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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
ภาษาอังกฤษ
:
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม
:
:
ชื่อย่อ
:
:
3. วิชาเอก
ไม่มี

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
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4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับ 4 ปริญญาโท ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
นิสิตไทยหรือนิสิตต่างชาติ โดยคุณสมบัติการรับเข้าให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบัน โดยมีเครือข่ายความร่วมมือกั บสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (สสวท.) เพื่อการผลิตครูระดับปริญญาโท โครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ประเภททุน Premium
เป็ น หลั กสู ต รร่ ว มกั น จั ด การเรีย นการสอน และการเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์ร่ว มกั น
ระหว่างคณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
 คณะทางานกลั่นกรองหลักสูตรและงานด้านวิชาการ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2559
 บัณฑิตวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 8/2559
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 230 (5/2560)
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลั ก สู ต รมี ค วามพร้ อ มในการเผยแพร่ คุ ณ ภาพและมาตรฐานตาม กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561
8. แนวทางการประกอบอาชีพ/การศึกษาต่อภายหลังสาเร็จการศึกษา
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาครัฐบาลและเอกชน
 อาจารย์ในระดับอุดมศึกษา
 นักวิชาการ นักวิจัย และนักคณิตศาสตร์ศึกษา
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

1 นางสาวสุภาพร สุขเสริญ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2 นางสาววนินทร สุภาพ

อาจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
ป.บัณฑิต
วท.บ.

คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

3 นางสาวรัชฏา วิริยะพงศ์

อาจารย์

ที่

ชื่อ – นามสกุล

Ph.D.
M.Sc.
B.Sc.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

Mathematics biology and University of Warwick
biophysical Chemistry
Mathematics biology and University of Warwick
biophysical Chemistry
Mathematics
University of Warwick

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
หลักสูตร
ปัจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2551
2546
2544
2555
2550
2549

10

10

10

10

อังกฤษ

2552

10

10

อังกฤษ

2548

อังกฤษ

2547
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ์โลกในศตวรรษที่ 21 และการก้าวสู่ Thailand 4.0 มีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20
และ 19 ว่าด้วยเรื่องของระบบการศึกษา ที่ต้องมีการพัฒนาให้ สอดคล้องกับสภาพจริง (กระทรวงศึกษาธิการ,
2557)1 การจัดการเรียนรู้ ต้องคานึงถึงบริบทหรือสภาพแวดล้อมขณะเรียนรู้ และมุ่งพัฒนาผู้เรียนไปสู่การ
เรียนรู้เพื่อการดารงชีวิต ไม่ยึดติดกับสาระวิชาเดี่ยว แต่ต้องจัดสาระวิชาในเชิงบูรณาการ และอานวยความ
สะดวก (facilitate) ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and innovation) เป็นผู้มี
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทางานแบบร่วมมือ และมีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งทักษะ
ด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ (Communications, information and media literacy) และ
ทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and career) ฉะนั้น การออกแบบการจัดการเรียนรู้ในโลกศตวรรษที่ 21 นี้ จึง
กลายเป็นสิ่งท้าทายต่อครูยุคปัจจุบัน (วิจารณ์ พานิช, 2555)2
การศึกษาไทยที่ ผ่านมามีความพยายามในการยกระดับมาตรฐานทางการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนเพื่อให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับเนื่องจากในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กไทยใน แต่ละปี ผล
ที่ออกมามักอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ากว่ามาตรฐาน แม้ประเทศไทยจะมีการทุ่มงบประมาณเพื่อพัฒนาการศึกษา ไม่ว่า
จะเป็นโครงการเรียนฟรี 15 ปี รวมถึงโครงการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี การประเมินวิทย
ฐานะ ซึ่งทาให้ครูที่มีผลงานดีได้รับผลตอบแทนสูงขึ้น แต่เหตุใดปัญหาการศึกษาของเด็กไทยยังมีการประเมิ น
ว่าอยู่ในเกณฑ์ต่าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ซึ่งปัญหาด้านการเรียนของเด็กไทยในปัจจุบันอาจวิเคราะห์ได้ว่ามา
จากหลายประการ สาเหตุที่สาคัญประการหนึ่งก็คือ ปัญหาจากครูผู้สอน ทั้งในเรื่องเงินเดือนและการฝึกฝน
เรียนรู้ของครูให้เท่าทันศาสตร์ต่างๆเพื่อจะไปสอนให้ทันกับเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆ โดยที่ผ่านมาสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เปิดเผยผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอก ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา ซึ่งพบว่ามีสถาบันการศึกษาที่
ไม่ผ่านการรับรองผลคิดเป็นร้อยละ 19.59 โดยในเบื้องต้นพบว่าสถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองมีปัญหาสาคัญ
มาจากคุณภาพครูเป็นปัจจัยสาคัญ ดังนั้นหากมองย้อนถึงปัญหาทางการศึกษาของไทย และการกระตุ้นเม็ดเงิน
เพื่อช่วยเหลือจึงอาจต้องมุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคคลากรให้มากยิ่งขึ้น เพราะการที่บุคคลากรด้านครูยังขาดการ
พัฒนาทางความรู้และการศึกษา ก็จะส่งผลให้ไม่เกิดการพัฒนาทางการเรียนการสอน และทาให้เด็กไม่สนใจ
เรียนในที่สุด
จากสภาพการณ์ดังกล่าว สอดคล้องกับ การรายงานผลการประเมินการรู้ คณิตศาสตร์ของโครงการ
ประเมิ น ผลนั ก เรี ย นนานาชาติ ข องการประเมิ น ตามโครงการ Program for International Student
Assessment หรือ PISA ขององค์การพัฒนาและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic
Co-operation and Development หรื อ OECD) ที่ พ บว่ า นั ก เรี ย นไทยมี ค วามสามารถประยุ ก ต์ ใ ช้
คณิ ตศาสตร์ในสถานการณ์ ต่างๆ ที่ หลายหลาย หรือ “การรู้คณิ ตศาสตร์ (Mathematical Literacy)” ต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยกลางของ OECD ตั้งแต่ปี ค.ศ.2003 ถึง 2012 ดังนั้นจากผลการประเมินศักยภาพด้านคณิตศาสตร์
1

กระทรวงศึกษาธิการ (2557). การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. จาก
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=38880&Key=news_research, สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2559
2 วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. จาก http://www.noppawan.sskru.ac.th/data/learn_c21.pdf,
สืบค้นเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 59.
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ศึกษาของนักเรียนไทยในระดับนานาชาตินี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ที่ยังไม่มี
คุณภาพเพียงพอสาหรับการเตรียมความพร้อมและประเทศไทยในประชาคมโลกต่อไปได้
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.) 3 จึงได้กาหนดนโยบายให้ ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีศักยภาพที่เพียงพอต่อการยกระดับการศึกษาของประเทศไทยสู่
มาตรฐานสากล เน้นความเป็นเลิศเฉพาะทาง เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และปรับกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้เป็นภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ เช่นการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษา (STEM EDUCATION) (2557)4 เป็นต้น เพื่อให้การศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนประเทศ
ตอบสนองต่อความต้องการของภูมิภ าคในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ทิ ศ ทางและกรอบยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนพั ฒ นาเศรษ ฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12
(พ.ศ.2560-2564) โดยสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้กาหนดยุทธศาสตร์
ของการพัฒนาประเทศ ที่มุ่งพัฒ นาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน และมุ่งสร้างเศรษฐกิจ
ฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม ดังนั้น การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์ศึกษา จึงควรมุ่งพัฒนาคนทั้ง
ทางด้ านร่ างกาย อารมณ์ สั งคมและสติปั ญ ญา เพื่ อให้ มีทั กษะชีวิตและสมรรถนะที่จาเป็ นที่ พ ร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านได้อย่างเท่าทันและมีคุณธรรม มีความ
เข้าใจถึงผลกระทบของเทคโนโลยีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อจะไปผลิตเยาวชน ให้เป็นทรัพยากรบุคคล ที่มี
คุณ ภาพ สามารถแสวงหาความรู้และนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสอดคล้องกับสังคม วัฒ นธรรมและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เป็นหลักสูตรเชิงรุกมุ่งพัฒนาครูกลุ่ มสาระคณิตศาสตร์ หรือบุคคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ
สาขาคณิ ตศาสตร์ ให้ เป็ น ผู้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ และสามารถทาวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒ นา
ทักษะในวิชาชีพของตนเอง
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางทฤษฎี และมีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ในสาขาของตนเองได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นผู้มีคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในภาควิชาอื่นและในคณะอื่นของสถาบัน
13.1 ความสัมพันธ์ของรายวิชาที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชา
หน่วยงาน
หมวดวิชา
รหัส-ชื่อรายวิชา
ของหลักสูตร
รับผิดชอบ
วิชาพื้นฐาน
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
ภาควิชาการศึกษา
3

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). แนวทางการดาเนินงาน โรงเรียนมาตรฐานสากล WORLD-CLASS
STANDARD SCHOOL. จาก http://www.worldclassschoolthai.net , สืบค้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554
4 ศูนย์สะเต็มศึกษาแห่งชาติ, สสวท. (2557). รู้จักสะเต็ม. สืบค้นเมื่อ 20 มกราคม 2559 จาก http://www.stemedthailand.org/?page_id=23
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หมวดวิชา

รหัส-ชื่อรายวิชา

วิชาบังคับ
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
ไม่นับหน่วยกิต

รายวิชา
หน่วยงาน
ของหลักสูตร
รับผิดชอบ
ภาควิชาการศึกษา

13.2 ความสัมพันธ์วิชาเลือกกับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในหลักสูตรในคณะอื่นของมหาวิทยาลัย
นเรศวร
หลั ก สู ต รการศึ กษามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าคณิ ต ศาสตร์ ศึ กษา สามารถเลื อ กเรีย นรายวิช าร่ว มกั บ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดังนี้
รายวิชา
ภาควิชาและคณะ
ของ
หมาย
หมวดวิชา
รหัส-ชื่อรายวิชา
ที่เปิดสอน
หลักสูตร
เหตุ
รายวิชา
โดยตรง
วิชาเลือก 252500 ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์
ใช่
ภาควิชา
252501 ทฤษฏีเซตและการประยุกต์
คณิตศาสตร์
252511 การวิเคราะห์ขั้นสูง
คณะวิทยาศาสตร์
252512 แคลคูลัสขั้นสูง
252523 พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์
252525 พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง 1
252531 กราฟและคอมบินาทอริก
13.3 การบริหารจัดการหลักสูตร
13.3.1 คณะศึ ก ษาศาสตร์ แต่ งตั้ ง คณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รการศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาคณิ ตศาสตร์ ศึกษา เพื่อทาหน้าที่กากับกระบวนการต่างๆ ในการดาเนินงานหลักสูตรการควบคุม
คุณภาพและการเรียนการรู้ให้สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตรและเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนด
รายวิชาของหลักสูตร
13.3.2 การแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกรายวิชาของหลักสูตรเพื่อทาหน้าที่ประสานงาน
กับภาควิชาการศึกษาของคณะศึกษาศาสตร์และภาควิชาคณิตศาสตร์ของคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ผู้สอน
และมหาบัณฑิต ในการพิจารณาข้อกาหนดรายวิชา การจัดการเรียนรู้ และการประเมินผลการดาเนินการ
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ศึกษา เป็นกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้จากนักคณิตศาสตร์สู่ประชาชน เพื่อ
ช่วยให้ประชาชนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในการดารงชีพ
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร เป็นหลักสูตรสหสาขาวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ว่าด้วยเรื่องของการเตรียมคนให้เป็น
ผู้รู้คณิตศาสตร์ (Mathematics literate person) กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีความเข้าใจในองค์ความรู้คณิตศาสตร์ใน
ระดับที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต ประยุกต์ใช้องค์ความรู้คณิตศาสตร์ในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิต รวมทั้ง
เข้าใจถึงวิธีการแสวงหาองค์ความรู้คณิตศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมของคณิตศาสตร์
การสร้างผู้รู้คณิตศาสตร์ จึงจาเป็นต้องอาศัย นักคณิตศาสตร์ศึกษา (Mathematics educator)
ที่จะทาหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงสิ่งที่นักคณิตศาสตร์ค้นพบถ่ายทอดไปสู่สังคมที่จะต้องคิด ใช้ และตีความ
คณิ ตศาสตร์ในสถานการณ์ ต่างๆที่ห ลากหลาย รวมถึงการให้ เหตุผ ลอย่างเป็นคณิ ตศาสตร์ ใช้แนวคิดและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการอธิ บายและทานายปรากฏการณ์ต่างๆ เพื่อการดารงชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน
ได้อย่างรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม (OECD, 20004)
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพครูคณิตศาสตร์
ดังคุณลักษณะต่อไปนี้
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีต่อวิชาชีพ
2. เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และประยุกต์ใช้องค์ความรู้
ทางคณิตศาสตร์ศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับสังคมและยุคสมัย
3. มี วิ จ ารณ ญ าณ สามารถวิ เ คราะห์ แ ละตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หา ตลอ ดจนสามารถใช้
กระบวนการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ดา้ นการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์อย่างสร้างสรรค์
4. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นเครื่องมือในการแสวงหาและถ่ายทอดความรู้

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
4

OECD. (2013). PISA 2015 Draft Mathematics Framework. Paris: OECD.
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. แผนการพัฒนาหลักสูตร
1.1 พัฒนาหลักสูตรให้รองรับการ
ผลิตครูระดับปริญญาโท ทุน
Premium
1.2 การปรับโครงสร้างหลักสูตร
1.3 ปรับสาระรายวิชาบังคับ อาทิ
รายวิชาวิจัยเฉพาะสาขา ให้
ทันสมัยสอดคล้องกับการวิจัย
ทางคณิตศาสตร์ศึกษาระดับ
นานาชาติ

