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รายละเอียดของหลกัสูตร 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
คณะ/สถาบัน/ส านัก   คณะวิทยาศาสตร์    
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย    : หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ   : Doctor of Education Program in Mathematics 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวชิา 

ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  : การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
    ชื่อย่อ   : กศ.ด. (คณิตศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม   : Doctor of Education Program in Mathematics 
    ชื่อย่อ   : Ed.D. (Mathematics) 

3. วิชาเอก / แขนงวิชา 

ไม่มี 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

เป็นหลักสูตรปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตที่เน้นการวิจัย แบบที่ 2.1 โดยมีการท าปริญญา
นิพนธ์ที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษารายวิชาเพิ่มเติม 
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5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย   เอกสารและต าราที่ประกอบการเรียนมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเข้าศึกษา 

รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง  

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์) เพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนมุัติเห็นชอบหลักสูตร 

เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  (หลักสูตรเดิม คือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548) 
เริ่มใช้หลักสูตร ในภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2556 
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที ่1  
เมื่อวันท่ี  9  เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรจาก ในการประชุมครั้งที ่ 3 
เมื่อวันท่ี 12 เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2555 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที ่ 12 
เมื่อวันท่ี  7  เดือน  ธันวาคม พ.ศ. 2555 
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ในปีการศึกษา 2558 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สามารถประกอบอาชีพ
ได้ดังต่อไปนี ้

8.1 ครูและอาจารย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
8.2 ศึกษานิเทศก์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
8.3 นักวิจัยดา้นคณิตศาสตรศึกษา 
8.4 นักวิชาการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา 
8.5 อาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ (สาขาวชิา) / ปีที่จบ / 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 นางสาวรุ่งฟ้า  จันท์จารภุรณ์ อาจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2535, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

   กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2538, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

   กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2548, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

2 นายขวญั  เพียซ้าย อาจารย ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2544,  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

   กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2547, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

   กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2553, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

3 นางสุกัญญา  หะยีสาและ อาจารย ์ คบ. (คณิตศาสตร์), 2542,  
สถาบันราชภัฏพระนคร 

xxxxxxxxxxxxx 

   กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2545, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

   กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2554, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

11. สถานการณภ์ายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแก่พสกนิกร
ชาวไทยตั้งแต่ปี 2517 พระองค์ทรงให้ความส าคัญกับ “การพัฒนาคน” ในการด าเนินวิถีชีวิตอย่าง
ม่ันคงบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง ความพอมีพอกิน การรู้จักความพอประมาณ การค านึงถึงความมี
เหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี   
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สังคมไทยได้ตระหนักและน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทางในการ
พัฒนาประเทศตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) ที่ประเทศ
ไทยเผชิญกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  ปัจจุบันการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไป
อย่างกว้างขวางทุกภาคส่วน  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
11 (พ.ศ. 2555 - 2559) จึงมีแนวคิดที่มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 8 – 10  โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา”  รวมท้ัง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ  และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการ
พัฒนาอย่างบูรณาการท้ังคน สังคม เศษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง 

แต่การพัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยที่ผ่านมาไม่
สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนก าลังคนในระดับต่างๆ โดยเฉพาะ
ขาดแคลนนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  รัฐบาลพยายามแก้ปัญหานี้โดยพิจารณาจาก
อุปสรรคหลายด้าน  ด้านหนึ่งคือด้านการผลิตนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ที่น าไปสู่
การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย  ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการพัฒนา
ก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจึงมีมติให้บรรจุ “แผนการผลิตนักการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ” ในแผนงานผลิตและพัฒนาครู -อาจารย์ของแผนปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติด้านการพัฒนาก าลังคน ท าให้ทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) เห็นชอบให้มโีครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาด้านการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โดยมีมหาวิทยาลัยและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี(สสวท.) ร่วมมือกันผลิตนักวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตรศึกษา 

เพื่อผลิตนักวิจัยพัฒนาด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้เปิด หลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ขึ้นในปี พ.ศ. 2535  ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรแรกในด้านนี้ของ
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง
ออกไปเป็นผู้น าทางคณิตศาสตรศึกษาที่มีสมรรถภาพในการวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งให้
ค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้   

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

จากหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้การก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติการ
พัฒนาด้านต่างๆ เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่สังคมต้องเผชิญ และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้
เข้มแข็ง ควบคู่ไปกับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
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ในการพัฒนาด้านการศึกษา  ประเทศไทยได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่ก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีการ
ปรับปรุงและด าเนินกิจกรรมปฏิรูปการศึกษาตามสาระส าคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  อันได้แก่  การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  การบริหารโดยใช้
สถานศึกษาเป็นศูนย์กลาง  การประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพยกระดับมาตรฐานการศึกษา  การ
พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  การระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัด
การศึกษา  การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา  การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และ
การด าเนินการเพื่อปฏิรูปการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 2552: 78)   

เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับสังคมไทยในอนาคต  ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ได้ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ขึ้น เพื่อเป็นแกนน าและก าหนดแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของชาติไปสู่การปฏิบัติ  จากผลของการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้การศึกษาพัฒนาไปสู่การ
เป็นกลไกเพื่อการพัฒนาคน  พัฒนาสังคม  เป็นพลังขับเคลื่อนและเป็นภูมิคุ้มกัน  โดยการสร้างและ
พัฒนาเด็กให้มีความพร้อมด้านสติปัญญา อารมณ์และศีลธรรม  พัฒนาเยาวชนก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานให้
มีคุณภาพ  พัฒนาก าลังคนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ผู้รู้ ปราชญ์ และผู้สูงอายุที่มี
ประสบการณ์ น าความรู้มาถ่ายทอด จัดการความรู้ ในระดับชุมชนและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ชุมชน สถาบันการศึกษา ให้เป็นกลไกในการพัฒนาการศึกษา (ส านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา. 2551: 78) 

คณิตศาสตร์มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ท าให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่
ถ้วนรอบคอบ ท าให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจแก้ปัญหา และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้องและเหมาะสม  คณิตศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคม  ตลอดจนเป็นพื้นฐานส าหรับการค้นคว้าวิจัยเกือบทุกประเภท  ซึ่งอาจ
กล่าวได้ว่า ความเจริญก้าวหน้าในวิทยาการเกือบทุกแขนงต้องอาศัยหลักการทางคณิตศาสตร์ท้ังสิ้น  

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

จากสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  จ าเป็นต้อง “พัฒนาคน” 
ให้มีคุณภาพ คุณธรรม มีความรอบรู้ และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  ด้วยเหตุนี้การจัดการศึกษาจึงควร
ตอบสนองพันธกิจเพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลให้รองรับต่อการพัฒนาประเทศ  โดยเริ่มจากการปลูกฝัง
และพัฒนาคนตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซึ่งมีสถาบันการศึกษาและสถาบันผลิตครูเป็นกลไกส าคัญใน
การจัดการศึกษา  
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การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต
ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงออกไปเป็นผู้น าทางคณิตศาสตรศึกษาที่มีสมรรถภาพในการวิจัย การ
พัฒนาหลักสูตร รวมท้ังให้ค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้  จึงเป็นอีกหนึ่งภาระกิจของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ  

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นต้นแบบด้านการผลิตครูและ
บุคลากรทางการศึกษาแห่งหนึ่งของประเทศนานกว่า 60 ปี  จึงตระหนักถึงบทบาทความเป็นผู้น าด้าน
การผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ มี
สมรรถนะในการบริหารและจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล และมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์บัณฑิตของ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท าหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูงออกไปเป็นผู้น าทางคณิตศาสตรศึกษาทีมี่สมรรถภาพในการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งให้
ค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (ถ้าม)ี 

มีการบูรณาการสอนร่วมกับหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ของภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  ส าหรับผู้เข้าศึกษาทีข่าดพื้นความรู้ทางคณิตศาสตร์  คณิตศาสตรศึกษา  
หรือวิจัยทางการศึกษา  ทั้งน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา 
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 

1.1 ปรัชญา 

การวิจัยและพัฒนาคณิตศาสตรศึกษาเพื่อความเจริญงอกงาม 

1.2 ความส าคัญ 

การพัฒนาก าลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทยในปัจจุบันไม่
สอดคล้องกับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนก าลังคนในระดับต่างๆ และขาดแคลน
นักวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับประเทศ  รัฐบาลจึงได้พยายามแก้ปัญหานี้โดยพิจารณาจาก
อุปสรรคหลายด้าน  ด้านหนึ่งคือด้านการผลิตนักการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย  ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการ
พัฒนาก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติมีมติให้บรรจุแผนการผลิตนักการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ในแผนงานผลิตและพัฒนาครู-อาจารย์ของแผนปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติด้านการพัฒนาก าลังคน เพื่อตอบสนองนโยบายนี้ทบวงมหาวิทยาลัย (ปัจจุบันคือ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ได้ให้ความเห็นชอบในโครงการผลิตนักวิจัยพัฒนาด้านการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   โดยมีมหาวิทยาลัยและสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมมือกันผลิตนักวิจัยด้านวิทยาศาสตรศึกษาและคณิตศาสตร
ศึกษา 

เพื่อผลิตนักวิจัยพัฒนาด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา ภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงได้เปิด หลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ขึ้นในปี พ.ศ. 2535  ซึ่งถือได้ว่าเป็นหลักสูตรแรกในด้านนี้ของ
ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นผลิตดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง
ออกไปเป็นผู้น าทางคณิตศาสตรศึกษาที่มีสมรรถภาพในการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งให้
ค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้   

ในการนี้  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้
ด าเนินการเปิดรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และได้ปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าของ
วิทยาการด้านนี้ในปี พ.ศ. 2548   เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับสังคมไทยในอนาคตและเป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จึงได้
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา อีกครั้ง โดยยังมุ่งเน้นผลิตดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงออกไปเป็นผู้น าทางคณิตศาสตร
ศึกษาที่มีสมรรถภาพในการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งให้ค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้   
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เนื่องจากมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนบุคคลากรด้านคณิตศาสตรศึกษา จึงท าให้ภาควิชา
คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีความจ าเป็นต้องปรับสาขาวิชาของ 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  เป็น หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์  และถ้าข้อจ ากัดดังกล่าวหมดไปซึ่งคาดว่าภายใน 3 ปี ภาควิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะปรับสาขาวิชาของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
เป็นสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาอีกครั้ง 

1.3 วัตถุประสงค์ 

เพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูงและมีคุณลักษณะดังนี ้
1.3.1  เป็นผู้น าที่มีคุณธรรมจริยธรรมด้านการวิจัยสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตรศึกษา และ

สามารถน าผลการวิจัยมาใช้พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
1.3.2  เป็นผู้น าทางด้านการพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ

สังคมและการพัฒนาประเทศ  
1.3.3  เป็นผูน้ าทางด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ สามารถให้ค าแนะน าและเป็นตัวแบบ

การจัดการเรียนการสอนทีมี่ประสิทธิภาพ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนพัฒนา / 
แผนการเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ 

2.1 พัฒนาหลักสูตรให้มี
มาตรฐาน ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
ที ่สกอ. ก าหนด และ
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
และตามความต้องการของ
สังคม 

พัฒนาหลักสูตร  โดยอาศัย
กรอบแนวคิดของหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
(หลักสูตรปรับปรุง 2548)  
เกณฑข์อง สกอ. การ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  
และความต้องการของสังคม 

รายงานผลการประเมินหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา 

2.2 ประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรทุก 3 ปี ให้
สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
และตามความต้องการของ
สังคม 

วิเคราะห์และวิพากษ์หลักสูตร 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้
เสีย (Stakeholder) เพื่อประเมิน
และปรับปรุงหลักสูตร 

1. บทสรุปการวิเคราะห์และ
วิพากษ์หลักสูตร 

2. รายงานผลการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศกึษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ 

ระบบการจัดการศึกษา เป็นการศึกษาระบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค
การศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์   

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  โดยท้ังนี้ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 หมวดที่ 1 ข้อที่ 7 และข้อที่ 8   

2. การด าเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 วันเวลาราชการปกติ 
ภาคการศึกษาภาคต้น   เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน 
ภาคการศึกษาภาคปลาย  เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์ 

 นอกเวลาราชการ (ระบ)ุ 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

 ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตหรือเทียบเท่า สาขาวิชา
คณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษา  และมีคุณสมบัติทั่วไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 หมวดที่ 3 ข้อที่ 17  

 มีประสบการณ์ในการท าปริญญานิพนธ์หรือมีผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์หรือ 
คณิตศาสตรศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิต ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 

