0–6) 

327694 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0–2–1) 

327695 สัมมนา 2                                 

Seminar II 

1(0–2–1) 

 

      2.  วชิาเลอืก     จาํนวนไม่นอ้ยกวา่   6   หน่วยกิต   

327511 แคลคูลสัขั้นสูง 

Advanced Calculus 

3(3–0–6) 

327515 แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร 

Calculus of Functions of  Several Variables 

3(3–0–6) 

327523 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยกุต ์

Linear Algebra and Applications 

3(3–0–6) 

327564 เทคนิคการคาํนวณในคณิตศาสตร์ 1 

Techniques in Mathematical Computing I 

3(2–3–4) 

327565 เทคนิคการคาํนวณในคณิตศาสตร์ 2 

Techniques in Mathematical Computing II 

3(2–3–4) 

327581 การวจิยัดาํเนินงาน 

Operations Research 

3(3–0–6) 

327607 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์เฉพาะเร่ือง 

Techniques for teaching Special Topics in Mathematics 

3(3–0–6) 

327624 พีชคณิตและเรขาคณิตสาํหรับครู 

Algebra  and Geometry for Teachers 

3(3–0–6) 

327651 คณิตศาสตร์เชิงการจดั 

Combinatorics 

3(3–0–6) 

327671 ทฤษฎีจาํนวนสาํหรับคณิตศาสตร์ศึกษา 

Number Theory for Mathematics Education 

3(3–0–6) 

327685 คณิตศาสตร์ประยกุตส์าํหรับครู 

Applied Mathematics for Teachers 

3(3–0–6) 
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327686 หวัขอ้ในคณิตศาสตร์เตม็หน่วย  

Topics in Discrete Mathematics 

3(3–0–6) 

321584 ความรู้พื้นฐานอีเลิร์นนิง 

Principle  of  e-learning 

2(1-2-3) 

ค. หมวดวทิยานิพนธ์             จาํนวน     12   หน่วยกิต 

327699 วทิยานิพนธ์ 

Thesis 

12(0–0–36) 

หรือเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในระดบับณัฑิตศึกษาสังกดัคณะศึกษาศาสตร์ได ้

ไม่เกิน 3  หน่วยกิต  โดยความเห็นชอบของภาควชิาคณิตศาสตร์ 

 

           (2) หลกัสูตรแผน  ข.                                    

จาํนวนหน่วยกิต (บรรยาย–ปฏิบติั–ศึกษาดว้ยตนเอง) 

         ก. หมวดวชิาแกน     จาํนวน      6   หน่วยกิต 

301512 นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  

Innovation in Learning and Teaching Science and Mathematics                   

2(1–2–3) 

312501 สถิติสาํหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา 

Statistics for Science Education and Mathematics Education 

2(1–2–3) 

312652 ระเบียบวธีิวจิยัสาํหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา  

Research Methodology for Science Eduction and Mathematics 

Education 

2(2-0-4) 

 

       ข. หมวดวชิาเฉพาะสาขา   จาํนวน     26   หน่วยกิต 

      1.  วชิาบังคับ     จาํนวน     20   หน่วยกิต  

327506 คณิตศาสตร์ศึกษา  

Mathematics Education 

3(3–0–6) 

327542 คณิตศาสตร์สาํหรับครู 1  

Mathematics for Teachers I 

3(3–0–6) 

327543 คณิตศาสตร์สาํหรับครู 2  

Mathematics for Teachers II 

 

3(3–0–6) 
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327564 เทคนิคการคาํนวณในคณิตศาสตร์ 1 

Techniques in Mathematical Computing I 

3(2–3–4) 

327574 การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาํหรับครู  

Mathematical Analysis for Teachers 

3(3–0–6) 

327624 พีชคณิตและเรขาคณิตสาํหรับครู  

Algebra  and Geometry for Teachers 

3(3–0–6) 

327694 สัมมนา 1 

Seminar I 

1(0–2–1) 

327695 สัมมนา 2                                 

Seminar II 

1(0–2–1) 

 

      2.  วชิาเลอืก     จาํนวนไม่นอ้ยกวา่       6   หน่วยกิต 

            2.1.  สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีทางศึกษาศาสตร์ ใหเ้ลือกเรียน

รายวชิาต่อไปน้ี  ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 

327511 แคลคูลสัขั้นสูง 

Advanced Calculus 

3(3–0–6) 

327515 แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร 

Calculus of Functions of  Several Variables 

3(3–0–6) 

327523 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยกุต ์

Linear Algebra and Applications 

3(3–0–6) 

327565 เทคนิคการคาํนวณในคณิตศาสตร์ 2 

Techniques in Mathematical Computing II 

3(2–3–4) 

327581 การวจิยัดาํเนินงาน 

Operations Research 

3(3–0–6) 

327607 เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์เฉพาะเร่ือง 

Techniques for teaching Special Topics in Mathematics 

3(3–0–6) 

327651 คณิตศาสตร์เชิงการจดั 

Combinatorics 

3(3–0–6) 

327671 ทฤษฎีจาํนวนสาํหรับคณิตศาสตร์ศึกษา 

Number Theory for Mathematics Education 

3(3–0–6) 
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327685 คณิตศาสตร์ประยกุตส์าํหรับครู 

Applied Mathematics for Teachers 

3(3–0–6) 

327686 หวัขอ้ในคณิตศาสตร์เตม็หน่วย  

Topics in Discrete Mathematics 

3(3–0–6) 

321584 ความรู้พื้นฐานอีเลิร์นนิง 

Principle  of  e-learning 

2(1-2-3) 

 

      ค. หมวดการค้นคว้าวจัิยอิสระ   จาํนวน  4  หน่วยกิต 

327698 การคน้ควา้อิสระ 

Independent Study 

4(0–0–12) 

 หรือเลือกเรียนรายวชิาใด ๆ ในระดบับณัฑิตศึกษาสังกดัคณะศึกษาศาสตร์ได ้

ไม่เกิน 3  หน่วยกิต  โดยความเห็นชอบของภาควชิาคณิตศาสตร์ 

 

2.2 สาํหรับผูท่ี้สาํเร็จการศึกษาปริญญาตรีสาขาอ่ืนท่ีไม่ใช่ทางการศึกษา  ใหเ้ลือก 

เรียนรายวชิาในขอ้ ก   หรือเลือกเรียนรายวชิาในระดบับณัฑิตศึกษาสังกดัคณะศึกษาศาสตร์รวมกนั

ไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต  โดยไดรั้บความเห็นชอบจากภาควชิาคณิตศาสตร์ 

 

  ความหมายของเลขรหัสวชิา 

เลขรหสั      327 หมายถึง สาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา 

เลขรหสัตวัท่ี 4 หมายถึง ชั้นปีท่ีเปิดสอน 

เลขรหสัตวัท่ี 5 หมายถึง กลุ่มวชิา  ดงัน้ี 

 เลข 0 หมายถึง วชิาคณิตศาสตร์ศึกษา 

 เลข 1 หมายถึง แคลคูลสัและเรขาคณิตวเิคราะห์ 

 เลข 2 หมายถึง พีชคณิต 

 เลข 3 หมายถึง เรขาคณิต 

 เลข 4 หมายถึง รากฐานของคณิตศาสตร์ และโทโพโลย ี

 เลข 5 หมายถึง ความน่าจะเป็น 

 เลข 6 หมายถึง วธีิการเชิงตวัเลข 

 เลข 7 หมายถึง การวเิคราะห์ 

 เลข 8 หมายถึง เก่ียวกบัการประยกุตใ์นสาขาอ่ืนๆ 
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 เลข 9 หมายถึง หวัขอ้เฉพาะหรือสัมมนา โครงงานหรือวทิยานิพนธ์ 

 

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา  

แผนการเรียนในหลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา  เป็นดงัน้ี 
 

        แผน  ก.  แบบ  ก. 2 
 

ภาคการศึกษาที ่ 1 

                                                                      หน่วยกิต 

327542  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 1                          3(3-0-6) 

327574  การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาํหรับครู                        3(3-0-6) 

312501  สถิติสาํหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา         2(1-2-3) 

301512  นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                     2(1-2-3) 

                                                                                                   จาํนวนหน่วยกิตรวม 10 
 

 

                                                             ภาคการศึกษาที ่ 2 

    

                                  หน่วยกิต 

327543  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 2              3(3-0-6) 

312652  ระเบียบวธีิวจิยัสาํหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา                             2(2-0-4) 

327694  สัมมนา 1              1(0–2–1) 

                  วชิาเลือก                             3 

       จาํนวนหน่วยกิตรวม 9 
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ภาคการศึกษาที ่ 3 

                   หน่วยกิต 

327506  คณิตศาสตร์ศึกษา       3(3-0-6) 

327695  สัมมนา 2        1(0-2-1) 

327699  วทิยานิพนธ์         6(0-0-18

      

       จาํนวนหน่วยกิตรวม         10 

 

ภาคการศึกษาที ่ 4 

        หน่วยกิต 

327699  วทิยานิพนธ์                6(0-0-18) 

 วชิาเลือก        3 

       จาํนวนหน่วยกิตรวม 9 

        จาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนทั้งหมด        38 

              

  แผน ข. 
 