กลยุทธ์
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง
หลักสูตร พิจารณาเลือก
ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และพัฒนาครู
2. กาหนดให้รายวิชาบังคับทุกวิชา
มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และ
ให้มีวิชาสัมมนา ทุกชั้นปี
3. รายวิชาบังคับแต่ละรายวิชาต้อง
มีการนาเอาองค์ความรู้ที่ได้จาก
บทความ/งานวิจัยต่างประเทศ
(ย้อยหลังไม่เกิน 5 ปี) มาเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
2. แผนการพัฒนาบุคลากรด้าน 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การเรียนการสอนและการวิจัย
ร่วมกับภาควิชาการศึกษา
2.1) การกาหนดผู้สอน
กาหนดผู้สอนตามคุณวุฒิ
2.2) การกากับ ติดตาม ให้จัดการ
ประสบการณ์ และผลการ
เรียนการสอนที่ส่งเสริมการใช้
ประเมินผู้สอนโดยนิสิต
ทักษะภาษาอังกฤษ
2. กาหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
2.3) การกากับ ติดตาม ให้
รายวิชา มีการบูรณาการใช้
บุคคลากรพัฒนาทักษะ การ
ภาษาอังกฤษในกิจกรรมการ
ทาวิจัย อย่างต่อเนื่อง
เรียนการสอน
3. ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์
ประจาหลักสูตร ร่วมมือกันทา
วิจัย/ผลิตงานวิชาการ/นาเสนอ
ผลงานวิจัย โดยวางระบบ และ
กลไกช่วยในการจัดแบ่งภาระ
งานสอนและการทาวิจัยให้เกิด
สมดุลทางเวลา
4. ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนใช้
ความรู้ที่ได้จากการวิจัยทาง
คณิตศาสตร์ศึกษามาเป็นส่วน
หนึ่งในการพัฒนากิจกรรมการ
เรียนการสอน

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ร่างหลักสูตร
2. โครงสร้างหลักสูตรใหม่
พ.ศ.2560
3. มคอ. 3 ของรายวิชาบังคับ
สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา

1. ตารางสอนอาจารย์ จาก
ระบบทะเบียนออนไลน์
(www.reg.nu.ac.th/)
2. ผลการประเมินผู้สอน
3. มคอ.3 - 5/ เอกสาร
ประกอบการสอน/ สื่อการ
สอน (เช่น PowerPoint
หรือ บทความวิจัย
ต่างประเทศ) / Clip
กิจกรรมการเรียนการสอน
ที่บูรณาการภาษาอังกฤษ
4. ผลงานวิชาการ/งานวิจัยที่
ได้เผยแพร่
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
3. แผนการพัฒนาศักยภาพของ 1. กาหนดให้นิสิตเข้าร่วมประชุม/
1. บันทึกการเรียนรู้/แบบ
นิสิต
อบรม/ สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับ
ประเมินโครงการ
3.1) การพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์
การพัฒนาหัวข้องานวิจัยทาง
2. มคอ.3 - 5
ให้สอดคล้องกับความต้องการ
คณิตศาสตร์ศกึ ษา ระดับ
3. หนังสือแต่งตั้งอาจารย์ที่
ทางคณิตศาสตร์ศึกษา
บัณฑิตศึกษา/ทักษะการใช้
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/
3.2) การพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ที่จัดขึ้นโดย
หรือ หนังสือแต่งตั้ง
ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชา หรือหน่วยงานภายใน/
ผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกมหาวิทยาลัย อย่าง
น้อย 20 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา
2. กาหนดให้รายวิชาบังคับทุกวิชา
และรายวิชาสัมมนา ต้องมีการ
กาหนดชิ้นงานให้นิสิต สืบค้น
และศึกษาบทความวิจัยที่
เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ ใน
ฐาน SCOPUS
3. กาหนดให้นิสิตมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ เป็นอาจารย์สาขา
คณิตศาสตร์ศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ 1 คน และ
กรรมการที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ จากคณะ
วิทยาศาสตร์อีก 1 คน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือน สิงหาคม ถึง ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือน มกราคม ถึง พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
1. สาเร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี หลั กสู ตรทางการศึกษา สาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ
3. ส าเร็จ การศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ต รวิศวกรรมศาสตรบัณ ฑิ ต ที่เรีย นรายวิช าที่
เกี่ย วข้องกับ คณิ ตศาสตร์ ไม่น้ อยกว่า 20 หน่วยกิต จากสถาบัน อุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษารับรอง ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรว่ าด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
5. มีใบรับรองการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต
กรณีผู้ขอรับทุนโครงการ สควค. แบบ Premium
สาเร็จการศึกษาระดั บปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ที่เรียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์ ไม่น้อย
กว่า 20 หน่วยกิต จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และ มีคุณสมบัติ
เพิม่ เติมตามเงื่อนไขของการให้ทุนของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แผน ข
1. สาเร็จ การศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี หลั กสู ตรทางการศึกษา สาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ หรือ
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือ
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
3. มีประสบการณ์ทางการสอนในสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ มีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูแล้ว
4. มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรว่ า ด้ ว ย การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
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5. มีใบรับรองการตรวจสุขภาพกายและสุขภาพจิต
2.3 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปี
ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
10
10
-

2561
10
10
20
10

ปีการศึกษา
2562
10
10
20
10

2563
10
10
20
10

2564
10
10
20
10

2561
10
10
20
10

ปีการศึกษา
2562
10
10
20
10

2563
10
10
20
10

2564
10
10
20
10

แผน ข (ครูประจาการ)
ชั้นปี
ปีที่ 1
ปีที่ 2
รวม
จานวนนิสิตที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2560
10
10
-

2.4 งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจาปี 2560-2564
2.4.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ
รายละเอียดรายรับ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข (ครูประจาการ)
รวม

2560

2561

ปีงบประมาณ
2562

2563

2564

750,000 750,000 750,000 750,000 750,000
375,000 375,000 375,000 375,000 375,000
1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000 1,125,000

2.4.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย
รายการ
1) ค่าตอบแทน
2) ใช้สอย
3) วัสดุ
4) ครุภัณฑ์
รวมรายจ่าย

2560
150,000
200,000
30,000
70,000
450,000

2561
150,000
200,000
30,000
70,000
450,000

ปีงบประมาณ
2562
150,000
200,000
30,000
70,000
450,000

2563
150,000
200,000
30,000
70,000
450,000

2564
150,000
200,000
30,000
70,000
450,000

2.4.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตมหาบัณฑิต เป็นเงิน 100,000 บาท/คน
(กรณีโครงการ สควค. ทุน Premium 200,000 บาท/คน)
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2.5 ระบบการศึกษา
ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559
2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือประกาศ
มหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
- แบบแผน ก แบบ ก 2
จานวน 36 หน่วยกิต
- แบบแผน ก แบบ ก 2 (กรณีผู้รับทุน
โครงการ สควค. ประเภททุน Premium) จานวน 52 หน่วยกิต
- แบบแผน ข
จานวน 36 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
(1) จานวนหน่วยกิต
งานรายวิชาไม่น้อยกว่า
24 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
5 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
(2) เงื่อนไขของสาขาวิชา
นิสิตอาจจาเป็นต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้โดยไม่นับหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 (กรณีผู้รับทุนโครงการ สควค. ประเภททุน Premium)
(1) จานวนหน่วยกิต
งานรายวิชาไม่น้อยกว่า
40 หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์
12 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
5 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 52 หน่วยกิต
(2) เงื่อนไขของสาขาวิชา
นิสิตอาจจาเป็นต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้โดยไม่นับหน่วยกิต
แผน ข
(1) จานวนหน่วยกิต
งานรายวิชาไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
การค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
5 หน่วยกิต
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
(2) เงื่อนไขของสาขาวิชา
นิสิตอาจจาเป็นต้องเรียนรายวิชาเพิ่มเติมตามความเห็นชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ได้โดยไม่นับหน่วยกิต
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ตารางโครงสร้างหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560
เกณฑ์ ศธ.
หลักสูตรใหม่
ลาดับ
รายการ
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2560
ที่
แผน ก แบบ
แผน ก
แผน ก
แผน ข
ก 2 (ทุน
แผน ข
แบบ ก 2
แบบ ก 2
Premium)
1 งานรายวิชา (Course work) ไม่น้อยกว่า
12
24
24
40
30
1.1 วิชาพื้นฐาน
3
3
3
1.2 วิชาบังคับ
12
28
12
1.3 วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
9
9
15
2 วิชาวิทยานิพนธ์
12
12
12
3 วิชาการค้นคว้าอิสระ
3-6
6
4 วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
5
5
5
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า
36
36
36
52
36
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 แผน ก แบบ ก 2
1. งานรายวิชา
จานวนไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
1.1 วิชาพื้นฐาน
3 หน่วยกิต
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Theoretical Foundations of Education
1.2 วิชาบังคับ
จานวน 12 หน่วยกิต
378514 สะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
STEM Education
398511 การรู้คณิตศาสตร์กับการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Mathematical Literacy and Curriculum Development
398512 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Development of Learning Management in Mathematics
398513 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
Research in Mathematics Education
1.3 วิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกรายวิชาคละกลุ่มได้ ทั้งนี้ให้เลือกรายวิชาโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์
252500 ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
History and Development of Mathematics
252501 ทฤษฎีเซตและการประยุกต์
3(2-2-5)
Set Theory and Its Applications
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252511

การวิเคราะห์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Analysis
252512 แคลคูลัสขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Calculus
252523 พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์
3(2-2-5)
Linear Algebra and Matrix Theory
252525 พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Abstract Algebra I
252531 กราฟและคอมบินาทอริก
3(2-2-5)
Graph and Combinatoric
กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
378531 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Organization of Science and Mathematics Camp
398531 นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
Innovation in Mathematics Education
398532 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และทักษะการคิดขั้นสูง 3(2-2-5)
Mathematical Skills and Process and
Higher Order Thinking Skills
398533 คณิตศาสตร์พื้นฐานในโรงเรียน
3(2-2-5)
Basic Mathematics in School
398534 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมในโรงเรียน
3(2-2-5)
Additional Mathematics in School
398535 หัวข้อปัจจุบันสาหรับคณิตศาสตร์ศึกษาในโรงเรียน 3(2-2-5)
Current Topics for Mathematics Education in School
2. วิชาวิทยานิพนธ์
398581 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis I, Type A2
398582 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis II, Type A2

จานวน 12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน 5 หน่วยกิต
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
398571 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
398572 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
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3.1.3.2 แผน ก แบบ ก 2 (กรณีผู้รับทุนโครงการ สควค. ประเภททุน Premium)
1. งานรายวิชา
จานวนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต
1.1 วิชาพื้นฐาน
3 หน่วยกิต
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Theoretical Foundations of Education
1.2 วิชาบังคับ
จานวน 28 หน่วยกิต
378514 สะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
STEM Education
398511 การรู้คณิตศาสตร์กับการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Mathematical Literacy and Curriculum Development
398512 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Development of Learning Management in Mathematics
398513 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
Research in Mathematics Education
398521 ความเป็นครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ
3(3-0-6)
Being Professional Mathematics Teacher
398522 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ระหว่างเรียน 1(0-2-1)
Training for Mathematics Teacher Profession
398523 ภาษา เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Language, Technology and Learning Resource in Mathematics
398524 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Assessment and Evaluation of Learning Mathematics
398525 การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 1
3(0-16-8)
Practicum Teaching Mathematics in School I (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)
398526 การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 2
3(0-16-8)
Practicum Teaching Mathematics in School II (ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง)
1.3 วิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกรายวิชาคละกลุ่มได้ ทั้งนี้ให้เลือกรายวิชาโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์
252500 ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
History and Development of Mathematics
252501 ทฤษฎีเซตและการประยุกต์
3(2-2-5)
Set Theory and Its Applications
252511 การวิเคราะห์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Analysis
252512 แคลคูลัสขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Calculus
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252523

พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์
3(2-2-5)
Linear Algebra and Matrix Theory
252525 พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Abstract Algebra I
252531 กราฟและคอมบินาทอริก
3(2-2-5)
Graph and Combinatoric
กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
378531 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Organization of Science and Mathematics Camp
398531 นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
Innovation in Mathematics Education
398532 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และทักษะการคิดขั้นสูง 3(2-2-5)
Mathematical Skills and Process and
Higher Order Thinking Skills
398533 คณิตศาสตร์พื้นฐานในโรงเรียน
3(2-2-5)
Basic Mathematics in School
398534 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมในโรงเรียน
3(2-2-5)
Additional Mathematics in School
398535 หัวข้อปัจจุบันสาหรับคณิตศาสตร์ศึกษาในโรงเรียน 3(2-2-5)
Current Topics for Mathematics Education in School
2. วิชาวิทยานิพนธ์
398581 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis I, Type A2
398582 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis II, Type A2

จานวน 12 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน 5 หน่วยกิต
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
398571 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
398572 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
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3.1.3.3 แผน ข
1. งานรายวิชา
จานวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 วิชาพื้นฐาน
3 หน่วยกิต
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Theoretical Foundations of Education
1.2 วิชาบังคับ
จานวน 12 หน่วยกิต
378514 สะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
STEM Education
398511 การรู้คณิตศาสตร์กับการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Mathematics Literacy and Curriculum Development
398512 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Development of Learning Management in Mathematics
398513 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
Research in Mathematics Education
1.3 วิชาเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ให้นิสิตเลือกรายวิชาคละกลุ่มได้ ทั้งนี้ให้เลือกรายวิชาโดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และ/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์
252500 ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
History and Development of Mathematics
252501 ทฤษฎีเซตและการประยุกต์
3(2-2-5)
Set Theory and Its Applications
252511 การวิเคราะห์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Analysis
252512 แคลคูลัสขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Calculus
252523 พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์
3(2-2-5)
Linear Algebra and Matrix Theory
252525 พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Abstract Algebra I
252531 กราฟและคอมบินาทอริก
3(2-2-5)
Graph and Combinatoric
กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
378531 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Organization of Science and Mathematics Camp
398531 นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
Innovation in Mathematics Education
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398532

398533
398534
398535

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และทักษะ 3(2-2-5)
การคิดขั้นสูง
Mathematical Skills and Process and
Higher Order Thinking Skills
คณิตศาสตร์พื้นฐานในโรงเรียน
3(2-2-5)
Basic Mathematics in School
คณิตศาสตร์เพิ่มเติมในโรงเรียน
3(2-2-5)
Additional Mathematics in School
หัวข้อปัจจุบันสาหรับคณิตศาสตร์ศึกษาในโรงเรียน 3(2-2-5)
Current Topics for Mathematics Education in School

2. วิชาการค้นคว้าอิสระ
398591 การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study I
398592 การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study II
398593 การค้นคว้าอิสระ 3
Independent Study III

จานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต

3. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
จานวน 5 หน่วยกิต
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
398571 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
398572 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
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3.1.4 แผนการศึกษา
3.1.4.1 แผน ก แบบ ก 2
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
366511 ทฤษฎีพนื้ ฐานทางการศึกษา
Theoretical Foundations of Education
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social Sciences (Non-credit)
398511 การรู้คณิตศาสตร์กับการพัฒนาหลักสูตร
Mathematical Literacy and Curriculum Development
398512 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Development of Learning Management in Mathematics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
378514 สะเต็มศึกษา
STEM Education
398513 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
Research in Mathematics Education
398571 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
xxxxxx วิชาเลือก
Course
xxxxxx วิชาเลือก
Course

