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หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
1.1 ระบุรหัส
:
1.2 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Science Program in Didactic Mathematics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
2.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การสอนคณิตศาสตร์)
(ภาษาอังกฤษ)
: Master of Science (Didactic Mathematics)
2.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
(ภาษาอังกฤษ)
: M.Sc. (Didactic Mathematics)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
37 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท
5.2 ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยใช้เอกสารเป็นภาษาไทยและตาราเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถเข้าใจภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง กาหนดเปิดสอนเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2554
ได้พิจารณากลั่นกรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2554
เมื่อวันที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2554
ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ 145
เมื่อวันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
(1) เป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์
(2) อาชีพอิสระ
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9. ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา)
(ปีที่สาเร็จการศึกษา)
1.รศ.ดร. อังสนา จั่นแดง
Dr.rer.nat.(Didactic Mathematics)
University of Kassel(2539)
2. รศ. อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
สต.ม.(สถิต)ิ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(2525)
3. ผศ.ดร. วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์
Ph.D.(Applied Mathematics)
Brunel University (2544)
4. ดร. วราภรณ์ จาตนิล
ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี(2551)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในการจัดเตรียมแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ยังคงมีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 – 10 โดยยึด
หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ“สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และได้กาหนดยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาระยะยาวประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ
(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
(2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างสมดุลและความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
(4) ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อมเพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการ
(5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อเตรียมพร้อมและปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลง
ไปโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
(6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ซึ่งจะพบว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนที่รองรับกับการเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาใหม่ของโลก การเกิดขั้วเศรษฐกิจ
หลายศูนย์กลางในโลก สังคมผู้สูงอายุของโลก ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่งรวมถึงความก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็วของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อให้เกิดความเปลี่ยนทางกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลก
และการดาเนินเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมที่แสวงหากาไรเป็นหลัก เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ในการเตรียมคนสาหรับรองรับภาวการณ์
ข้างต้น ประชากรในประเทศจาเป็น ต้ องมี ฐ านความรู้ที่ เ ข้ มแข็ งที่ สามารถจะนาไปใช้ แ ก้ไ ขปัญ หาหรื อ ภาวการณ์ ที่เ กิดขึ้ น ในอนาคต ถ้ า คน
ภายในประเทศมีฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นฐานความรู้สาหรับในการศึกษา หรือมีฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์สาหรับใช้ในชีวิตประจาวัน เช่น
การทาธุรกิจที่ต้องอาศัยตัวเลขเป็นหลัก ฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์จะมีส่วนช่วยทาให้เท่าทันกลวิธีทางการค้าและสามารถสร้างความสมดุลต่อ
ระบบทุนนิยมภายในประเทศ ขณะเดียวกันการแสวงหาโอกาสใหม่ๆเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนให้มีเพิ่มขึ้น ดังนั้น
เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันได้จึงจาเป็นต้องพัฒนาคนในประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจทางคณิ ตศาสตร์ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนคนในชุมชน
ต่างๆให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดี ส่งผลต่อการผลิตผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และปัจจุบันเป็ นที่
ตระหนักว่า จานวนประชากรสูงอายุในโลกเพิ่มขึ้น ผลกระทบจากการเป็นสังคมผู้สูงอายุของประเทศต่างๆ ได้แก่ เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานข้าม
ชาติ ความมั่นคงและสังคมของประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกันก็เกิดภาวะสมองไหล โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนจากการ
ใช้แรงงานเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น การพัฒนาคนให้มีความรู้ ทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ดีควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้
แทนกาลังคนที่ขาดแคลนจะมีผลต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก
ถ้าประชากรของชาติไม่มีความเข้มแข็งทางด้านคณิตศาสตร์ จะส่งผลให้การออกแบบ การพัฒนาเทคโนโลยีไม่ประสบผลสาเร็จเพราะ
เทคโนโลยีสมัยใหม่จาเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์มาช่วยในการออกแบบเป็นพื้นฐาน การผลิตครูคณิตศาสตร์เพื่อสร้างรากฐานทางคณิตศาสตร์ที่ดี
ให้กับเยาวชนของชาติจะทาให้ประเทศชาติพัฒนาและสามารถสร้างเทคโนโลยีของตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างชาติ ดังนั้น
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์จึงได้มุ่งเน้นในการผลิตครูที่มีความรู้ทางคณิตศาสตร์ รู้เทคนิคการถ่ายทอดความรู้
และสามารถทาวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ นอกจากนี้ในหลักสูตรยังมีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงการประยุกต์งานวิจัย
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ทางด้านการสอนคณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2553-2556)
และแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ สังคม และวัฒนธรรมโลกาภิวัตน์ ที่เกิดขึ้น
ในสังคมประชากรทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยสู่สังคมอาเซียน ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเอารัดเอาเปรียบเชิง
วัฒนธรรม เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า เกิดแรงงานต่างชาติ และเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ การส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์จะช่วยเสริมสร้างแนวคิดทางด้านการจัดการ สร้างความสมดุลทางด้านวัฒนธรรมกับ
เพื่อนบ้านให้เชื่อมโยงกับทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันทางการศึกษา
แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ เด็กและเยาวชนมีโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นแต่คุณภาพการศึกษายังมีปัญหาอยู่มาก โดย
นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนลดลงจากร้อยละ 39.0 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 32.2 ในปี 2552 โดยเฉพาะผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้าน
การคิดคานวณ ทาให้ประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ไม่สามารถคิดเป็น ทาเป็น ทาให้ขาดทักษะในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน สาเหตุดังกล่าวเกิด
จากภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนย้ายแรงงานที่มีฝีมือและทักษะไปสู่ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกว่า ทาให้ขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ โดยเฉพาะครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นเหตุให้โรงเรียนและสถานศึกษาต้องใช้ครูที่ไม่ตรงคุณวุฒิในการสอนซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน จึงมีความจาเป็นต้องพัฒนาฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ให้อยู่ในระดับสูงเพียงพอ การพัฒนาหลักสูตรจึงเน้นเนื้อหาความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ วิธีการสอนคณิตศาสตร์ การสื่อสารและการนาคณิตสาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจาวัน เพื่อให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถ
ค้นคว้าได้ด้วยตนเอง และเพื่อส่งเสริมให้เกิดผลงานวิจัยที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่บุคคล และสังคมส่วนรวมของประเทศ
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ภายนอกทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่ต้องเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งที่คาดว่าจะเป็นโอกาสให้สามารถใช้จุดแข็งของประเทศในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึง
จาเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ และสามารถแข่งขันได้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตบุคลากรทางการสอนคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ มีทักษะ มีศักยภาพสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และมีความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้เข้า กับลักษณะงานทั้งด้านวิชาการ การวิจัยและวิชาชีพ สามารถเลือกใช้
เทคโนโลยีใ ห้เหมาะกับ งานและสามารถปฏิ บัติง านได้ทัน ทีอ ย่างมืออาชีพ มีคุ ณธรรม จริ ยธรรม ซึ่ง เป็น ไปตามนโยบายและวิสัย ทัศน์ ของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย มุ่งธารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี มุ่งสร้าง
ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม และมุ่งก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนาในระดับโลก
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
หลักสูตรนี้พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการ
วิจัย มุ่งธารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่เก่งและดี มุ่งสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้เป็นที่ภูมิใจของประชาคม และมุ่งก้าวไปสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยชั้นนาในระดับโลก รวมทั้งการได้รับคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research University) โดยหลักสูตรนี้เน้นการ
ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางคณิตศาสตร์ที่สามารถนาหลักการคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน
การสอนทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจทางคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการคิด อย่าง
เป็นระบบและมีเหตุผล สามารถเลือกใช้เทคโนโลยี ทางการศึกษาที่คานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งทางตรงและทางอ้อม สังคมและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในการสร้างองค์ความรู้และนาไปสู่การแก้ปัญหาในการ
ทางานและการดารงชีวิต นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาด้านการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์ให้ผู้เรียนมีความรู้ทางคณิตศาสตร์อย่างถ่องแท้
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอืน่ ของสถาบัน (เช่น รายวิชา
ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
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13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
 หมวดวิชาบังคับ
 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
 ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
 หมวดวิชาบังคับ
 หมวดวิชาเลือก
 วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าวิจัย
 ไม่มี
13.3 การบริหารจัดการ
นักศึกษาต้องเรียนรายวิชา LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ/หรือ LNG600 วิชาภาษาอังกฤษ
ระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ/หรือ ได้รับการยกเว้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไข
ตามที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กาหนด
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตมหาบัณฑิตทางการสอนคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถ สร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับยุทธวิธีการสอนคณิตศาสตร์อย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม
1.2 ความสาคัญ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิด การสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546 ปัจจุบัน ภาควิชาคณิตศาสตร์ มีความพร้อมในการปรับหลักสูตรให้สอดสอดคล้องกับ
ความต้องการ ของประเทศในการเพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถสูงด้านการสอนคณิตศาสตร์และการวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อให้
สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ หลักสูตรนี้ได้จัดทาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ ง ชาติ (TQF) พร้ อ มกั บ ปรั บ เปลี่ ย นรายวิ ช าและค าอธิ บ ายรายวิ ช าให้ เ หมาะสม เพื่ อ ให้ เ ป็ น หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ ม าตรฐานสากล
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(1) เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรูค้ วามสามารถทางการสอนคณิตศาสตร์
(2) เพื่อสร้างบุคลากรให้มีความรู้และยุทธวิธีทางด้านการสอนคณิตศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพและสนองต่อแนวทางในการดาเนินการ
ปฏิรูปการสอนคณิตศาสตร์ และสามารถศึกษาต่อในระดับสูงต่อไป
(3) เพื่อสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะการสอนและการวิจัย มีคุณธรรม
จริยธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม

2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร
- พัฒนาหลักสูตรโดยให้มีพื้นฐานจากหลักสูตร - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ในระดับสากลและสอดคล้องกับแผนการ
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
คณิตศาสตร์ ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ พัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการใช้
สกอ. กาหนด
- ติดตามและประเมินหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ
บัณฑิตในหน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน
- ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของ และความพึงพอใจในทักษะ ความรู้
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
ความต้องการของประเทศ
สถาบันการศึกษาทั้งในภาครัฐและเอกชน
ความสามารถในการทางานของบัณฑิต โดย
- พัฒนาบุคลากรด้านการเรียนการสอน - สนับสนุนบุคลากรด้านการส่งเสริมทุนวิจัยจาก เฉลี่ยในระดับดี
และบริการวิชาการ ให้มีประสบการณ์
แหล่งเงินทุนทั้งภายในและภายนอก
- ปริมาณงานวิจัยที่ได้รบั การตีพิมพ์
จากการนาความรู้ทางการวิจัยไป
- สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียนการสอนให้
ระดับชาติและระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ปฏิบตั ิงานจริง
ทางานบริการวิชาการแก่องค์กรภายนอก
ในหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
 วัน-เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ) เสาร์-อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น.
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่ผ่านการรับรองจาก สกอ.
 ตามเกณฑ์มาตรฐาน คือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม(ระบุ) สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์โดยตรง
หรือระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์ทางการสอนคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 มีเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ (เช่น เฉพาะนักบริหาร เฉพาะข้าราชการ) (ระบุ)........................................................................
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ในกรณีที่นักศึกษาสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรไม่ได้ สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์โดยตรง อาจมีพื้นฐานใน
การเรียนรู้ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ไม่เพียงพอ นักศึกษาจะมีปัญหาในด้านความรู้พื้นฐานที่สาคัญ
เช่น หลักการให้เหตุผล การวิเคราะห์ และการพิสูจน์ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สาคัญในระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งนักศึกษามีข้อจากัดทางทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพือ่ แก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
ให้นักศึกษาที่ไม่ได้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาคณิตศาสตร์โดยตรงปรับ พื้นฐานความรู้ในรายวิชาที่จาเป็นต่อการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาตามความเห็นชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร และมี การปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษเพื่อให้อยู่ในเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนดตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จานวนรวม
จานวนนักศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
2554-2558
ชั้นปีที่ 1
10
10
10
10
10
50
ชั้นปีที่ 2
10
10
10
10
40
รวม
10
20
20
20
20
90
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คาดว่าจะจบการศึกษา
10
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
อัตราค่าเล่าเรียน
1. ค่าบารุงการศึกษา
2. ค่าลงทะเบียน (1800 บาท/หน่วยกิต)

10

10

10

40

ภาคการศึกษา
16,000 บาท

ปีการศึกษา
32,000 บาท

16,200-18,000 บาท

32,400-34,200 บาท

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

130,600 บาท/คน

2.6.2. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปีงบประมาณ
2554

2555

2556

2557

2558

ค่าบารุงการศึกษา

480,000

640,000

640,000

640,000

640,000

ค่าลงทะเบียน

810,000

1,332,000

1,332,000

1,332,000

1,332,000

เงินอุดหนุนจากรัฐ

400,000

400,000

400,000

400,000

400,000

รวมรายรับ

1,690,000

2,372,000

2,372,000

2,372,000

2,372,000

2.6.3. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
2554

2555

ปีงบประมาณ
2556

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร

3,378,000

3,576,000

3,792,000

4,020,000

4,260,000

2. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน

484,000

646,000

646,000

646,000

646,000

3. ทุนการศึกษา

81,000

133,000

133,000

137,000

133,000

4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย

450,000

600,000

600,000

600,000

600,000

4,393,000

4,955,000

5,171,000

5,403,000

5,639,000

30

40

40

40

40

146,433

123,875

129,275

135,075

140,975

หมวด เงิน

2557

2558

งบดาเนินการ

รวม
จานวนนักศึกษา *
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

* หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 135,126.00 บาทต่อปี
ทั้งนี้ อัตราค่าเล่าเรียนให้ขึ้นอยู่กบั ประกาศของมหาวิทยาลัย ในแต่ละปีการศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................................................................