ภาคการศึกษาที ่ 1 

                                          หน่วยกิต 

327574  การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาํหรับครู                      3(3-0-6) 

327542  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 1           3(3-0-6) 

312501  สถิติสาํหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา   2(1-2-3) 

301512  นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์             2(1-2-3) 

จาํนวนหน่วยกิตรวม 10 
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 ภาคการศึกษาที ่ 2 

                                              หน่วยกิต 

327543  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 2                          3(3-0-6) 

327564  เทคนิคการคาํนวณในคณิตศาสตร์ 1             3(2-3-4) 

327694  สมัมนา 1                1(0-2-1) 

312652   ระเบียบวธีิวจิยัสาํหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา                2(2-0-4) 

       จาํนวนหน่วยกิตรวม         9  

 

 

ภาคการศึกษาที ่ 3 

                                                           หน่วยกิต 

          327506  คณิตศาสตร์ศึกษา                          3(3-0-6) 

          327624  พีชคณิตและเรขาคณิตสาํหรับครู           3(3-0-6) 

           327695  สัมมนา 2                           1(0-2-1) 

            วชิาเลือก              3  

       จาํนวนหน่วยกิตรวม        10 

 

ภาคการศึกษาที ่ 4 

                                            หน่วยกิต 

           327698  การคน้ควา้อิสระ            4(0-0-12) 

     วชิาเลือก            3  

       จาํนวนหน่วยกิตรวม 7  

           จาํนวนหน่วยกิตท่ีเรียนทั้งหมด        36 
 

 

 

3.1.5  คําอธิบายรายวชิา 

(เอกสารแนบหมายเลข  1) 

 

 

3.2  ช่ือ สกุล ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
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3.2.1  อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 1.  นายอภิสิทธ์ิ  ภคพงศพ์นัธ์ุ              เลขประจาํตวัประชาชน   3-9598-0015 X–XX–X 

    คุณวุฒิ  Ph.D.(Mathematics) University of East Anglia, UK., พ.ศ. 2553 

    วท.ม. (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ. 2540 

    วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) เกียรตินิยม   มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์   

    พ.ศ. 2538 

  ตําแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ        (เอกสารแนบหมายเลข 2)        

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
302111   แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

302112   แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

302115   แคลคูลสัสาํหรับเศรษฐศาสตร์ 1    3(3-0-6) 

302116   แคลคูลสัสาํหรับเศรษฐศาสตร์ 2    3(3-0-6) 

   302342  ทฤษฎีจาํนวน      3(3-0-6) 

302446  โทโพโลยเีบ้ืองตน้     3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรเปิดสอนใหม่ 

 327671 ทฤษฎีจาํนวนสาํหรับคณิตศาสตร์ศึกษา   3(3-0-6) 

327694 สัมมนา 1                 1(0-2-1) 

   327695 สัมมนา 2                 1(0-2-1) 

   327698  การคน้ควา้อิสระ     4(0-0-12) 

 327699  วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 

 

  2. นายสมคิด  อินเทพ              เลขประจาํตวัประชาชน   3-5703-0018X-XX-X 

    คุณวุฒิ  Ph.D.(Applied Mathematics) University of Strathclyde, UK., พ.ศ. 2553 

    วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยกุต)์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  พ.ศ. 2546 

    ค.บ. (คณิตศาสตร์) สถาบนัราชภฎัเชียงใหม่  พ.ศ. 2543 
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  ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ        (เอกสารแนบหมายเลข 2)        

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
 302101   คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั    1(1-0-2) 

 302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป     2(2-0-4) 

 302111   แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

 302112   แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

 302115   แคลคูลสัสาํหรับเศรษฐศาสตร์ 1    3(3-0-6) 

302116   แคลคูลสัสาํหรับเศรษฐศาสตร์ 2    3(3-0-6) 

ภาระงานสอนในหลกัสูตรเปิดสอนใหม่ 

 327651 คณิตศาสตร์เชิงการจดั     3(3-0-6) 

327694 สัมมนา 1                  1(0-2-1) 

   327695 สัมมนา2                  1(0-2-1) 

   327698  การคน้ควา้อิสระ     4(0-0-12) 

 327699  วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 

 

3. นางสาวรักพร  ดอกจนัทร์   เลขประจาํตวัประชาชน  3-2199-0010X-XX-X 

    คุณวุฒิ   Ph.D. (Mathematics) Humboldt University zu Berlin, Germany, พ.ศ. 2554 

วท.ม. (คณิตศาสตร์)  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี, พ.ศ. 2543 

วท.บ. (คณิตศาสตร์)  มหาวิทยาลยับูรพา, พ.ศ. 2537 

  ตําแหน่งทางวชิาการ  อาจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ        (เอกสารแนบหมายเลข 2)        

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
 302101   คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั    1(1-0-2) 

 302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป     2(2-0-4) 

302113   แคลคูลสั      3(3-0-6) 

302118   แคลคูลสัเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 

302202  การคาํนวณทางคณิตศาสตร์    4(2-4-6) 
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302515  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข 1     3(3-0-6) 

302561  การวเิคราะห์เชิงตวัเลข      3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรเปิดสอนใหม่ 

327564  เทคนิคการคาํนวณทางคณิตศาสตร์ 1   3(2-3-4) 

327694 สัมมนา 1                   1(0-2-1) 

   327695 สัมมนา2                   1(0-2-1) 

   327698  การคน้ควา้อิสระ     4(0-0-12) 

 327699  วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 

 4.  นายมานพ  ชยัดิเรก               เลขประจาํตวัประชาชน   3-2101-0016X-XX-X 

    คุณวุฒิ กศ.ม.(คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร  พ.ศ. 2518  

    กศ.บ.(คณิตศาสตร์)  เกียรตินิยมอนัดบัหน่ึง วทิยาลยัการศึกษา บางแสน   

    พ.ศ. 2515 

  ตําแหน่งทางวชิาการ  รองศาสตราจารย ์
              ผลงานทางวชิาการ                (เอกสารแนบหมายเลข  2) 

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
 302111   แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

 302112   แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

   302216  แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร   3(3-0-6) 

   302221  แคลคูลสั 3      3(3-0-6) 

 302232  พีชคณิตเชิงเส้น 1     3(3-0-6) 

 302303  คณิตศาสตร์ท่ีจาํเป็นสาํหรับครูมธัยม 1   3(3-0-6) 

 302304  คณิตศาสตร์ท่ีจาํเป็นสาํหรับครูมธัยม 2   3(3-0-6)  

 302523  พีชคณิตเชิงเส้นและการประยกุต ์    3(3-0-6) 

 302543  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 2     3(3-0-6)  

 302624  พีชคณิตและเรขาคณิตสาํหรับครู    3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรเปิดสอนใหม่ 

327515  แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร   3(3-0-6) 

 327523  พีชคณิตเชิงเส้นและการประยกุต ์    3(3-0-6) 
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327542  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 1     3(3-0-6) 

 327543  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 2     3(3-0-6)  

327624  พีชคณิตและเรขาคณิตสาํหรับครู                 3(3-0-6) 

   327694 สัมมนา 1                   1(0-2-1) 

   327695 สัมมนา2                   1(0-2-1) 

   327698  การคน้ควา้อิสระ     4(0-0-12) 

 327699  วทิยานิพนธ์      12(0-0-36)  

 

 5. นางอารีรักษ ์ ชยัวร  เลขประจาํตวัประชาชน  3-5605-0008X-XX-X 

    คุณวุฒิ  ปร.ด.(คณิตศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ.2549 

    วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ.2544 

    วท.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2542 

  ตําแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ        (เอกสารแนบหมายเลข 2)        

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
 302101   คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั    1(1-0-2) 

 302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป     2(2-0-4) 

302115   แคลคูลสัสาํหรับเศรษฐศาสตร์ 1    3(3-0-6) 

302116   แคลคูลสัสาํหรับเศรษฐศาสตร์ 2    3(3-0-6) 

302241   หลกัและวธีิการของคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 

 302512   การวเิคราะห์เชิงซอ้น     3(3-0-6) 

 302521  ทฤษฎีกรุป      3(3-0-6) 

 302522  พื้นฐานของพีชคณิตแนวใหม่    3(3-0-6) 

302542  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 1     3(3-0-6) 

302573  การวเิคราะห์จาํนวนเชิงซอ้น    3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรเปิดสอนใหม่ 

327542  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 1     3(3-0-6) 

327694 สัมมนา 1                   1(0-2-1) 
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   327695 สัมมนา 2                   1(0-2-1) 

   327698  การคน้ควา้อิสระ     4(0-0-12) 

 327699  วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 

 

 6. นายวาทิตย ์ ชูมณีโชติ   เลขประจาํตวัประชาชน  5-9599-0000X-XX-X 

    คุณวุฒิ   วท.ม. (คณิตศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พ.ศ.2524 

    กศ.บ. (คณิตศาสตร์) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ สงขลา  พ.ศ. 2522 

  ตําแหน่งทางวชิาการ  ผูช่้วยศาสตราจารย ์

  ผลงานทางวชิาการ        (เอกสารแนบหมายเลข 2)        

  ภาระงานสอนทีม่ีอยู่แล้ว 
 302101   คณิตศาสตร์ในชีวติประจาํวนั    1(1-0-2) 

 302102  คณิตศาสตร์ทัว่ไป     2(2-0-4) 

302111   แคลคูลสั 1      3(3-0-6) 

302112  แคลคูลสั 2      3(3-0-6) 

302113   แคลคูลสั      3(3-0-6) 

302114  แคลคูลสัสาํหรับวทิยาศาสตร์สุขภาพ   3(3-0-6) 

302116   แคลคูลสัสาํหรับเศรษฐศาสตร์ 2    3(3-0-6) 

 302216   แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร   3(3-0-6) 

 302319  ตวัแปรเชิงซอ้นเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 

 302324  แคลคูลสัขั้นสูง      3(3-0-6) 

302342  ทฤษฎีจาํนวน      3(3-0-6) 

302371  การวเิคราะห์เวกเตอร์     3(3-0-6) 

302434   พีชคณิตเชิงเส้น 2     3(3-0-6) 

 ภาระงานสอนในหลกัสูตรเปิดสอนใหม่ 

327694 สัมมนา 1                   1(0-2-1) 

   327695 สัมมนา 2                   1(0-2-1) 

   327698  การคน้ควา้อิสระ     4(0-0-12) 