2.3 ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 

2.3.1 นิสิตมีความรูพ้ื้นฐานทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษาไม่เพียงพอ 
2.3.2 นิสิตมีความรูพ้ื้นฐานและทักษะในการอ่าน ฟัง พูด และเขียนภาษาอังกฤษน้อย 
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2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 

2.4.1 ก าหนดให้นิสิตเรียนบางรายวิชาทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษาเพิ่มเติม 
เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเพียงพอต่อการศึกษาขั้นต่อไป ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.4.2 ส่งเสริมให้นิสิตเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม และให้นิสิตได้ฝึกการอ่าน ท าความเข้าใจ
ภาษาจากการมอบหมายงาน สิ่งตีพิมพ์ที่เป็นภาษาอังกฤษ รวมท้ังให้ฝึกการฟังจากรายวิชาสัมมนา 

2.4.3 สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ เพื่อฟัง พูด และสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษ 
 

2.5 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ระดับ 
จ านวนนิสิตแต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 
ชั้นปีที่ 1 5 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 2 0 5 5 5 5 
ชั้นปีที่ 3 0 0 5 5 5 
รวม 5 10 15 15 15 

คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 0 0 5 5 5 
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2.6 งบประมาณตามแผน 

  งบประมาณของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

     
ค่าใชจ้่าย 

ยอดสะสม 
(ต่อหัว) 

 หมวดค่าการจัดการเรียนการสอน   
  ค่าตอบแทนผู้สอน (12 หน่วยกติ x 1,200 บาทต่อชัว่โมง x 15 ครั้งต่อภาค)  216,000  
  ค่าวัสดุประกอบการเรียนการสอน (ทั้งหลักสูตร หรือ ค่าใชจ้่ายตอ่ปี x 3 ปี) 276,440  
  ค่าใชจ้่ายเพื่อการประชาสัมพันธ ์   
  กิจกรรมตามที่ระบุในโครงสร้างหลักสูตร (เช่น จัดสัมมนา ปฐมนิเทศ กิจกรรมนิสิต)   
  ค่าครุภัณฑ์ทีใ่ช้ส าหรับนิสิต   
  ค่าเดินทางของผูท้รงคุณวฒุ ิหรืออื่นๆ แล้วแตห่ลักสูตร   
  → ค่าใช้จ่ายรวม 492,440  
   → ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ค่าใช้จา่ยรวม/จ านวนนิสิตขั้นต่ า 5 คน) 98,488 98,488 
     
 หมวดค่าใชจ้่ายส่วนกลางระดับคณะ/สถาบัน/ส านัก  98,488 
  งบพัฒนาหน่วยงาน (ขั้นต่ า 5%) 6,566  
  งบวจิัยของหน่วยงาน (ขั้นต่ า 5%) 6,566  
   ค่าส่วนกลางคณะ หรือค่าสาธารณูปโภค ร้อยละ 15 19,698  
     
 หมวดค่าปริญญานิพนธ์/สารนิพนธ์  131,318 
  ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ์ (อัตราต่อหวั) 12,000  
   ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมสารนิพนธ์ (อัตราต่อหวั)   
     
 หมวดกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัย (15%) 25,292 143,318 
     
 หมวดค่าใชจ้่ายส่วนกลาง 51,390 168,610 
  ค่าส่วนกลางมหาวิทยาลยั (5,450 x 3 ปี) 16,350  
  ค่าธรรมเนียมหอสมุดกลาง (3,000 x 3 ปี) 9,000  
  ค่าธรรมเนียมส านักคอมพวิเตอร์ (1,300 x 3 ปี) 3,900  
   ค่าธรรมเนียมบัณฑติวทิยาลัย (7,380 x 3 ปี) 22,140  
     
 ค่าธรรมเนียมเหมาจา่ยตลอดหลักสูตร  220,000 
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2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน  
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 1 
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
 แบบชั้นเรียนผสมผสานกับการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Hybrid Education) 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

การเทียบเคียงหน่วยกิตเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554  หมวดที่ 7 ข้อที่ 38 และข้อที่ 39 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผูส้อน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย  

แบบที่ 2.1 โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษารายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 12 หน่วย
กิต รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดวิชา หน่วยกิต 

1.  หมวดวิชาบังคับ 
    กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจัย 
    กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

 
 

10 
6 
4 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต 
3.  ปริญญานิพนธ์  36 หน่วยกิต 

รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
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3.1.3  รายวิชา 

3.1.3.1   หมวดวิชาบังคับ      10   หน่วยกิต 
ก าหนดให้เรียนรายวิชา 
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจัย    จ านวน   6  หน่วยกิต  
 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์         จ านวน   4  หน่วยกิต 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจัย  
ก าหนดให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้ 

คษ 711  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   2(1-2-3) 
ME 711  Development of Mathematics Curriculum and Instruction  
คษ 713  สัมมนาการวิจัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  2(1-2-3) 
ME 713 Seminar in Research in Mathematics Curriculum and Instruction 
คษ 741  วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา  2(1-2-3) 
ME 741  Statistical Methods for Research in Mathematics Education  

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์    
ก าหนดให้เรียนรายวิชาดังต่อไปนี ้

คณ 811  สัมมนาการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์      1(0-2-1) 
MA 811  Seminar in Mathematical Analysis  
คณ 821  สัมมนาพีชคณิต           1(0-2-1) 
MA 821  Seminar in Algebra  
คณ 831  สัมมนาเรขาคณิต           1(0-2-1) 
MA 831  Seminar in Geometry  
คณ 841  สัมมนาคณิตศาสตร์ดีสครีต       1(0-2-1) 
MA 841  Seminar in Discrete Mathematics  

 

3.1.3.2   หมวดวิชาเลือก  ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาดังต่อไปนี ้ 

คษ 712  ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  2(1-2-3) 
ME 712  Internship on Development of Mathematics Curriculum and Instruction 
คษ 742  การวิจัยเชิงคุณภาพทางคณิตศาสตรศึกษา       2(1-2-3) 
ME 742  Qualitative Research in Mathematics Education   
คษ 811  ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์และกลวิธีแก้ปัญหา     2(1-2-3) 
ME 811  Problems in Learning Mathematics and Strategies for Problem Solving  



 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  หน้า 17 
 

คษ 812  การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   2(1-2-3) 
ME 812  Utilizing Computer in Mathematics Instruction 
คษ 813  สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตรศึกษา     2(1-2-3) 
ME 813  Seminar in Special Topics in Mathematics Education  
คษ 821  สัมมนาจิตวิทยาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์     2(1-2-3) 
ME 821  Seminar in Psychological Foundation in Mathematics Instruction  
คษ 831  สัมมนาการวัดและประเมินผลเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  2(1-2-3) 
ME 831  Seminar in Measurement and Evaluation in Mathematics Instruction  
คษ 851  การศึกษาเป็นรายบุคคล        2(1-2-3) 
ME 851  Individual Study  

3.1.3.3   ปริญญานิพนธ์   36 หน่วยกิต 
คษ 999  ปริญญานิพนธ์              36  หน่วยกิต 
ME 999  Doctoral Dissertation 

 

ความหมายของเลขรหัสวิชา (เลขรหัส 3 ตัว) 

รายวิชาซึ่งเปิดสอนมีความหมายตามรหัสอักษร ดังนี้ 
คษ  หรือ  ME  หมายถึง  รายวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจัย 
คณ  หรือ  MA  หมายถึง รายวิชาคณิตศาสตร์ 

ความหมายของเลขรหัสตัวกลางของรายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจัย 
1 แทน หลักสูตรและการสอน 
2 แทน จิตวิทยา 
3 แทน การวัดและการประเมิน 
4 แทน สถิติและการวิจัย 
5 แทน การศึกษารายบุคคล 
9 แทน ปริญญานิพนธ์ 

ความหมายของเลขรหัสตัวกลางของรายวิชาในกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
1 แทน การวิเคราะห์ 
2 แทน พีชคณิต 
3 แทน เรขาคณิต 
4 แทน คณิตศาสตร์ดีสครีต 
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ความหมายของเลขรหัสแสดงจ านวนหน่วยกิต 
เลขรหัสนอกวงเล็บ    หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 1   หมายถึง  จ านวนชั่วโมงทฤษฎี 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 2   หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ 
เลขรหัสในวงเล็บตัวที่ 3   หมายถึง  จ านวนชั่วโมงท่ีศึกษาด้วยตนเอง 

 

3.1.4 แผนการศึกษา 

ปีการศึกษาที่ 1 
ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 

หมวดวชิาบังคับ 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตรศึกษาและการ
วิจัย 

 
4 

หมวดวชิาบังคับ 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจยั 

 
3 

คษ 711 การพัฒนาหลักสูตรและ 
  การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 

2(1-2-3) 
 
 

คษ 713  สัมมนาการวจิัยเกี่ยวกับ 
  หลักสูตรและการเรียนการสอน 
  คณิตศาสตร์   

2(1-2-3) 
 

คษ 741 วิธีการทางสถติิส าหรับการวิจยั 
  ทางคณิตศาสตรศึกษา 

2(1-2-3) กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
คณ 821 สัมมนาพชีคณิต 

 
1(0-2-1) 

กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 
คณ 811 สัมมนาการวิเคราะห ์
  เชิงคณิตศาสตร ์

1 
1(0-2-1) 

หมวดวชิาเลอืก 2 

รวมจ านวนหน่วยกิต               5 รวมจ านวนหน่วยกิต               5 
 

ปีการศึกษาที่ 2 
ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 

หมวดวชิาบังคับ 
กลุ่มวชิาคณิตศาสตร์ 

 
2 

ปริญญานิพนธ ์
คษ 999 ปริญญานิพนธ ์

 
12 

คณ 831 สัมมนาเรขาคณติ 1(0-2-1)   
คณ 841 สัมมนาคณิตศาสตร์ดีสครีต   1(0-2-1)   
รวมจ านวนหน่วยกิต               2 รวมจ านวนหน่วยกิต               12 
 

ปีการศึกษาที่ 3 
ภาคเรียนที ่1 หน่วยกิต ภาคเรียนที ่2 หน่วยกิต 

ปริญญานิพนธ ์
คษ 999 ปริญญานิพนธ ์

 
12 

ปริญญานิพนธ ์
คษ 999 ปริญญานิพนธ ์

 
12 

รวมจ านวนหน่วยกิต               12 รวมจ านวนหน่วยกิต               12 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

หมวดวิชาบังคับ   

กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจัย 

คษ 711 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์    2(1-2-3) 
ME 711 Development of Mathematics Curriculum and Instruction 

วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ  แนวโน้มของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในอนาคต และการ
บริหารจัดการหลักสูตร  ปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์หรือนวัตกรรม
ด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนา
ประเทศ  พร้อมทั้งจัดประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอผลการสร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตร
คณิตศาสตร์หรือนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

คษ 713 สัมมนาการวิจัยเก่ียวกับหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
ME 713 Seminar in Research in Mathematics Curriculum and Instruction  

วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ  ปฏิบัติการออกแบบและสร้างสรรค์โครงร่างของงานวิจัย 

คษ 741 วิธีการทางสถิติส าหรับการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา    2(1-2-3) 
ME 741 Statistical Methods for Research in Mathematics Education  

วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ  
เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์ดิสคริมิแนนต์ การวิเคราะห์ตัวประกอบ ตัวแบบสมการ
โครงสร้าง การสร้างตัวแบบและความเที่ยงตรงของตัวแบบ  ปฏิบัติการออกแบบและ
สร้างสรรค์เครื่องมือวิจัย โดยเน้นการใช้และการแปลผลของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรปูทางสถิติ   

กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 

คณ 811 สัมมนาการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์        1(0-2-1) 
MA 811 Seminar in Mathematical Analysis    

วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา หัวข้อที่น่าสนใจ และงานวิจัยเกี่ยวกับการ
วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งในเชิงบูรณาการที่น าไปสู่
การวิจัยสร้างสรรค์  ปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการ
วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ ระดับโรงเรียน 
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คณ 821 สัมมนาพีชคณิต            1(0-2-1) 
MA 821 Seminar in Algebra 

วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา หัวข้อที่น่าสนใจ และงานวิจัยเกี่ยวกับ
พีชคณิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งในเชิงบูรณาการที่น าไปสู่การวิจัย
สร้างสรรค์  ปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับพีชคณิต ระดับ
โรงเรียน 

คณ 831 สัมมนาเรขาคณิต            1(0-2-1) 
MA 831 Seminar in Geometry 

วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา หัวข้อที่น่าสนใจ และงานวิจัยเกี่ยวกับ
เรขาคณิต เพื่อให้เกิดความเข้าใจองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งในเชิงบูรณาการที่น าไปสู่การวิจัย
สร้างสรรค์  ปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรขาคณิต ระดับ
โรงเรียน 