7
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
37
หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก 2 (วิทยานิพนธ์)
ก. หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน
9
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับ
13
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก
3
หน่วยกิต
ง. วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
แผน ข (การค้นคว้าอิสระ)
ก. หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน
9
หน่วยกิต
ข. หมวดวิชาบังคับ
13
หน่วยกิต
ค. หมวดวิชาเลือก
9
หน่วยกิต
ง. การค้นคว้าอิสระ
6
หน่วยกิต
หมายเหตุ นักศึกษาต้องเรียนรายวิชา LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และ/หรือ LNG600 วิชาภาษาอังกฤษ
ระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา และ/หรือได้รับการยกเว้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับคะแนนการทดสอบและเงื่อนไข
ตามที่ คณะศิลปศาสตร์กาหนด
3.1.3 รายวิชา
ความหมายของรหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขสามหลัก
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้
MTD หมายถึง วิชาในหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์
รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่อไปนี้
รหัสตัวเลขหลักร้อย หมายถึง วิชาในแต่ละหมวดวิชา
เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาบังคับ
เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชาในหมวดวิชาเลือกและวิทยานิพนธ์ หรือ
การค้นคว้าอิสระ
รหัสตัวเลขหลักสิบ หมายถึง วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา
เลข 0 หมายถึง กลุ่มวิชาอื่นๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในกลุ่มที่ 1-4, 8-9
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาทางด้านการสอนคณิตศาสตร์
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาทางด้านคณิตศาสตร์
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาทางด้านสถิติและสถิติประยุกต์
เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์
เลข 8 หมายถึง กลุ่มวิชาสัมมนา
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
รหัสตัวเลขหลักหน่วย หมายถึง ลาดับทีข่ องวิชาในกลุ่มต่าง ๆ
- รายวิชา แบ่งเป็น 4 หมวดดังนี้

8
ก. หมวดวิชาบังคับพื้นฐาน
MTD 531 ระเบียบวิธีวิจัย
(Research Methodology)
MTD 541 การพัฒนาคอร์สแวร์สาหรับครูคณิตศาสตร์
(Courseware Development for Mathematics Teacher)
MTD 515 วิธีการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
(Teaching Method and Innovation in Education)
ข. หมวดวิชาบังคับ
MTD 511 การสอนแคลคูลัส
(Teaching Calculus)
MTD 512 การสอนพีชคณิต
(Teaching Algebra)
MTD 513 การสอนเรขาคณิต
(Teaching Geometry)
MTD 514 การสอนความน่าจะเป็นและสถิติ
(Teaching Probability and Statistics)
MTD 581 สัมมนา
(Seminar)
ค. หมวดวิชาเลือก
แผนการศึกษา ก 2
แผนการศึกษา ข
MTD 601 หัวข้อพิเศษทางการศึกษาคณิตศาสตร์
(Special Topics in Mathematics Education)
MTD 602 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
(Special Topics in Mathematics)
MTD 621 มหัศจรรย์แห่งตัวเลข
(Miracle of Number)
MTD 622 คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ
(Interdisciplinary Mathematics)
MTD 623 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์
(Liner Algebra and Applications)
MTD 624 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
(Graph Theory and Applications)
MTD 625 คอมบินาทอริกส์
(Combinatorics)
ง. วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ
แผนการศึกษา ก 2
MTD 691 วิทยานิพนธ์
(Thesis)

9 หน่วยกิต
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
13 หน่วยกิต
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
1(0-2-3)

3 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(3-0-9)

12 หน่วยกิต
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แผนการศึกษา ข
MTD 692 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
(Independent Study)

6 หน่วยกิต

3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการศึกษา ก 2 (วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MTD 511 การสอนแคลคูลัส
3(3-0-9)
MTD 531 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-9)
MTD 515 วิธีการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
3(3-0-9)
รวม
9(9-0-27)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MTD 513 การสอนเรขาคณิต
3(3-0-9)
MTD 514 การสอนความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-9)
MTD 541 การพัฒนาคอร์สแวร์สาหรับครูคณิตศาสตร์
3(3-0-9)
รวม
9(9-0-27)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MTD 512 การสอนพีชคณิต
3(3-0-9)
MTD xxx วิชาเลือก
3(3-0-9)
MTD 581 สัมมนา
1(0-2-3)
MTD 691 วิทยานิพนธ์
3(0-6-12)
รวม
10(6-8-33)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 47
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MTD 691 วิทยานิพนธ์
9(0-18-36)
รวม
9(0-18-36)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 54
แผนการศึกษา ข (การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต)
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MTD 511 การสอนแคลคูลัส
3(3-0-9)
MTD 531 ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-9)
MTD 515 วิธีการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
3(3-0-9)
รวม
9(9-0-27)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
MTD 513 การสอนเรขาคณิต
3(3-0-9)
MTD 514 การสอนความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-9)
MTD 541 การพัฒนาคอร์สแวร์สาหรับครูคณิตศาสตร์
3(3-0-9)
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รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
MTD 512 การสอนพีชคณิต
MTD xxx วิชาเลือก
MTD 692 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
MTD 581 สัมมนา
รวม
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
MTD xxx วิชาเลือก
MTD xxx วิชาเลือก
MTD 692 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
รวม

9(9-0-27)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 36
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(0-6-12)
1(0-2-3)
10(6-8-33)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 47
จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3(3-0-9)
3(3-0-9)
3(0-6-12)
9(6-6-30)
ชั่วโมง /สัปดาห์ = 42

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
คาอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก.)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
(สาขาวิชา),
(ปีการศึกษา)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
2553 2554 2555 2556 2557
1 รศ.ดร. อังสนา จั่นแดง
Dr.rer.nat.(Didactic Mathematics),U. of Kassel
10
10 10
10
10
2 รศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
สต.ม.(สถิต)ิ ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
10 10
10
10
3 รศ.วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง
พบ.ม. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)(สถิติประยุกต์),
10
10 10
10
10
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาศาสตร์
4 ผศ.ดร.วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์ Ph.D.(Applied Mathematics),Brunel U.
10
10 10
10
10
5 ดร.วราภรณ์ จาตนิล
ปร.ด.(คณิตศาสตร์ประยุกต์),มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 10
10 10
10
10
พระจอมเกล้าธนบุรี
6 ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล
Ph.D.(Mathematics),U. of Michigan
10
10 10
10
10
3.2.2 อาจารย์ประจา
ที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
(ปีการศึกษา)
2553 2554 2555 2556 2557
1 ดร.อรนิตย์ พันธ์ประสิทธิเ์ วช ปร.ด.(คณิตศาสตร์),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10
10
10
10
10
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3.2.3อาจารย์พิเศษ
ที่
ชื่อ-สกุล
(ระบุตาแหน่งทางวิชาการ)
1
2

4.
5.