 327699  วทิยานิพนธ์      12(0-0-36) 
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4.  องค์ประกอบเกีย่วกบัประสบการณ์ภาคสนาม  

ไม่มี 

 

5.  ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวจัิย  

มีการใหค้าํแนะนาํรูปแบบในการเขียนวทิยานิพนธ์ 

 1  มีเกณฑก์ารสอบและระเบียบการสอบ 

 2  มีคณะกรรมการในการสอบ ซ่ึงเป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั 

 3  มีการประเมินผลตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิต 

    ศึกษา พ.ศ. 2552 

5.1  คําอธิบายโดยย่อ 

การทาํวจิยัวทิยานิพนธ์แผน ก แบบ ก. 2ในสาขาวชิาคณิตศาสตร์ศึกษา ผูว้จิยัได้

ทาํการศึกษาคน้ควา้เพื่อเขา้ใจกระบวนการทาํวจิยัและทาํการวจิยัพื่อพฒันาทางดา้นคณิตศาสตร์

ศึกษา  ส่วนการคน้ควา้วจิยัอิสระทางคณิตศาสตร์ แผน ข. ผูว้จิยัไดท้าํการทดลองคน้ควา้เพื่อเขา้ใจ

กระบวนการทาํวิจยัท่ีแทจ้ริงและสามารถนาํไปประยกุตใ์ช ้  

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

                 มีความสามารถในการปฏิบติั และมีทกัษะในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 1.  การส่ือสารและการสืบคน้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.  การวางแผน  การคิดวเิคราะห์ และการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการแกไ้ขปัญหา 
 3.  การใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรม เป็นตน้ 

4.  การเขียนรายงานและการนาํเสนอ 

 5.3  ช่วงเวลา 

ภาคตน้และภาคปลายของปีการศึกษาท่ี  2 

 5.4  จํานวนหน่วยกติ 

วทิยานิพนธ์จาํนวน  12 หน่วยกิต  

งานนิพนธ์จาํนวน   6 หน่วยกิต 

5.5  การเตรียมการ 

มีการกําหนดอาจารย์ควบคุมวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์และชั่วโมงการให้

คาํปรึกษา จดัทาํบันทึกการให้คาํปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับงานวิจัยทางเว็บไซต์ และ

ปรับปรุงใหท้นัสมยัเสมอ อีกทั้งมีตวัอยา่งงานวจิยัใหศึ้กษา 
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5.6  กระบวนการประเมินผล  

ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาํงานวิจัยภายใต้การให้คาํปรึกษาจาก

อาจารยค์วบคุมวิทยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ และประเมินผลจากรายงานท่ีไดก้าํหนดรูปแบบการ

นาํเสนอตามระยะเวลา โดยมีคณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์หรืองานนิพนธ์ตามท่ีมหาวิทยาลยัและ 

สกอ. กาํหนด และนาํเสนอผลงานวจิยัตามขอ้บงัคบัของ สกอ. 

 

หมวดที ่ 4.  ผลการเรียนรู้  และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนิสิต 

คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกจิกรรมของนิสิต 

- ดา้นทกัษะดา้นวิจยั และการเรียนรู้ดว้ย 

   ตนเอง 

-   มีกิจกรรมนําเสนอ และอภิปรายผลงานวิจัยท่ีเป็น

ตวัอย่างท่ีดีมีระเบียบวิธีวิจยัท่ีถูกต้อง เน้นการเรียน

แบบแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง 

-  มีการทาํวิทยานิพนธ์ เพื่อเป็นการฝึกเทคนิคและ

กระบวนการวจิยัท่ีนาํไปใชจ้ริง 

- ดา้นภาวะผูน้าํ และความรับผดิชอบ -   มีกิจกรรมกลุ่มในชั้นเรียน ในการสัมมนา  ท่ีส่งเสริม

ให้นิสิตมีภาวะผูน้าํทางความคิดกลา้แสดงออก และมี

ความรับผดิชอบต่อผลงานท่ีนาํเสนอ 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 2.1  การพฒันาคุณธรรมและจริยธรรม 

2.1.1  ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม 

1. นาํความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยา่งถูกตอ้ง     

โดยคาํนึงถึงคุณธรรม และจริยธรรม 

2.  มีคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาการ (เช่น ไม่นาํผลงานของผูอ่ื้นมา

เป็นของตนเอง หรือไม่นาํผลงานของผูอ่ื้นมาใชโ้ดยไม่มีการอา้งอิง ตลอดจนไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง

จากผลการวจิยั 
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3.  เป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นคุณธรรม จริยธรรม  

2.1.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

หลกัสูตรกาํหนดให้มีการสอดแทรก นาํประเด็นปัญหาของสังคมมาอภิปรายใน

วชิาท่ีเก่ียวขอ้ง การแนะนาํการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งตามหลกัคุณธรรม และจรรยาบรรณ เช่น การอา้งอิง

ผลงานวิชาการให้ถูกตอ้งและครบถว้น และนาํเสนอขอ้มูลผลงานวิจยัให้ถูกตอ้งตรงไปตรงมา ใน

ระหวา่งการสอนหรืองานท่ีกาํหนดใหท้าํ ตลอดจนระหวา่งการใหส้ัมมนาและ วิทยานิพนธ์  และยก

ประเด็นตวัอยา่งปัญหาของสังคมท่ีวงการวทิยาศาสตร์ควรมีส่วนเขา้แกไ้ข 

2.1.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม จริยธรรม 

1.  มีการประเมินการใชห้ลกัคุณธรรม จริยธรรมในการแกไ้ขปัญหาท่ี 

นาํเสนอ 

2.  มีการประเมินในวชิาสมัมนาและวชิาอ่ืนๆ ในเร่ือง การอา้งอิงท่ีถูกตอ้ง 

และขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง   

3.  ตรวจสอบการทาํวิทยานิพนธ์ของนิสิตอย่างใกลชิ้ด และควบคุมให้

เป็นไปตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในการทาํวจิยั 

2.2  ความรู้   

2.2.1  ผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

1.  มีความรู้ความเขา้ใจในหลกัการทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ศึกษา ตลอดจน

มีทกัษะปฏิบติั 

2.  มีความสามารถในการวจิยั และการปฏิบติัทางคณิตศาสตร์ 

3.  เขา้ใจและตระหนกัในกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพทางคณิตศาสตร์ 

2.2.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

เน้นการสอนท่ีผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากงานท่ีมอบหมาย  เชิญ

วิทยากรพิเศษมาให้ความรู้ ในวิชาต่างๆและวิชาสัมมนา จดัการเรียนแบบอภิปรายกลุ่มถึงหลกัการ

และทฤษฎีต่างๆ  เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีถ่องแท ้

2.2.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นความรู้ 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิจากการเรียน และปฏิบติัของนิสิต ในวธีิต่างๆ ดงัน้ี 

1.  สอบกลางภาคและปลายภาค 

2.  รายงานการศึกษา 

3.  การนาํเสนองานหนา้ชั้นเรียน 

4.  การอภิปรายกลุ่มและสัมมนา 
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5.  การนาํเสนอเคา้โครงวทิยานิพนธ์ (แผน ก.)  

6.  การสอบประมวลความรู้ (แผน ข.) 

2.3  ทกัษะทางปัญญา  

2.3.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 

1.  มีความคิดริเร่ิมในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ศึกษา เพื่อจดัการ

สถานการณ์หรือประเด็นปัญหาใหม่ทางวชิาการและวชิาชีพ 

2.  สามารถใชค้วามรู้และผลงานวิจยั เพื่อพฒันาความคิดใหม่ และบูรณา

การความรู้อยา่งสร้างสรรค ์ 

3.  สามารถวางแผนและดาํเนินการวจิยัทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง  

2.3.2  กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 

เนน้การสอนท่ีมีการนาํเสนอและอภิปรายผลงานวิจยัใหม่อยา่งกวา้งขวาง ให้นิสิต

จดัทาํหวัเร่ือง ภาคนิพนธ์หรือวทิยานิพนธ์ดว้ยตนเองโดยคาํแนะนาํจากอาจารยท่ี์ปรึกษา 

2.3.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะทางปัญญา 

1.  ตามลาํดบัขั้นตอนในหลกัการวิจยัการสอบวดัความสามารถในการคิด

แกไ้ขปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

2.  อภิปรายหนา้ชั้นเรียนหรือรายงานจากกรณีศึกษา 

3.  การสอบปากเปล่าภาคนิพนธ์หรือวทิยานิพนธ์ 

2.4  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

2.4.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคลและความ 

รับผดิชอบ 

1.  สามารถแกไ้ขปัญหาท่ีมีความซบัซอ้นทางวชิาการไดด้ว้ยตนเอง 

2.  สามารถรับผิดชอบการดาํเนินงาน การประเมิน และปรับปรุงตนเอง

ใหมี้ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานได ้

3.  สามารถเป็นผูน้าํ และให้ความร่วมมือในการจดัการขอ้โตแ้ยง้และ

ปัญหาต่างๆ เพื่อเพิ่มพนูประสิทธิภาพการทาํงานขององคก์ร 

2.4.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างตวั

บุคคลและความรับผิดชอบจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รียน 

และผูเ้รียนกบัผูเ้รียน ฝึกร่วมกนัคิดในการแกปั้ญหา และแบ่งความรับผิดชอบในการทาํงานร่วมกนั 

รวมทั้งฝึกเป็นผูน้าํในการอภิปรายในแต่ละหวัขอ้  และมีระเบียบปฏิบติัในการใชเ้คร่ืองมือร่วมกนั   
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2.4.3  กลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งตวับุคคล

และความรับผิดชอบประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในกิจกรรมต่างๆท่ีทาํ