คณ 841 สัมมนาคณิตศาสตร์ดิสครีต         1(0-2-1) 
MA 841 Seminar in Discrete Mathematics 

วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหา หัวข้อที่น่าสนใจ และงานวิจัยเกี่ยวกับ
คณิตศาสตร์ดิสครีต เพื่อให้เกิดความเข้าใจองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งในเชิงบูรณาการที่น าไปสู่การ
วิจัยสร้างสรรค์  ปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนาเนื้อหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์
ดิสครีต ระดับโรงเรียน 

 

หมวดวิชาเลือก 

กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจัย 

คษ 712 ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   2(1-2-3) 
ME 712 Internship on Development of Mathematics Curriculum and Instruction 

บุรพวิชา : คษ 711 
ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และน าหลักสูตรไปทดลองใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร พร้อมทั้ง
จัดประชุมทางวิชาการเพื่อน าเสนอหลักสูตรที่พัฒนาและผลการทดลองใช้ 

คษ 742 การวิจัยเชิงคุณภาพทางคณิตศาสตรศึกษา       2(1-2-3) 
ME 742 Qualitative Research in Mathematics Education 

วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปรัชญาและหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ การด าเนินการ
วิจัยเชิงคุณภาพประเภทต่างๆ  การวิเคราะห์ข้อมูล  และการน าเสนอผลการวิจัยทาง 
คณิตศาสตรศึกษา 
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คษ 811  ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์และกลวิธีแก้ปัญหา    2(1-2-3) 
ME 811 Problems in Learning Mathematics and Strategies for Problem Solving 

วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งวิธีการแก้ไข
หรือป้องกัน ศึกษาตัวอย่างปัญหาและทดลองปฏิบัติ 

คษ 812 การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   2(1-2-3) 
ME 812 Utilizing Computer in Mathematics Instruction 

วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ให้ได้ผลดี พร้อมทั้งทดลองปฏิบัติ 

คษ 813 สัมมนาหัวข้อเฉพาะทางคณิตศาสตรศึกษา        2(1-2-3) 
ME 813 Seminar in Special Topics in Mathematics Education  

วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายหัวข้อที่เป็นประเด็นในคณิตศาสตรศึกษา 

คษ 821 สัมมนาจิตวิทยาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์       2(1-2-3) 
ME 821  Seminar in Psychological Foundation in Mathematics Instruction 

วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  

คษ 831 สัมมนาการวัดและประเมินผลเก่ียวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
ME 831 Seminar in Measurement and Evaluation in Mathematics Instruction 

วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เรียนคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งศึกษาและอภิปรายตัวอย่างแบบทดสอบ และทดลองสร้าง
แบบทดสอบ 

คษ 851 การศึกษาเป็นรายบุคคล          2(1-2-3) 
ME 851 Individual Study   

นิสิตและอาจารย์ร่วมกันพิจารณาเนื้อหาที่จะศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการศึกษาเรียนรู้
ของนิสิตและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานวิจัย 

 

ปริญญานิพนธ์ 

คษ 999 ปริญญานิพนธ์             36  หน่วยกิต 
ME 999 Doctoral Dissertation 

การวิจัยเป็นรายบุคคลทางสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาที่เป็นการค้นคว้าหาองค์ความรู้ใหม่
หรือเป็นการสร้างสรรค์ในวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาทางด้านคณิตศาสตรศึกษา   
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา / ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา / สถาบันทีจ่บ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 นางสาวรุ่งฟ้า  จันท์จารภุรณ์ * อาจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2535, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2538, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2548, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

2 นายขวญั  เพียซ้าย * อาจารย ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2544,  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2547, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2553, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

3 นางสุกัญญา หะยีสาและ * อาจารย ์ คบ. (คณิตศาสตร์), 2542,  
สถาบันราชภัฏพระนคร 
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2545, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2554, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

4 นายสายัณห์  โสธะโร อาจารย ์ วท.บ. (ศึกษาศาสตร)์  
วิชาเอกคณิตศาสตร์, 2534,  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2537 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  
Ph.D. (Mathematics), 2550 
Curtin University of Technology 

xxxxxxxxxxxxx 

5 นางสาวณหทัย  ฤกษฤ์ทัยรตัน ์ อาจารย ์ ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2546, 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
วท.ม. (คณิตศาสตร์), 2549, 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
วท.ด. (คณิตศาสตร์), 2554, 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา / ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา / สถาบันทีจ่บ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 นางสาวสุณี  รักษาเกียรติศักดิ ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

B.Sc. (Mathematics), 2522  
University of Newcascle, USA 

xxxxxxxxxxxxx 

   M.Sc. (Computer Science), 
2528, University of Iowa, USA 

 

   Ph.D.(Educational 
Measurement and Statistics), 
2532, University of Iowa, USA 

 

2 นางสาวศิรินุช  เทยีนรุ่งโรจน ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2524 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

xxxxxxxxxxxxx 

   พบ.ม. (สถิติประยุกต์)  
สาขาคอมพิวเตอร์ศาสตร์, 2526, 
สถาบันบัณฑิตพฒันบรหิารศาสตร์ 

 

   กศ.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), 2547, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

3 นางสาววราภรณ์  แสนพลพฒัน ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2538 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

   M.S. (Mathematics), 2541 
Illinois State University 

 

   Ph.D. (Mathematics), 2545 
Western Michigan University, 
USA 

 

4 นางสาวรุ่งฟ้า  จันท์จารภุรณ์  อาจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2535 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

   กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2538 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

   กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2548, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

5 นายขวญั  เพียซ้าย  อาจารย ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2544 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

   กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2547 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

   กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2553, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา / ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา / สถาบันทีจ่บ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

6 นางสุกัญญา หะยีสาและ  อาจารย ์ คบ. (คณิตศาสตร์), 2542 
สถาบันราชภัฏพระนคร 

xxxxxxxxxxxxx 

   กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2545 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

   กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), 2554, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

7 นายสายัณห์  โสธะโร อาจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2534 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

xxxxxxxxxxxxx 

   กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2537 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

   Ph.D. (Mathematics), 2550 
Curtin University of 
Teachnology, Australia  

 

8 นางเสริมศรี  ไทยแท ้ อาจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2538 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

   วท.ม. (คณิตศาสตร์), 2542 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

   ปร.ด. (คณิตศาสตร์), 2552 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

9 นางพิศุทธวรรณ  สิรินิลกุล อาจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2540 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุร ี

xxxxxxxxxxxxx 

   วท.ม. (คณิตศาสตร์ประยุกต)์, 
2545, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ี  

 

   Ph.D. (Mathematical Sciences), 
2551, University of Durham, UK 

 

10 นางเรืองวรินท์   
อินทรวงษ์ สราญรักษ์สกุล 

อาจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2545 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

   วท.ม. (คณิตศาสตร์), 2547 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

   วท.ด. (คณิตศาสตร์), 2552 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา / ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา / สถาบันทีจ่บ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

11 นางสาวณหทัย  ฤกษฤ์ทัยรตัน ์ อาจารย ์ ค.บ. (คณิตศาสตร์), 2546 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

xxxxxxxxxxxxx 

   วท.ม. (คณิตศาสตร์), 2549 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

   วท.ด. (คณิตศาสตร์), 2554 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

12 นางสาวญานิน กองทพิย ์ อาจารย ์ ค.บ. (คณิตศาสตร์-วัดผล), 2539 
วิทยาลัยครพูระนครศรีอยุธยา 
กศ.ม.(คณิตศาสตร์), 2543
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

   ปร.ด.(คณิตศาสตรศึกษา), 2555 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

13 นางสาวนิสรา  สิรสุนทร 
 

อาจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง), 2549  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

xxxxxxxxxxxxx 

   วท.ม. (คณิตศาสตร์), 2551 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

   วท.ด. (คณิตศาสตร์), 2554 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

14 นางสาวฐิตารีย์ รุ่งรัตน์เกษม 
 

อาจารย ์ วท.บ. (คณิตศาสตร์) (เกียรตินิยม
อันดับหนึ่ง), 2545  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

xxxxxxxxxxxxx 

   วท.ม. (คณิตศาสตร์), 2547 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 

   Ph.D. (Mathematics), 2555 
Purdue Unversity, USA 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล 
ต าแหน่ง
วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา / ปีทีส่ าเร็จ
การศึกษา / สถาบันทีจ่บ 

เลขประจ าตัว
ประชาชน 

1 นายณรงค์  ปั้นนิ่ม * ศาสตราจารย ์ กศ.บ. (คณิตศาสตร์), 2516 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา  

xxxxxxxxxxxxx 

   กศ.ม. (คณิตศาสตร์), 2518, 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

 

   Ph.D. (Mathematics), 2524 
University of the Philippines, 
Philippines 

 

2 นางสาวอรพินท์  เจยีระพงษ ์ รอง
ศาสตราจารย ์

วท.บ. (คณิตศาสตร์), 2516 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

xxxxxxxxxxxxx 

   M.A. (Statistical Theory and 
Applications), 2520,  
American University, USA 

 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ไม่มี 

4.2 ช่วงเวลา 

ไม่มี 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

ไม่มี 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวจิัย  

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

หัวข้อในการวิจัยต้องเป็นหัวข้อทางสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาและได้รับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  การท างานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาทั้งเชิงทฤษฎีหรือเชิงทดลองต้องอยู่
ภายใต้การควบคุมและค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์  โดยแสดงให้เห็นชัดเจนว่านิสิต
สามารถประยุกต์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษาผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา  เพื่อ
แสวงหาความรู้ใหม่ๆ  พัฒนาองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์  หรือปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ให้มีประสิทธิภาพได้  
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

นิสิตรู้จักวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตรศึกษา และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบผ่านกระบวนการวิจัย  สามารถน าผลการวิจัยมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์  พัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์  หรือสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ  ตลอดจนเป็นผู้น าทางการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์  สามารถให้ค าแนะน าและเป็นตัวแบบการจัดการเรียนการสอนที่ มี
ประสิทธิภาพ 

5.3 ช่วงเวลา  

ภาคการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไป 

5.4 จ านวนหน่วยกิต   

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัย แบบ
ที่ 2.1 โดยมีการท าปริญญานิพนธ์ 36 หน่วยกิต  

5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 นิสิตต้องจัดท าปริญญานิพนธ์แบบเดี่ยว ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญา
นิพนธ์หลัก และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม   

5.5.2 นิสิตต้องเสนอชื่อเรื่องปริญญานิพนธ์ รายละเอียดของปริญญานิพนธ์และแผน
ด าเนินการตามแบบฟอร์มของบัณฑิตวิทยาลัย (เค้าโครงปริญญานิพนธ์) ต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพื่อให้ได้รับความเห็นชอบ โดยที่ต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 
ภาคการศึกษา   

5.5.3 นิสิตต้องเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก จ านวน 1 คน และอาจารย์ที่
ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม จ านวน 2 คน เพื่อให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและบัณฑิตวิทยาลัย
แต่งตั้งให้เป็นผู้ให้ค าปรึกษาและดูแลนิสิตเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์  จนกระทั่งสามารถน าเสนอออกมาใน
รูปแบบรายงานปริญญานิพนธ์ และการน าเสนอผลงานทางวิชาการต่อสาธารณะ 

5.5.4 นิสิตต้องส่งรายงานปริญญานิพนธ์ และท าการนัดหมายวันเวลาเพื่อขอสอบปริญญา
นิพนธ์ (สอบปากเปล่า)  โดยมีจ านวนเล่มของรายงานเท่ากับจ านวนกรรมการสอบปริญญานิพนธ์ และ
ต้องส่งรายงานปริญญานิพนธ์ล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนสอบ  

5.6 กระบวนการประเมินผล 

5.6.1 ก าหนดให้มีการสอบเค้าโครงปริญญานิพนธ์ การสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญา
นิพนธ์ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

5.6.2 คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ ประกอบด้วย อาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์หลัก  อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วม  กรรมการบริหารหลักสูตรจ านวน 1 คน ซึ่ง
เคยเข้าประชุมพิจารณาเค้าโครงปริญญานิพนธ์ของนิสิตและไม่ใช่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลัก
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และอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมของนิสิต  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน 1 คน โดยเป็นการ
เสนอของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและแต่งตั้งจากบัณฑิตวิทยาลัย   

คณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ มีหน้าที่ร่วมกันพิจารณาแผนการ
ด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน และปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์  โดยที่อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมต้องไม่เป็นประธานกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับ
ปริญญานิพนธ์  ทั้งนี้กระบวนการประเมินผลการสอบปริญญานิพนธ์จะเป็นไปตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 หมวด 8 และ 9   