1.
(1)
(2)

รศ.ไพโรจน์ ตีรณธนากุล
รศ.ดร.ไพบูลย์ เกียรติโกมล

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์)
(ปีการศึกษา)
2554 2555 2556 2557 2558
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

M.S.(Education)U. of Southern California
Ed.D.(Computer Education)United States
International U.
3 ศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ Ph.D.(Mathematics)LaTrobe U.
3
3
3
3
3
องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
ไม่มี
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
งานวิจัยที่ทาต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าทางการสอนคณิตศาสตร์ โดยผ่านกระบวนการทาวิจัยที่ถูกต้อง และมุ่งเน้นการ
สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตร์
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
นักศึกษาทางานวิจัยในหัวข้อที่ผ่านการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยนักศึกษา
จะต้องเสนอความก้าวหน้าทุกภาคการศึกษา
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถวางแผนงานวิจัย เข้าใจกระบวนการทาวิจัย เรียนรู้และทางานวิจัยด้วยตัวเอง สืบค้น วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลได้
เสนอความคิดเห็น อภิปรายและถ่ายทอดความรู้จากผลงานวิจัยได้ เสนอผลงานวิจัยในรูปแบบปากเปล่าและรูปแบบโปสเตอร์ รวมทั้งการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยได้
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป (แผนการศึกษา ก 2) หรือ
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 2 เป็นต้นไป (แผนการศึกษา ข)
5.4 จานวนหน่วยกิต
12 หน่วยกิต (แผนการศึกษา ก 2) หรือ
6 หน่วยกิต (แผนการศึกษา ข)
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาปรึกษาหัวข้องานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สืบค้นข้อมูลและประชุมปรึกษางานเป็นระยะ ๆ
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาวิจัยทุกภาคการศึกษาโดยคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รวมทั้งการนาเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับชาติหรือนานาชาติ
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีบุคลิกภาพที่ดี
ในการเรียนการสอนมีการสอดแทรกเรื่องของการเคารพกฎ ระเบียบ มารยาททางสังคม การ
แต่งกายและการวางตัวให้เหมาะสม รวมถึงการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีในการทางานร่วมกับผู้อื่น
มีภาวะความเป็นผู้นาและมีความรับผิดชอบ ในรายวิชา MTD 581สัมมนา มีการมอบหมายให้นักศึกษาค้นคว้าและนาเสนอผลงานวิจัยเพื่อ
ต่อตนเองและสังคม
กระตุ้น ให้นั กศึ กษาได้ แสดงภาวะความเป็น ผู้นา กล้าแสดงความคิดเห็น และรับ ฟังความ
คิด เห็ นของผู้ อื่น รวมถึ งปลู กฝั งให้ นักศึกษามี ความรั บผิ ดชอบต่ อหน้าที่ และงานที่ ได้ รั บ

12
มอบหมาย
(3) มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และ มอบหมายงานให้ นักศึ กษาท างานเป็ นกลุ่ ม และน าเสนอผลงานในชั้ นเรี ย น หรื อกาหนด
ติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
กิจ กรรมให้ มี ก ารท างานที่ ต้ อ งประสานงานร่ ว มกับ ผู้ อื่ น และส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเข้ า ร่ ว ม
ประชุมสัมมนาทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
(2) สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐานและตอบสนองปัญหาเหล่านั้น
ตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
(3) ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
(4) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพื่อการทบทวนและแก้ไข
(5) สนับสนุน ส่งเสริม อย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น
(6) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย เข้าเรียนตรงต่อเวลา มีสัมมาคารวะ มีความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบ ไม่ลอกเลียนแบบหรือ
ละเมิดสิทธิในข้อมูลหรืองานวิจัยของผู้อื่น เคารพกฎเกณฑ์ต่างๆ ของสังคม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย มี
จิตสานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ โดยให้มีการสอดแทรกกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาทาง
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอนทุกรายวิชา และส่งเสริมให้มีการทางานเป็นกลุ่มเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นา รู้จักแสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดเห็นและคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ประเมินจากการมีวินัยของนักศึกษา การเข้าเรียนตรงต่อเวลา และการส่งงานตามเวลาที่กาหนด
(2) ประเมินจากความรับผิดชอบต่อหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
(3) ประเมินจากพฤติกรรมในการสอบและการทาวิจัย
(4) ประเมินจากการทางานร่วมกับผู้อื่น
(5) ประเมินจากการตอบปัญหาที่มีผลต่อจริยธรรมในชั้นเรียน
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามา
ประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้
ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาการสอน
คณิตศาสตร์รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้การเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาเข้าใจถึงเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิ ชา ทฤษฎีที่สาคัญ วิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ รวมถึง
การประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการและการทาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับยุทธวิธีการสอนคณิตศาสตร์และสามารถ
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นาความรู้ที่ได้จากการวิจัยไปปฏิบัติในวิชาชีพ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
(1) ประเมินจากผลการสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากความก้าวหน้าของงานวิจัย
(3) ประเมินจากการนาเสนอผลงานและการอภิปราย
2.3. ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพและพัฒนา
แนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูล
ไม่เพียงพอ
(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณา
การให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนา
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้เทคนิคการวิจัย
(5) สามารถให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
จัดให้มีการสัมมนาและอภิปรายกลุ่มเกี่ยวกับการดาเนินงานวิจัย เพื่อให้นักศึกษาได้อธิบายแนวคิดในการเตรียมโครงร่างงานวิจัย
การวางแผนดาเนินงานวิจัย การค้นคว้าผลงานวิจัยจากสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการหรือรายงานทางวิชาชีพ รวมถึงการประยุกต์ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อพัฒนาเป็นความรู้ใหม่ซึ่งสามารถขยายองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติในวิชาชีพ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
(1) ประเมินจากการนาเสนอขั้นตอนการดาเนินงานวิจัยของนักศึกษา
(2) ประเมินจากความก้าวหน้าของงานวิจัย
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(4) แสดงออกซึ่งทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของ
กลุ่ม
2.4.2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใช้การเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้มีการทางานเป็นกลุ่มหรือกาหนดกิจกรรมให้มีการทางานที่ต้องประสานงานร่วมกับผู้อื่น
เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกซึ่งภาวะความเป็นผู้นา ฝึกฝนการทางานและการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้อื่น และพัฒนาความสามารถในการ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรอื่น รวมถึงสามารถวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในกา ร
ปฏิบัติงานในระดับสูงได้
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการทางานร่วมกับผู้อื่น
(2) ประเมินจากผลการดาเนินงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหา
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไข
ปัญหาในด้านต่างๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไป
(3) นาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์
หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดให้มีการสัมมนาเพื่อให้นักศึกษานาเสนอผลการดาเนินงานวิจัยโดยการรายงานแบบวาจา เพื่อฝึกฝนความสามารถในการสื่อสาร
การใช้ภาษาที่ถูกต้อง และเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น เก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอและการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) ประเมินจากความสามารถในการสื่อสาร
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาภาษาอังกฤษ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