ร่วมกนั รวมทั้งการปฏิบติัตามระเบียบการใชเ้คร่ืองมืออยา่งถูกตอ้ง 

2.5  ทกัษะในการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.  สามารถคดักรองขอ้มูลทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อการวิเคราะห์

ขอ้มูลและสรุปไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

2.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนาํเสนอผลงานวิชาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

2.5.2  กลยุทธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข 

การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและให้มีการนาํเสนอผลงานวิจยัในวิชาต่างๆ และ

สัมมนาท่ีมีการวิเคราะห์ในเชิงตวัเลข และส่งเสริมให้นิสิตนาํเสนอผลงานวิจยัต่อสาธารณชน ท่ี

ประชุมวชิาการ และวารสารวชิาการ 

2.5.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ดา้นทกัษะในการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การ

ส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.  ประเมินจากงานท่ีนาํเสนอ (ท่ีมีการใชค้ณิตศาสตร์และสถิติในการ

วเิคราะห์ขอ้มูล) 

2.  ประเมินจากกิจกรรมต่าง ๆ (ท่ีมีการนาํเสนอโดยใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศ) 

 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

(เอกสารแนบหมายเลข 3) 
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หมวดที ่ 5.  หลกัเกณฑ์ในการประเมนิผลนิสิต 

 

1.  กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน 

เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนนมีทั้งระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้นและแบบไม่

แสดงค่าระดบัขั้น 

ระบบการใหค้ะแนนแบบแสดงค่าระดบัขั้น  ดงัต่อไปน้ี 

ระดบั  A ค่าระดบั  4.0 

 ระดบั  B+ ค่าระดบั  3.5 

 ระดบั  B ค่าระดบั  3.0 

 ระดบั  C+ ค่าระดบั  2.5 

 ระดบั  C ค่าระดบั  2.0 

 ระดบั  D+ ค่าระดบั  1.5 

 ระดบั  D ค่าระดบั  1.0 

 ระดบั  F ค่าระดบั  0.0 

ระบบการใหค้ะแนนแบบไม่แสดงค่าระดบัขั้น แสดงดว้ยสัญลกัษณ์และความหมายต่อไปน้ี   

S   ผา่นตามเกณฑ ์(Satisfactory) 

I   การประเมินผลยงัไม่สมบูรณ์ (Incomplete) 

U  ไม่ผา่นตามเกณฑ ์(Unsatisfactory) 

W  งดเรียนโดยไดรั้บอนุมติั (Withdrawn) 

au  ลงทะเบียนรายวชิาเป็นพิเศษโดยไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

2.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรประเมินขอ้สอบของแต่ละรายวิชาวา่สอดคลอ้งกบัความ

รับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้หรือไม่ 

 2.2  การประเมินผลของแต่ละรายวิชาตอ้งผา่นท่ีประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการท่ี

ภาควชิาแต่งตั้งก่อนประกาศผลระดบัขั้นใหนิ้สิตทราบ 

 2.3  พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝึกงานในรายวิชาฝึกงานร่วมกบัทางสถาน

ประกอบการวา่นิสิตปฏิบติังานไดต้ามมาตรฐานหรือไม่ 

 2.4  ตรวจสอบจากรายงานรายวชิา 

 2.5  พิจารณาจากการศึกษาต่อในมหาวทิยาลยั 

 2.6  พิจารณาจากภาวการณ์ไดง้านทาํของบณัฑิต 
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3.  เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 โดยมีหลกัเกณฑก์ารสาํเร็จการศึกษาใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพา ดงัน้ี 

 3.1  ปริญญามหาบณัฑิต สําหรับนิสิตเรียนหลกัสูตร แผน ก นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญา

มหาบณัฑิตตอ้งสอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร และไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่นอ้ย

กว่า 3  .00  และผลงานวิทยานิพนธ์ ตอ้งได้รับการตีพิมพ ์หรืออย่างน้อยตอ้งดาํเนินการให้ผลงาน 

หรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพว์ิชาการท่ีมีมาตรฐานท่ี

มหาวิทยาลยักาํหนดและมีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่กรอง (Peer  Review)  ก่อนการตีพิมพห์รือ

เสนอต่อท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) ในลกัษณะท่ีเป็นฉบบัเต็ม (Full 

paper) 

 3.2  ปริญญามหาบณัฑิต สําหรับนิสิตเรียนหลกัสูตร แผน ข นิสิตผูมี้สิทธ์ิไดรั้บปริญญา

มหาบณัฑิตตอ้งสอบไดจ้าํนวนหน่วยกิตครบตามหลกัสูตร และไดค้่าระดบัขั้นเฉล่ียสะสมไม่นอ้ย

กวา่ 3 .00 และผา่นการสอบประมวลความรู้ ผา่นการสอบวดัคุณสมบติั 

 รายละเอียดของขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยับูรพา วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ดูจาก

เอกสารแนบหมายเลข  6 

 

หมวดที ่ 6.  การพฒันาคณาจารย์ 

 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่ 

 1.1  มีการปฐมนิเทศอาจารยใ์หม่เพื่อให้เขา้ใจในนโยบายและพนัธกิจของมหาวทิยาลยัและ

คณะ   

1.2  มีการแนะนาํให้เขา้ใจวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตรตามแนวคิดของกรอบ

มาตรฐานคุณวฒิุ  โดยจดัให้มีอาจารยพ์ี่เล้ียงสําหรับอาจารยบ์รรจุใหม่ และมีการจดัหลกัสูตรอบรม

ดา้นการสอน การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ใหแ้ก่อาจารย ์

 1.3  เสริมสร้างความเขา้ใจในการบริหารวชิาการ  การประกนัคุณภาพการศึกษา ท่ีคณะตอ้ง

ดาํเนินการ  กฎระเบียบการศึกษาต่าง ๆ 

 1.4  มีการแนะนาํอาจารยพ์ิเศษให้เขา้ใจเก่ียวกบัวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรตลอดจน

รายวชิาท่ีจะสอน พร้อมทั้งมอบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งใหก้บัอาจารยพ์ิเศษ 

2.  การพฒันาทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

การดาํเนินการเพื่อช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันาเชิงวชิาชีพ  ดงัน้ี 

 2.1  การพฒันาความรู้และทกัษะการจัดการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 
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     (1)  มหาวิทยาลยั/คณะ  มีหลกัสูตรอบรมสําหรับอาจารยใ์หม่  เก่ียวกบัการสอนทัว่ไป 

และการวดัและประเมินผล  
     (2)  อาจารยอ์ยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของจาํนวนอาจารยท์ั้งหมดตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตร

เก่ียวกบัการสอนแบบต่างๆ การสร้างแบบทดสอบต่างๆตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีอิง

พฒันาการของผูเ้รียน  การใชค้อมพิวเตอร์ในการจดัการเรียนการสอน และการใชแ้ละผลิตส่ือการ

สอน 

     (3)  สนบัสนุนใหมี้การทาํวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

 2.2  การพฒันาทางวชิาการและวชิาชีพด้านอืน่ๆ 

     (1)  สนบัสนุนใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วมการอบรมหรือประชุมสัมมนาวชิาการ 

     (2)  ส่งเสริมให้อาจารยท์าํวิจยัทั้งการวจิยัในสาขาวิชาชีพ และการวิจยัเพื่อพฒันาการ

เรียนการสอน     

    (3)  สนบัสนุนใหอ้าจารยจ์ดัทาํผลงานทางวชิาการ เพื่อใหมี้ตาํแหน่งทางวชิาการสูงข้ึน 

 

หมวดที ่ 7.  การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

1.  การบริหารหลกัสูตร 

หวัหนา้ภาควชิา  และอาจารยจ์าํนวน 5 คนเป็นผูรั้บผดิชอบในการบริหารหลกัสูตร   

โดยวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะ  ติดตามและรวบรวมขอ้มูล สําหรับ

ใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ือง   ทั้งน้ีโดยมีคณบดีเป็นผูก้าํกบัดูแลและคอยให้

คาํแนะนาํ  ตลอดจนกาํหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบติั  

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ 

รายไดข้องหลกัสูตรไดจ้ากเงินอุดหนุนของรัฐ  เงินรายไดข้องมหาวทิยาลยัซ่ึงไดจ้าก

ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนิสิต  การบริการวชิาการ และอ่ืน ๆ  โดยนาํมาจดัสรรตามความจาํเป็น  

เพื่อใหห้ลกัสูตรสามารถดาํเนินงานไดต้ามวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

             หลกัสูตร/คณะมีความพร้อมทั้งดา้นอาคารสถานท่ี และครุภณัฑ ์ อยา่งเพียงพอ  รวมทั้งมี

ความพร้อมดา้นหนงัสือ  ตาํรา  และการสืบคน้ผา่นฐานขอ้มลูโดยมีสาํนกัหอสมุดกลางท่ีมีหนงัสือ

ดา้นบริหารจดัการ และฐานขอ้มูลท่ีจะใหสื้บคน้ 
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2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

ประสานงานกบัสาํนกัหอสมุดกลางในการจดัซ้ือหนงัสือ และตาํราท่ีเก่ียวขอ้ง เพือ่

บริการให้อาจารยแ์ละนิสิตไดค้น้ควา้ และใชป้ระกอบการเรียนการสอน โดยอาจารยส์ามารถเสนอ

รายช่ือหนงัสือตลอดจนส่ืออ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นท่ีจะใชใ้นการเรียนการสอนตามหลกัสูตร นอกจากน้ี

อาจารยพ์ิเศษท่ีเชิญมาสอนบางรายวชิาและบางหวัขอ้ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายช่ือหนงัสือ 

เพื่อใหส้าํนกัหอสมุดกลางจดัซ้ือหนงัสือดว้ย 

ในส่วนของอุปกรณ์ ครุภณัฑ์ และส่ิงก่อสร้างต่างๆ คณะมีการประชุมวางแผนการ

จดัซ้ือครุภณัฑ ์ และจดัสร้างส่ิงก่อสร้างต่างๆ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของแต่ละหลกัสูตรอยา่ง