5.6.3 ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือ
ส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น 
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หมวดที่ 4  ผลการเรยีนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต กลยุทธ์การสอนและกจิกรรมของนิสิต 

เป็นผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ในการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์  และการวิจัยทางคณิตศาสตร
ศึกษา  สามารถให้ค าแนะน าในการจัดการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างกัลยาณมิตร 

 
 

จัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งส่งเสริมให้นิสิตมี
คุณลักษณะพิเศษ  โดย 
       - สนบัสนุนให้นิสิตจัดประชุมทางวิชาการ ที่

ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และการวิจัยทางคณิตศาสตร
ศึกษาซึ่งกันและกัน   

       - กระตุ้นให้นิสิตเห็นคุณค่าและความส าคัญ
ของการมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ในวิชาชีพและการวิจัย 

 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 

1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
กระตุ้นให้นิสิตเห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของการมีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ  โดยการตั้งประเด็น
อภิปรายกรณีศึกษาเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพของครู  ซึ่งอาจ
ได้มาจากประสบการณ์ตรง 
เหตุการณ์หรือข่าวสารที่เกิดขึ้น
ในชีวติจรงิ 

1.  ประเมินผลจากแนวคิดและความ
คิดเห็นของนิสิตขณะอภิปราย
กรณีศึกษาเกี่ยวกับการประกอบ
อาชีพของครู  โดยการสังเกต
ของอาจารย์ผู้สอน และการ
ประเมินตนเองของนิสิต 

2.  มีจรรยาบรรณในการวจิัยและ
วิชาการ 

 

2.  ให้ค าปรึกษาเกี่ยวกบัการวจิัย 
พร้อมสอดแทรกแนวคิดเกี่ยวกบั
จรรยาบรรณในการวิจยั  

2.  ประเมินผลจากพฤติกรรมของ
นิสิต ขณะด าเนินการวิจัย  โดย
การสังเกตของอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ์  และการประเมนิ
ตนเองของนิสิต 
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2.2 ด้านความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีความรู้ความเข้าใจในสาระหลกั

ของคณิตศาสตรแ์ละคณิตศาสตร
ศึกษาอย่างลุ่มลึก   

2.  สามารถประยุกตใ์ช้หลักการและ
ทฤษฎทีี่ส าคัญในด้านวชิาการ 
วิชาชีพและงานวิจยัขั้นสูงได ้

 

ก าหนดเนื้อหาสาระด้านความรูใ้นทุก
รายวิชาและใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบใดแบบหนึง่หรือ
มากกว่าหนึ่งแบบ ดังนี ้

1. การศึกษาค้นคว้าและแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง 

2. การเรียนรู้จากการลงมือปฏบิัติ
จริง (learning by doing)   

3. การสัมมนา (seminar) เพื่อ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปราย
ร่วมกันจากปัญหาหรือ
กรณีศึกษา   

4.  การฟังบรรยายพิเศษจาก
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒ ิ

     ทางคณิตศาสตร์และ 
     คณิตศาสตรศึกษา  
5. การศึกษาดูงาน/การเข้าร่วม

ประชุมสัมมนา/ประชุมวิชาการ 
ด้านคณิตศาสตร์และ 

     คณิตศาสตรศึกษา 
6. การเรียนการสอนโดยใชว้ิจยัเปน็

ฐาน (research base)  
 

ประเมินผลจากผลการเรียนและการ
ท างานทีม่อบหมายของนิสิต โดยการ
สอบข้อเขียน การสอบปฏิบตัิ การ
สัมภาษณ์ การท ารายงาน การ
น าเสนอปากเปล่า การเขียนอนุทิน 
(journal writing)  และการประเมิน
ตนเองของนิสิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กบั
รูปแบบการเรียนการสอนในรายวิชา
นั้นๆ  
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2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. สามารถจัดการปญัหาทาง

วิชาการและวิชาชีพ โดยค านึงถงึ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องต่อตนเอง
และผู้อื่นได้อย่างผู้รู ้

2.  สามารถวิเคราะหแ์ละสังเคราะห์
ผลงานทางวชิาการหรืองานวิจยั 
ทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
และการน าผลมาใช้ เพื่อเชื่อมโยง
องค์ความรู้เดิมหรือสร้างองค์
ความรูใ้หม่ทางคณิตศาสตร์และ
คณิตศาสตรศึกษา   

 

1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เปิดโอกาสให้นิสิตได้วิเคราะห์
และสังเคราะห์ปัญหาทางวชิาการ 
และวิชาชีพ  โดยการตัง้ประเด็น
อภิปราย ซึ่งอาจได้มาจาก
ประสบการณ์ตรง เหตุการณ์หรอื
ข่าวสารที่เกิดขึ้นในชีวติจรงิ   

2.  สนับสนุนให้นิสิตเสนอแนว
ทางแก้ไขปัญหาทางวชิาการ 
พร้อมระบุข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่
น ามาใช้อ้างอิง 

3.  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่
เปิดโอกาสให้นิสิตไดว้ิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลงานทาง
วิชาการหรืองานวจิัย โดยการตัง้
ประเด็นอภิปราย  

4. จัดการเรียนการสอนโดยใช้วจิัย
เป็นฐาน (research base)  

 

1.  ประเมินผลจากแนวคิดและความ
คิดเห็นของนิสิต ขณะอภิปราย
เกี่ยวกับปัญหาทางวชิาการ  โดย
การสังเกตของอาจารย์ผู้สอน 
และการประเมินตนเองของนิสิต 

2.   ประเมินผลจากคุณภาพของ
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่น ามาใช้
อ้างอิง ขณะเสนอแนวทางแก้ไข
ปัญหาทางวชิาการ 

3.  ประเมินผลจากแนวคิดและความ
คิดเห็นของนิสิต ขณะอภิปราย
เกี่ยวกับผลงานทางวชิาการหรือ
งานวิจยั และการน าผลมาใช ้ 
โดยการสังเกตของอาจารย์ผู้สอน 
และการประเมินตนเองของนิสิต 

 

2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. เป็นผู้น าในการส่งเสริมและ

พัฒนาการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์และการวจิัยทาง
คณิตศาสตรศึกษา   

2.  สามารถให้ค าแนะน าในการ
จัดการเรียนการสอนใหม้ี
ประสิทธิภาพแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอย่างกัลยาณมติร 

 

1.  สนับสนุนให้นิสิตจัดประชุมทาง
วิชาการ ทีใ่หค้รูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดแ้ลกเปล่ียน
ประสบการณ์ด้านการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์และการวิจยั
ทางคณิตศาสตรศึกษา   

1.  ประเมินผลจากพฤติกรรมของ
นิสิต ขณะด าเนินการจัดประชมุ
ทางวชิาการ  โดยการสังเกตของ
อาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา
ปริญญานิพนธ ์และการประเมิน
ตนเองของนิสิต 

2.  ประเมินผลจากแบบประเมิน
โครงการและการเขยีนอนุทินของ
ผู้เข้าร่วมประชมุทางวิชาการ
เกี่ยวกับความรู้ที่ได้รบัและการให้
ค าแนะน าจัดการเรียนการสอน  
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2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน วิธีการวัดและประเมินผล 
1. มีทักษะในการวิเคราะห์  

สังเคราะห์และคัดกรองข้อมูลทาง
สถิติ เพื่อการศึกษาค้นคว้าและ
การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 

2.  สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละ
เผยแพร่ผลงานทางวชิาการหรือ 
งานวิจยั ในรูปแบบต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.  สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

1.  จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ให้
นิสิตได้วิเคราะห์  สังเคราะห์และ
คัดกรองข้อมูลทางสถติิ เพื่อ
การศึกษาค้นคว้าและการวิจยั
ทางคณิตศาสตรศึกษา โดยการ
วิพากษแ์ละอภิปรายเกี่ยวกับ
ความสอดคล้องของข้อมูลทาง
สถิติกับงานวจิัยหรือกรณีศึกษา   

2. สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมหรือจัด
ประชุมทางวชิาการ เพื่อถ่ายทอด
ความรูแ้ละเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการหรืองานวจิัยทาง
คณิตศาสตร์และคณิตศาสตร
ศึกษา  

3.  สนับสนุนใหน้ิสิตศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง หรือเสนอ
แหล่งข้อมูลค้นคว้าแต่ละรายวิชา
ผ่านลิงค์ (Links) และใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูลวจิัย 

4.  ใหน้ิสิตท าปริญญานพินธ์ที่เน้น
การวิจัยด้านคณิตศาสตรศึกษา 
และเผยแพรบ่ทความที่เป็นส่วน
หนึง่ของปริญญานพินธ์ต่อ
สาธารณะ โดยค านึงถึง
จรรยาบรรณในการวิจยั  

 

1. ประเมินผลจากผลการเรียนรู้ใน
รายวิชาวิธีการทางสถิติส าหรบั
การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
หรือรายวชิาการวจิัยเชิงคุณภาพ
ทางคณิตศาสตรศึกษา 

2.  ประเมินผลจากแบบประเมิน
โครงการจัดประชมุทางวิชาการ 
ด้านความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้และเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการ 

3.  ประเมินผลจากการใช้เทคโนโลยี 
ขณะศึกษาค้นคว้าของนิสิต หรือ
การใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการ
วิเคราะห์ข้อมูลวจิัย  

 
 

 
 
 



 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

● ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 
 

 

รายวชิา 
ด้านที่ 1 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) 
คษ 711    การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์          ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● 
คษ 712    ปฏิบัติการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ●  ● ● ● ● ● ● ● ●  
คษ 713    สัมมนาการวจิัยเกี่ยวกับหลักสูตรและการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์    ●  ● ● ● ● ●  ●  ● 

คษ 741 วิธีการทางสถติิส าหรับการวิจยัทางคณิตศาสตรศึกษา  ●  ●   ●   ●  ● 
คษ 742    การวิจัยเชิงคุณภาพทางคณิตศาสตรศึกษา  ●  ● ●  ●   ●  ● 
คษ 811    ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร์และกลวิธีแก้ปญัหา   ●  ●  ● ● ● ● ● ● ● 
คษ 812    การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   ●  ●  ●    ●  ● 
คษ 813     สัมมนาหวัข้อเฉพาะทางคณติศาสตรศึกษา 1   ●  ●   ●   ●  ● 
คษ 821    สัมมนาจติวิทยาในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   ●  ●  ● ●  ● ●  ● 
คษ 831    สัมมนาการวัดและประเมินผลเกีย่วกับการเรียนการสอน

คณิตศาสตร์   ●  ●   ●  ● ●  ● 
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รายวชิา 
ด้านที่ 1 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ด้านที่ 2 
ความรู้ 

ด้านที่ 3 
ทักษะทาง
ปัญญา 

ด้านที่ 4 
ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ 

ด้านที่ 5 
ทักษะการวิเคราะห ์

เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

  (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (3) 
คษ 851    การศึกษาเป็นรายบุคคล  ●  ●   ●     ● 
คณ 811   สัมมนาการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์      ●  ● ●  ●  ● ●  ● 
คณ 821   สัมมนาพชีคณิต ●  ● ●  ●  ● ●  ● 
คณ 831   สัมมนาเรขาคณิต ●  ● ●  ●  ● ●  ● 
คณ 841   สัมมนาคณิตศาสตร์ดีสครีต ●  ● ●  ●  ● ●  ● 
คษ 999 ปริญญานิพนธ ์ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒว่า
ด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี พ.ศ. 2554 หมวดที่ 5  การวัดและประเมินผลการศึกษา  ซึ่งใช้
ระบบค่าระดับข้ัน  ดังนี ้

การประเมินผลการศึกษาของแต่ละรายวิชา  ให้ใช้ระบบค่าระดับข้ัน ดังนี ้
 

ระดับขั้น     ความหมาย ค่าระดับขั้น 
A  ดีเยี่ยม (Excellent) 4.0 
B+ ดีมาก (Very Good) 3.5 
B  ดี (Good) 3.0 
C+ ดีพอใช้ (Fairly Good) 2.5 
C พอใช้ (Fair) 2.0 
D+ อ่อน (Poor) 1.5 
D อ่อนมาก (Very Poor) 1.0 
E ตก (Fail) 0.0 

 
การประเมินผลการสอบพิเศษ ตามข้อก าหนดของหลักสูตร ได้แก่ การสอบภาษา (Language 

Examination) และการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) และการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ให้ใช้ระบบค่าระดับข้ัน ดังนี ้
 

ระดับขั้น  ความหมาย 
P  ผ่าน (Pass) 
F  ไม่ผ่าน (Fail) 