รายวิชา
1
LNG 550 วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Remedial English Course For Post
Graduate Students 2 (1-2-6)

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
ระหว่างบุคคลและความ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
รับผิดชอบ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5


              

LNG 600 วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนใน
หลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

             
Insessional English Course for Post
Graduate Students 3 (2-2-9)
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม

2. ด้านความรู้

(1) เข้าใจและซาบซึ้งในวัฒนธรรมไทย ตระหนักในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ ซื่อสัตย์
สุจริต
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นหมู่คณะสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งตามลาดับความสาคัญ
เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ต่อบุคคล องค์กร
สังคมและสิ่งแวดล้อม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบวิชาชีพ รวมถึงเข้าใจถึงบริบท
ทางสังคมของวิชาชีพวิทยาศาสตร์ในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

(1) มีความรู้และความเข้าใจทางคณิตศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อการ
ประยุกต์ใช้กับงาน ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการที่สาคัญทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ ใน
เนื้อหาของสาขาวิชาเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง
(4) สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม รวมถึงการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม
(5) สามารถใช้ความรู้และทักษะในสาขาวิชาของตนในการประยุกต์แก้ไขปัญหา
ในงานจริงได้

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนที่หลากหลาย และสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ/หรือภาษาต่างประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสามารถใช้ความรู้ในวิชาที่ศึกษามาสื่อสารต่อสังคมได้ในประเด็นที่เหมาะสม
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่การ แก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาท
ของผู้นา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทางาน
(3) สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
(4) รู้จักบทบาท หน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการทางานตามที่มอบหมาย ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวและทางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะ
ผู้นาและผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวางตัวได้อย่างเหมาะสมกับความรับผิดชอบ
(5) มีจิตสานึกความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทางาน

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ สาหรับการทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพได้เป็น
อย่างดี
(2) มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดง
สถิติประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ทันสมัยได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(4) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมาย
โดยใช้สัญลักษณ์
(5) สามารถใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อประกอบวิชาชีพใน
สาขาที่เกี่ยวข้องได้

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีความคิดอย่างมีวิจารณญาณที่ดี
(2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
(3) สามารถคิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ได้อย่างมี
ระบบ รวมถึงการใช้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) มีจินตนาการและความยืดหยุ่นในการปรับใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม
(5) สามารถสืบค้นข้อมูลและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางองค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ
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3.2 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) วิชาในหลักสูตร
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1

MTD 511 การสอนแคลคูลัส
MTD 512 การสอนพีชคณิต
MTD 513 การสอนเรขาคณิต
MTD 514 การสอนความน่าจะเป็นและสถิติ

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

          
          
          
          

2

3

4

5

1

2

3

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4

1

2

3

          
          
          
          

MTD 515 วิธีการสอนและนวัตกรรมทาง
การศึกษา

  

MTD 531 ระเบียบวิธีวิจัย

                     

MTD 541 การพัฒนาคอร์สแวร์สาหรับครู
คณิตศาสตร์
MTD 581 สัมมนา
MTD 601 หัวข้อพิเศษทางการศึกษา
คณิตศาสตร์
MTD 602 หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
MTD 621 มหัศจรรย์แห่งตัวเลข
MTD 622 คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ
เชิงเส้น
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1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

รายวิชา
1

2

3

4

5

6

MTD 623 พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์

1


2


3


4


1


MTD 624 ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์











MTD 625 คอมบินาทอริกส์











2

3


4

5

1

2


3








5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4

1


2


3




















MTD 691 วิทยานิพนธ์



































MTD 692 การศึกษาค้นคว้าอิสระ
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1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
(2) สามารถวินิจฉัยปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม อย่างผู้รู้ด้วยความ
ยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตาม
หลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม
(3) ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ
(4) ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่ เพื่อการ ทบทวนและแก้ไข
(5) สนับสนุน ส่งเสริม อย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ตนเองและผู้อื่น
(6) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางานและในชุมชนที่
กว้างขวางขึ้น

2. ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของ
สาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์
ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ
(2) มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่าง
ลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า
(3) มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอด
ถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบนั ที่มีต่อองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ
(4) ตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของ
ระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาการสอน
คณิตศาสตร์รวมทั้งเหตุผลและการเปลีย่ นแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้
ด้วยตนเอง
(2) สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้
รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ระดับสูงได้
(3) มีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ใน
การจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ
(4) แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุ่ม

3. ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในการจัดการบริบทใหม่ที่
ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์
เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจใน
สถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
(2) สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทาง
วิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้
เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทาย
(3) สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหา
ที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(4) สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทาง
วิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอด
ถึงการใช้เทคนิคการวิจัย
(5) ให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่
มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ

5. ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ
(2) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการ
วิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป
(3) นาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาโดยมีการทวนสอบและประเมินผลการสอนในระดับรายวิชา แ ละการ
ประเมินผลของแต่ละรายวิชาต้องผ่านที่ประชุมภาควิชาและคณะ มีเกณฑ์การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น และแบบไม่มีค่าระดับขั้น ดังนี้
1.1 การให้คะแนนแบบมีค่าระดับขั้น แบ่งเป็น 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ F ซึ่งคิดเป็นค่าระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0,
1.5, 1.0 และ 0 ตามลาดับ
1.2 การให้คะแนนแบบไม่มีค่าระดับขั้น ในบางรายวิชา เช่น วิชาภาษาอังกฤษและวิทยานิพนธ์
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
กาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยพิจารณาจาก
(1) การประเมินบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การได้งานทาของบัณฑิต ระยะเวลาในการหางานทา ความคิดเห็นต่อ
ความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการโดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่ สาเร็จ
การศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆในทุกระยะเวลา 3 ปี
(3) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาวิชาอื่น ๆ ที่กาหนดใน
หลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษา
ต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อพัฒนาทักษะการเรี ยน การสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
(2) เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลที่เหมาะสมและทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
(1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนและสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และคุณธรรม
(2) มีการกระตุ้นให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
(3) ส่งเสริ มการทาวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ เกี่ย วกับยุท ธวิธีการสอนคณิตศาสตร์ เพื่อพั ฒนา การเรี ยนการสอนและเพิ่ มความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
ประกันคุณภาพหลักสูตรให้มีความ
อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
พิจารณาตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล
พร้อมก่อนเปิดการเรียน การสอน
อาจารย์ผู้สอนรายวิชาจัดทา มคอ. ของ มคอ. 3 มคอ. 5 และ มคอ. 7

21
และติดตามประเมินผลหลังจากสิ้นสุด 3 มคอ. 5 และ มคอ. 7 รวมทั้ง
เพื่อนาไปปรับปรุงรายวิชา วิธีการ
กระบวนการเรียนการสอน รวมทัง้
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรอย่าง เรียนการสอนรวมทั้งปรับปรุง
ประเมินภาพรวมของหลักสูตรให้ได้
น้อยทุก ๆ 5 ปี
หลักสูตร
ตามมาตรฐานของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ภาควิชาจัดสรรงบประมาณประจาปี โดยพิจารณาจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายตามความจาเป็น เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ และมีการแสวงหารายได้สมทบงบประมาณแผ่นดินจากงานวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก รวมทั้งการบริการวิชาการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ลาดับ
ชื่ออุปกรณ์
จานวน
1
เครื่องคอมพิวเตอร์
13 เครื่อง
2
LCD Projector
1 เครื่อง
3
เครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ
1 เครื่อง
4
โปรแกรม Geometer Sketchpad
1
5
หนังสือ/ตารา/วารสาร
2,640 เล่ม*
หมายเหตุ * เป็นจานวนหนังสือทั้งหมดที่มีอยู่ในห้องสมุดภาควิชาคณิตศาสตร์
การเรียนการสอน การปฏิบัติการและการทาวิจัย ใช้สถานที่ของภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ซึ่งมีอุปกรณ์การเรียนการสอนและการทาวิจัยอย่างเพียงพอ
สาหรับแหล่งค้นคว้าวิจัย ทางมหาวิทยาลัยฯ มีสานักหอสมุดที่เป็นแหล่งความรู้สาหรับสนับสนุนวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์และ
สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหนังสือ ตาราและมีวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีฐานข้อมูลออนไลน์ที่อยู่ในดั ชนี
อ้างอิง
2.2 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ภาควิชาสนับสนุนการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนและการวิจัย โดยเสนอรายชื่อหนังสือ ตาราที่ทันสมัยให้สานักหอสมุดจัดซื้อเพื่อ
เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และจัดหาคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอนรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานวิจัยเพิ่มเติมให้เพียงพอ
ต่อความต้องการ นอกจากนี้ในส่วนของภาควิชาคณิตศาสตร์ยั งมีห้อ งสมุด เฉพาะทางที่ รวบรวมหนั งสือและวารสาร วิชาการทางด้าน
คณิตศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากกว่า 2,500 รายการ ที่ใช้เป็นแหล่งความรู้เพิ่มเติมอีกแหล่งหนึ่งนอกเหนือจากสานักหอสมุด
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เป้าหมาย
การดาเนินการ
การประเมินผล
ทรัพยากรด้านการเรียนการสอนและ จัดทาแบบสอบถามความต้องการ
- ประเมินจากผลสารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
การท าวิ จั ย ต้ อ งเพี ย งพอต่ อ ความ ทรัพยากร และความพึงพอใจใน
ให้บ ริการทรั พยากรเพื่อการเรียนรู้ และวิเ คราะห์ ข้อมู ล
ต้ อ งการ และสามารถอ านวยความ การให้ บริ การทรัพยากรเพื่อ การ
ความเพียงพอของทรัพยากร
สะดวกให้แก่นักศึกษาในการค้นคว้า เรียนการสอนและการทาวิจัยจาก
- วิ เ คราะห์ จ ากสถิ ติ ข องจ านวนหนั ง สื อ ต าราเรี ย นและ
เพิ่ ม เติ ม และสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ ด้ ว ย นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร
อุปกรณ์ที่มีให้บริการ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการจัดหา
ตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ
ที่เกี่ยวข้อง
ทรัพยากรเพิ่มเติม
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
(1) อาจารย์ประจาต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
(2) มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร
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(3) มีความรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาและมีประสบการณ์ ทาวิจัยหรือประสบการณ์
ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(4) ผ่านการคัดเลือกและสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการของคณะ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของหลักสูตรตลอดจนวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบ
การประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
ภาควิ ชาเชิญ คณาจารย์ พิ เศษที่ มี ความรู้ ความสามารถเฉพาะทางด้ านการสอนคณิ ตศาสตร์ม าเป็ นวิ ท ยากรเพื่อ ถ่ายทอดความรู้แ ละ
ประสบการณ์ด้านยุทธวิธีการสอนคณิตศาสตร์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องให้แก่นักศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุคลากรสายสนับสนุนจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาตรี มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน การดูแลรักษาครุภัณฑ์การวิจัย และมีคุณสมบัติ
ตรงตามภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการทางานร่วมกันกับอาจารย์และนักศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการส่งเสริมให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ต่างๆ ที่จาเป็น และสนับสนุนให้ไปศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องใน
หน่วยงานอื่นๆ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสามารถให้บริการและอานวยความสะดวกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในการทาวิจัย รวมทั้งสนับสนุนให้มีการทางานและทาวิจัยร่วมกับอาจารย์เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นกั ศึกษา
มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อดูแลและให้คาปรึกษาทางวิชาการและปัญหาด้านอื่นๆแก่นักศึกษาทุกคน
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก จ.)
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จากการศึกษาความต้องการของผู้ใช้บัณทิตจากโรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวะศึกษาจานวน 43 โรงเรียน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีตาแหน่ง
เป็นผู้อานวยการ ร้อยละ 25.6 บุคลากรในแต่ละหน่วยงานมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 72.77 ในอนาคตแต่
ละหน่วยงานมีแผนการรับบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการสอนคณิตศาสตร์โดยเฉลี่ยร้อยละ 62.79 ในจานวนโรงเรียน 43
โรงเรียน ยินดีสนับสนุนและอนุญาตให้บุคลากรลาศึกษาต่อร้อยละ 100 ช่วงเวลาที่เหมาะสมมากที่สุดคือวันเสาร์ -อาทิตย์ ร้อยละ 64.3 และพบว่า
ร้อยละ 95.35 มีความเห็นว่า หลักสูตรที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ออกแบบมีความเหมาะสมกับหน่วยงานมาก เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหา
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระของคณิตศาสตร์ วิ ชาที่เรียนมีความเหมาะสม มีความเข้มข้น และมหาบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้มีความเหมาะสมกับ
หน่วยงาน
ทั้งนี้จากการสารวจปัจจัยที่คาดว่ามีผลต่อการตัดสินใจของผู้ต้องการเข้าศึกษาต่อ พบว่าเหตุผลที่ต้องการศึกษาต่อคือ ต้องการเทคนิควิธีการ
สอนคณิตศาสตร์ บูรณาการการสอนคณิตศาสตร์กับสาขาวิชาอื่น สามารถทาวิจัยในชั้นเรียน และสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งคิดเป็นค่า
คะแนนเฉลี่ย 4.4149 จากคะแนนเต็ม 5 และเมื่อพิจารณาถึงผู้ใช้มหาบัณฑิต พบว่าหน่วยงานต้องการให้มีหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ที่สอนโดย
เน้นเนื้อหาและวิธีการสอนเป็นหลักอยู่ในระดับมากที่สุดคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.3095 จากคะแนนเต็ม 5 มีแนวโน้มในการรับบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษา
เพิ่มขึ้นอยู่ในระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.7619 จากคะแนนเต็ม 5 และมีความพร้อมที่จะให้บุคลากรในสังกัดลาศึกษาต่อได้ในวันเสาร์ -อาทิตย์ ซึ่ง
สามารถยืนยันถึงหลักสูตรที่เปิดมานี้จะเป็นหลักสูตรที่มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อ และไม่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเข้ามาศึกษาต่อ ที่ภาควิชา
คณิตศาสตร์ มจธ.
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย

ปีการศึกษา
2554 2555 2556 2557





2558


1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร





2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)




3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา





4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา




5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 





6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา




7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว





8. 8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การปฐมนิเทศหรือแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน





9. อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง




10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี




11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0



12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
(1) อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลังจากเสร็จสิ้นใน แต่ละภาคการศึกษาโดยวิเคราะห์จาก
มคอ. 3 และ มคอ. 5
(2) วิเคราะห์จากผลการประเมินของนักศึกษาโดยระบบการประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยหลังจากเสร็จสิ้นสุดภาคการศึกษา
(3) ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
วิเคราะห์จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาผ่านระบบการประเมินการสอนของมหาวิทยาลัยทุกปลายภาคการศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ทาการประเมินหลักสูตรโดยสารวจข้อมูลจากกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ดังนี้
(1) กลุ่มนักศึกษาที่เรียนปีสุดท้ายและศิษย์เก่า โดยทาแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
ต่อหลักสูตรที่ได้เรียน รวมถึงข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรและประเมินผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร
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(3) ผู้ใช้บัณฑิต โดยทาการประเมินจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต่าง ๆที่นักศึกษาได้เข้าทางานภายในเวลา 1 ปี
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในที่ได้รับการแต่งตั้ง
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในแต่ละรายวิชา รวมถึงผลการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลสาหรับวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการเรีย นรู้ทุกด้าน และเชิญอาจารย์ผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิ
มาร่วมวิเคราะห์และหารือแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร
ภาคผนวก
ก. คาอธิบายรายวิชา
LNG 550
วิชาปรับพื้นภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2 (1-2-6)
(Remedial English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
รายวิชานี้มุ่งเน้นปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและทักษะที่จาเป็นของนักศึกษาเพื่อให้อยู่ในระดับที่สามารถเข้าเรียน วิชา LNG 600 ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ในด้านเนื้อหาวิชา ไม่ได้กาหนด
เนื้อหาที่แน่นอน แต่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยเฉพาะประเด็นที่นักศึกษามีปัญหามากที่สุด
นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการการเรียนด้วยตนเอง อันเป็นการพัฒนาทักษะการเรี ยนรู้ภาษาอังกฤษ โดยไม่
ต้องพึ่งครูผู้สอน
This course aims to instill the background language and skills necessary for undertaking LNG 600 and to raise the students’
confidence in using English. There will be no predetermined focus of the course, but instead it will concentrate on those areas
where the students are weakest and need most improvement. The classroom teaching and learning will be supported by selfdirected learning to allow the students to improve their language and skills autonomously.
LNG 600
วิชาภาษาอังกฤษระหว่างการเรียนในหลักสูตรสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
3 (2-2-9)
(Insessional English Course for Post Graduate Students)
วิชาบังคับก่อน : LNG 550 วิชาปรับพืน้ ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา or Pass grade from placement
procedure
รายวิชานี้จัดสอนเพื่อพัฒนาให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนในระดับของตนได้อย่างเหมาะสม
โดยเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ แม้ไม่เน้นหนักที่เนื้อหาไวยากรณ์โดยตรง แต่วิชานี้มุ่งเน้นการใช้ภาษาอังกฤษที่ตรงกับความ
ต้องการ โดยเฉพาะด้านการอ่านและการเขียนซึ่งนักศึกษาต้องใช้ในการทาโครงงาน ในรายวิชานักศึกษาจะได้ฝึกปฏิบัติขั้นตอน
การทาโครงงานตั้งแต่การหาข้อมูลอ้างอิง จนถึงการเขียนรอบสุดท้าย นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนรู้กลยุทธ์การเรียนเพื่อฝึก
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เพื่อนาไปใช้ในการสื่อสารที่แท้จริงนอกห้องเรียนต่อไป
This course aims to develop English language skills relevant to mature students in Graduate Degree Programmes in
Engineering, Science and Technology. It will be based on practical skills, but will not be yet another grammar course. Rather its
focus will be on the real language demands, particularly in reading and writing, faced by students in the course of their studies.
It is project-focussed and simulates the stages in preparing and presenting research, from finding references to writing a final
draft. The course will equip students with language learning strategies to facilitate ongoing autonomous learning and will
emphasise language use not usage, real communication not classroom practice.
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MTD 511