เหมาะสม  

2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

มีการประเมินความเพียงพอของอุปกรณ์  ครุภณัฑ ์ หนงัสือและเอกสารประกอบ 

การเรียน โดยให้นิสิตและอาจารยผ์ูส้อนเป็นผูต้อบแบบสอบถาม 

3.  การบริหารคณาจารย์ 

3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

การรับสมคัรอาจารยใ์หม่เป็นไปตามระเบียบของมหาวทิยาลยั  โดยภาควชิาเป็น 

ผูก้าํหนดคุณวุฒิและคุณสมบติัท่ีตอ้งการ  

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งประชุมร่วมกนัในการ

วางแผนจดัการเรียนการสอน ประเมินผลและใหค้วามเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  

เก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อเตรียมไวส้าํหรับการปรับปรุงหลกัสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางท่ีจะ

ทาํใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลกัสูตร เพื่อใหบ้ณัฑิตมีผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ยตามท่ีมาตรฐานคุณวุฒิ

ของสาขา 

3.3  การแต่งตั้งอาจารย์พเิศษ 

ในบางรายวชิาอาจจะเชิญผูท้รงคุณวฒิุ/อาจารยพ์ิเศษจากภายนอกมาสอนร่วมในหลกัสูตร 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การกาํหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

     มีการกาํหนดคุณสมบติับุคลากรสนบัสนุนให้ตรงกบัภาระหน้าท่ีท่ีตอ้งรับผิดชอบ  และ

ผา่นการคดัเลือกอยา่งเหมาะสม 

4.2  การเพิม่ทกัษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน (เช่น การฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝึก

การทาํวิจัยร่วมกับอาจารย์ เป็นต้น) 
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                - สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดเ้ขา้รับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังานในหนา้ท่ี 

     - สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้การทาํงานกบับุคลากรในหน่วยงานอ่ืน 

     - สนบัสนุนให้บุคลากรไดร่้วมงานกบัอาจารย ์ทั้งดา้นการเรียนการสอน  การบริการ

วชิาการ  และการวจิยั 

5.  การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานิสิต 

5.1  การให้คําปรึกษาด้านวชิาการ และอืน่ๆ แก่นิสิต 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทางปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสิตทุกคน โดยนิสิตท่ีมี

ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการได ้ โดยอาจารยข์องคณะทุกคน

จะตอ้งทาํหนา้ท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาทางวชิาการใหแ้ก่นิสิต และทุกคนตอ้งกาํหนดชัว่โมงวา่ง (Office 

Hours)  เพื่อให้นิสิตเขา้ปรึกษาได ้

5.2  การอุทธรณ์ของนิสิต 

เป็นไปตามกฏระเบียบของมหาวทิยาลยั 

6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

-  จดัให้มีการสํารวจความตอ้งการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต

ก่อนการปรับปรุงหลกัสูตร เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรต่อไป 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

 ตวับ่งช้ีผลการดาํเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อการประกนัคุณภาพหลกัสูตรและ

การเรียนการสอน และเกณฑก์ารประเมินประจาํปี 

 

ตวับ่งช้ีและเป้าหมาย ปีการศึกษา 

ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1.  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน

ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

ดาํเนินงานหลกัสูตร 

X X X X X 

2.  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ี

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวชิา (ถา้มี) 

X X X X X 

3.  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
X X X X X 
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มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค

การศึกษาใหค้รบทุกรายวชิา 

4.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา และ

รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงั

ส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบทุกรายวชิา 

X X X X X 

5.  จดัทาํรายงานผลการดาํเนินการของหลกัสูตร ตาม

แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วนั หลงัส้ินสุดปีการศึกษา 
X X X X X 

6 .   มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนัก ศึกษาตาม

มาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ีกาํหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 

(ถา้มี) อยา่งนอ้ยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่

ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7.  มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กล

ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล

การประเมินการดาํเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแลว้ 

 X X X X 

8.  อาจารยใ์หม่ (ถา้มี) ทุกคน ไดรั้บการปฐมนิเทศหรือ

คาํแนะนาํดา้นการจดัการเรียนการสอน 
X X X X X 

9.  อาจารยป์ระจาํทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ 

และ/หรือวชิาชีพ อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
X X X X X 

10.  จาํนวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) 

ไดรั้บการพฒันาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11.  ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสุดทา้ย/บณัฑิต

ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลกัสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

 X X X X 

12.  ระดบัความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิต

ใหม่ เฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 
  X X X 

รวมตวับ่งช้ี (ขอ้) ในแต่ละปี 9 11 12 12 12 

ตวับ่งช้ีบงัคบั (ขอ้ท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
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ตวับ่งช้ีตอ้งผา่นรวม (ขอ้) 8 8 8 9 10 

เกณฑ์ประเมิน :  หลกัสูตรไดม้าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ตอ้งผ่านเกณฑ์ประเมินดงัน้ี 

ตวับ่งช้ีบงัคบั (ตวับ่งช้ีท่ี 1-5) มีผลดาํเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจาํนวนตวับ่งช้ีท่ีมี 

ผลดาํเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 80% ของตวับ่งช้ีรวม โดยพิจารณาจากจาํนวนตวับ่งช้ี

บงัคบัและตวับ่งช้ีรวมในแต่ละปี 

 

หมวดที ่ 8.  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  1.1.1  ประเมินจากผลการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมการแสดงออก   

การอภิปรายโตต้อบ  การตอบคาํถาม  การทาํกิจกรรมในชั้นเรียน  และผลการสอบ 

1.1.2  มีการประชุมร่วมกนัของอาจารยใ์นภาควิชา  เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  

และใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบักระบวนการประเมินและกลยทุธ์การสอน 

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

มีการประเมินการสอนของอาจารยผ์ูส้อนทุกปลายภาคการศึกษาโดยสํานกัทะเบียน

และประเมินผล 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

2.1  ประเมินจากนิสิตและศิษย์เก่า 

        2.1.1  การประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนิสิตก่อนจบการศึกษาในรูปของ

แบบสอบถาม 

          2.1.2  สําหรับศิษยเ์ก่าจะประเมินโดยใชแ้บบสอบถามหรืออาจจะจดัประชุมศิษยเ์ก่า

ตามโอกาสท่ีเหมาะสม 

 2.2  ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิหรือทีป่รึกษา 

ดาํเนินการโดยเชิญผูท้รงคุณวุฒิมาให้ความเห็นหรือจากขอ้มูลในรายงานผลการ

ดาํเนินงานหลกัสูตรหรือจากรายงานของการประเมินผลการประกนัคุณภาพภายใน 

2.3  ประเมินจากนายจ้างหรือสถานประกอบการ และ/หรือผู้เกีย่วข้องอืน่ๆ 

 2.3.1  ดาํเนินการโดยส่งแบบสอบถามไปยงัผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 2.3.2  มีการประชุมทบทวนหลกัสูตร โดยเชิญ ผูท้รงคุณวฒิุ  ผูใ้ชง้านนิสิต  บณัฑิตใหม่   
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3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอยีดหลกัสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ตามดชันีบ่งช้ีผลการดาํเนินงานในขอ้  7  หมวด  7 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1  อาจารย์ประจาํวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในรายวิชาท่ี

รับผดิชอบในระหวา่งภาคการศึกษา โดยปรับปรุงทนัทีจากขอ้มูลท่ีไดรั้บ 

4.2  หลกัสูตรดาํเนินการปรับปรุงหลกัสูตรทุก  5  ปี ทั้งน้ีเพื่อให้หลกัสูตรมีความทนัสมยั

และสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ช้บณัฑิต โดยพิจารณาจากสรุปผลการดาํเนินงานของ

หลกัสูตร รวมทั้งความเห็นของผูท้รงคุณวฒิุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

เอกสารแนบ 

 

หมายเลข  1 คาํอธิบายรายวชิา 

หมายเลข  2 ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตรและอาจารย์พเิศษ 

หมายเลข  3 แผนทีแ่สดงการกระจายความรับผดิชอบผลการเรียนรู้สู่รายวชิา 

 (Curriculum Mapping) 

หมายเลข  4 คาํส่ังแต่งตั้งกรรมการพฒันาหลกัสูตร 

หมายเลข  5 ตารางเปรียบเทยีบ (กรณหีลกัสูตรปรับปรุง) 

หมายเลข  6 ข้อบังคบัมหาวทิยาลยับูรพาว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   

 พ.ศ.  2552 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38 

เอกสารหมายเลข  1 

คาํอธิบายรายวชิา 

 

1.  แผน ก. แบบ ก.2 

ก.  หมวดวชิาแกน    จาํนวน  6  หน่วยกิต  

301512  นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            2(1-2-3) 

              Innovation in Learning and Teaching Science  and Mathematics  

แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรม ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา  นวตักรรมและส่ือการเรียน

ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระบบการเรยนการสอนและการส่ือสาร  การวางแผนอยา่งมี

ระบบในการใชแ้ละผลิตส่ือการเรียนการสอน  การใชค้อมพิวเตอร์ออกแบบสารและผลิตส่ือการ

เรียนการสอน  การออกแบบส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดีย  การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดีย และ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ฝึกปฏิบติัผลิตและประเมินส่ือการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์            

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  สถิติสาํหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา              2(1-2-3) 

     Statistics for Science Education and Mathematics Education 

แนวคิดเก่ียวกบัสถิติ  สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั

ค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม  การวเิคราะห์ความแปรปรวน สถิติไม่ใชพ้ารามิเตอร์  

การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงเดียว  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติสาํหรับ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