 
การประเมินคุณภาพปริญญานิพนธ์  ซึ่งประกอบด้วย เนื้อหา กระบวนการวิจัย การเขียน และ

การสอบปากเปล่า ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์  การประเมิน
ให้กระท าหลังจากนิสิตสอบปากเปล่าผ่านแล้ว และให้ใช้ระบบค่าระดับข้ัน ดังนี ้

 
ระดับขั้น  ความหมาย 

P  ผ่าน (Pass) 
F  ไม่ผ่าน (Fail) 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิต 

มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ซึ่งเป็นตามเกณฑ์การ
ประเมินของ มคอ. 3 ของรายวิชาที่ท าการสอนในแต่ละภาคการศึกษา 

2.1 ก าหนดระบบการวัดและประเมินในระดับรายวิชาและทบทวนระบบด้วยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

2.2 อาจารย์ที่รับผิดชอบรายวิชาเดียวกัน ก าหนดระบบและมาตรฐานการประเมินผลร่วมกันและให้
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานหลักสูตร ท าการทวนสอบโดยการประชุมตัดสินผลการเรียนร่วมกันผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

3. เกณฑก์ารส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2554 
หมวดที่ 9 การขอรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร ข้อที่ 48  

นิสิตที่จะส าเร็จการศึกษาได้ส าหรับหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้

1. มีเวลาเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. สอบได้จ านวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร 
3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมของรายวิชาไม่ต่ ากว่า 3.00 
4. สอบภาษาต่างประเทศได้ 
5. สอบวัดคุณสมบัติได้ 
6. เสนอปริญญานิพนธ์ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและสอบผ่านการสอบปากเปล่าปริญญา

นิพนธ์ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับปริญญานิพนธ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยแต่งตั้ง 
7. ส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
8. ผลงานปริญญานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วน

หนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาอาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ เพื่อแนะน าอาจารย์ใหม่ให้เข้าใจนโยบาย ปรัชญา ปณิธาน
ของสถาบัน หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา และบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ระดับ
บัณฑิตศึกษา  

1.2 จัดระบบอาจารย์พี่เลี้ยงส าหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรและ
รายวิชาและการพัฒนานิสิต     เพื่อให้อาจารย์ใหม่สามารถให้ค าแนะน านิสิตเกี่ยวกับหลักสูตรและการ
เรียนการสอน และการพัฒนานิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 จัดสัมมนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ส าหรับคณาจารย์ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

2.1.1 ภาควิชาส่งเสริมให้อาจารย์เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในด้านการจัดการเรียน
การสอน การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.2 ภาควิชาสนับสนุนให้อาจารย์ได้ลาศึกษาต่อหลังปริญญาเอกหรือศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์และน าความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผล 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

2.2.1 มหาวิทยาลัยหรือคณะจัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงาน
การพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป 

2.2.2  มหาวิทยาลัยหรือคณะจัดให้มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถ
สร้างผลงานวิชาการในสาขาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษา และ/หรืองานสร้างสรรค์อื่นที่มีคุณภาพ
และสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

2.2.3  มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยหรือคณะจัดสรรทุนสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เสนอ
ผลงานทางวิชาการ หรือท าผลงานที่ขอต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อตอบสนองนโยบายการศึกษาแห่งชาติ 

2.2.4  มหาวิทยาลัยหรือคณะส่งเสริมให้อาจารย์ลาศึกษาต่อหลังปริญญาเอกหรือศึกษาดูงาน 
เพื่อเพิ่มพูนความรูใ้นสาขาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษา 

2.2.5 มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัยหรือคณะจัดสัมมนาระดับประเทศ/นานาชาติ โดยสร้าง
สัมพันธภาพกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศใกล้เคียง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนา
องค์ความรู้ในวิชาชีพ 
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หมวดที่ 7  การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

1. การบริหารหลักสูตร 

1.1 มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์
ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ร่วมท างานในฐานะคณะกรรมการเพื่อบริหารหลักสูตรให้ได้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  

1.2 คณาจารย์ของภาควิชาฯ เป็นกลไกส าคัญในการผลิตดุษฎีบัณฑิต และดูแลรับผิดชอบการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนด 

1.3 มีการประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาทุกภาคการศึกษา 
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงาน 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตร์จัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้เพื่อจัดซื้อต ารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนในช้ันเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต  

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

ใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนในส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้แก่  
2.2.1 ต ารา หนังสือ สื่อและวารสาร มีรายละเอียดดังน้ี 

 

เน้ือหา 
ต าราและหนังสือ
ภาษาอังกฤษ  (เล่ม) 

ต าราและหนังสือ
ภาษาไทย  (เล่ม) 

สื่อ  รวม 

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

รวม 18,146 27,254 1,103 46,503 
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2.2.2 ฐานข้อมูล/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย  
    ThaiLIS    จ านวน 11 ฐาน   
    EBSCO    จ านวน  5  ฐาน   
    e-book     จ านวน  2  ฐาน    
    e-thesis    จ านวน  2 ฐาน    
    SciVerse Scopus  จ านวน  1  ฐาน   
    e-journal    จ านวน  6 สาขาวิชา 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2.3.1 ให้อาจารย์ผู้สอนและนิสิตสามารถเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังแหล่ง
ค้นคว้าทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 

2.3.2 จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และสื่อการเรียนการสอน 
2.3.3 จัดระบบการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.4 การประเมินความพียงพอของทรัพยากร 

2.4.1 ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรจากอาจารย์ผู้สอน นิสิต และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 

3. การบริหารคณาจารย ์

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

การคัดเลือกอาจารย์ใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ  โดยก าหนดให้อาจารย์ใหม่ต้องมีคุณวุฒิทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษา 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ร่วมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา   เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือหาแนวทางที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

3.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาร่วม
สอนในบางรายวิชา และบางหัวข้อที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

3.3.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เชิญอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่นเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ร่วมหรือกรรมการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ 

3.3.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ก าหนดให้อาจารย์พิเศษมีแผนการสอนตามค าอธิบาย
รายวิชาของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
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4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

4.1.1 ก าหนดให้มีบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  เพื่อท าหน้าที่ประสานและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตร   

4.1.2 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนด าเนินการตามกฎระเบียบในการ
บริหารทรัพยากรบุคคลสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

จัดให้มีการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การปฏิบัติงานใน
ด้านต่างๆ อย่างน้อยคนละ 1 ครั้งต่อปี 
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสิต 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นิสิต 

มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาในการ
ลงทะเบียน การเรียน การร่วมกิจกรรม การปรับตัวและการพัฒนาทักษะชีวิต  

5.2 การอุทธรณ์ของนิสิต 

มีการจัดระบบที่เปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์เรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับวิชาการ  มีการ
ก าหนดเป็นกฎระเบียบและกระบวนการในการพิจารณาค าอุทธรณ์เหล่านั้น  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

5.2.1 นิสิตสามารถยื่นค าร้องเพื่อขออุทธรณ์ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบ ผลคะแนน
และวิธีการประเมินผล 

5.2.2 จัดช่องทางรับค าร้องเพื่อการขออุทธรณ์ของนิสิต 
5.2.3 จัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาการอุทธรณ์ของนิสิต 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

6.1 มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากการให้ข้อมูลหรือเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อน า
ข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร 

6.2 มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษา หรือผู้มีส่วนได้
เสียในการร่วมวิพากษ์หลักสูตร  เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2  ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม  

ในการประชมุเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     
หรือมาตรฐานคุณวฒุิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวชิาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3         
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวชิา  

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)   
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวชิา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา      

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐาน    
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)    
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ด าเนินการที่รายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว  

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ      
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง      

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)    
ได้รับการพัฒนาวชิาการ และ/หรือวิชาชพีไม่น้อยกว่าร้อย
ละ50ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/บัณฑิตใหม่ ทีม่ีต่อคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑติที่มตี่อบัณฑติใหม่
เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1.1.1 ก่อนการสอน 
อาจารย์ผู้สอนประชุมร่วมกันก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อพิจารณาโครงการสอนของ

รายวิชาที่จะเปิดสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและขอค าแนะน า เพื่อน าไปวางแผนกลยุทธ์
การสอนส าหรับรายวิชาที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ 

1.1.2 ระหว่างสอน 
อาจารย์ผู้สอนสังเกตพฤติกรรมนิสิตที่แสดงถึงความรู้ความเข้าใจ สอบถามจากนิสิต

ถึงประสิทธิผลของการเรียนรู้จากวิธีการสอน ด้วยการสัมภาษณ์ การสนทนา การใช้แบบสอบถามหรือ
การเขียนอนุทิน 

1.1.3 หลังการสอน 
อาจารย์ผู้สอนประเมินการเรียนรู้ของนิสิตจากพฤติกรรมที่แสดงออก การท ากิจกรรม 

และผลการสอบ ผลที่ได้จากการประเมินน ามาพัฒนาประสิทธิภาพกลยุทธ์การสอนประกอบกับการ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและวิธีสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

1.2.1 นิสิตประเมินการสอนอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน การตรงต่อเวลา การ
ชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผล และการใช้สื่อการสอน โดยใช้
แบบประเมิน มศว ปค.003 ผ่านระบบออนไลน์ 

1.2.2 การประเมินการสอนเป็นแบบครบวงจร ได้แก่ การประเมินตนเอง การประเมินจาก
เพื่อนร่วมงาน และผู้บังคับบัญชา โดยสังเกตวิธีสอน สื่อการสอน กิจกรรม/งานที่มอบหมายแก่นิสิต และ
ความสอดคล้องกับโครงการสอน 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องระหว่างประสิทธิภาพ
ของกลยุทธ์การสอนกับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนิสิต 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

2.1  ก าหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบัน 

2.2 ประเมินหลักสูตรเม่ือครบรอบ 3 ปีการศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วย การประเมินการจัดการเรียน
การสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิต  การประเมินผลผลิต (Output) และประเมินผลที่ได้ 
(Outcome) 
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2.3 ประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนิสิต ดุษฎีบัณฑิต และผู้ใช้ดุษฎีบัณฑิต 
2.4 จัดท าการวิจัยเชิงประเมินหลักสูตร เพื่อน าผลไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (Key 
Performance Indicators) ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรด าเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
4.1 จัดท ารายงานการประเมินหลักสูตร เชิญผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) มีส่วนร่วมในการให้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์การสอน 
4.2 จัดประชุม สัมมนา การวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน โดยใช้ผลการประเมิน

เป็นฐานในการปรับปรุง 
4.3 ติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพภายใน

ภาควิชาฯ และวางแผนปรับปรุงตามข้อเสนอของคณะกรรมการประเมิน 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
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ภาคผนวก ข 

ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ค 

รายงานผลการประเมินหลักสูตร 

 
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ด าเนินการเปิดหลักสูตร

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535  และได้ท าการปรับปรุง
หลักสูตรล่าสุดเม่ือปี พ.ศ. 2548  เนื่องจากภาวะขาดแคลนอาจารย์ที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์ ท าให้
ภาควิชาคณิตศาสตร์ไม่สามารถเปิดรับนิสิตได้  ส่งผลให้ไม่มีการประเมินหลักสูตรของนิสิตหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2548)  มีแต่การประเมิน
หลักสูตรของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
(หลักสูตร พ.ศ. 2535) เท่าน้ัน   

ในการประเมินหลักสูตร  ภาควิชาคณิตศาสตร์ได้ด าเนินการส่ง (1) แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  และ (2) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  
ไปยังบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตร พ.ศ. 2535) 
จ านวน 10 คน  และผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตร 
พ.ศ. 2535) จ านวน 10 คน  

การประเมินผลในแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  ได้ก าหนดคะแนนความคิดเห็นตามมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) เป็น 5 ระดับ ดังนี้  

5  คะแนน   ส าหรับ   เห็นด้วยมากที่สุด   
4  คะแนน   ส าหรับ   เห็นด้วยมาก 
3  คะแนน    ส าหรับ   ปานกลาง 
2  คะแนน    ส าหรับ   เห็นด้วยน้อย 
1  คะแนน    ส าหรับ   เห็นด้วยน้อยท่ีสุด   

เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้ 
4.51 – 5.00   หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  
3.51 – 4.50  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
2.51 – 3.50   หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  
1.51 – 2.50  หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
1.00 – 1.50   หมายถึง  ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยท่ีสุด  
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ผลการประเมินหลักสูตรของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิต
ศาสตรศึกษา จากการท าแบบสอบถามความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรการศึกษา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  แบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
 

ตอนที่  1 ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

1.1  หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ข้อ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1 ความชื่อสัตย์สุจริต 10 4.6 มากที่สุด 
2 ความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 10 4.6 มากที่สุด 
3 จิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม 10 4.7 มากที่สุด 

 