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x) Elective
3(x-x-x) Elective
รวม 12 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
xxxxxx วิชาเลือก
Course
398581 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis I, Type A2

3(x-x-x) Elective
6 หน่วยกิต
รวม 9 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย

398572 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
398582 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis II, Type A2

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
รวม 6 หน่วยกิต
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3.1.4.2 แผน ก แบบ ก 2 (สาหรับผู้รับทุนโครงการ สควค. (ทุน Premium))
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
Theoretical Foundations of Education
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social Sciences (Non-credit)
398511 การรู้คณิตศาสตร์กับการพัฒนาหลักสูตร
Mathematical Literacy and Curriculum Development
398512 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Development of Learning Management in Mathematics
398521 ความเป็นครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ
Being Professional Mathematics Teacher

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
รวม 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
378514 สะเต็มศึกษา
STEM Education
398513 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
Research in Mathematics Education
398571 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
398522 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ระหว่างเรียน
Training for Mathematics Teacher Profession
xxxxxx วิชาเลือก
Course
xxxxxx วิชาเลือก
Course

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
3(x-x-x) Elective
3(x-x-x) Elective
รวม 13 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคฤดูร้อน*
398523 ภาษา เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์
Language, Technology and Learning Resource in Mathematics
398524 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Assessment and Evaluation of Learning Mathematics

3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 6 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
xxxxxx วิชาเลือก
Course
398581 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
Thesis I, Type A2
398525 การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 1
Practicum Teaching Mathematics in School I

3(x-x-x) Elective
6 หน่วยกิต
3(0-16-8)
ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
รวม 12 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย
398572 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar in Mathematics Eduaction II (Non-Credit)
398582 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
Thesis II, Type A2
398526 การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 2
Practicum Teaching Mathematics in School II

1(0-2-1)
6 หน่วยกิต
3(0-16-8)
ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
รวม 9 หน่วยกิต

* หมายเหตุ
ชั้นปี 1 ภาคฤดูร้อน นิสิตกลับมาเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ (2 รายวิชา)
ชั้นปี 2 ภาคการศึกษาต้น นิสิตกลับมาเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (1 รายวิชา)
ชั้นปี 2 ภาคการศึกษาปลาย นิสิตกลับมาเรียนสัปดาห์ละ 1 วัน (1 รายวิชา)
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3.1.4.3 แผน ข
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
Theoretical Foundations of Education
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ (ไม่นับหน่วยกิต)
Research Methodology in Social Sciences (Non-credit)
398511 การรู้คณิตศาสตร์กับการพัฒนาหลักสูตร
Mathematical Literacy and Curriculum Development
398512 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Development of Learning Management in Mathematics

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาปลาย
378514 สะเต็มศึกษา
STEM Education
398513 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
Research in Mathematics Education
398571 สัมมนา 1 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar I (Non-Credit)
xxxxxx วิชาเลือก
Course

3(2-2-5)
3(2-2-5)
1(0-2-1)
3(x-x-x) Elective
รวม 9 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 1
ภาคฤดูร้อน
398572 สัมมนา 2 (ไม่นับหน่วยกิต)
Seminar II (Non-Credit)
xxxxxx วิชาเลือก
Elective Course

1(0-2-1)
3(x-x-x)
รวม 3 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
xxxxxx วิชาเลือก
Elective Course
398591 การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study I

3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
รวม 5 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาปลาย

xxxxxx วิชาเลือก
Elective Course
398592 การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study II