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  ระเบียบวธีิวจิยัสาํหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา       2(2-0-4) 

             Research Methodology for Science Education and Mathematics Education 

แนวคิดพื้นฐานในการวจิยั ระเบียบวธีิและกระบวนการทาํวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

ปัญหาการวจิยั  การออกแบบการวจิยั  เทคนิคการชกัตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล  การเลือกใชส้ถิติในการวจิยั  การเขียนโครงร่างการวจิยั  

รายงานการวิจยั  การวจิยัในชั้นเรียนและฝึกปฏิบติัการทาํวจิยัในชั้นเรียน  การทาํวิจยัในสาขาวชิา

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. หมวดวชิาเฉพาะสาขา    จาํนวน  20  หน่วยกิต 

     1.  วชิาบงัคบั     จาํนวน  14  หน่วยกิต 

327506  คณิตศาสตร์ศึกษา                 3(3–0–6) 

    Mathematics Education 

ปรัชญาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   ศึกษาเชิงวเิคราะห์หลกัสูตรและตาํราวชิา

คณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในประเด็นความเหมาะสมของเน้ือหา   ความ

เหมาะสมของการจดัลาํดบัเน้ือหา   มโนคติและทกัษะท่ีเป็นจุดประสงค ์หลกัท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียน

เรียนรู้  โดยศึกษาเปรียบเทียบกบัหลกัสูตรและตาํราของต่างประเทศ   ฝึกการออกแบบหลกัสูตร   

และการฝึกการเขียนตาํราใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

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  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 1        3(3–0–6) 

  Mathematics for Teachers I 

เน้ือหาเชิงลึกในหวัขอ้เซต   จาํนวนจริง    ตรรกศาสตร์   ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั 

เรขาคณิตวเิคราะห์และภาคตดักรวย  ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียลฟังกช์นัลอกาลิทึม  ฟังกช์นั

ตรีโกณมิติ จดัทาํเอกสารประกอบการสอนในหวัขอ้ต่าง ๆ ขา้งตน้อยา่งนอ้ยสามหวัขอ้ 

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  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 2      3(3–0–6) 

   Mathematics for Teachers II 

เน้ือหาเชิงลึกในหวัขอ้กราฟ   เมตริกซ์   เวกเตอร์   กาํหนดการเชิงเส้น   จาํนวน 

เชิงซอ้นการเรียงสับเปล่ียนและการจดัหมู่  ความน่าจะเป็น  แคลคูลสั  ดชันีราคา  จดัทาํเอกสาร

ประกอบการสอนในหวัขอ้ต่าง ๆ ขา้งตน้อยา่งนอ้ยสามหวัขอ้ 

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  การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาํหรับครู    3(3–0–6) 

Mathematical Analysis for Teachers 

ระบบจาํนวน (โดยศึกษาเชิงโครงสร้าง)   สมบติัการบริบูรณ์   ซูพริมมัและอินฟิมมั   ลาํดบั

ของจาํนวนจริง   ทอพอโลยีบนเส้นจาํนวน   ฟังกช์นั   ลิมิต   อนุพนัธ์   ปริพนัธ์แบบรีมานน์และ

ปริพนัธ์แบบสเตเจท ์   วชิาน้ีเนน้การพิสูจน์ 

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  

 

 

 



 41 

327694  สัมมนา 1        1(0–2–1) 

 Seminar I 

สัมมนาในหวัขอ้ทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษา 

Seminar on topics in mathematics or mathematics education 

 

327695  สัมมนา 2                        1(0–2–1) 

     Seminar II 

สัมมนาในหวัขอ้ทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษา 

Seminar on topics in mathematics or mathematics education 

 

      2.  วชิาเลือก   จาํนวนไม่นอ้ยกวา่   6  หน่วยกิต 

327511  แคลคูลสัขั้นสูง                       3(3–0–6) 

 Advanced Calculus 

  ฟังกช์นัของตวัแปรหลายตวั   ลิมิตและความต่อเน่ือง   อนุพนัธ์   สูตรของเทยเ์ลอร์และ

อนุกรมของเทยเ์ลอร์   ฟังกช์นัค่าเวกเตอร์ของตวัแปรหลายตวั   กฎของตวักลาง การแปลงเชิงเส้น   

ทฤษฎีบทฟังกช์นัผกผนั   ทฤษฎีบทฟังกช์นัโดยปริยาย   วชิาน้ีสอนเนน้การพิสูจน์   

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  แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร    3(3–0–6) 

     Calculus of Functions of  Several Variables 

เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ   ฟังกช์นัหลายตวัแปร   ลิมิตและอนุพนัธ์ยอ่ย   อนุพนัธ์ทิศทาง 

ค่าเชิงอนุพนัธ์   ค่าตํ่าสุดและค่าสูงสุด   ฟังกช์นัค่าเวกเตอร์   อินทิกรัลหลายชั้น   พิกดัทรงกระบอก

และพิกดัทรงกลม   การแปลงพิกดั   และการประยกุต ์

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  พีชคณิตเชิงเส้นและการประยกุต ์                     3(3–0–6) 

         Linear Algebra and Applications 

ทฤษฎีเมทริกซ์  ระบบสมการเชิงเส้น  ปริภูมิเวกเตอร์  และทฤษฎีบทท่ีเก่ียวขอ้ง  ผลคูณ

ภายในทฤษฎีบทภาพฉาย และการประยกุตค์่าตํ่าสุด   ค่าเจาะจง   การประยกุตใ์นเร่ืองค่าเจาะจง 

และการประยกุตใ์นเร่ืองอ่ืน 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  เทคนิคการคาํนวณในคณิตศาสตร์ 1                     3(2–3–4) 

            Techniques in Mathematical Computing I 

ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขและอลักอลิทึมพื้นฐานสาํหรับการคาํนวณเบ้ืองตน้   การคาํนวณค่า

ฟังกช์นัฟังกช์นัพหุนาม   การคาํนวณอนุกรม   การแกส้มการไม่เชิงเส้นตวัแปรตวัเดียว   ระบบ

สมการเชิงเส้น การคาํนวณเมตริกซ์   การแกส้มการไม่เชิงเส้นตวัแปรหลายตวั   การประมาณค่า   

การคาํนวณค่าสถิติ  โดยใชซ้อฟทแ์วร์คาํนวณ   และเขียนโปแกรมคาํนวณ 

Basic numerical methods and algorithms for computing, Calculation of functions and 

series, equations of one unknown, systems of linear equations, matrix calculation, system of non-

linear equations of several unknowns, approximations, Statistical computing,  By using softwares 

and writing program  

 

327565  เทคนิคการคาํนวณในคณิตศาสตร์ 2    3(2–3–4) 

   Techniques in Mathematical Computing II 

 บุรพวชิา   :   327564 

Prerequisite:  327564 

การประมาณค่าแบบต่าง ๆ   การหาอนุพนัธ์และอินทิกรัลจาํกดัเขต    สมการเชิงอนุพนัธ์  

ปัญหาค่าเร่ิมตน้และปัญหาค่าขอบ   ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์  และเร่ืองอ่ืนในความสนใจของนิสิต  

เช่น  ปัญหาค่าเจาะจง  การจาํลองสถานการณ์  วธีิซิมเพล็กซ์   โดยการเขียนโปรแกรมคาํนวณ 

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  การวจิยัดาํเนินงาน         3(3–0–6) 

 Operations Research           

ธรรมชาติของวชิาการวจิยัดาํเนินการ   กาํหนดการเชิงคณิตศาสตร์  รวมทั้งกาํหนดการเชิง

เส้นและท่ีไม่เป็นเชิงเส้น   วธีิซิมเพลกซ์มาตรฐาน   ปัญหาการจดัสรรและการขนส่ง  การวเิคราะห์

ข่ายงานกาํหนดการพลวตั   ทฤษฎีแถวคอย   ตวัแบบสินคา้คงคลงั   การใชซ้อฟทแ์วร์สาํเร็จรูป

แกปั้ญหาการวจิยัดาํเนินการ 

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  เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์เฉพาะเร่ือง                    3(3–0–6) 

   Techniques for teaching Spectial Topics  in  Mathematics  

เน้ือหาเปล่ียนแปลงตามความจาํเป็น  ข้ึนอยูก่บัความเช่ียวชาญของผูส้อนท่ีมีความสามารถ

พิเศษ     

          The details of the subject depend on a specialization of the instructors  

 

327624  พีชคณิตและเรขาคณิตสาํหรับครู                     3(3–0–6) 

             Algebra and Geometry for Teachers  

หลกัพีชคณิต   พหุนามและทฤษฎีบทหลกัมูลของพีชคณิต   เอกลกัษณ์   สมการและ

อสมการเรขาคณิตระบบยคูลิด   

Fundamental concepts of algebra, polynomial and the fundamental theorem of algebra, 

identities, equations and inequalities, Euclidean geometry  

 

327651  คณิตศาสตร์เชิงการจดั                       3(3-0-6) 

  Combinatorics 

 การเรียงสับเปล่ียนและการจดัหมู่  หลกัการนบั  ปัญหาการแจกจ่าย  หลกัการเพิ่มเขา้-ตดั

ออก  การผกผนั  สัมประสิทธ์ิทวนิามและอเนกนาม  ความสัมพนัธ์เวยีนเกิดและโจทยปั์ญหา  

หลกัการรังนก  โจทยปั์ญหาระดบัยาก  การทดลองคณิตศาสตร์เชิงการจดั 
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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  ทฤษฎีจาํนวนสาํหรับคณิตศาสตร์ศึกษา          3(3-0-6) 

 Number  Theory  for Mathematics Education 

สมบติัพื้นฐานของจาํนวนเต็ม  การหารลงตวั  ขั้นตอนวธีิของยคุลิด  

ตวัหารร่วมมาก ตวัคูณร่วมนอ้ย  ฟังกช์นัเลขคณิต  สมภาค  สมการไดโอแฟนไทน์ 

Basic properties of integers, divisibility, Euclidean algorithm, greatest  

common divisor, least common multiple, arithmetic functions, congruences,  Diophantine 

equations  

 