1.2  หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ 

ข้อ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
4 ความรู้ความสามารถในสาขาที่ส าเร็จการศึกษา 10 4.8 มากที่สุด 
5 การน าความรู้ประยุกต์ใช้ในการท างาน 10 4.7 มากที่สุด 
6 ความตั้งใจและอดทนในการปฏิบัติงาน 10 4.8 มากที่สุด 
7 การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 10 4.7 มากที่สุด 

 

1.3  หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะทางปัญญา 

ข้อ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
8 ความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 10 4.4 มาก 
9 การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 10 4.6 มากที่สุด 
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1.4  หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

ข้อ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
10 การท างานเป็นทีม 10 4.6 มากที่สุด 
11 ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ 10 4.7 มากที่สุด 
12 การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 10 4.6 มากที่สุด 
13 การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 10 4.6 มากที่สุด 
14 การเคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน 10 4.8 มากที่สุด 

 

1.5  หลักสูตรมีการเรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
15 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 10 4.6 มากที่สุด 

 

1.6  ความต้องการและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของบัณฑิตเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 

ภาควิชาคณิตศาสตร์หรือคณะวิทยาศาสตร์ ควรมีการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
เพื่อเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ระหว่างนิสิต บัณฑิตของหลักสูตรการศึกษาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณาจารย์ ครูและบุคลากรทางคณิตศาสตร์และคณิตศาสตรศึกษา
ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  ตลอดจนเป็นเวทีให้นิสิตในการฝึกความเป็นผู้น าการวิจัยและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  สามารถให้ค าแนะน าในการจัดการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้   
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ตอนที่  2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา 

1.1  ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของบัณฑิต 

ข้อ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
1 มีความชื่อสัตย์สุจริต 10 4.7 มากที่สุด 
2 มีความเสียสละและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 10 4.6 มากที่สุด 
3 มีจิตส านึกและความรับผิดชอบต่อสังคม 10 4.7 มากที่สุด 

 

1.2  ด้านความรู้ของบัณฑิต 

ข้อ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
4 มีความรู้ความสามารถในสาขาที่ส าเร็จการศึกษา 10 4.8 มากที่สุด 
5 มีการน าความรู้ประยุกต์ใช้ในการท างาน 10 4.6 มากที่สุด 
6 มีความตั้งใจและอดทนในการปฏิบัติงาน 10 4.7 มากที่สุด 
7 มีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 10 4.7 มากที่สุด 

 

1.3  ด้านทักษะทางปัญญาของบัณฑิต 

ข้อ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
8 มีความคิดสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 10 4.6 มากที่สุด 
9 มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 10 4.7 มากที่สุด 
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1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

ข้อ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
10 มีการท างานเป็นทีม 10 4.7 มากที่สุด 
11 มีความสามารถในงานที่รับผิดชอบ 10 4.8 มากที่สุด 
12 มีการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 10 4.6 มากที่สุด 
13 มีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 10 4.6 มากที่สุด 
14 เคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน 10 4.7 มากที่สุด 

 

1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ รายการประเมิน N x  
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
15 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 10 4.7 มากที่สุด 

 

1.6  ความต้องการและข้อเสนอแนะอื่นๆ ของผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรในอนาคต 

ภาควิชาคณิตศาสตร์  ควรผลิดบัณฑิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตรศึกษา อย่างต่อเนื่องและมีจ านวนเพียงพอกับความต้องการของสังคมและวงการศึกษา 

 
จากผลการประเมินหลักสูตรของบัณฑิตและผู้ใช้บัณฑิตหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตรศึกษาข้างต้น  แสดงว่า หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 
คณิตศาสตรศึกษา ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านความรู้  ด้านทักษะปัญญา  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อยู่ในระดับมากที่สุด  
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ภาคผนวก ง 

รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

 
ตามที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ด าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ในปี พ.ศ. 2554 นั้น  เพื่อวิพากษ์
ความเหมาะสมของหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)  ภาควิชาคณิตศาสตร์จึงได้ด าเนินการส่ง (1) หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  และ (2) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)  ไปยังผู้ทรงวุฒิทาง 
คณิตศาสตรศึกษา จ านวน 2 ท่าน ดังรายช่ือต่อไปนี้ 

1. รองศาสตรจารย์ ดร. สิริพร ทิพย์คง   
สังกัดภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. รองศาสตรจารย์ ดร. สมวงษ์  แปลงประสพโชค   
สังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  

 
ผลการวิพากษ์หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2555)  ของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองท่าน มีดังนี ้
 

หัวข้อการวิพากษ์ 
ผลการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
คนที่ 1 คนที่ 2 

1.  ปรัชญาของหลักสูตร  เหมาะสม เหมาะสม 
2.  ความส าคัญของหลักสูตร     เหมาะสม เหมาะสม 
3.  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เหมาะสม เหมาะสม 
4.  โครงสร้างหลักสูตร เหมาะสม เหมาะสม 
5.  รายวิชาบังคับของหมวดคณิตศาสตรศึกษา

และการวิจัย 
เหมาะสม เหมาะสม 

6.  รายวิชาเลือกของหมวดคณิตศาสตรศึกษา
และการวิจัย 

เหมาะสม เหมาะสม 

7.  รายวิชาของหมวดคณิตศาสตร์ เหมาะสม เหมาะสม 
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หัวข้อการวิพากษ์ 
ผลการวิพากษ์ของผู้ทรงคุณวุฒิ 
คนที่ 1 คนที่ 2 

8. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม    ขอใหป้รับแผนการศึกษาให้
สอดคล้องกับ 
แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระยะ 3 ปี
การศึกษา 

ขอให้ก าหนดหนว่ยกติ 3(3-
0-6) ในรายวิชา  
คษ 711   คษ 713   คษ 771   
คษ 712   คษ 773   คษ 814   
คษ 815   และ คษ 841   
โดยให้มีการปฏิบัตใิหม้าก 
เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค ์
ข้อ 2 คือ  การเป็นผู้น าใน
การพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอน 
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ภาคผนวก จ 

ตารางเปรียบเทียบการปรับปรุงหลักสูตร 

1.  ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

เปล่ียนแปลง 
สาขาวิชาของ
หลักสูตร 

 
 เนื่องจากมีข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนบุคคลากรด้านคณิตศาสตรศึกษา จึงท าให้ต้อง หลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  เป็น หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
คณิตศาสตร ์ และถ้าข้อจ ากัดดังกล่าวหมดไปซ่ึงคาดว่าภายใน 3 ปี จะขอปรับหลักสูตรเป็นหลักสูตร
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา เช่นเดียวกับหลักสูตร พ.ศ. 2548 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  
      การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
      (คณิตศาสตรศึกษา) 
ชื่อย่อ:  
      กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:  
      Doctor of Education Program  
      in Mathematics Education 
ชื่อย่อ:  
      Ed.D. (Mathematics Education) 
 

ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  
      การศึกษาดุษฎีบัณฑิต  
      (คณิตศาสตร์) 
ชื่อย่อ:  
      กศ.ด. (คณิตศาสตร์) 
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม:  
      Doctor of Education Program  
      in Mathematics 
ชื่อย่อ:  
      Ed.D. (Mathematics) 
 

เปล่ียนแปลง 
ชื่อปริญญาและ
สาขาวิชา 

 
หมายเหตุ   ถ้าข้อจ ากัดเกี่ยวกับจ านวนบุคคลากรดา้นคณิตศาสตรศึกษาหมดไป จะขอปรับชื่อ

ปริญญาและสาขาวิชา เป็นเช่นเดียวกับหลักสูตร พ.ศ. 2548  
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3.  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 
โครงสร้างที่ 1 
หมวด ก คณิตศาสตรศึกษาและการวิจยั 
 ไม่น้อยกว่า   15  หน่วยกิต 
 วิชาบงัคับ    12  หน่วยกิต 
 วิชาเลือก   
 ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกติ 
หมวด ข คณิตศาสตร ์
 ไม่น้อยกว่า    15  หน่วยกิต 
หมวด ค ปริญญานิพนธ์   48  หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า  78  หน่วยกิต 
 

หมวดวิชาบังคับ   
กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจัย 
       6  หน่วยกติ 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร ์   4  หน่วยกติ 
หมวดวิชาเลือก    
กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษาและการวิจัย 
  ไม่น้อยกว่า     2  หน่วยกิต 
หมวดปริญญานพินธ์    36  หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  48  หน่วยกิต 

เปล่ียนแปลง 
จ านวน
โครงสร้างของ
หลักสูตร 
และหมวดของ
รายวิชา 

โครงสร้างที่ 2 
หมวด ก คณิตศาสตรศึกษาและการวิจยั 
 ไม่น้อยกว่า   12  หน่วยกิต 
 วิชาบงัคับ      9  หน่วยกติ 
 วิชาเลือก  
 ไม่น้อยกว่า    3  หน่วยกติ 
หมวด ข คณิตศาสตร ์  12  หน่วยกิต 
 วิชาบงัคับ   12  หน่วยกิต 
หมวด ค ปริญญานิพนธ์   36  หน่วยกิต 
รวมหน่วยกิต  ไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต 

  

 

4.  ปรัชญาของหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 
ปรัชญา 
 ผู้น าทางคณิตศาสตรศึกษา 
 ต้องมีสมรรถภาพในการวิจัย   
 พัฒนาหลักสูตร  รวมท้ังเป็นผู้น า 
 ทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 

ปรัชญา 
 การวิจัยและพัฒนาคณิตศาสตรศึกษา 

เพื่อความเจริญงอกงาม 

เปลี่ยนแปลง 
รายละเอียด
ของปรัชญา 
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5.  ค าอธิบายรายวิชาและการก าหนดหน่วยกิต 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 
คษ 711 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน  
 การสอนคณิตศาสตร์   3(3-0) 
ME 711 Development of Mathematics  
 Curriculum  and Instruction     
ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการพฒันาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทั้งในและ
ต่างประเทศ  แนวโน้มในอนาคต  การบริหาร
และจัดการหลักสูตร 

คษ 711 การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน 
 การสอนคณิตศาสตร์  2(1-2-3) 
ME 711 Development of Mathematics  
 Curriculum and Instruction 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ  
แนวโนม้ของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในอนาคต 
และการบริหารจัดการหลักสูตร  ปฏิบัติการ
สร้างสรรค์และพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์หรือ
นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการ
พัฒนาประเทศ  พร้อมทัง้จัดประชุมทางวชิาการ
เพื่อน าเสนอผลการสร้างสรรค์และพัฒนา
หลักสูตรคณิตศาสตร์หรือนวัตกรรมด้านการ
เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 

เปล่ียนแปลง 
1) การก าหนด 
หน่วยกติ 
2) ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

คษ 712 ปฏิบัติการพฒันาหลักสูตรและ 
 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
 3(3-0) 
ME 712 Practicum on Development of  
 Mathematics Curriculum and  
 Instruction 
บุรพวิชา : คษ 711 
ฝึกปฏิบัติการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น   
การน าหลักสูตรไปใช้ รวมทั้งการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของหลักสูตร 
 

คษ 712 ปฏิบัติการพฒันาหลักสูตรและ 
 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 2(1-2-3) 
ME 712 Internship on Development of   
 Mathematics Curriculum and  
 Instruction 
บุรพวิชา : คษ 711 
ปฏิบัติการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ให้เหมาะสมกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และน าหลักสูตรไปทดลองใช้เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร พร้อมทั้ง
จัดประชมุทางวิชาการเพื่อน าเสนอหลักสูตรที่
พัฒนาและผลการทดลองใช ้
 

เปล่ียนแปลง 
1) การก าหนด 
หน่วยกติ 
2) ค าอธิบาย
รายวิชา 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 หมายเหตุ 

คษ 713 สัมมนาการวจิัยเกี่ยวกับหลักสูตร 
 และการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 3(3-0) 
ME 713 Seminar in Research in  
 Mathematics Curriculum and  
 Instruction  
ศึกษาค้นคว้าและอภิปรายเก่ียวกับงานวิจยัทั้ง
ในและต่างประเทศที่เกีย่วข้องกบัการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ และการน าผลมาใช ้

คษ 713 สัมมนาการวจิัยเกี่ยวกับหลักสูตร 
 และการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 2(1-2-3) 
ME 713 Seminar in Research in  
 Mathematics Curriculum and  
 Instruction  
วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับ
งานวิจยัด้านหลักสูตรและการเรยีนการสอน
คณิตศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศ  ปฏิบตัิการ
ออกแบบและสร้างสรรค์โครงร่างของงานวิจยั 
 

เปล่ียนแปลง 
1) การก าหนด 
หน่วยกติ 
2) ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