3(x-x-x)
2 หน่วยกิต
รวม 5 หน่วยกิต
ชั้นปีที่ 2
ภาคฤดูร้อน

xxxxxx วิชาเลือก
Course
398593 การค้นคว้าอิสระ 3
Independent Study III

3(x-x-x) Elective
2 หน่วยกิต
รวม 5 หน่วยกิต
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3.1.6 ความหมายเลขประจาวิชา
ประกอบด้วยตัวเลข 6 ตัว แยกเป็น 2 ชุด ๆ ละ 3 ตัว มีความหมายดังนี้
กลุ่มวิชาคณะศึกษาศาสตร์
1) เลขสามตัวแรก เป็น กลุ่มเลขประจาสาขาวิชา
366 หมายถึง สาขาวิชาด้านศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
378 หมายถึง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
398 หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
2) เลขสามตัวหลัง เป็น กลุ่มเลขประจาวิชา
2.1) เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึงระดับชั้นปีที่ควรเรียนสาหรับรายวิชานี้
เลข 5 หมายถึง รายวิชาของหลักสูตรระดับปริญญาโท
2.2) เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึงหมวดหมู่ในสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาบังคับ
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาเลือกบังคับ
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาค้นคว้าอิสระ
3) เลขรหัสตัวสุดท้าย หมายถึง ลาดับที่รายวิชาตามเลขรหัสตัวกลาง
กลุม่ วิชาคณะวิทยาศาสตร์
1) เลขสามตัวแรก เป็น กลุ่มเลขประจาสาขาวิชา
252 หมายถึง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
2) เลขสามตัวหลัง เป็น กลุ่มเลขประจาวิชา
2.1) เลขรหัสตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับชั้นปีที่ควรเรียนรายวิชานี้
เลข 5 หมายถึง ระดับปริญญาโท
2.2) เลขรหัสตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมู่ในสาขาวิชา ซึ่งประกอบด้วย
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาการวิเคราะห์
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาพีชคณิต
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาเรขาคณิต
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาตรรกศาสตร์
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาความไม่ต่อเนื่อง
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาทอพอโลยี
เลข 7 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
เลข 8, 9 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา วิจัย หัวข้อพิเศษและวิทยานิพนธ์
3) ตัวเลขตาแหน่งที่สาม หมายถึง ลาดับรายวิชา
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
252500 ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
History and Development of Mathematics
ปรัชญาคณิตศาสตร์และแนวคิดบางประการเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ปัจจุบัน ประวัติของคณิตศาสตร์
ตั้งแต่ต้นจนถึงการค้นพบวิชาแคลคูลัส ประวัติและผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่สาคัญนับตั้งแต่สมัยโบราณ
จนถึงศตวรรษที่ 20 ความเป็นมาของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในประเทศไทย
Study Philosophy of mathematics, and some ideas about the modern mathematics,
history of mathematics at the beginning stage until the discovery of calculus, history and
works of prominent mathematicians since ancient times until the 20th century as well as
the history of mathematics education in Thailand.
252501 ทฤษฎีเซตและการประยุกต์
3(2-2-5)
Set Theory and Its Applications
พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ สัจพจน์ของการเลือก หลักการจัดอันดับดี อุปนัยเชิงอนันต์
จานวนเชิงการนับ จานวนเชิงอันดับที่การประยุกต์ของเซต
Development of axiomatic set theory, axiom of choice, transfinite induction,
cardinal numbers, ordinal numbers, applications of sets.
252511 การวิเคราะห์ขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Analysis
ศึกษาเกี่ยวกับจานวนจริง ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิมิติจากัดและปริภูมิฟังก์ชัน ปริภูมิบ านาค ปริภูมิ
ฮิลแบร์ต ทฤษฏีจุดตรึงของการส่งแบบไม่เป็นเชิงเส้นและการวิเคราะห์นูนขั้นต้น
Real numbers, metric spaces, finite dimensional spaces and function spaces, Banach
spaces, Hilbert spaces, fixed point theorems of nonlinear mappings and introduction of
convex analysis.
252512 แคลคูลัสขั้นสูง
3(2-2-5)
Advanced Calculus
อนุพัน ธ์และอินทิกรัลของฟังก์ชันหลายตัวแปร เวกเตอร์แคลคูลัส อนุกรมอนันต์อนุกรมฟูริเยร์
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
Derivatives and integrals of multivariable functions, vector calculus, infinite series,
Fourior series, ordinary differential equations, partial differential equations.
252523 พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎีเมทริกซ์
3(2-2-5)
Linear Algebra and Matrix Theory
การแปลงเชิงเส้นและเมทริกซ์ ปริภูมิย่อยยืนยง ฟังก์ชันนัลเชิงเส้น การแปลงเมทริกซ์ทั่วไปให้เป็น
เมทริกซ์เฉียงและรูปแบบบัญญัติของจอร์แดน รูปแบบเชิงเส้นคู่ ปริภูมินอร์มเชิงเส้น ปริภูมิผลคูณภายใน ยูนิเท
รีและเมริกซ์เชิงตั้งฉาก ขั้นตอนวิธีกราม-ชมิดต์
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Linear transformations and their matrices, invariant subspace, linear functional,
diagonalization, Jordan canonical form, bilinear forms, norm linear spaces, inner product
spaces, unitary and orthogonal matrices, Gram-Schmidt algorithm
252525 พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง 1
3(2-2-5)
Advanced Abstract Algebra I
กรุป ทฤษฎีบทสมสัณฐาน ปฏิกิริยากรุป ทฤษฎีบทซิโลว์ ริง ไอดีล ริงพหุนาม โดเมน-การ
แยกอย่างเดียว ฟีลด์ การขยายฟีลด์ ทฤษฎีบทกาลัวส์เบื้องต้น
Groups, isomorphism theorems, group actions, Sylow theorems, rings, ideals,
polynomial rings, unique factorization domains, fields and field extensions, introduction to
Galois Theory
252531 กราฟและคอมบินาทอริก
3(2-2-5)
Graph and Combinatoric
หลักการของรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด หลักการเป็นเซตย่อย การเลือกเพียงหนึ่ง
ฟังก์ชันก่อกาเนิด ระบบตัวแทนที่ต่างกัน ความรู้เบื้องต้นของกราฟ กราฟแบบออยเลอร์เวียนและฮามิลโทเนียล
พลานาริตี และดวลลิตี การระบายสีของกราฟ การจับคู่กราฟและขั้นตอนวิธี
The Pigeonhole principle, recurrence relations, principles of subsets, one selection,
generating function, different representative system, foundation of graphs, Euler Vein and
Hamiltonian graphs, planarity and duality, graph painting, graph matching and process
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
3(3-0-6)
Theoretical Foundations of Education
บทบาทและความส าคั ญ ของปรั ช ญาที่มี ต่อ การจัด การศึ กษา สาระส าคัญ ของปรัช ญาต่อ การจั ด
หลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผล แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการ
เรี ยนรู้และการพัฒ นามนุ ษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและให้ คาปรึกษา ความหมายและ
ขอบเขตของสังคมวิทยาการศึกษา บทบาทของการศึกษาที่มีต่อสังคม โรงเรียนในฐานะเป็นองค์กรของสังคม
การศึกษาตลอดชีวิตและบทบาทการศึกษาในยุค โลกาภิวัตน์ โดยเน้นการนาแนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานดังกล่าว
มาบูรณาการเพื่อประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาให้สัมพันธ์ กับสาขาวิชาเฉพาะ กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
Role and importance of philosophy for education, contents of philosophy to
curriculum planning, instruction and assessment in education, foundation of psychology
theories in learning and human development, educational psychology, guidance and
counseling psychology, meaning and contents of educational sociology, roles of education
for social, schools as the social organization, lifelong education and role of education in
globalization focusing on the integration of the perspectives and the theories concerned to
apply for education; integrating knowledge of the major teaching, educational management
strategies to enhancing sustainable development
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366513 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
3(3-0-6)
Research Methodology in Social Sciences
ความหมาย ลักษณะ และเป้าหมายการวิจัย ประเภทและกระบวนการวิจัย การกาหนดปัญหาการ
วิจัย ตัวแปรและสมมุติฐาน การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเ คราะห์ข้อมูล
การเขียนโครงร่างและรายงานการวิจัย การประเมินงานวิจัย การนาผลวิจัยไปใช้ จรรยาบรรณนักวิจัยและ
เทคนิควิธีการวิจัยเฉพาะทางด้านสังคมศาสตร์
Research definition, characteristic and goal; type and research process, research
problem determination; variables and hypothesis; research design ; instruments and data
collection method; data analysis; proposal and research report writing; research evaluation;
research application; ethics of researchers; and research techniques in social sciences
378514 สะเต็มศึกษา
3(2-2-5)
STEM Education
ความสาคัญของสะเต็มศึกษา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิศวกรรม และเทคโนโลยี
แนวคิด หลักการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ สู่การเรียนรู้ การบูรณา
การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การเรียนรู้ สะเต็มศึกษากับบริบทไทย งานวิจัยเกี่ยวกับ
สะเต็มศึกษา
Importance of STEM education; nature of science, mathematics, engineering and
technology; concepts and principles of learning management with integration; practicebased instruction; integration among Science, Technology, Engineering and Mathematics
(STEM) into learning; engineering design, integration among Science, Technology, Society and
Environment (STSE) into learning; STEM education in Thai context; research about STEM
education
378531 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Organization of Science and Mathematics Camp
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เกมวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ รายการโทรทัศน์/วิทยุ อินเตอร์เน็ต
และ/หรือสื่ อวิดิทัศน์ แหล่ งเรี ย นรู้ วิท ยาศาสตร์ พิ พิ ธภั ณ ฑ์ สวนสั ตว์ ชุมนุ มวิท ยาศาสตร์ /คณิ ตศาสตร์
หน่ ว ยงาน/องค์ ก รทางวิ ท ยาศาสตร์ / คณิ ต ศาสตร์ ทั ศ นศึ ก ษาเชิ ง อนุ รั ก ษ์ การจั ด ค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ /
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา การจัดค่ายวิทยาศาสตร์/คณิตศาสตร์ระดับมัธยม
Extracurricular activities, science/mathematic games, television/radio programs,
internet and/or media; learning resources in science e.g. museums and zoos;
science/mathematics clubs; organizations/institutes for science/mathematics education;
conservative-based field trip; science/mathematics camps for primary education, science/
mathematics camps for secondary education
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398511 การรู้คณิตศาสตร์กับการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Mathematical Literacy and Curriculum Development
ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ การรู้คณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างการรู้คณิตศาสตร์กับหลักสูตร
การศึกษาไทย ทฤษฎี องค์ประกอบ และการพัฒนา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐาน
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรมาตรฐานสากล โลกศึกษา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร การ
จั ด การเรี ย นรู้ และ/หรื อ วิ ธี ก ารวั ด และประเมิ น ผล เพื่ อ การรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ ปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
สถานศึกษา
Nature of mathematics; mathematics literacy, relationships between mathematics
literacy and Thai educational curriculum; theory, component and development of
curriculum; basic education core curriculum and national mathematics curriculum standards;
world-class standard curriculum; global education, research concerned curriculum, learning
management and/or assessment and evaluation for mathematics literacy; practice on school
curriculum development
398512 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Development of Learning Management in Mathematics
หลักการเปลี่ยนแปลงมโนมติ ทฤษฏีการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิซึม โซเชียลคอนตรัคติวิซึม
รู ป แบบการจั ด การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ วิ ธี ส อนคณิ ต ศาสตร์ เทคนิ ค การสอนคณิ ต ศาสตร์ ทั ก ษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ แหล่ง
เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมและจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
เฉพาะเนื้อหาตามศักยภาพของการเรียนรู้ของผู้เรียน การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม
Principle of conceptual change; constructivist learning theory, social-constructivist
learning theory; instructional model in mathematics, teaching approach in mathematics,
teaching technique in mathematics; mathematics process skills; assessment and evaluation in
learning mathematics; lesson plan; media; learning resources and environment for learning
mathematics; practices in activity designing; and teaching for particular topics in mathematics
and learner’s learning potential; integrating inclusive education
398513 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
Research in Mathematics Education
แนวคิด หลักการของการวิจัยเชิง ปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิจัยแบบผสมผสาน และ การวิจัยเชิง
คุณ ภาพ บทบาท หน้ าที่และจรรยาบรรณนักวิจัย การสั งเคราะห์ ปัญ หาวิจัย เครื่องมือวิจัย ปฏิบัติการ
สารวจ สัมภาษณ์ สั งเกต บั นทึกข้อมูลภาคสนาม วิเคราะห์ และตีความข้อมูล การสรุปและอภิปราย
ผลการวิจัย การวิพากย์ความน่าเชื่อถือของข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย งานวิจัย ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Concept and principle of classroom action research, mixed research, and qualitative
research; roles, duty and ethics of researcher; synthesis of research problem; research
instruments: practices on data collections: surveys, interviews, observations, field notes;
qualitative data analysis and interpretation; summary and discussion; critiques on
trustworthiness in research; writing qualitative research report, international research
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presentation on mathematics curriculum, learning management and learning evaluation; use
of research process to develop learning innovation in mathematics
398521 ความเป็นครูคณิตศาสตร์มืออาชีพ
3(3-0-6)
Being Professional Mathematics Teacher
ความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู พัฒนาการของวิชาชีพครู และองค์กร
วิชาชีพครู คุณลักษณะของครูที่ดี การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู คณิตศาสตร์ การเสริมสร้างศักยภาพและ
สมรรถภาพความเป็นครูคณิตศาสตร์ คุณธรรม จรรยาบรรณของวิชาชีพครู ความรู้พื้นฐานเกี่ ยวกับกฎหมาย
การศึกษาและประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนที่เน้นคณิตศาสตร์ ทฤษฎี หลักการ และระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหารจัดการศึกษา การคิดอย่างเป็นระบบ วัฒนธรรม มนุษยสัมพันธ์ และการสื่อสารในองค์กร ภาวะ
ผู้นาทางคณิตศาสตร์ศึกษา การทางานเป็น ทีม การประกันคุณภาพการศึกษา การบริหารจัดการชั้นเรียน
คณิตศาสตร์ และการจัดโครงการฝึกอาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู
Importance of teacher profession; teachers' roles, functions and duties;
development of teacher profession and its organization, characteristics of good teachers,
creating good attitudes towards science teacher profession; increasing teachers' potential and
competence, how to be a life-long learner; mathematics teacher profession criteria, moral
and professional ethics for teachers; basic knowledge about the laws concerning education
and professional practice in mathematics school; theories, principles and information
technology for educational management; systematical thought, culture, human relationship
and communication in organization; leadership in mathematics education, team work; quality
assurance of education; mathematics classroom management; vocational training project;
knowledge management about teacher profession
398522 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ระหว่างเรียน
1(0-2-1)
Training for Mathematics Teacher Profession
การสังเกตการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนคณิตศาสตร์ จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และ ปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้ในห้องเรียนจริง การจัดทาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ เกณฑ์การให้คะแนนและตัดสินผลการ
เรีย นรู้ ตามจุ ดประสงค์ การเรี ย นรู้ วิเคราะห์ ปั ญ หาการจัดการเรียนรู้แ ละน าเสนอหั ว ข้อการวิจัยเพื่ อ การ
แก้ปัญหา
To observe learning management in matematics classroom; to construct a lesson
plan and apply that in real classroom; to construct a learning assessment tool, criteria for
scoring and assessing learning achievement based on learning objective; to analyze problem
in learning management and present research idea concerned how to solve that problem
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398523 ภาษา เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Language, Technology and Learning Resource in Mathematics
การฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในห้องเรียน การใช้ภาษาอังกฤษพูดโต้ตอบด้วยสานวน
และส าเนี ย งภาษาที่ ถู ก ต้ อ ง ค าศั พ ท์ ภ าษาอั งกฤษเฉพาะทางการศึ ก ษาและคณิ ต ศาสตร์ แหล่ งเรีย นรู้
คณิ ต ศาสตร์ ในและต่ างประเทศ การจั ด สิ่ งแวดล้ อ มเพื่ อ การจัด การเรีย นรู้ค ณิ ต ศาสตร์ การประยุก ต์ ใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนรู้ ทฤษฎี รูปแบบ และกลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรม
เครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ การประเมินผล และการปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปฏิบัติการใช้ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ แหล่ง
เรียนรู้ จัดการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Practice in using Thai language for classroom communication, using English language
focusing on reflexive speaking with correct expressions and pronunciation; vocabulary and
terminology in education and mathematics; science learning resources in Thai and others,
organizing environment for learning in mathematics, applying computer and informational
technology for learning management; theory, model and strategy for innovation; learning
network; designing, evaluating and improving innovation, informational technology and
communication to promote mathematics learning; practice on using English language,
informational technology and/or learning resource to manage learning in mathematics
398524 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(2-2-5)
Assessment and Evaluation of Learning Mathematics
ทฤษฎี หลักการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์และการแปลผลการ
ประเมิน นวัตกรรมการวัดผลและประเมินผล การออกแบบและการพัฒนาเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
สาหรับห้องเรียนคณิตศาสตร์ ปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือวัดผล การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และการแปลผล
การประเมินการจัดการเรียนรู้ คุณธรรมและจริยธรรมสาหรับการวัดผลและประเมินผล
Theories and principles of assessment and evaluation in mathematics; analysis and
interpretation of evolutional result; innovations of assessment and evaluation; design and
development of instruments assessing and evaluating learning in mathematics classroom,
practices on developing the instruments, collecting data and interpreting data; evaluating
teaching practice; ethic and moral in assessment and evaluation
398525 การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 1
3(0-16-8) ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
Practicum Teaching Mathematics in School I
การประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ จากรายวิชาทั้งหมดที่เรียน ไปฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพใน
สถานศึกษา โดยฝึกปฏิบัติงานครูผู้ช่วยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ เน้นห้องเรียนคณิตศาสตร์ ปฏิบัติการพัฒนา
หลักสูตร การจัดการเรียนรู้ การสร้างสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน นาเสนอประเด็นปัญหาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และแนวทางแก้ไข
Application of knowledge, skills and experience from all course works to be trained
in mathematics teaching profession in mathematics classroom; practice on curriculum
development, learning management, learning media, measurement and evaluation of
learning, as well as, management of the student development activities; presentation of
issue in mathematics learning management and its’ solution
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398526 การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 2
3(0-16-8) ไม่น้อยกว่า 240 ชั่วโมง
Practicum Teaching Mathematics in School II
ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ครูคณิตศาสตร์ในห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ ปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การสร้างสื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม
พั ฒ นาผู้ เรี ย น และการบริ ห ารงานในสถานศึ ก ษา อภิ ป รายและน าเสนอนวั ต กรรมการจั ด การเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเสริมความเป็นวิชาชีพครู
Actual practices of mathematics teaching profession in special mathematics
classroom; practice on curriculum development, learning management, learning media,
measurement and evaluation of learning, as well as, management of the student
development activities; school administration management, discussion and presentation of
mathematics learning innovation; development of learning management process; and extra
activities for teacher profession
398531 นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ศึกษา
3(2-2-5)
Innovation in Mathematics Education
ความหมาย ความสาคัญและประเภทของนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การพั ฒ นาและสร้ างสรรค์น วัตกรรมทางคณิ ตศาสตร์ศึกษา ขั้นตอนการออกแบบและพั ฒ นาสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แนวทางและขั้นตอนการใช้นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์
ศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบและแนวทางการประเมินการใช้นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ศึกษา
Definition, importance and types of mathematics education innovations, ideas and
theories about developing and creating mathematics education innovations, processes of
design and creatively developing innovation to support mathematic learning management,
guidelines and processes of effectively implementing mathematic education innovations,
evaluations of mathematic education innovations
398532 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และทักษะการคิดขั้นสูง
3(2-2-5)
Mathematical Skills and Process and Higher Order Thinking Skills
ความหมาย ความสาคัญ และองค์ประกอบของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ทักษะการ
คิดขั้นสูง และทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21 รูปแบบการพัฒนาทักษะการคานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล
การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนาเสนอ การเชื่อมโยง การคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะและกระบวนการทางคณิตศาตร์และทักษะการคิดขั้นสูง
Definition, importance and components of mathematical skills and process,
advanced thinking skills and 21st century thinking skills; models for developing of skills in
calculation, problem solving, reasoning, communication and representing, connecting,
creating and critical thinking; learning management for developing mathematical skills and
process, advanced thinking skills and 21st century thinking skills
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398533 คณิตศาสตร์พื้นฐานในโรงเรียน
3(2-2-5)
Basic Mathematics in School
มโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์ในโรงเรียน เรื่อง ความรู้สึกเชิงจานวน ระบบจานวนจริง สมบัติเกี่ยวกับ
จานวนจริง อัตราส่วน ร้อยละ หน่วยวัดระบบต่างๆ อัตราส่วนตรีโกณมิติ รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ ทฤษฏีบททางเรขาคณิตการแปลงทางเรขาคณิต แบบรูป ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน
เซต การให้เหตุผล สมการ อสมการ กราฟ ลาดับเลขคณิต ลาดับเรขาคณิต อนุกรมเลขคณิต อนุกรมเรขาคณิต
การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าจะเป็นและสถิติ ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน
School Mathematical concepts in number sense, real number system, properties of
real numbers, number operations, ratio, percentage, measurement units, trigonometric ratio,
two-dimensional and three-dimensional geometrics figures, geometric models, theorem of
geometry, geometric transformation, patterns, relations, function, set, reasoning, equation,
Inequality, graphs, arithmetic sequences, geometric sequence, arithmetic series, geometric
series, data analysis, probability and statistics; teaching practices on Problem Based Learning
398534 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมในโรงเรียน
3(2-2-5)
Additional Mathematics in School
ศึกษากระบวนการแก้ปัญหา การสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับปฏิทรรศน์รัชเซล ตรรกศาสตร์คลุมเครือ การ
เข้ารหัส ทฤษฎีบทสุดท้ายของแฟร์มาต์ เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด แฟร็กทัล สาทิสรูป ความสัมพันธ์เวียนเกิด
ทฤษฏีเกม ความผิดพลาดแบบที่ 1 และความผิดพลาดแบบที่ 2 หลักการช่องนกพิราบ กระบวนการสโทแค
สติก โปรแกรมคอนเวกซ์ การหาค่าเหมาะที่สุด ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
Study problem solving process, searching information about Russell’s paradox,
Fuzzy logic, Cryptography, Fermat’s Last Theorem, Non-Euclidean geometry, Fractal,
Recurrence relation, Type I and II errors, Stochastic process, Convex programming,
Optimization; teaching practices on Project Based Learning
398535 หัวข้อปัจจุบันสาหรับคณิตศาสตร์ศึกษาในโรงเรียน
3(2-2-5)
Current Topics for Mathematics Education in School
ศึกษา อภิป ราย นโยบายการพัฒ นาการศึกษาคณิตศาสตร์ของประเทศไทยและประเทศในแถบ
อาเซียน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางเพื่อการเชื่อมโยงนโยบายการศึกษาสู่ภาคปฏิบัติในสถานศึกษา
Study and discuss policy of Mathematics educational development in Thailand and
ASEAN, analyze and synthesize how to implement the policy into school practices
398571 สัมมนา 1
1(0-2-1)
Seminar I
ศึกษา อภิปราย วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการศึกษาคณิตศาสตร์ของไทย เปรียบเทียบกับต่างประเทศ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหาวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษากับระเบียบวิธีวิจัย อภิปรายแนวโน้มการทาวิจัย
เพื่ออนาคต และนาเสนอตัวอย่างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ศึกษา
Study, discussion and analysis of mathematics education situations in Thailand to
compare with the situations in other countries, relative analysis of research problems and
research methodology, discussion on research trend for future and presentation about an
innovation in mathematics education
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398572 สัมมนา 2
1(0-2-1)
Seminar II
ศึกษาดูงานด้านคณิ ตศาสตร์ศึกษาในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ฝึกปฏิบัติการจัดสั มมนาเชิง
วิช าการทางคณิ ตศาสตร์ศึกษา การน าเสนอและการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์ วิจัยระดั บ บัณ ฑิตศึกษาใน
ประเทศไทยหรือประชาคมอาเซียน
Field trip about mathematics education in Thailand or aboard; Practice on academic
seminar in mathematics education, presentation and exchange of graduate research
experience in Thailand or Asian countries
398581 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2
3 หน่วยกิต
Thesis I, Type A2
ศึกษาองค์ประกอบวิทยานิพนธ์ หรือตัวอย่างวิทยานิพนธ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กาหนดประเด็น
โจทย์/หัวข้อวิทยานิพนธ์ พัฒนาเอกสารแสดงความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ (Concept Paper) และ
จั ด ท าผลการสั งเคราะห์ เอกสารและงานวิจั ยที่ เกี่ย วข้อ ง พั ฒ นาเครื่อ งมือ และวิธีก ารวิ จัย จัด ท าโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
Study the elements of thesis or thesis examples in the related field of study, determine
thesis title, develop concept paper, and prepare the summary of literature and related research
synthesis; develop research instruments and research methodology and prepare thesis
proposal in order to present it to the committee
398582 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2
3 หน่วยกิต
Thesis II, Type A2
เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล วิ เคราะห์ ข้ อ มู ล จั ด ท ารายงานความก้ า วหน้ า เสนอต่ อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ จัดทาวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์และบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษา
Collect data, analyze data, prepare progress report in order to present it to the
thesis advisor, and prepare full-text thesis and research ariticle in order to get published
according to the graduation criteria
398591 การค้นคว้าอิสระ 1
2 หน่วยกิต
Independent Study I
เสนอหัวข้อการค้นคว้าอิสระ เล่าเรื่องราวที่มาและความสาคัญของปัญหาเชื่อมโยงกับสภาพปัญหา
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดทารายงานสรุปแนวคิดการวิจัย โครงร่างการค้นคว้าอิสระพร้อมนาเสนอต่อ
คณะกรรมการ
Presentation of topic of self-study, telling a story of research background and
significance according to mathematics education problems, report on a concept paper and
proposal towards committee
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398592 การค้นคว้าอิสระ 2
2 หน่วยกิต
Independent Study II
น าเสนอระเบี ย บวิธี วิจั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หั ว ข้ อ การค้ น คว้ าอิ ส ระ วางแผนการสร้างและพั ฒ นา
เครื่องมือวิจัย การเก็บ และวิเคราะห์ ข้อมูล การวิจัย จัดทาเครื่องมือวิจัยและนวัตกรรมพร้อมนาเสนอต่อ
คณะกรรมการ
Presentation of research methodology concerned their topic of self-study, planning
how to construct and develop research instruments, collection and analysis of research data,
developing research instruments and innovation for their committee consideration
398593 การค้นคว้าอิสระ 3
2 หน่วยกิต
Independent Study III
นาเสนอผลการวิจัย บทสรุป การอภิปรายผลและข้อเสนอแนะเพื่อการนาไปใช้ ประชุมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การค้นคว้าอิสระ รับฟังข้อวิพากษ์จากคณะกรรมการ
Presentation of research results, conclusion, discussion and suggestion with
implication, meeting for exchange on experience about self-study, getting criticism of
committee
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ที่

ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ
การศึกษา

สาขาวิชา

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
ป.บัณฑิต
วท.บ.

คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์

1

นางสาวสุภาพร สุขเสริญ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2

นางสาววนินทร สุภาพ

อาจารย์

3

นางสาวรัชฏา วิริยะพงศ์

อาจารย์

Ph.D.
M.Sc.
B.Sc.

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

Mathematics biology and University of Warwick
biophysical Chemistry
Mathematics biology and University of Warwick
biophysical Chemistry
Mathematics
University of Warwick

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

หลักสูตร
ปัจจุบนั

หลักสูตร
ปรับปรุง

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2551
2546
2544
2555
2550
2549

10

10

10

10

อังกฤษ

2552

10

10

อังกฤษ

2548

อังกฤษ

2547
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ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
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3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ – นามสกุล

ตาแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ
การศึกษา

1*

นางสาวสุภาพร สุขเสริญ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

2*

นางสาววนินทร สุภาพ

อาจารย์

3*

นางสาวรัชฏา วิริยะพงศ์

อาจารย์

วท.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
Ph.D.

ที่

4

นายจักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

5

นายกิจติ รอดเทศ

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

6

นายเกษมสุข
อุงจิตต์ตระกูล

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

หมายเหตุ *อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร

B.Sc.
วท.ด.
วท.ม.
กศ.บ.
Ph.D.
ป.บัณฑิต
วท.บ.
วท.ด.
ป.บัณฑิต
วท.บ.

คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์ประยุกต์
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา
การสอนวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
(Mathematics biology and
biophysical Chemistry)
(Mathematics biology and
biophysical Chemistry)
(Mathematics)
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
Mathematics
ทางการสอน
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์
การสอน
คณิตศาสตร์

ประเทศ

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
University of Warwick

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
อังกฤษ

2551
2546
2544
2555
2550
2549
2551

University of Warwick

อังกฤษ

2545

University of Warwick
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
The University of Sheffield
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

อังกฤษ
ไทย
ไทย
ไทย
อังกฤษ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

2541
2553
2549
2547
2553
2547
2546
2551
2546
2545

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10
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M.Sc.

สาขาวิชา

ภาระการสอน
(ชม./สัปดาห์/ปี
การศึกษา)
หลักสูตร หลักสูตร
ปัจจุบนั
ปรับปรุง
10
10
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3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
ตาแหน่ง/ชื่อ-สกุล
คณะศึกษาศาสตร์
1 รศ.ดร.สาราญ มีแจ้ง
2

รศ.ดร.วารีรัตน์ แก้วอุไร

3

รศ.ดร.ปกรณ์ ประจันบาน

4

รศ.ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน

5

รศ.ดร.เทียมจันทร์
พานิชย์ผลินไชย

6

ผศ.ดร.เอื้อมพร หลินเจริญ

7

ผศ.ดร.สิรินภา กิจเกื้อกูล

8

ผศ.ดร.ธิติยา บงกชเพชร

9

ผศ.ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันท์

10

ผศ.จรูญ พานิชย์ผลินไชย

11

ผศ.ดร.สุรีย์พร สว่างเมฆ

12

ดร.วนินทร สุภาพ

13

ดร.สายฝน วิบลู รังสรรค์

คุณวุฒิ
ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
ค.ม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร
ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา-เคมี)
กศ.บ. (วิทยาศาสตรกายภาพชีวภาพ)
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม. (วิจัยและพัฒนาการศึกษา)
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)
กศ.ม. (พลศึกษา)
กศ.บ. (พลศึกษา)
ปร.ด. (การศึกษา)
ค.ม.(สถิติการศึกษา)
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
กศ.ด.(วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม.(วิจัยการศึกษา)
ค.บ.(การประถมศึกษา)
ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
วท.บ. (ชีวเคมี)
ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา)
ป.บัณฑิต (การสอน)
วท.บ. (ฟิสิกส์)
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)
ป.บัณฑิต (การสอนเคมี)
วท.บ.(ชีววิทยา)
กศ.ม. (การมัธยมศึกษา)
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
กศ.ด.(วิทยาศาสตรศึกษา)
ป.บัณฑิต (การสอน)
วท.บ. (จุลชีววิทยา)
ปร.ด.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา)
ป.บัณฑิต (การสอนวิทยาศาสตร์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
กศ.ด. (วิจัยและประเมินผลการศึกษา)
กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)
ศษ.บ.(มัธยมศึกษา-วิทย์)
ศษ.บ.(มัธยมศึกษา-คณิต)
ค.บ.(การประถมศึกษา)

สถาบัน
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.เชียงใหม่
มศว.พิษณุโลก
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
มศว.พิษณุโลก
ม.นเรศวร
มศว.ประสานมิตร
มศว.ประสานมิตร
ม.นเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มศว.พิษณุโลก
ม.นเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วค.กาแพงเพชร
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เกษตรศาสตร์
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
มศว.(ประสานมิตร)
ม.มหาสารคาม
ม.มหาสารคาม
มศว.ประสานมิตร
มศว.พิษณุโลก
มศว.(ประสานมิตร)
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
มรภ.พิบลู สงคราม
มสธ.
มสธ.

40
ลาดับ

ตาแหน่ง/ชื่อ-สกุล

14

ดร.อังคณา อ่อนธานี

15

ดร.ชานาญ ปาณาวงษ์

16

ดร.วิเชียร ธารงโสตถิสกุล

คณะวิทยาศาสตร์
17 รศ.ดร.มาโนชญ์ สิริพิทักษ์เดช
18

ผศ.ดร.อัญชลีย์ แก้วเจริญ

19

ดร.จักรกฤษณ์ สมพงษ์

20

ผศ.ดร.จักรกฤษ กลิ่นเอีย่ ม

21

ดร.สุจิตรา สงวนสิน

22

ผศ.ดร.อุมารินทร์ ปิ่นตบแต่ง

23

ผศ.ดร.โสภิตา ขารอด

24

ดร.รัชฏา วิริยะพงศ์

25

ผศ.ดร.กิจติ รอดเทศ

26

ผศ.ดร.เกษมสุข อุงจิตต์ตระกูล

คุณวุฒิ

สถาบัน

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน)
ศศ.ม.(จิตวิทยาพัฒนาการ)
ค.บ.(การศึกษาปฐมวัย)
กศ.ด.(วิจัยและพัฒนาการศึกษา)
กศ.ม.(วิจัยและพัฒนาการศึกษา)
ค.บ.(ประถมศึกษา)
ค.ด.(หลักสูตรและการสอน)
ศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
ค.บ.(การประถมศึกษา)

ม.นเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มรภ.นครสวรรค์
ม.นเรศวร
ม.นเรศวร
มรภ.กาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มสธ.
มสธ.
มรภ.พิบลู สงคราม

วท.ด.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.ด.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.ด.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.ด.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
กศ.บ.(คณิตศาสตร์)
ปร.ด.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.ด.(คณิตศาสตร์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
Ph.D. (Mathematics biology and
biophysical Chemistry)
MSc. (Mathematics biology and
biophysical Chemistry)
BSc. (Mathematics)
Ph.D. (Mathematics)
ป.บัณฑิตทางการสอน
วท.บ. (คณิตศาสตร์) เกียรตินยิ มอันดับ 1
วท.ด.(คณิตศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มศว.ประสานมิตร
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.นเรศวร
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.เชียงใหม่
ม.นเรศวร
ม.มหิดล
ม.มหิดล
ม.เชียงใหม่
ม.นเรศวร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.นเรศวร
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เชียงใหม่
ม.นเรศวร
University of Warwick
University of Warwick
University of Warwick
The University of Sheffield
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
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ลาดับ
27

ตาแหน่ง/ชื่อ-สกุล
ผศ.ดร.สุภาพร สุขเสริญ

คุณวุฒิ
ป.บัณฑิต(การสอน)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
วท.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.ม.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
วท.บ.(คณิตศาสตร์)

สถาบัน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3.2.3 อาจารย์พิเศษหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา
ไม่มี
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
มี เฉพาะกรณี ผู้ รั บ ทุ น โครงการ สควค. (ทุ น Premium) ซึ่ งจะต้ อ งฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชี พ ครู
ระหว่ างเรี ย น ในรายวิช า 398522 การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ ครู ค ณิ ต ศาสตร์ระหว่ างเรีย น และมี ก าร
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ ในรายวิชา 398525 การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ใน
โรงเรียน 1 และ รายวิชา 398526 การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน 2
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.1.1 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ผู้รับทุน จะต้องสอบผ่านทุกรายวิชาของชั้นปีที่ 1
ตามแผนการศึกษา
4.1.2 การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน สิ่งที่ต้องปฏิบัติดังนี้
4.1.2.1 จัดทาโครงการสอน แผนการจัดการเรียนรู้รายคาบ ใช้กลวิธีสอนที่หลากหลาย
ใช้สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
4.1.2.2 จัดทาบันทึกการเรียนรู้/บันทึกประจาวัน เกี่ยวกับประสบการณ์ที่ได้รับจาก
การฝึกประสบการณ์
4.1.2.3 จัดทาโครงการร่วมกับครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนที่นิสิตออกฝึกประสบการณ์
4.1.2.4 สืบค้น วิเคราะห์ และนาผลการวิจัย มาประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน
4.2 ช่วงเวลา
ตามแผนการศึกษา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
2 ภาคการศึกษา
4.4 การเตรียมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ คณะกรรมการโครงการทุน Premium ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
จะป็นผู้วางแผน และดาเนินการการนิเทศ และประเมินผลการฝึกประสบการณ์และ ตลอดระยะเวลาของ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทางานวิจัยหรือการค้นคว้าอิสระ
5.1 งานวิจัยวิทยานิพนธ์
5.1.1 คาอธิบายโดยย่อ
การทาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) เพื่อพัฒนา/แก้ปัญหาการจัดการ
เรียนรู้ในชั้นเรียน ด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ (Action research) ที่เหมาะสมกับบริบท สังคม และ
วัฒนธรรมของสถานศึกษาและประเทศชาติ
5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ผู้วิจัย ต้องสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากรายวิชาต่าง ๆ
อาทิเช่น รายวิชาบังคับ (378514 398511 398512 และ 398513) และรายวิชาสั มมนา (398571 และ
398572) มากาหนดปัญหาวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ศึกษาเอกสารหรือวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง ออกแบบการวิจัย เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและอภิปรายผล เขียนรายงาน และนาเสนอ
งานวิจัย
5.1.3 ช่วงเวลา
ตามแผนการศึกษา
5.1.4 จานวนหน่วยกิต
จานวนรวมทั้งหมด 12 หน่วยกิต กาหนดให้ลงทะเบียนดังนี้
398581 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก แบบ ก 2 จานวน 6 หน่วยกิต
398582 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก แบบ ก 2 จานวน 6 หน่วยกิต
รวม 12 หน่วยกิต
5.1.5 การเตรียมการ
5.1.5.1 การมอบหมายอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตเป็นรายบุคคลตาม
หัวข้อหรือประเด็นที่นิสิตสนใจจะทาวิทยานิพนธ์
5.1.5.2 หลักสูตรกาหนดให้มีการจัดสัมมนาสาหรับนิสิตเข้าร่วม การประชุมหรือ
สั ม มนาต่ าง ๆ ทั้ งในมหาวิท ยาลั ย และนอกมหาวิท ยาลั ยเกี่ย วกับ ทิ ศทางและแนวโน้ ม การท าวิจั ยด้ าน
คณิตศาสตร์ศึกษา
5.1.5.3 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาในการเลือกหัวข้อ
วิท ยานิ พ นธ์ การจั ด เตรี ย มโครงร่ าง การสอบโครงร่าง กระบวนการศึ ก ษาค้ น คว้ า การจั ด ท ารายงาน
วิทยานิพนธ์ และการประเมินผลกระบวนการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิต
5.1.5.4 นิสิตศึกษาหาหัวข้อการทาวิจัย การจัดทาโครงร่างและสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
การเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ผล จัดทารายงานวิทยานิพนธ์ ดาเนินการให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง/ผลงานวิทยานิพนธ์
ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการศึกษา หรือนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่มีรายงาน
การประชุมจานวนอย่างน้อย 1 เรื่อง และสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
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5.1.6 กระบวนการประเมินผล อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสอบทาหน้าที่ในการ
ประเมินผลการทาวิจัยของนิสิตดังนี้
การลงทะเบียน
398581 วิทยานิพนธ์ 1 แผน ก 2
จานวน 6 หน่วยกิต