327685  คณิตศาสตร์ประยกุตส์าํหรับครู     3(3–0–6) 

 Applied Mathematics for Teachers 

แนวคิดของคณิตศาสตร์ประยกุต ์  ตวัอยา่งโจทยปั์ญหาท่ีเป็นการประยกุตจ์ากวชิาการ 

ต่าง ๆและการแกปั้ญหา   การสร้างรูปแบบเชิงคณิตศาสตร์   รูปแบบการประยกุตท่ี์น่าสนใจ 

ประกอบดว้ย  กฏลูกโซ่ของมาร์โคฟ   รูปแบบแถวคอย   ทฤษฎีเกม   การประยกุตท์างฟิสิกส์   การ

สร้างรหสัลบัและการถอดรหสั 

 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  หวัขอ้ในคณิตศาสตร์เตม็หน่วย     3(3–0–6) 

 Topics in Discrete Mathematics 

กราฟและการประยกุต ์  พีชคณิตบูลีน   วธีิการนบัและวธีิเชิงจดัหมู่ 

Graph and applications, Boolean Algebra, counting techniques and combinatory  
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321584 ความรู้พื้นฐานอีเลิร์นนิง       2(1-2-3)  

Principle  of  E-Learning 

 นิยาม ขอบเขต รูปแบบ ทิศทางของอีเลิร์นนิง  แนวคิดและทฤษฏีหลกัสาํหรับเรียนการสอน 

อีเลิร์นนิง  โมเดล และองคป์ระกอบในการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง การประเมินผลการเรียน

ในอีเลิร์นนิง ระบบจดัการเรียนรู้ การพฒันารายวชิาอีเลิร์นนิง การบริหารจดัการการเรียนการสอน           

อีเลิร์นนิง กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอีเลิร์นนิง กรณีศึกษาโครงการอีเลิร์นนิง 

 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.  หมวดวทิยานิพนธ์    จาํนวน  12  หน่วยกิต 

327699 วทิยานิพนธ์                                             12(0–0–36) 

Thesis 

เสนอผลงานวิจยัเก่ียวกบัคณิตศาสตร์  โดยเนน้เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน  ภายใตก้าร

แนะนาํของอาจารยผ์ูค้วบคุม และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมวทิยานิพนธ์ 

Present the research concerning mathematics in schools, under the supervision of adviser 

and approval of the committee  

 

2.  แผน ข. 

ก.  หมวดวชิาแกน    จาํนวน  6  หน่วยกิต 

301512  นวตักรรมทางการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์            2(1-2-3) 

              Innovation in Learning and Teaching Science  and Mathematics  

แนวคิดเก่ียวกบันวตักรรม ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา  นวตักรรมและส่ือการเรียน

ทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ระบบการเรยนการสอนและการส่ือสาร  การวางแผนอยา่งมี

ระบบในการใชแ้ละผลิตส่ือการเรียนการสอน  การใชค้อมพิวเตอร์ออกแบบสารและผลิตส่ือการ

เรียนการสอน  การออกแบบส่ือการเรียนการสอนมลัติมีเดีย  การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดีย และ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ฝึกปฏิบติัผลิตและประเมินส่ือการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์  
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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  สถิติสาํหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา              2(1-2-3) 

     Statistics for Science Education and Mathematics Education 

แนวคิดเก่ียวกบัสถิติ  สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบั

ค่าเฉล่ียของประชากรกลุ่มเดียวและสองกลุ่ม  การวเิคราะห์ความแปรปรวน สถิติไม่ใชพ้ารามิเตอร์  

การวเิคราะห์การถดถอยและสหสัมพนัธ์เชิงเดียว  การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติสาํหรับ

วเิคราะห์ขอ้มูล 

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  ระเบียบวธีิวจิยัสาํหรับวทิยาศาสตร์ศึกษาและคณิตศาสตร์ศึกษา       2(2-0-4) 

             Research Methodology for Science Education and Mathematics Education 

แนวคิดพื้นฐานในการวจิยั ระเบียบวธีิและกระบวนการทาํวจิยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

ปัญหาการวิจยั  การออกแบบการวจิยั  เทคนิคการชกัตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  การเก็บ

รวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล  การเลือกใชส้ถิติในการวจิยั  การเขียนโครงร่างการวจิยั  

รายงานการวิจยั  การวจิยัในชั้นเรียนและฝึกปฏิบติัการทาํวจิยัในชั้นเรียน  การทาํวิจยัในสาขาวชิา

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 
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ข. หมวดวชิาเฉพาะสาขา    จาํนวน  26  หน่วยกิต 

     1.  วชิาบงัคบั     จาํนวน  20  หน่วยกิต 

327506  คณิตศาสตร์ศึกษา                 3(3–0–6) 

    Mathematics Education 

ปรัชญาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   ศึกษาเชิงวเิคราะห์หลกัสูตรและตาํราวชิา

คณิตศาสตร์ในระดบัประถมศึกษาและมธัยมศึกษาในประเด็นความเหมาะสมของเน้ือหา   ความ

เหมาะสมของการจดัลาํดบัเน้ือหา   มโนคติและทกัษะท่ีเป็นจุดประสงค ์หลกัท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียน

เรียนรู้  โดยศึกษาเปรียบเทียบกบัหลกัสูตรและตาํราของต่างประเทศ   ฝึกการออกแบบหลกัสูตร   

และการฝึกการเขียนตาํราใหเ้ป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร 

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  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 1        3(3–0–6) 

  Mathematics for Teachers I 

เน้ือหาเชิงลึกในหวัขอ้เซต   จาํนวนจริง    ตรรกศาสตร์   ความสัมพนัธ์และฟังกช์นั 

เรขาคณิตวเิคราะห์และภาคตดักรวย  ฟังกช์นัเอกซ์โพเนนเชียลฟังกช์นัลอกาลิทึม  ฟังกช์นั

ตรีโกณมิติ จดัทาํเอกสารประกอบการสอนในหวัขอ้ต่าง ๆ ขา้งตน้อยา่งนอ้ยสามหวัขอ้ 

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  คณิตศาสตร์สาํหรับครู 2      3(3–0–6) 

   Mathematics for Teachers II 

เน้ือหาเชิงลึกในหวัขอ้กราฟ   เมตริกซ์   เวกเตอร์   กาํหนดการเชิงเส้น   จาํนวน 

เชิงซอ้นการเรียงสับเปล่ียนและการจดัหมู่  ความน่าจะเป็น  แคลคูลสั  ดชันีราคา  จดัทาํเอกสาร

ประกอบการสอนในหวัขอ้ต่าง ๆ ขา้งตน้อยา่งนอ้ยสามหวัขอ้ 
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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  เทคนิคการคาํนวณในคณิตศาสตร์ 1                     3(2–3–4) 

            Techniques in Mathematical Computing I 

ระเบียบวธีิเชิงตวัเลขและอลักอลิทึมพื้นฐานสาํหรับการคาํนวณเบ้ืองตน้   การคาํนวณค่า

ฟังกช์นัฟังกช์นัพหุนาม   การคาํนวณอนุกรม   การแกส้มการไม่เชิงเส้นตวัแปรตวัเดียว   ระบบ

สมการเชิงเส้น การคาํนวณเมตริกซ์   การแกส้มการไม่เชิงเส้นตวัแปรหลายตวั   การประมาณค่า   

การคาํนวณค่าสถิติ  โดยใชซ้อฟทแ์วร์คาํนวณ   และเขียนโปแกรมคาํนวณ 

Basic numerical methods and algorithms for computing, Calculation of functions and 

series, equations of one unknown, systems of linear equations, matrix calculation, system of non-

linear equations of several unknowns, approximations, Statistical computing,  By using softwares 

and writing program  

 

327574  การวเิคราะห์เชิงคณิตศาสตร์สาํหรับครู    3(3–0–6) 

Mathematical Analysis for Teachers 

ระบบจาํนวน (โดยศึกษาเชิงโครงสร้าง)   สมบติัการบริบูรณ์   ซูพริมมัและอินฟิมมั   ลาํดบั

ของจาํนวนจริง   ทอพอโลยีบนเส้นจาํนวน   ฟังกช์นั   ลิมิต   อนุพนัธ์   ปริพนัธ์แบบรีมานน์และ

ปริพนัธ์แบบสเตเจท ์   วชิาน้ีเนน้การพิสูจน์ 

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  พีชคณิตและเรขาคณิตสาํหรับครู          3(3–0–6) 

 Algebra and Geometry for Teachers 

    หลกัพีชคณิต   พหุนามและทฤษฎีบทหลกัมูลของพีชคณิต   เอกลกัษณ์   สมการและ

อสมการเรขาคณิตระบบยคูลิด 

    Fundamental concepts of algebra, polynomial and the fundamental theorem of 

algebra, identities, equations and inequalities, Euclidean geometry 
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327694  สัมมนา 1        1(0–2–1) 

 Seminar I 

สัมมนาในหวัขอ้ทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษา 

Seminar on topics in mathematics or mathematics education 

 

327695  สัมมนา 2                        1(0–2–1) 

     Seminar II 

สัมมนาในหวัขอ้ทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษา 

Seminar on topics in mathematics or mathematics education 

 

     2.  วชิาเลือก     จาํนวนไม่นอ้ยกวา่  6  หน่วยกิต 

327511  แคลคูลสัขั้นสูง                       3(3–0–6) 

 Advanced Calculus 

  ฟังกช์นัของตวัแปรหลายตวั   ลิมิตและความต่อเน่ือง   อนุพนัธ์   สูตรของเทยเ์ลอร์และ