คษ 771 วิธีการทางสถติิส าหรับการวิจยั 
 ทางคณิตศาสตรศึกษา   3(3-1) 
ME 771 Statistical Methods for Research  
 in Mathematics Education  
บุรพวิชา :  สถ 562 หรือเทียบเท่า 
กระบวนการวจิัย  การออกแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณ  เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปร  
การวิเคราะห์การถดถอยพหคุูณ  การวิเคราะห์
ความแปรปรวนหลายตวัแปร  การวิเคราะห ์
ดิสคริมิแนนต์  การวิเคราะห์ตวัประกอบ  ตัว
แบบสมการโครงสร้าง  การสร้างตัวแบบและ
ความเทีย่งตรงของตัวแบบ  วิชาน้ีเน้นการใช้
และการแปลผลของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถติ ิ

คษ 741 วิธีการทางสถติิส าหรับการวิจยั 
 ทางคณิตศาสตรศึกษา   2(1-2-3) 
ME 741 Statistical Methods for Research  
 in Mathematics Education  
วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับ
กระบวนการวจิัย การออกแบบการวิจัยเชิง
ปริมาณ  เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปร การ
วิเคราะห์การถดถอยพหคุูณ การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหลายตัวแปร การวิเคราะห์ดิสคริ
มิแนนต์ การวิเคราะหต์ัวประกอบ ตัวแบบ
สมการโครงสร้าง การสร้างตวัแบบและความ
เที่ยงตรงของตัวแบบ  ปฏบิัติการออกแบบและ
สร้างสรรค์เครื่องมือวิจยั โดยเน้นการใช้และการ
แปลผลของการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิต ิ
 

เปล่ียนแปลง 
1) รหัสวิชา 
2) การก าหนด 
หน่วยกติ 
3) ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

คษ 773 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ทางคณิตศาสตรศึกษา   3(3-0) 
ME 773 Qualitative Research  
 in Mathematics Education 
ศึกษาปรัชญาและหลักการวิจยัเชิงคุณภาพ  
การด าเนินการวิจัยเชงิคุณภาพประเภทต่าง ๆ    
การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลการวิจัย
ทางคณิตศาสตรศึกษา 

คษ 742 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ทางคณิตศาสตรศึกษา   2(1-2-3) 
ME 742 Qualitative Research  
 in Mathematics Education 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับ
ปรัชญาและหลักการวจิัยเชงิคุณภาพ การ
ด าเนินการวิจัยเชงิคุณภาพประเภทต่างๆ  การ
วิเคราะห์ข้อมูล  และการน าเสนอผลการวิจัย
ทางคณิตศาสตรศึกษา  

เปล่ียนแปลง 
1) รหัสวิชา 
2) การก าหนด 
หน่วยกติ 
3) ค าอธิบาย
รายวิชา 
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คษ 814 ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร ์
 และกลวิธีแก้ปญัหา 3(3-0) 
ME 814 Problems in Learning 
 Mathematics and Strategies  
 for Problem Solving 
ศึกษาวธิีวิเคราะหป์ัญหาการเรียนคณิตศาสตร์
พร้อมทั้งวิธีการแก้ไขหรือป้องกนั  ศึกษา
ตัวอย่างปญัหาและการทดลองปฏิบัต ิ
 

คษ 811  ปัญหาการเรียนคณิตศาสตร ์
 และกลวิธีแก้ปญัหา 2(1-2-3) 
ME 811 Problems in Learning 
  Mathematics and Strategies  
 for Problem Solving 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปญัหา
การเรียนคณิตศาสตร์  พร้อมทั้งวิธีการแก้ไข
หรือป้องกัน  ศึกษาตัวอย่างปัญหาและทดลอง
ปฏิบัต ิ
 

เปล่ียนแปลง 
1) รหัสวิชา 
2) การก าหนด 
หน่วยกติ 
3) ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

คษ 815 การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน 
 การสอนคณิตศาสตร์ 3(3-0) 
ME 815 Utilizing Computer  
 in Mathematics Instruction 
ศึกษาการน าคอมพวิเตอร์มาใช้ในการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ให้ได้ผลด ี

คษ 812 การใช้คอมพิวเตอร์ในการเรียน 
 การสอนคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
ME 812 Utilizing Computer  
 in Mathematics Instruction 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับการ
น าคอมพิวเตอรม์าใชใ้นการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ให้ได้ผลดี พร้อมทั้งทดลองปฏิบัต ิ
 

เปล่ียนแปลง 
1) รหัสวิชา 
2) การก าหนด 
หน่วยกติ 
3) ค าอธิบาย
รายวิชา 

คษ 816 สัมมนาหวัข้อเฉพาะทาง 
 คณิตศาสตรศึกษา 1 3(3-0) 
ME 816    Seminar in Special Topics 
 in Mathematics Education 1 
ศึกษาค้นคว้าและอภิปรายหัวข้อใน 
คณิตศาสตรศึกษาที่น่าสนใจ 

คษ 813 สัมมนาหวัข้อเฉพาะทาง 
 คณิตศาสตรศึกษา   2(1-2-3) 
ME 813 Seminar in Special Topics    
 in Mathematics Education  
ศึกษาค้นคว้าและอภิปรายหัวข้อที่เป็นประเด็น
ในคณิตศาสตรศึกษา 
 

เปล่ียนแปลง 
1) รหัสวิชา 
2) การก าหนด 
หน่วยกติ 
3) ค าอธิบาย
รายวิชา 

คษ 821 พื้นฐานจิตวทิยาในการเรียนการสอน 
 คณิตศาสตร ์ 3(3-0) 
ME 821 Psychological Foundation  
 in Mathematics Instruction 
ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมที่เกีย่วข้องกับการเรียนการสอน
คณิตศาสตร ์

คษ 821 สัมมนาจติวิทยาในการเรียนการสอน 
 คณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
ME 821  Seminar in Psychological  
 Foundation in Mathematics  
 Instruction 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับทฤษฎี
การเรียนรู้และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่
เกี่ยวข้องกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  
 

เปล่ียนแปลง 
1) ชื่อรายวิชา 
2) การก าหนด 
หน่วยกติ 
3) ค าอธิบาย
รายวิชา 
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คษ 831 สัมมนาการวัดและประเมินผล
เกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 3(3-0) 
ME 831 Seminar in Measurement and  
 Evaluation in Mathematics  
 Instruction 
ศึกษาค้นคว้าและอภิปรายวิธีการวัดและ
ประเมินผลแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการเรียน
คณิตศาสตร์ พร้อมทั้งศึกษาและอภิปราย
ตัวอย่างแบบทดสอบ และการทดลองสร้าง
แบบทดสอบ 

คษ 831 สัมมนาการวัดและประเมินผล 
 เกี่ยวกับการเรียนการสอน คณิตศาสตร์  
2(1-2-3) 
ME 831 Seminar in Measurement and 
 Evaluation in Mathematics  
 Instruction 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับ    
การวัดและประเมินผลแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการเรียนคณิตศาสตร์  พร้อมทั้งศึกษาและ
อภิปรายตัวอย่างแบบทดสอบ และทดลองสร้าง
แบบทดสอบ 
 

เปล่ียนแปลง 
1) การก าหนด 
หน่วยกติ 
2) ค าอธิบาย
รายวิชา 
 
 

คษ 841 การศึกษาเป็นรายบุคคล 3(3-0)  
ME 841 Individual Studies  
นิสิตและอาจารย์ร่วมกันพจิารณาเน้ือหาที่จะ
ศึกษา ให้เหมาะสมกับพื้นฐานของนิสิต  และ
ประโยชน์ในการปฏิบตัิงาน 

คษ 851 การศึกษาเป็นรายบุคคล   2(1-2-3) 
ME 851 Individual Study   
นิสิตและอาจารย์ร่วมกันพจิารณาเน้ือหาที่จะ
ศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการศึกษาเรียนรู้
ของนิสิตและเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานวจิัย 

เปล่ียนแปลง 
1) รหัสวิชา 
2) การก าหนด 
หน่วยกติ 
3) ค าอธิบาย
รายวิชา 

คณ 711 สัมมนาการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  
 3(3-0) 
MA 711 Seminar in Mathematical Analysis 
บุรพวิชา : คณ 510 หรือเทียบเท่า 
ศึกษา  วิเคราะห์และอภิปรายปญัหาหรือหัวข้อ
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  
เพื่อให้เกิดความเข้าใจโครงสร้างของเน้ือหา
วิชาการวิเคราะห์เชงิคณิตศาสตร์ในเชิงบูรณา
การ 
 

คณ 811 สัมมนาการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  
 1(0-2-1) 
MA 811 Seminar in Mathematical Analysis    
วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปญัหา 
หัวข้อที่น่าสนใจ และงานวจิัยเกีย่วกับการ
วิเคราะห์เชงิคณิตศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ
องค์ความรูท้ี่ลึกซึ้งในเชิงบูรณาการที่น าไปสู่การ
วิจัยสร้างสรรค ์ ปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนา
เน้ือหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชงิ
คณิตศาสตร์ ระดับโรงเรียน 

เปล่ียนแปลง 
1) รหัสวิชา 
2) การก าหนด 
หน่วยกติ 
3) ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

คณ 721 สัมมนาพชีคณิต  3(3-0) 
MA 721 Seminar in Algebra 
บุรพวิชา : คณ 521 หรือเทียบเท่า 
ศึกษา  วิเคราะห์และอภิปรายปญัหาหรือหัวข้อ
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับพชีคณิต  เพือ่ให้เกิดความ
เข้าใจโครงสร้างของเน้ือหาวิชาพีชคณิตในเชิง
บูรณาการ 
 

คณ 821 สัมมนาพชีคณิต  1(0-2-1) 
MA 821 Seminar in Algebra 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปญัหา 
หัวข้อที่น่าสนใจ และงานวจิัยเกีย่วกับพชีคณิต 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งในเชิง
บูรณาการที่น าไปสู่การวิจยัสร้างสรรค์  
ปฏิบัติการสร้างสรรค์และพฒันาเน้ือหา
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับพชีคณิต ระดับโรงเรียน 

เปล่ียนแปลง 
1) รหัสวิชา 
2) การก าหนด 
หน่วยกติ 
3) ค าอธิบาย
รายวิชา 
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คณ 731 สัมมนาเรขาคณิต   3(3-0) 
MA 731 Seminar in Geometry 
บุรพวิชา : คณ 530 หรือเทียบเท่า 
ศึกษา  วิเคราะห์และอภิปรายปญัหาหรือหัวข้อ
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรขาคณิต เพือ่ให้เกิดความ
เข้าใจโครงสร้างของเน้ือหาวิชาการวิเคราะห์เชงิ
คณิตศาสตร์ในเชงิบูรณาการ 

คณ 831 สัมมนาเรขาคณิต   1(0-2-1) 
MA 831 Seminar in Geometry 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปญัหา 
หัวข้อที่น่าสนใจ และงานวจิัยเกีย่วกับเรขาคณติ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจองค์ความรู้ที่ลึกซึ้งในเชิง
บูรณาการที่น าไปสู่การวิจยัสร้างสรรค์  
ปฏิบัติการสร้างสรรค์และพฒันาเน้ือหา
คณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรขาคณิต ระดับโรงเรยีน 
 

เปล่ียนแปลง 
1) รหัสวิชา 
2) การก าหนด 
หน่วยกติ 
3) ค าอธิบาย
รายวิชา 
 

คณ 751 สัมมนาคณิตศาสตร์ดิสครีต  3(3-0) 
MA 751 Seminar in Discrete Mathematics 
บุรพวิชา : คณ 550 หรือเทียบเท่า 
ศึกษา  วิเคราะห์และอภิปรายปญัหาหรือหัวข้อ
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ดิสครีต เพื่อให้
เกิดความเข้าใจโครงสร้างของเน้ือหาวิชา
คณิตศาสตร์ดิสครีตในเชงิบูรณาการ 

คณ 841 สัมมนาคณิตศาสตร์ดิสครีต 
 1(0-2-1) 
MA 841 Seminar in Discrete Mathematics 
วิเคราะห์ สังเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปญัหา 
หัวข้อที่น่าสนใจ และงานวจิัยเกีย่วกับ
คณิตศาสตร์ดิสครีต เพื่อให้เกิดความเข้าใจองค์
ความรู้ที่ลึกซึ้งในเชิงบูรณาการที่น าไปสู่การวิจยั
สร้างสรรค ์ ปฏิบัติการสร้างสรรค์และพัฒนา
เน้ือหาคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ดิสค
รีต ระดับโรงเรียน 