หลักฐาน/ร่องรอย
ผู้ประเมิน
1. หัวข้อวิทยานิพนธ์
อาจารย์ที่ปรึกษา
2. รายงานเอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการวิจัย
3. โครงร่างวิทยานิพนธ์
398582 วิทยานิพนธ์ 2 แผน ก 2 1. เครื่องมือวิจัย/นวัตกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา
จานวน 6 หน่วยกิต
2. รายงานผลการวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
คุณลักษณะ
กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิต
พิเศษ
1) มีคุณธรรม
1) การเรี ย นการสอนตามหลั กสู ตรมีการให้ ความรู้เรื่อ งการประยุ กต์ใช้ความรู้
จริยธรรมใน
ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาหรือการแก้ปัญหาโดยคานึงถึงผลกระทบต่อด้านต่าง ๆ
การประยุกต์ใช้
อย่างรอบคอบและมีคุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมที่ไม่ขัดแย้งกับค่านิยม
ความรู้ด้าน
ทางสังคม
วิทยาศาสตร์
2) จัดโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ศึกษาได้
ครู
2) มีทักษะการ 3) การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเชิงลึก มีทักษะการทา
ทาวิจัยเพื่อ
วิจัย สามารถผลิตงานวิจัยที่ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ศึกษา เพื่อ
พัฒนาการ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนได้ ฉะนั้น จึงกาหนดให้มี
จัดการเรียนรู้
 การสอบภาคปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรียนรู้ เพื่ อ ให้ เข้าใจบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบของครูผู้สอน
 จัดให้มีการเข้าสังเกตการสอนของครูประจาการในสถานศึกษา เพื่อให้
เข้าใจสภาพจริงของห้องเรียนในสถานศึกษา นาไปสู่การกาหนดปัญหา
วิจัยได้สอดคล้องกับบริบทไทย
 จัดให้มีการนาเสนอโครงร่างงานวิ จัย ในรายวิชาสัมมนา หรือการประชุม
อบรมของสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างนิสิตใน
สาขาวิชา
 ในรายวิชาบังคับ กาหนดให้มีการสืบค้น e-journal และ/หรือ database
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง การนาเสนอชิ้นงานที่ได้รับ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวิจัย เก็บรวบรวม และวิเคราะห์
ข้อมูล ในรายวิชาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ศึกษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
- จัดการเรียนรู้ใน
- มีการประเมินผลการ
1.1) มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์เกี่ยวกับคุณธรรม รายวิชาโดย
เรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สอดแทรกการพัฒนา จริยธรรม 10 % ในทุก
1.2) ตระหนั กถึงความส าคัญ ของการดารงชีวิต และ คุณธรรม จริยธรรม
รายวิชา
การประกอบวิชาชีพตามคุณธรรม จริยธรรมและ ควบคู่กับเนื้อหาวิชา
จรรยาบรรณวิชาชีพ
1.3) สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ ประเมินและจัดการ
ปัญหาคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนอย่างผู้รู้ด้วย
ความยุ ติ ธ รรมและชั ด เจนมี ห ลั ก ฐาน และ
จรรยาบรรณวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจที่เหมาะสม
และมีพฤติกรรมทางด้านคุณ ธรรม จริยธรรมที่
เป็นแบบอย่างที่ดี
1.4) มี ภ าวะผู้ น าในการส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทางาน
และในชุมชน
2. ด้านความรู้
- จัดการเรียนรู้โดยเน้น - ประเมินผลสัมฤทธิ์ทั้ง
2.1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหา ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ภาคทฤษฏีและ
สาระส าคั ญ หลั ก การและทฤษฎี ที่ ส าคั ญ ของ - จัดการเรียนรู้ด้วย
ภาคปฏิบัติ
สาขาวิช า ตลอดจนสามารถน ามาประยุกต์ใน วิธีการที่หลากหลาย - ใช้วิธีการประเมินที่
การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบั ติใน - จัดการเรียนรู้โดย
หลากหลาย เช่น การ
วิชาชีพ
นาเสนอผลงาน การ
เชื่อมโยงกับ
2.2) มี ค วามเข้ า ใจทฤษฎี หลั ก การ การวิ จั ย และ สถานการณ์ในระดับ ทดสอบ รายงาน การ
วิธีการปฏิบัติทางวิชาชีพในระดับแนวหน้า
ตนเอง ชุมชน สังคม ทากิจกรรม การมีส่วน
2.3) มีค วามเข้าใจวิธีการพั ฒ นาความรู้ใหม่ ๆ และ ประเทศ และ
ร่วมในการอภิปราย
การประยุ ก ต์ ใ ช้ ตลอดจนผลกระทบ ของ นานาชาติ
ผลงานวิจัยในปั จจุบัน ที่มีต่อองค์ความรู้และต่อ
การปฏิบัติในวิชาชีพ
2.4) ต ระห นั ก ใน ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ ที่ ใช้ อ ยู่ ใน
สภาพแวดล้อมระดับชาติและนานาชาติที่อาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1) ใช้ความรู้ภาคทฤษฎีและการปฏิบัติในการจัดการ
ปัญหาที่ไม่คาดคิดทางวิชาชีพ ในบริบทใหม่และ
พัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนอง
ประเด็นปัญหา
3.2) สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจแก้ปัญหาใน
สถานการณ์ ที่ มี ข้ อ มู ล ไม่ เ พี ยงพอได้ อ ย่ า ง
สมเหตุสมผล
3.3) สามารถสั งเคราะห์ และใช้ผ ลงานวิจัย สิ่ งพิ ม พ์
ทางวิ ช าการ หรื อ รายงานทางวิ ช าชี พ และ
สามารถพั ฒ นาความคิด ใหม่ ๆ โดยการบู รณา
การให้ เข้ า กั บ องค์ ค วามรู้ เดิ ม หรื อ เสนอเป็ น
ความรู้ใหม่ ทางการศึกษา ได้อย่างเหมาะสม
3.4) สามารถใช้เทคนิ คทั่ ว ไปหรื อเฉพาะทางในการ
วิเคราะห์ ป ระเด็น หรือปั ญ หาที่ซับซ้อนได้อย่าง
สร้างสรรค์ รวมถึงพัฒ นาข้อสรุปและเสนอแนะ
ในวิชาชีพ
3.5) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญ
ห รื อ โค รงก ารวิ จั ย ค้ น ค ว้ า ท างก ารศึ ก ษ า
คณิ ต ศาสตร์ ได้ ด้ ว ยตนเอง โดยใช้ ค วามรู้ ทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้เทคนิค
วิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้
หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพได้เหมาะสม

กลยุทธ์การสอน

กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้
- ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า - ประเมินผลการเรียนรู้
และแลกเปลี่ยน
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
ประสบการณ์ผ่าน
เช่น การมีส่วนร่วม
การอภิปรายกลุ่มและ ในการอภิปราย
การอภิปรายในชั้น
การนาเสนอผลงาน
เรียน
การสอบปฏิบัติ
- จัดการเรียนรู้โดยเน้น
ภาคปฏิบัติ เช่น
การฝึกปฏิบัติ
ภาคสนาม หรือ การ
สังเกตทดลองเก็บ
ข้อมูลในสถานศึกษา
- ใช้บทความวิชาการ/
วิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นสื่อ
ประกอบการจัดการ
เรียนรู้
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กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้
- ส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึก - ประเมินผลการเรียนรู้
ทักษะการทางานเป็น ทั้งแบบรายบุคคลและ
ทีม การเป็นผู้นากลุ่ม รายกลุ่ม
และผู้ตามที่ดี ใน
- ประเมินการเข้าร่วม
กิจกรรมและการฝึก
หรือนาเสนอผลงานใน
ปฏิบัติการต่าง ๆ
งานประชุมวิชาการ
- ส่งเสริมให้นิสิตเข้า
ร่วมหรือนาเสนอ
ผลงานในงานประชุม
วิชาการทั้งใน
ระดับประเทศและ
นานาชาติ

4. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
4.1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่และ
ความรั บ ผิ ด ชอบของตนเองและผู้ อื่ น ในการ
ทางานและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร
ตลอดจนการเรียนรู้และพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง
4.2) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือมีความ
ยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
4.3) สามารถตั ดสิ น ใจในการดาเนิ น งานด้ วยตนเอง
และสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนใน
การปรั บ ปรุ ง ตนเองให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานในระดับสูงได้
4.4) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานและร่วมมือ
กั บ ผู้ อื่ น อย่ า งเต็ ม ที่ เพื่ อ จั ด การข้ อ โต้ แ ย้ งและ
ปัญหาต่าง ๆ
4.5) แสดงออก ถึ ง ทั กษ ะการเป็ น ผู้ น าได้ อ ย่ า ง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
- ให้นิสิตสืบค้น
- ประเมินชิ้นงานที่เกิด
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัยด้วยระบบ
จากการสืบค้น
5.1) สามารถคัดกรองวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และ ออนไลน์ เช่น การ
- ผลงานหรือส่วนหนึ่ง
สถิ ติ เพื่ อ น ามาใช้ ในการศึ ก ษาค้ น คว้ า ปั ญ หา สืบค้นวิทยานิพนธ์
ของวิทยานิพนธ์ได้รับ
สรุ ป ปั ญ หา และเสนอแนะแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า น จาก Thailis และ
การตอบรับให้นาเสนอ/
การศึกษาคณิตศาสตร์และด้านอื่น ๆ
บทความ หรือ eตีพิมพ์ในวารสารหรือ
5.2) สามารถสื่ อ สารอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพได้ อ ย่ า ง Journal จาก
สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
เหมาะสมกับบุคคล ต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการ Database ต่าง ๆ
อย่างน้อย 1 เรื่อง
และวิชาชีพด้านคณิตศาสตร์ศึกษา รวมถึงชุมชน - สนับสนุนให้นิสติ ส่ง - มีการอ้างอิงถึงงานวิจัย
ทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้ งในรูป แบบที่ บทคัดย่อ/บทความ
ต่างประเทศ แบบ
เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งพิมพ์ทาง วิจัยผ่านระบบ
Primary Source 3-5
วิช าการและวิช าชี พ รวมทั้ งวิท ยานิ พ นธ์ หรื อ ออนไลน์ของสถาบัน เรื่อง ในวิทยานิพนธ์/IS
โครงการค้นคว้าที่สาคัญ
หรือหน่วยงานต่าง ๆ
5.3) สามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการสื่ อสาร - ให้ Social Network
ประมวลผลข้อมูลและนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ติดตามงาน
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กลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้
5
6 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้
- ฝึกปฏิบัติการก่อน
- ประเมินผลจากการ
6.1) สามารถจั ด ท าโครงการสอน แผนการจั ด การ ออกฝึกประสบการณ์ สังเกตในชั้นเรียน และ
เรี ย นรู้ รายคาบ ใช้ก ลวิธีส อนที่ ห ลากหลาย ใช้ - จัดรูปแบบการนิเทศ การสัมภาษณ์ครูพี่เลี้ยง
สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ แบบ Coaching and - การตรวจชิ้นงาน เช่น
และประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
Mentoring
แผนการจัดการเรียนรู้
6.2) สามารถจัดทาบันทึกการเรียนรู้/บันทึกประจาวัน - จัดให้มีการปฐมนิเทศ บันทึกการเรียนรู้
เกี่ ย วกั บ ประสบการณ์ ที่ ได้ รั บ จากการฝึ ก มัชฌิมนิเทศ ปัจฉิม - ประเมินผลจากการ
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษา
นิเทศ
รายงานผลของโรงเรียน
6.3) สามารถทาโครงการร่วมกับครูหรือบุคลากรทาง
- ประเมินจากผลการ
การศึ ก ษาของโรงเรี ย น เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สอบโครงร่าง
การศึกษาคณิตศาสตร์
วิทยานิพนธ์ และการ
6.4) สามารถท าวิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในชั้ น เรี ย น
สอบจบ
คณิ ต ศาสตร์ และ ประยุ ก ต์ ใช้ ผ ลการวิ จัย เพื่ อ
ปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน

5

เพิ่มเติมเฉพาะผู้รับทุนโครงการ สควค. (ทุน Premium)
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3. ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
รายวิชาพื้นฐาน
366511 ทฤษฎีพื้นฐานทางการศึกษา
รายวิชาบังคับ
378514 สะเต็มศึกษา
398511 การรู้คณิตศาสตร์กับการ
พัฒนาหลักสูตร
398512 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
398513 การวิจัยทางคณิตศาสตร์
ศึกษา

2

3

4

1

2





























2. ความรู้







3

3. ทักษะทางปัญญา

4

5

5. ทักษะการ
วิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การ
6. ทักษะการ
ระหว่างบุคคลและ
สื่อสาร
จัดการเรียนรู้
ความรับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

รายวิชาเลือก
กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์
252500 ประวัติและพัฒนาการของ
คณิตศาสตร์
252501 ทฤษฎีเซตและการประยุกต์
252502 กราฟและคอมบินาทอริก
252511 การวิเคราะห์ขั้นสูง
252512 แคลคูลัสขั้นสูง
252523 พีชคณิตเชิงเส้นและทฤษฎี
เมทริกซ์
252525 พีชคณิตนามธรรมขั้นสูง 1
กลุ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
378531 การจัดค่ายวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์
398531 นวัตกรรมทางคณิตศาสตร์
ศึกษา

2. ความรู้

1

2

3

4

1

2

3


































































3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การ
6. ทักษะการ
ระหว่างบุคคลและ
สื่อสาร
จัดการเรียนรู้
ความรับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4
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1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

1
398532 ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์และการคิดขั้นสูง
398533 คณิตศาสตร์พื้นฐานในโรงเรียน
398534 คณิตศาสตร์เพิ่มเติมในโรงเรียน
398535 หัวข้อปัจจุบันสาหรับ
คณิตศาสตร์ศึกษาในโรงเรียน
รายวิชาเลือกบังคับ
398521 ความเป็นครูคณิตศาสตร์มือ
อาชีพ
398522 การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู
คณิตศาสตร์ระหว่างเรียน
398523 ภาษา เทคโนโลยี และแหล่ง
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์
398524 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์
398525 การปฏิบตั ิการสอน
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน 1

2

3

2. ความรู้

4









3. ทักษะทางปัญญา
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การ
6. ทักษะการ
ระหว่างบุคคลและ
สื่อสาร
จัดการเรียนรู้
ความรับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4
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1
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5. ทักษะการ
วิเคราะห์
4. ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การ
6. ทักษะการ
ระหว่างบุคคลและ
สื่อสาร
จัดการเรียนรู้
ความรับผิดชอบ
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4

















































































































































































































1. คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา

398526 การปฏิบตั ิการสอน
คณิตศาสตร์ในโรงเรียน 2
วิทยานิพนธ์
398581-2 วิทยานิพนธ์ แผน ก แบบ ก 2
การค้นคว้าอิสระ
398591-3 การค้นคว้าอิสระ 1-3
รายวิชาบังคับไม่นับหน่วยกิต
366513 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์
398571-2 สัมมนา 1-2