อนุกรมของเทยเ์ลอร์   ฟังกช์นัค่าเวกเตอร์ของตวัแปรหลายตวั   กฎของตวักลาง การแปลงเชิงเส้น   

ทฤษฎีบทฟังกช์นัผกผนั   ทฤษฎีบทฟังกช์นัโดยปริยาย   วชิาน้ีสอนเนน้การพิสูจน์   

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  แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร    3(3–0–6) 

     Calculus of Functions of  Several Variables 

เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ   ฟังกช์นัหลายตวัแปร   ลิมิตและอนุพนัธ์ยอ่ย   อนุพนัธ์ทิศทาง 

ค่าเชิงอนุพนัธ์   ค่าตํ่าสุดและค่าสูงสุด   ฟังกช์นัค่าเวกเตอร์   อินทิกรัลหลายชั้น   พิกดัทรงกระบอก

และพิกดัทรงกลม   การแปลงพิกดั   และการประยกุต ์

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  พีชคณิตเชิงเส้นและการประยกุต ์                     3(3–0–6) 

         Linear Algebra and Applications 

ทบทวนเร่ืองเมทริกซ์  ค่ากาํหนด และสมการเชิงเส้น  ทบทวนเวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ  

นอร์ม  การคูณแบบจุด  การคูณแบบไขว ้  เส้นตรง และระนาบในปริภูมิสามมิติ   ปริภูมิเวกเตอร์

และปริภูมิยอ่ย  ฐานและมิติ  พิกดั  ปริภูมิแถว  ปริภูมิคอลมัน์และปริภูมิสู่ศูนย ์ ผลคูณภายในการตั้ง

ฉาก  กระบวนการกราม-ชมิดต ์ การประมาณค่าดีท่ีสุด  การแปลงเชิงเส้นส่วนกลางและพิสัย  การ

สมสัณฐาน  ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจงการทาํแนวทแยง  การทาํสามเหล่ียม  การประยุกตแ์บบ

กาํลงัสอง  วธีิกาํลงัสองนอ้ยท่ีสุดในการทาํแบบขอ้มูล  ปัญหาการประมาณค่า   

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  เทคนิคการคาํนวณในคณิตศาสตร์ 2    3(2–3–4) 

   Techniques in Mathematical Computing II 

 บุรพวชิา   :   327564 

Prerequisite:  327564 

การประมาณค่าแบบต่าง ๆ   การหาอนุพนัธ์และอินทิกรัลจาํกดัเขต    สมการเชิงอนุพนัธ์  

ปัญหาค่าเร่ิมตน้และปัญหาค่าขอบ   ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์  และเร่ืองอ่ืนในความสนใจของนิสิต  

เช่น  ปัญหาค่าเจาะจง  การจาํลองสถานการณ์  วธีิซิมเพล็กซ์   โดยการเขียนโปรแกรมคาํนวณ 

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  การวจิยัดาํเนินงาน         3(3–0–6) 

 Operations Research           

ธรรมชาติของวชิาการวจิยัดาํเนินการ   กาํหนดการเชิงคณิตศาสตร์  รวมทั้งกาํหนดการเชิง

เส้นและท่ีไม่เป็นเชิงเส้น   วธีิซิมเพลกซ์มาตรฐาน   ปัญหาการจดัสรรและการขนส่ง  การวเิคราะห์

ข่ายงานกาํหนดการพลวตั   ทฤษฎีแถวคอย   ตวัแบบสินคา้คงคลงั   การใชซ้อฟทแ์วร์สาํเร็จรูป

แกปั้ญหาการวจิยัดาํเนินการ 

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  เทคนิคการสอนคณิตศาสตร์เฉพาะเร่ือง                    3(3–0–6) 

   Techniques for teaching Spectial Topics  in  Mathematics  

เน้ือหาเปล่ียนแปลงตามความจาํเป็น  ข้ึนอยูก่บัความเช่ียวชาญของผูส้อนท่ีมีความสามารถ

พิเศษ     

          The details of the subject depend on a specialization of the instructors  

 

327651  คณิตศาสตร์เชิงการจดั                       3(3-0-6) 

  Combinatorics 

 การเรียงสับเปล่ียนและการจดัหมู่  หลกัการนบั  ปัญหาการแจกจ่าย  หลกัการเพิ่มเขา้-ตดั

ออก  การผกผนั  สัมประสิทธ์ิทวนิามและอเนกนาม  ความสัมพนัธ์เวยีนเกิดและโจทยปั์ญหา  

หลกัการรังนก  โจทยปั์ญหาระดบัยาก  การทดลองคณิตศาสตร์เชิงการจดั 

 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  ทฤษฎีจาํนวนสาํหรับคณิตศาสตร์ศึกษา          3(3-0-6) 

 Number  Theory  for Mathematics Education 

สมบติัพื้นฐานของจาํนวนเต็ม  การหารลงตวั  ขั้นตอนวธีิของยคุลิด  

ตวัหารร่วมมาก ตวัคูณร่วมนอ้ย  ฟังกช์นัเลขคณิต  สมภาค  สมการไดโอแฟนไทน์ 

Basic properties of integers, divisibility, Euclidean algorithm, greatest  

common divisor, least common multiple, arithmetic functions, congruences,  Diophantine 

equations  

 

327685  คณิตศาสตร์ประยกุตส์าํหรับครู     3(3–0–6) 

 Applied Mathematics for Teachers 

แนวคิดของคณิตศาสตร์ประยกุต ์  ตวัอยา่งโจทยปั์ญหาท่ีเป็นการประยกุตจ์ากวชิาการ 

ต่าง ๆและการแกปั้ญหา   การสร้างรูปแบบเชิงคณิตศาสตร์   รูปแบบการประยกุตท่ี์น่าสนใจ 

ประกอบดว้ย  กฏลูกโซ่ของมาร์โคฟ   รูปแบบแถวคอย   ทฤษฎีเกม   การประยกุตท์างฟิสิกส์   การ

สร้างรหสัลบัและการถอดรหสั 

 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  หวัขอ้ในคณิตศาสตร์เตม็หน่วย     3(3–0–6) 

 Topics in Discrete Mathematics 

กราฟและการประยกุต ์  พีชคณิตบูลีน   วธีิการนบัและวธีิเชิงจดัหมู่ 

Graph and applications, Boolean Algebra, counting techniques and combinatory  

 

321584 ความรู้พื้นฐานอีเลิร์นนิง       2(1-2-3)  

Principle  of  E-Learning 

 นิยาม ขอบเขต รูปแบบ ทิศทางของอีเลิร์นนิง  แนวคิดและทฤษฏีหลกัสาํหรับเรียนการสอน 

อีเลิร์นนิง  โมเดล และองคป์ระกอบในการออกแบบการเรียนการสอนอีเลิร์นนิง การประเมินผลการเรียน

ในอีเลิร์นนิง ระบบจดัการเรียนรู้ การพฒันารายวชิาอีเลิร์นนิง การบริหารจดัการการเรียนการสอน                  

อีเลิร์นนิง กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัอีเลิร์นนิง กรณีศึกษาโครงการอีเลิร์นนิง 
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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.  หมวดการค้นคว้าวจัิยอสิระ   จาํนวน  4  หน่วยกิต 

327698  การคน้ควา้อิสระ      4(0–0–12) 

             Independent Study 

หวัขอ้อยา่งลึกทางคณิตศาสตร์ศึกษา  และเขียนรายงานและสอบเก่ียวกบัรายงานนั้น 

Deep studied in topics in mathematics education, The written report and oral examination 

on the report are required 
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เอกสารแนบหมายเลข  2 

ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตรและอาจารย์พเิศษ 

 

อาจารย์ประจําหลกัสูตร 

 

1. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อภิสิทธ์ิ  ภคพงศพ์นัธ์ุ 

ผลงานทางวชิาการ    

Apisit P. (2011). Orbit Dirichlet series for powers of maps. International Journal of Pure and  

Applied Mathematics. 71(1), pp. 99-104. 

       2.  รองศาสตราจารยม์านพ  ชยัดิเรก 

ผลงานทางวชิาการ  

   1.  เรขาคณิตวเิคราะห์  3  มิติ 

   2.  หลกัและวธีิการทางคณิตศาสตร์ 

   3.  พีชคณิตเชิงเส้น 

   4.  คู่มือคณิตศาสตร์  ม. 3  เล่ม 1 

   5.  คู่มือคณิตศาสตร์  ม. 3  เล่ม 2 

   6.  คู่มือคณิตศาสตร์  ม. 3  เล่ม 3 

   7.  แคลคูลสั 1 

   8.  แคลคูลสั 2 

   9.  แคลคูลสั และเรขาคณิตวเิคราะห์ 3 

   10.  รากฐานเรขาคณิต 
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3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อารีรักษ ์ ชยัวร 

ผลงานทางวชิาการ 

Areerak K. Chaiworn and Whicharn  Lewkeeratiyutkul. (๒๐๐๗)  A pointwise bound for rotation-

invariant 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   

อารีรักษ ์ ชยัวร. ปีพ.ศ. ๒๕๕๑. การสลับลาํดับการบวกของอนุกรม วารสารคณิตศาสตร์   

ปริมา  ๕๓ ฉบบั ๖๐๒-๖๐๔  พฤศจิกายน-ธนัวาคม ๒๕๕๑-มกราคม ๒๕๕๒ (๕ หนา้)   

 

4. ผูช่้วยศาสตราจารยว์าทิตย ์ ชูมณีโชติ 

ผลงานทางวชิาการ    

1.  แคลคูลสั  1 

2. แคลคูลสั  2 

3. แคลคูลสั  3 

4. แคลคูลสัของฟังกช์นัหลายตวัแปร 

5. แคลคูลสัขั้นสูง 

6. ความวเิคราะห์เวกเตอร์ 

7. ตวัแปรเชิงซอ้น 
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