เปล่ียนแปลง 
1) รหัสวิชา 
2) การก าหนด 
หน่วยกติ 
3) ค าอธิบาย
รายวิชา 

คษ 999 ปริญญานิพนธ ์ 36  หน่วยกิต 
ME 999 Doctoral Dissertation 
 การวิจัยเป็นรายบุคคลทางสาขาคณิต
ศาสตรศึกษาที่เป็นการค้นคว้าความรู้ใหม่หรือ
เป็นการสร้างสรรค์ในวิชาชีพ เพือ่เป็นการ
พัฒนาทางด้านคณิตศาสตรศึกษา  และเผยแพร่
งานวิจยัหรือส่วนหนึ่งของงานวจิัย 

คษ 999 ปริญญานิพนธ ์ 36  หน่วยกิต 
ME 999 Doctoral Dissertation 
การวิจัยเป็นรายบุคคลทางสาขาวิชาคณิต
ศาสตรศึกษาที่เป็นการค้นคว้าหาองคค์วามรู้
ใหม่หรือเป็นการสร้างสรรค์ในวชิาชีพ เพื่อการ
พัฒนาทางด้านคณิตศาสตรศึกษา   

เปล่ียนแปลง 
1) ค าอธิบาย
รายวิชา 
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ภาคผนวก ฉ 

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 

1. ชื่อ (ภาษาไทย)   นางสาวรุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์   

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)   Miss Rungfa  Janjaruporn 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 ที่ท างาน     

ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทรศัพท์: 02-6495000  ต่อ 8603 
โทรสาร:  02-6495000  ต่อ 8051 

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

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

 ความเชี่ยวชาญ 
  ด้านคณิตศาสตร์   
  แคลคูลัส, ทฤษฎีเซต, ทฤษฎีจ านวน, พีชคณิตนามธรรม  คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา  
  ด้านคณิตศาสตรศึกษา 
  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์   
  และทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ส าหรับครูคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  

 วิทยานิพนธ์ 
รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์ (2536).  การศึกษาข้อบกพร่องในการแก้โจทย์ปัญหาเรื่องร้อยละของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.  ปริญญานิพนธ์, กศ.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  
Janjaruporn Rungfa (2005).  The Development of a Problem-Solving Instructional Program 

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

mailto:rungfa@swu.ac.th
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 บทความทางวิชาการ/งานวิจัย 
1. Janjaruporn Rungfa. (2005).  The Development of a Problem-Solving Instructional 

Program to Develop Preservice Teachers’ Competence in Solving Mathematical 
Problems and their Beliefs Related to Problem Solving.  วารสารวิทยาศาสตร์, ปีท่ี 21 
ฉบับที ่1/ 2548,  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

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

3. ปิยะนาถ เหมวิเศษ, รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ และชุติวรรณ เพ็ญเพียร. (2551).  การสร้างกิจกรรม
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ท่ีเลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3.  วารสาร
วิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

4. โสภณ ไทยจีน,  รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ และ ชุติวรรณ เพ็ญเพียร.  (2551).  กิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
เศษส่วน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.  วารสารวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยศรีนครินท
รวิโรฒ.  

5. รุ่งฟ้า  จันท์จารุภรณ์.  (2552).  การศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และแนวทางการน าไปใช้ในชั้นเรียนของครูคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.  
เอกสารการน าเสนอผลงานวิจัย (Proceeding) ของการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน  ครั้งที่ 19  วันท่ี  26 – 28  มกราคม พ.ศ. 2552  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎภูเก็ต  จังหวัดภูเก็ต. 

6. สุกัญญา หะยีสาและ, รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง และ สมวงษ์ แปลงประสพโชค. 
(2554).  กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่อง การบวกและการลบ
จ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1.  วารสาร
วิทยาศาสตร์, ปีท่ี 27 ฉบับที ่2 (ธันวาคม 2554),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

7. ชญาภา ใจโปร่ง, รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ และ ชุติวรรณ เพ็ญเพียร. (2554).  กิจกรรมการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ที่เลือกใช้กลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย เพื่อเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4.  วารสารวิทยาศาสตร์, ปีท่ี 27 ฉบับที ่2 (ธันวาคม 2554),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ.  

8. วรรณพร เลิศอาวาส, รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ และ รุ่งทิวา แย้มรุ่ง. (2554).  การศึกษาพฤติกรรม
ด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นเรื่อง จ านวน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ผ่าน
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กิจกรรมการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์.  วารสารวิทยาศาสตร์, ปีท่ี 27 ฉบับ
ที ่2 (ธันวาคม 2554),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

9. ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์, รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ และทรงชัย อักษรคิด. (2554). การศึกษา
พฤติกรรมด้านความคิดคล่องและความคิดยืดหยุ่นเร่ือง เรขาคณิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ผ่านกิจกรรมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และการระดมสมอง.  วารสาร
วิทยาศาสตร์, ปีท่ี 27 ฉบับที ่2 (ธันวาคม 2554),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  

 
 ต ารา / หนังสือ 

1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2550).  ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์.  กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว.  

2. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. (2551).  ทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์. (พิมพ์ครั้งที่ 2).  กรุงเทพมหานคร : ส เจริญ การพิมพ์.  

3. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์. (2554).  หน่วยที่ 9  กิจกรรมส่งเสริมทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์.  ในประมวลสาระชุดวิชาการจัดประสบการณ์การเรียนรู้คณิตศาสตร์  หน่วยที่ 9-
15  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์,  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช. 
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2. ชื่อ (ภาษาไทย)   นายขวัญ  เพียซ้าย   

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)    Mr. Khawn Piasai 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 ที่ท างาน 

ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทรศัพท์: 02-6495000  ต่อ 8618 
โทรสาร:  02-6495000  ต่อ 8051 

 e-mail   khawn@swu.ac.th 
 การศึกษา 

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

 ความเชี่ยวชาญ 
  ด้านคณิตศาสตร์   
  แคลคูลัส 
  ด้านคณิตศาสตรศึกษา 

การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างการให้เหตุผลเชิงสัดส่วน   การพิสูจน์
ทางคณิตศาสตร์ 

 วิทยานิพนธ์ 
ขวัญ  เพียซ้าย (2544).  การศึกษาความสามารถในการเรียนเรื่องการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์โดยใช้

ชุดการเรียนการสอนที่ผู้เรียนส าคัญที่สุดของนิสิตวิชาเอกคณิตศาตร์ระดับปริญญาตรี.  
ปริญญานิพนธ์, กศ.ม.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

ขวัญ  เพียซ้าย (2544).  กิจกรรมการเรียนรู้ที่พัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสัดส่วน
ส าหรับนักเรียนชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1.  ปริญญานิพนธ์, กศ.ด.(คณิตศาสตรศึกษา), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 บทความทางวิชาการ/งานวิจัย 
1. ขวัญ  เพียซ้าย และ ภิญญาพันธ์ ร่วมชาติ. (2554).  การให้เหตุผลเชิงสัดส่วน. วารสารหน่วย

วิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ , ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
มิถุนายน พ.ศ. 2554),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 

mailto:khawn@swu.ac.th
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3. ชื่อ (ภาษาไทย)   นางสุกัญญา  หะยีสาและ 

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)    Mrs. Sukanya  Hajisalah  
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  
 ที่ท างาน 

ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทรศัพท์: 02-6495000  ต่อ 8623 
โทรสาร:  02-6495000  ต่อ 8051 

 e-mail   swuyah@yahoo.com 
 การศึกษา 

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

 ความเชี่ยวชาญ 
  ด้านคณิตศาสตร์   
  แคลคูลัส, และ เรขาคณิต 
  ด้านคณิตศาสตรศึกษา 

  การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ที่เสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ 
 วิทยานิพนธ์ 

สุกัญญา  ยีกา (2545).  การสร้างชุดการเรียนการสอนเร่ืองเรขาคณิตการแปลงส าหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6.  ปริญญานิพนธ์, กศ.ม. (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 

 วิโรฒ. 
สุกัญญา  หะยีสาและ (2554).  กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่อง การ

บวกและการลบจ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100   ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี
1.  ปริญญานิพนธ์, กศ.ด. (คณิตศาสตรศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

 บทความทางวิชาการ/งานวิจัย 
 1. สุกัญญา หะยีสาและ, รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง และ สมวงษ์ แปลงประสพโชค. 

(2554).  กิจกรรมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงความสัมพันธ์ เรื่อง การบวกและการลบ
จ านวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1.  วารสาร
วิทยาศาสตร์, ปีท่ี 27 ฉบับที ่2 (ธันวาคม 2554),  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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4. ชื่อ (ภาษาไทย)   นายสายัณห์  โสธะโร 

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)    Mr.Sayun  Sotaro 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ที่ท างาน 

ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทรศัพท์: 02-6495000  ต่อ 8051 
โทรสาร:  02-6495000  ต่อ 8051 
e-mail:  say@swu.ac.th 

 การศึกษา 
Ph.D. (Mathematics)     Curtin University of Technology  2550 
กศ.ม. (คณิตศาสตร์)     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    2537 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) วิชาเอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 2534 

 ความเชี่ยวชาญ 
  แคลลูลัส  นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  ทฤษฎีกราฟ  
  การวิจัยด าเนินการ  และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 

 วิทยานิพนธ์ 
สายัณห์ โสธะโร (2538). ความสามารถทางการเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้นของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6. ปริญญานิพนธ์, กศ.ม.(คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ. 
Sayun Sotaro (2007).  Factors In Graph. Thesis, Ph. D., Curtin University of Technology. 

 บทความทางวิชาการ/งานวิจัย 
1. สังเวียน แผนสุพัด, สายัณห์ โสธะโร และ รวีวรรณ งามสันติกุล. (2552).  ชุดการเรียนการ

สอนคณิตศาสตร์เร่ืองก าหนดการเชิงเส้นด้วยวิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ์ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6.  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีท่ี 25 ฉบับท่ี 2 (ธันวาคม 2552), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

2. เกตุกนก หนูดี, สายัณห์ โสธะโร, ธนูชัย ภูอุดม และ รวีวรรณ งามสันติกุล. (2553),  ชุด
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องก าหนดการเชิงเส้นโดยใช้โปรแกรม C.a.R.  วารสาร
วิทยาศาสตร์ มศว ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 2 (ธันวาคม 2553), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

3. อนุวัฒน์ เดชไธสง, สายัณห์ โสธะโร, ธนูชัย ภูอุดม และ รวีวรรณ งามสันติกุล. (2553).  ชุด
กิจกรรมการเรียนการสอน เรื่องเวกเตอร์ โดยใช้โปรแกรม C.a.R.  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2.  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 2 (ธันวาคม 2553), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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4. นันทชัย นวลสอาด, สายัณห์ โสธะโร และ ชุติวรรณ เพ็ญเพียร. (2554).  ชุดกิจกรรมการเรียน
การสอน เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ โดยใช้วิธีการเรียนแบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4.  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีท่ี 27 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2554), 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 

5. จุฑามาศ บัวทอง, สายัณห์ โสธะโร และ ชุติวรรณ เพ็ญเพียร. (2554).  ชุดการเรียนการสอน 
เรื่องคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น  โดยใช้ Microsoft Excel  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
5.  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีท่ี 27 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 2554), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ. 

6. ทรรศนีย์ รัตนวิจิตร, สายัณห์ โสธะโร, ธนูชัย ภูอุดม และ ชุติวรรณ เพ็ญเพียร. (2554).  
กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องอนุพันธ์และการประยุกต์โดยใช้โปรแกรม C.a.R. และโปรแกรม 
Euler ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี.  วารสารวิทยาศาสตร์ มศว ปีท่ี 26 ฉบับที่ 2 (ธันวาคม 
2553), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
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5. ชื่อ (ภาษาไทย)   นางสาว ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ 

 ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)    Miss Nahathai Rerkruthairat 
 ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 ที่ท างาน 

ภาควิชาคณิตศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
โทรศัพท์: 02-6495000  ต่อ 8603 
โทรสาร:  02-6495000  ต่อ 8051 

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

วท.ด. (คณิตศาสตร์)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2554 
วท.ม. (คณิตศาสตร์)     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2549 
ค.บ. (คณิตศาสตร์)      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   2546 

 ความเชี่ยวชาญ 
Probability Theory , Real Analysis 

 วิทยานิพนธ์ 
 ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ (2549).  อนุพันธ์ของฟังก์ชันบนเชียร์พินสกีแกสเก็ต. วิทยานิพนธ์,   
  วท.ม. (คณิตศาสตร์),  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
 ณหทัย ฤกษ์ฤทัยรัตน์ (2554).  ขอบเขตการประมาณค่าด้วยการแจกแจงปกติของ 

การซักตัวอย่างลาตินไฮเพอร์คิวและแถวเชิงตั้งฉาก. วิทยานิพนธ์, วท.ด. (คณิตศาสตร์),  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  

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

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

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

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