2. ความรู้



3. ทักษะทางปัญญา
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 โดยใช้
ระบบอักษรลาดับขั้นและค่าลาดับขั้นในการวัดและประเมินผลการศึกษาในแต่ละวิชา โดยแบ่งการกาหนด
อักษรลาดับขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับขั้น และอักษร
ลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล
1.1 อักษรลาดับขั้นที่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
ค่าลาดับขั้น
A
ดีเยี่ยม (excellent)
4.00
B+
ดีมาก (very good)
3.50
B
ดี (good)
3.00
C+
ดีพอใช้ (fairly good)
2.50
C
พอใช้ (fair)
2.00
D+
อ่อน (poor)
1.50
D
อ่อนมาก (very poor)
1.00
F
ตก (failed)
0.00
1.2 อักษรลาดับขั้นที่ไม่มีค่าลาดับขั้น ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
S
เป็นที่พอใจ (satisfactory)
U
ไม่เป็นที่พอใจ (unsatisfactory)
W
การถอนรายวิชา (withdrawn)
1.3 อักษรลาดับขั้นที่ยังไม่มีการประเมินผล ให้กาหนด ดังนี้
อักษรลาดับขั้น
ความหมาย
I
การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (incomplete)
P
การเรียนการสอนยังไม่สิ้นสุด (in progress)
+
+
นิสิตต้องสอบได้สัญลักษณ์ A, B , B, C , C หรือ S จึงจะถือว่าสอบผ่าน กาหนดให้รายวิชาบังคับของสาขาวิชา
คณิ ตศาสตร์ศึกษา นิ สิตจะต้องได้ค่าล าดับขั้นไม่ต่ากว่า C หรือ S มิฉะนั้นจะต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้นซ้าอีก
จนกระทั่งสอบผ่านตามเงื่อนไขในประกาศมหาวิทยาลัย และรายวิชาที่กาหนดให้วัดและประเมินผลด้วยอักษรลาดับขั้น S
หรือ U ได้แก่ รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต/การสอบประมวลความรู้/สัมมนา/วิทยานิพนธ์ และ การค้นคว้าอิสระ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ประชุมอาจารย์ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตร คัดเลือกและกาหนดรายวิชาสาหรับการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรีย นรู้ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) สาหรับนิสิ ตแต่ล ะชั้นปี โดยคัดเลื อก
รายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 6 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ทักษะการจัดการเรียนรู้
2.1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ เพื่อพิจารณามาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในรายวิชา
จากนั้ น ก าหนดรู ป แบบ/วิ ธี ก ารทวนสอบ (เช่ น การประเมิ น ตนเองของผู้ เรีย น และการประเมิ น โดย

55
คณะกรรมการทวนสอบ) สร้างเครื่องมือทวนสอบ เก็บรวมรวมข้อมูล สรุปและวิเคราะห์ ผล รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนากระบวนการทวนสอบ สาหรับปีการศึกษาถัดไป
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตสาเร็จการศึกษา
2.2.1 คณะกรรมการทวนสอบ ด าเนิ น การทวนสอบนิ สิ ต ที่ ส าเร็จการศึ กษา ตามตั ว บ่ งชี้ข อง
หลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes) หรือ Program Learning Outcomes ทั้ง 6 ด้าน
ได้แก่ 1) สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพได้ 2) มีทักษะการสื่อสาร
และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ศึกษาได้ 3) สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นได้ 4) มีทักษะ
การทาวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา/การสอนคณิตศาสตร์ 5) มีทักษะการเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อ
เพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะทางคณิตศาสตร์ศึกษา/วิชาชีพครูคณิตศาสตร์ 6) เห็นความสาคัญและร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร/หน่วยงาน ที่ส่งเสริมการพัฒนาคณิตศาสตร์ศึกษา/วิชาชีพครูคณิตศาสตร์
2.2.2 คณะกรรมการทวนสอบ ดาเนินการสร้างเครื่องมือ กาหนดรูปแบบ/วิธีการทวนสอบ (เช่น
การประเมินตนเองของนิสิตที่จบ/มหาบัณฑิต การประเมินโดยคณะกรรมการทวนสอบ และ การประเมิน
จากผู้ใช้มหาบัณฑิต) จากนั้นนาเสนอผลการทวนสอบต่ออาจารย์ประจาหลักสูตร สาหรับเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้และการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การประเมินการสาเร็จการศึกษาของหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559 ดังนี้
3.1 แผน ก แบบ ก 2
3.1.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
3.1.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3.1.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.1.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา
3.1.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่าว่า 3.00
3.1.6 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า
3.1.7 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์เป็นบทความวิจัยในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์ การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่
ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยและได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
3.2 แผน ข (ครูประจาการ)
3.2.1 มีระยะเวลาการศึกษาตามกาหนด
3.2.2 ลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด
3.2.3 สอบผ่านความรู้ภาษาอังกฤษตามประกาศของมหาวิทยาลัย
3.2.4 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชา
3.2.5 มีผลการศึกษาได้ค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ย ไม่ต่าว่า 3.00
3.2.6 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (COMPREHENSIVE EXAMINATION)
3.2.7 รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่
หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการและได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะในแก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
ในการจัดการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
3. การส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาคณิตศาสตร์
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน คณะ
ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การพัฒนาความรู้และทักษะในแก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1. ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัย
อย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การ
ประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
2. การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
ในการจัดการศึกษา ด้านคณิตศาสตร์ศึกษา
2. การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
3. การส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาคณิตศาสตร์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรได้กาหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร 6 ด้านดังนี้
1. การกากับมาตรฐาน
หลักสูตรมีการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ที่กาหนดโดย สกอ. ดังนี้
1.1. การกาหนดให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป
1.2. การกาหนดคุณ สมบั ติของอาจารย์อาจารย์ประจาหลั กสูตร ที่มีคุณ วุฒิ ขั้นต่าปริญ ญาโทหรือ
เทียบเท่าในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา โดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
1.3. การกาหนดจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิระดับปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์
ศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาเพี่อรับปริญญาและ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั ง โดยอย่ า งน้ อ ย 1 รายการต้ อ งเป็ น
ผลงานวิจั ย และต้องเป็ น อาจารย์ ที่ป รึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรืออาจารย์ผู้ สอบวิท ยานิพ นธ์ และ/หรือ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร และต้องอยู่ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทาหน้าที่วางแผน ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร ดาเนินงานให้
เป็ นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนิน งานเพื่อ การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1.4. การกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้น
ต่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิช าของ
รายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและและมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพี่อรับปริญญาและเป็ นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดย ทั้งนี้อาจารย์พิเศษ
ต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
1.5. การกาหนดคุณ สมบั ติของอาจารย์ที่ ปรึกษาวิท ยานิพ นธ์ห ลั ก และการค้นคว้าอิ ส ระต้องเป็ น
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือขั้นต่าปริ ญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์และมีผลงานวิจัยที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพี่อรับปริญญาและเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับ การเผยแพร่ ตามหลั กเกณฑ์ที่กาหนดในการพิ จารณาแต่งตั้งให้ บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
1.6. การกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
จากคณะวิ ท ยาศาสตร์ ที่ มี คุ ณ วุ ฒิ ป ริ ญ ญาเอกหรื อ เที ย บเท่ า หรื อ ขั้ น ต่ าปริ ญ ญาโทหรื อ เที ย บเท่ า ที่ มี
ตาแหน่ งรองศาสตราจารย์และมีผ ลงานวิจัยที่ไม่ไ ด้เป็นส่ วนหนึ่งของการศึกษาเพี่อรับปริญ ญาและเป็ น
ผลงานทางวิช าการที่ ได้รั บ การเผยแพร่ต ามหลั กเกณฑ์ ที่ ก าหนดในการพิ จารณาแต่ งตั้ งให้ บุ ค คลด ารง
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ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการอย่ า งน้ อ ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้ อ นหลั งโดยอย่ า งน้ อ ย 1 รายการต้ อ งเป็ น
ผลงานวิจัย
หากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดั บ ชาติ ซึ่ ง ตรงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ หั ว ข้ อ วิ ท ยานิ พ นธ์ ห รื อ การค้ น คว้ า อิ ส ระไม่ น้ อ ยกว่ า 1 0 เรื่ อ ง
ทั้งนี้หากผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอกไม่มีคุณวุฒิหรือผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยนเรศวรและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
1.7. การก าหนดอาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ อ งประกอบด้ ว ยอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมไม่น้อยกว่า 3 คนทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิท ยานิ พ นธ์ห ลั ก หรื อ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ร่ ว ม โดยอาจารย์ ผู้ ส อบวิ ท ยานิ พ นธ์ต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ
คุณสมบัติและผลงานวิชาการดังนี้
1.7.1. กรณี อาจารย์ป ระจาหลักสูตร ต้องมีคุณ วุฒิ ปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่าที่ในสาขาวิช า
คณิ ต ศาสตร์ ศึ ก ษาหรื อ สาขาวิช าที่ เกี่ ยวข้ อง และมี ผ ลงานวิจั ย ที่ ไม่ ได้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ งของการศึ ก ษาเพื่ อ
รับปริญญาโดยเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุ ค คลด ารงตาแหน่ งทางวิช าการอย่ างน้อ ย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้ อนหลั งโดยอย่ างน้ อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย
1.7.2. กรณีผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก ต้องมีคุณวุฒิ ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติซึ่งตรงหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
1.8. กาหนดภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
1.8.1. อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของนิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาดังนี้
กรณี อาจารย์ ป ระจาหลั ก สู ต รมี คุ ณ วุฒิ ป ริญ ญาเอกหรือ เที ย บเท่ าและมี ผ ลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาค
การศึกษา
กรณี อาจารย์ ป ระจาหลักสูตรมีคุณ วุฒิ ปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ งรองศาสตรจารย์ขึ้นไป
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญาโทและเอกรวมได้
ไม่เกิน 10 คนต่อภาคการศึกษา
กรณี อาจารย์ ป ระจาหลักสูตรมีคุณ วุฒิ ปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ และมีความจาเป็นต้องดูแลนิสิตเกินกว่าจานวนที่กาหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยนเรศวร
พิจารณาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจาเป็นต้องดูแลนิสิตมากกว่า 15 คนให้
ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.8.2. อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของนิสิตระดับ
ปริญญาโทได้ไม่เกิน 15 คน
หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจานวน
นิสิตที่ทาวิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบได้กับจานวนนิสิตที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน 15 คน
ต่อภาคการศึกษา
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1.9. กาหนดเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
1.9.1. กรณีแผน ก แบบ ก 2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับ
การตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิช าการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการหรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full paper)
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว
1.9.2. กรณีแผน ข (ครูประจาการ) รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงานการ
ค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
1.10. กาหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 1 คน ให้กับนิสิตตลอดหลักสูตร โดยพิจารณาเลือกจาก
อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ท าหน้ า ที่ ดู แ ลให้ ค าปรึก ษาแก่ นิ สิ ต ทั้ งด้ านการวางแผนการศึ ก ษาการเรี ย น
การศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่ อพัฒ นาการเรียนรู้ ตลอดจนการทาวิทยานิพนธ์ และให้คาแนะนาเรื่องระเบียบ
ปฏิบัติต่างๆ ตลอดช่วงเวลาการศึกษาของนิสิตก่อนการมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2. บัณฑิต
หลักสูตรกาหนดให้มีการศึกษาความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิต ดังนี้
2.1. กาหนดให้มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ
และโลก ความก้ าวหน้ าด้ านคณิ ตศาสตร์ ศึ กษา การส ารวจความต้อ งการของตลาดแรงงานและความ
พึงพอใจของผู้ใช้มหาบัณฑิตหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ ก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่นและประเทศสาหรับใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน
การเปิดและการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี
2.2. กาหนดให้ มีการศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้และนายจ้าง การติดตามการพัฒ นาอาชีพและ
ความก้าวหน้าในการทางานของมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ให้เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.3. หลักสูตรกาหนดการเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในแผนก แบบ ก2 และแผน ข ให้เป็น
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3. นิสิต
3.1. การรับนิสิต หลักสูตรกาหนดคุณสมบัติข องผู้เข้าศึกษาเป็นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาพ.ศ. 2559
และกาหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรให้กับนิสิต
3.2. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต
3.2.1. มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้การดูแลด้าน
การศึกษาโดยมีการกาหนดตารางเวลาให้นิสิตพบเพื่อให้คาปรึกษา การจัดกิจกรรมการแนะแนวอาชีพและ
แนวทางการศึกษาต่อที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตร
3.2.2. หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ 1 คน ให้กับนิสิตตลอดหลักสูตร โดยพิจารณา
เลือกจากอาจารย์ประจาหลักสูตร ทาหน้าที่ดูแลให้คาปรึกษาแก่นิสิต ทั้งด้านการวางแผนการศึกษา การ
ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนการทาวิทยานิพนธ์ และให้คาแนะนาเรื่องระเบียบปฏิบัติต่างๆ
ตลอดช่วงเวลาการศึกษาของนิสิต ก่อนการมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
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3.2.3. คณะศึกษาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นิสิตทุกคนตามสาขาวิชาเฉพาะ โดยนิสิตสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การ
แนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสาหรับอาชีพและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) นอกจากนี้ คณะศึกษาศาสตร์กาหนดให้มี
อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร์เพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมด้านต่าง ๆ แก่
นิสิต เพื่อมุ่งพัฒนาให้นิสิตในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาได้รับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
3.3. การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ
3.3.1. หลักสูตรกาหนดการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับ ปริญ ญาโท โดยมีการเตรีย มความพร้อมนิ สิตส าหรับ การทาวิท ยานิพ นธ์และกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานการควบคุมดูแลและให้การให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้เป็นตามกณฑ์มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และข้ อ บั งคั บ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวรว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 ดังนี้
3.3.2. กาหนดให้ นิ สิ ต มีอาจารย์ที่ ป รึก ษาวิทยานิ พ นธ์เป็ น อาจารย์ส าขาคณิ ตศาสตร์ ศึก ษา
คณะศึ ก ษาศาสตร์ 1 คน และ กรรมการที่ ป รึ ก ษา/ผู้ เชี่ ย วชาญ จากคณะวิ ท ยาศาสตร์ อี ก 1 คน
โดยพิจารณาเลือกจากคุณวุฒิ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์วิจัยที่สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของ
นิสิต และสัดส่วนการคุมวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
3.3.3. กาหนดระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ์ ก่อน ระหว่าง และหลัง
การดาเนินวิทยานิพนธ์ อาทิ การกาหนดคุณสมบัติและความสามารถในการทาวิจัยของนิสิตก่อนอนุมัติให้
เริ่ม งานวิจั ย เพื่ อวิท ยานิ พ นธ์ จ านวนวิท ยานิพ นธ์ที่ ต้องดูแลต่ ออาจารย์ ที่ป รึกษา วิธีดาเนิ น การจัด ท า
โครงร่างวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เกณฑ์การสอบ/ให้ คะแนนและการตัดสินผลสอบ ระบบการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ และ ระบบฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น
3.4. หลักสูตรให้นิสิตเข้าร่วมประชุม/อบรม/ สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหัวข้องานวิจัยทาง
คณิ ตศาสตร์ศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษา/ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ที่จัดขึ้นโดยสาขาวิชา หรือหน่วยงาน
ภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย ไม่ต่ากว่า 20 ชั่วโมงต่อ ปีการศึกษา
3.5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทาหน้าที่กากับ ติดตามอัตราการคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรและ
อัตราการสาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
3.6. หลั ก สู ตรกาหนดแนวทางการอุท ธรณ์ ของนิ สิ ตในหลั ก สู ตรดังนี้ นิ สิ ตที่ ถูกลงโทษ มี สิ ท ธิยื่ น
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคาสั่งลงโทษ โดยคาร้อ งต้องทาเป็น
หนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และให้คณะกรรมการ
อุ ท ธรณ์ พิ จ ารณาให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 30 วัน นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ ได้ รั บ หนั งสื อ อุ ท ธรณ์ โดยค าวิ นิ จ ฉั ย ของ
คณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด
4. คณาจารย์
4.1. หลักสูตรกาหนดระบบกลไก กระบวนของการรับอาจารย์ใหม่และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ตร ให้ อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรร่ว มกัน กาหนดคุณ สมบัติของอาจารย์ประจาหลั กสู ตรตามที่
สาขาวิชาคณะศึกษาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) กาหนด เสนอการขออัตรากาลัง
ต่อภาควิชาการศึกษา เพื่อดาเนินการตามระบบและกลไกของคณะศึกษาศาสตร์และมหาวิทยาลัยนเรศวร
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ทั้งนี้ให้คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
4.2. หลั ก สู ต รก าหนดระบบกลไก กระบวนของการรั บ แต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รโดย
ความร่ว มมื อ ระหว่างคณะศึ กษาศาสตร์และคณะอื่ น ๆ ในมหาวิท ยาลั ย นเรศวร อาจารย์ ผู้ รับ ผิ ดชอบ
หลักสูตรร่วมกันกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรตามที่สาขาวิชาและในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จากคณะที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการประสานขอรายชื่ออาจารย์คณะอื่น ที่มีความสนใจมาร่วมเป็นอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต ร ภาควิ ช าการศึ ก ษาเสนอรายชื่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รมายั งฝ่ ายวิช าการของคณะ
ศึกษาศาสตร์ ทั้งนี้จะต้องพิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตรจากคุณวุฒิ ตาแหน่งวิชาการ ผลงานวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ให้คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
4.3. หลั กสู ตรกาหนดระบบการส่ งเสริมและพัฒ นาอาจารย์ โดยคณะศึกษาศาสตร์ และภาควิช า
การศึ กษาจั ดสรรงบประมาณเพื่ อการพั ฒ นาตนเองของอาจารย์ด้ านคุ ณ วุฒิ และต าแหน่ งทางวิช าการ
ส่งเสริมการทาวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อเพิ่มประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทุกคน โดยใช้แนวปฏิบัติของภาควิชาการศึกษาและคณะศึกษาศาสตร์
4.4. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
4.4.1. การร่วมกาหนดแนวทางการจัดการเรียนรู้ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้ส อน
แต่ละรายวิชาจะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผลและให้ความ
เห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
4.4.2. การร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนานิสิต คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
ผู้สอนแต่ละรายวิชามีการพบปะเพื่อปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลักสูตร และได้นิสิตเป็นไปตามคุณลักษณะนิสิตที่พึงประสงค์โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย
4.4.3. การร่วมทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอนแต่ละ
รายวิ ช าร่ ว มกั น ทบทวนสิ่ งที่ พ บจากข้ อ มู ล ด้ านการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เก็ บ รวบรวมไว้ สิ่ งที่ พ บใน
การพั ฒ นานิ สิ ต ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ต ามหลั ก สู ต ร และปั ญ หาที่ พ บในการใช้ ห ลั ก สู ต ร และ
กาหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการใช้หลักสูตรอย่างน้อย 5 ปี ต่อ 1 ครัง้
4.5. การแต่ งตั้ งคณาจารย์ พิ เศษ มี การแต่ งตั้ งอาจารย์พิ เศษ มุ่ งให้ เกิ ด การพั ฒ นาประสบการณ์
การเรียนรู้แก่นิสิตนอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การทางานในวิชาชีพจริง
โดยที่อาจารย์พิเศษจะต้องเป็นผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจามีประสบการณ์ตรง หรื อมีวุฒิการศึกษาอย่างต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์การทางานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า
6 ปี ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1. หลักสูตรมีกาหนดให้มี การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรโดยดาเนินการตาม
กระบวนการในการพั ฒ นาหลั กสู ตรของมหาวิท ยาลั ยนเรศวรและกาหนดให้ มีการปรับ ปรุงหลั กสู ตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ เมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี
5.2. หลั ก สู ต รมี ก ารพิ จ ารณาก าหนดผู้ ส อนโดยอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ ภาควิ ช า
การศึกษา และคณะศึกษาศาสตร์ กาหนดรายชื่ออาจารย์ผู้สอนประจารายวิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ
ประสบการณ์วิจัย และผลการประเมินผู้สอนโดยนิสิต
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5.3. หลักสูตรกาหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอนดังนี้กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
มีการบู รณาการใช้ภาษาอังกฤษในกิจกรรมการเรียนการสอน และกาหนดให้รายวิชาบังคับทุกวิชา และ
รายวิชาสัมมนา ต้องมีการกาหนดชิ้นงานให้นิสิต สืบค้น และศึกษาบทความวิจัยที่เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษ
ในฐาน SCOPUS
5.4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ภาควิชาการศึกษา และคณะศึกษาศาสตร์
กากับ ติดตาม การจัดส่ง มคอ. 3 – 7 และอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการหลักสูตร TQF
5.5. หลั ก สู ต รก าหนดให้ มี ก ารเตรีย มความพร้อ มก่ อ นการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ส าหรั บ นิ สิ ต ก่ อ นเริ่ ม
ลงทะเบี ยนวิชาวิทยานิ พนธ์และมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิช าการในการให้ คาปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ก่อน
การมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
5.6. หลั ก สู ต รก าหนดให้ ก ารแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละการค้ น คว้ า อิ ส ระที่ มี
ความเชี่ย วชาญสอดคล้องกับ หั ว ข้อวิท ยานิพ นธ์และมีคุณ สมบัติของอาจารย์ที่ป รึกษาวิท ยานิพ นธ์และ
การค้นคว้าอิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
5.7. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการควบคุมคุณภาพของวิทยานิพนธ์ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลัง
การดาเนินวิทยานิพนธ์ อาทิ การกาหนดคุณสมบัติและความสามารถในการทาวิจัยของนิสิตก่อนอนุมัติให้
เริ่ม งานวิจั ย เพื่ อวิท ยานิ พ นธ์ จ านวนวิท ยานิพ นธ์ที่ ต้องดูแลต่ ออาจารย์ ที่ป รึกษา วิธีดาเนิ น การจัด ท า
โครงร่างวิทยานิพนธ์ การรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ คุณสมบัติของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
เกณฑ์การสอบ/ให้ คะแนนและการตัดสินผลสอบ ระบบการเผยแพร่วิทยานิพนธ์ และ ระบบฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น
5.8. หลักสูตรจัดให้มีกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาดังนี้
5.9. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่สาเร็จการศึกษา ดาเนินการโดยการทวน
สอบคุณ ภาพผลการเรีย นรู้ต ามที่ ร ะบุ ใน มคอ. 3 และทวนสอบผลการวัดประเมิ นผลรายรายวิช า โดย
กาหนดให้มีระบบการประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนโดยนิสิต การประเมินรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน
และนิสิต และระบบการนาผลการประเมินมาพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษาถัดไป และ/
หรือ ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาเมื่อครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 5
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิ สิตสาเร็จการศึกษา ดาเนินการประเมินจากนิสิต
ที่จบ/มหาบัณฑิต และประเมินจากผู้ใช้มหาบัณฑิต
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1. หลั ก สู ต รก าหนดให้ มี ร ะบบและกลไกในการจั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ โ ดยอาจารย์
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รเป็ น ผู้ มี ส่ ว นร่ ว ม เพื่ อ ให้ มี สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ที่ เหมาะสม โดยใช้ ร ะบบการ
ดาเนินงานของภาควิชาการศึกษา/คณะศึกษาศาสตร์/มหาวิทยาลัยนเรศวร
6.2. หลักสูตรกาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของนิ สิต ทุกปีการศึกษา และมีการนาผลการประเมินความพึงพอใจมาพิจารณาโดยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อนาเสนอเข้าที่ประชุมของฝ่ายบริหารและเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
สม่าเสมอ
6.3. การบริ ห ารงบประมาณ บริ ห ารงบประมาณ ตามสั ด ส่ ว นงบประมาณที่ ได้ รั บ จั ด สรรจาก
มหาวิทยาลัย
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6.4. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
หนั งสื อ ต ารา เอกสาร และวารสารที่ป ระกอบการเรียนการสอนส่ ว นใหญ่ มีอยู่ในห้ องสมุ ด
คณะศึกษาศาสตร์ นอกจากนี้ นิสิตและคณาจารย์สามารถค้นคว้าข้อมูลวิจัย ตลอดจนข้อมูลข่าวสารวิชาการ
ที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของสานักหอสมุด และยังสามารถ
ขอรับบริการยืมหนังสือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ได้ผ่านทางสานักหอสมุด ซึ่งอาจสรุปแหล่งทรัพยากร
ข้อมูล ความรู้ งานวิจัยที่สามารถค้นได้ดังนี้
จานวนทรัพยากรสารสนเทศของสานักหอสมุด
ตาราเรียน
ภาษาไทย
78,147
ภาษาต่างประเทศ
26,037
วารสาร
ภาษาไทย
568
ภาษาต่างประเทศ
190
โสตทัศนวัสดุ
(วีดีทัศน์, แผ่นดิสก์, เทป
4,144
บันทึกเสียง, ซีดีรอม
ฐานข้อมูลอิเล็กทอนิกส์ )
DAO
Emerald Full Text
Lexis-Nexis
Springer Link
Science Direct
H.W. Wilson (All)
Wiley
Grolier Online
6.5. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย
โดยเน้น การจัดหา หนั งสื อรวมบทความงานวิจัยต่างประเทศ ด้านคณิ ตศาสตร์ศึกษา หนังสื อวิเคราะห์
แนวโน้ มการวิจั ย ด้านคณิ ตศาสตร์ ศึกษาของไทยและต่างประเทศ วารสารอิเ ล็กทรอนิกส์ (e-Journal)
ครุภัณฑ์ ด้านคณิตศาสตร์ศึกษาสาหรับการจัดการเรียนการสอนและการทางานวิจัยสาหรับคณาจารย์และ
นิสิตในหลักสูตรนี้ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1) ตัวบ่งชี้หลัก ( Core KPIs)
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตมีคุณภาพ
อย่างน้อยตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ดังนี้
ปี
ปี
ปี
ปี
ปี
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2560 2561 2562 2563 2564
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง





เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานเพื่อการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร
เกณฑ์การประเมินผลการดาเนินการ เป็นไปตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หลั กสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ ระดับอุดมศึกษา ต้องมีผลดาเนินการบรรลุ
เป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ (ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) และตัวบ่งชี้ที่ 6-12 จะต้องดาเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายอย่าง
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น้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ในปีที่ประเมิน ผลการประเมินการดาเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้
ต่อเนื่องกัน 2 ปี จึงจะได้รับรองว่าหลักสูตรมีมาตรฐานเพื่อเผยแพร่ต่อไป และจะต้องรับการประเมินให้อยู่
ในระดับดีตามหลักเกณฑ์นี้ตลอดไป เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง
7.2) ตัวบ่งชี้ของหลักสูตร/สาขาวิชา (Expected Learning Outcomes )
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ได้กาหนดตัวบ่งชี้ของหลักสูตรไว้ดังนี้
ที่
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับหลักสูตร
ค่าเป้าหมาย
(ร้อยละของนิสิต)
1 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพได้
25
2 มีทักษะการสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ศึกษาได้
25
3 สามารถปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นได้
25
4 มีทักษะการทาวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา/การสอนคณิตศาสตร์
25
5 มีทักษะการเรียนรู้และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะทาง
25
คณิตศาสตร์ศึกษา/วิชาชีพครูคณิตศาสตร์
6 เห็นความสาคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร/หน่วยงาน ที่ส่งเสริม
25
การพัฒนาคณิตศาสตร์ศึกษา/วิชาชีพครูคณิตศาสตร์
หมายเหตุ การประเมินตัวบ่งชี้จะดาเนินการหลังนิสิตสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้คณะศึกษาศาสตร์จะเป็นผู้ควบคุม
โดยการออกประกาศ กากับ ติดตาม ประเมินตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย
7.3) ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัย จะควบคุมโดยการออกประกาศ มาตรการ กากับ ติดตาม ประเมิน
ตัวบ่งชี้ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมหาวิทยาลัย
ที่
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานในระดับมหาวิทยาลัย
ค่าเป้าหมาย
1 ร้อยละของรายวิชาเฉพาะสาขาทั้งหมดที่เปิดสอนมีวิทยากรจากภาคธุรกิจ
ร้อยละ 25
เอกชน/ภาครัฐมาบรรยายพิเศษอย่างน้อย 1 ครั้ง
2 ผู้สาเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนดตามแผน
การศึกษาของหลักสูตร
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กาหนดให้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนิสิต และนาผลการประเมินมาวิเคราะห์
เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสมโดยกาหนดให้
มีการประเมินอาจารย์แต่ละท่าน ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1.1 การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการสอบ
1.1.2 การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
1.1.3 การวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนิสิต เพื่อปรับกลยุทธ์การ
สอนให้เหมาะสมกับนิสิตแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในแผนกลยุทธ์การสอน
การให้นิสิตได้ประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์ในการ
จัดการเรียนรู้ และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
กาหนดให้ มีการประเมิน ภาพรวมของหลั กสู ต รการศึกษามหาบัณ ฑิ ต สาขาวิช าคณิ ตศาสตร์ ศึ กษา
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560 ดังนี้
2.1 การประเมินโดยนิสิตปีสุดท้าย
2.2 การประเมินโดยนิสิตที่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้
2.3 การประเมินโดยผู้ใช้มหาบัณฑิต/ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ศึกษา/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมิน
ให้กรรมการวิชาการประจาสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอนของ
อาจารย์ นิสิต มหาบัณฑิตและผู้ใช้มหาบัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 เพื่อทราบปัญหา
ของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุงรายวิชาและ
หลักสูตรต่อไป สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระทาทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและผู้ใช้มหาบัณฑิต