MTD 512

MTD 513

MTD 514

การสอนแคลคูลัส
3(3-0-9)
(Teaching Calculus)
วิชาบังคับก่อน: ไม่มี
การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาสาหรับหัวข้อที่เกี่ยวกับจานวนจริง ฟังก์ชัน ลาดับ ลิมิต อนุพันธ์ ปริพันธ์ และแคลคูลัสกณิกนันต์ ซึ่ง
ประกอบด้วยมโนภาพพื้นฐานและแนวคิดที่คลาดเคลื่อน ความเป็นไปได้สาหรับนิ ยาม ความเป็นไปได้ในการทาให้ผู้เรียนเข้าถึง
หัวข้อเหล่านี้และเชื่อมโยงกับความเป็นจริงและประวัติศาสตร์ การสืบค้นเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนแคลคูลัส การ
วิเคราะห์ประมวลรายวิชาสาหรับแคลคูลัสในโรงเรียน การสร้างหลักสูตรและหน่วยการสอน
Subject analysis for the topics of real numbers, functions, sequences, limits, derivatives, integrals and infinitesimal calculus:
basic ideas and misconceptions, possibilities for definitions, possibilities for representing these topics and for making them
accessible to learners, real world relations, historical relations. Empirical investigations into the learning and teaching of
calculus. Analysis of syllabi for calculus in school, construction of curricular and teaching units.
การสอนพีชคณิต
3(3-0-9)
(Teaching Algebra)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาสาหรับหัวข้อที่เกี่ยวกับจานวน ตัวแปรและพจน์ สมการและอสมการ ระบบสมการเชิงเส้นและฟังก์ชัน
พีชคณิต ซึ่งประกอบด้วยมโนภาพพื้นฐานและแนวคิดที่คลาดเคลื่อน ความเป็นไปได้สาหรับนิยาม ความเป็นไปได้ในการทาให้
ผู้เรียนเข้าถึงหัวข้อเหล่านี้และเชื่อมโยงกับความเป็นจริงและประวัติศาสตร์ การสืบค้นเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการเรียนการสอน
พีชคณิต การวิเคราะห์ประมวลรายวิชาพีชคณิตในโรงเรียน การสร้างหลักสูตรและหน่วยการสอน
Subject analysis for the topics of numbers, variables and terms, equations and inequalities, systems of linear equations and
algebraic function: basic ideas and misconceptions, possibilities for definitions, possibilities for representing these topics and
for making them accessible to learners, real world relations, historical relations. Empirical investigations into the learning and
teaching of algebra. Analysis of syllabi for algebra in school, construction of curricular and teaching units.
การสอนเรขาคณิต
3(3-0-9)
(Teaching Geometry)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาสาหรับหัวข้อที่เกี่ยวกับการสมมาตร การเท่ากันทุกประการ และความคล้าย พื้นที่และปริมาตร ตรีโกณมิติ
เวกเตอร์ และเรขาคณิตวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วยมโนภาพพื้นฐานและแนวคิดที่คลาดเคลื่อน ความเป็นไปได้สาหรับนิยาม ความ
เป็นไปได้ในการทาให้ผู้เรียนเข้าถึงหัวข้อเหล่านี้และเชื่อมโยงกับความเป็นจริงและประวัติศาสตร์ การสืบค้นเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนเรขาคณิต การวิเคราะห์ประมวลวิชาเรขาคณิตในโรงเรียน การสร้างหลักสูตรและหน่วยการสอน
Subject analysis for the topics of symmetry, congruence and similarity, areas and volumes, trigonometry, vectors and analytic
geometry: basic ideas and misconceptions, possibilities for definitions, possibilities for representing these topics and for making
them accessible to learners, real world relations, historical relations. Empirical investigations into the learning and teaching of
geometry. Analysis of syllabi for geometry in school, construction of curricular and teaching units.
การสอนความน่าจะเป็นและสถิติ
3(3-0-9)
(Teaching Probability and Statistics)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
ประเด็นของหลักสูตรที่เกี่ยวกับความน่าจะเป็นและสถิติ วัตถุประสงค์ของการสอนเรื่องความน่าจะเป็นและสถิติ การให้เหตุผล
และการเลือกหัวข้อที่สอน การวิเคราะห์เนื้อหาวิชาความน่าจะเป็นและสถิติ วิธีจัดหมู่ และวิธีเรียงสับเปลี่ยน สถิติเชิงพรรณา
ความน่าจะเป็น การแจกแจงและการนาเข้าสู่วิธีการทางสถิติ ซึ่งประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐาน ความเป็นไปได้สาหรับนิยาม ความ
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เป็นไปได้ในการทาให้ผู้เรียนเข้าถึงหัวข้อเหล่านี้และเชื่อมโยงกับความเป็นจริงและประวัติศาสตร์ การสืบค้นเชิงประจักษ์เกี่ยวกับ
การเรียนการสอนความน่าจะเป็นและสถิติ โดยเปรียบเทียบผลของการศึกษาวิจัยกับนานาชาติ และกรณีศึกษาเชิงสารวจ
Curricula issues related to probability and statistics: objectives of teaching probability and statistics, justification and selection
of topics. Analysis of syllabi for probability and statistics: combination and permutation, descriptive statistics, probability.
Distributions and inductive statistics: basic ideas, possibilities for representing these topics and for making them accessible to
learners, real world relations. Empirical investigations into the learning and teaching of Probability and Statistics: results of
research studies and of international comparisons, exploratory case studies.
วิธีการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
3(3-0-9)
(Teaching Method and Innovation in Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการและทฤษฎีทางการศึกษา การเรียนรู้ ผู้เรียนและผู้สอน แนวคิดทางการศึกษา การวิเคราะห์หลักสูตรและการพัฒนา
หลักการและเทคนิคการสื่อสาร การถ่ายทอดสารสนเทศทางการศึกษา เทคนิคการสอนและวิธีการสอน การสอนในชั้นเรียน การ
สอนภาคทดลองและภาคปฏิบัติ การฝึกอบรมและเทคนิคการฝึกอบรม การสอนและสื่อการฝึกอบรม การวางแผนและจัด
เตรียมการสอน นวัตกรรมทางการศึกษา เทคโนโลยีทางการศึกษาและทรัพยากรการเรียนรู้ มัลติมีเดีย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บทเรียนสาเร็จรูป การพัฒนาและการประเมินผลชุดบทเรียนสาเร็จรูป
Educational principles and theories, learning, learners and instructors, conceptual education, curriculum analysis and
development, communication principle and techniques, educational information transfer, teaching techniques and methods,
classroom teaching, laboratory teaching and workshop teaching, training and training techniques, teaching and training
materials, planning and preparation, innovation in education, educational technology and learning resources, multimedia,
computer assisted instruction, computer instruction package, e-learning, self learning packages, developing and evaluating self
learning packages.
ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-9)
(Research Methodology)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หลักการของระเบียบวิธีวิจัย เทคนิคการออกแบบการวิจัย การวัด และเทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การแปลผลและการวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์หลายตัวแปร แนวโน้มและการประมาณค่า ชุดโปรแกรมสาเร็จรูปทางสถิติเพื่อการประยุกต์ การประยุกต์
สถิติในงานวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย การวิจัยในคณิตศาสตร์ศึกษา วิจัยทางการเรียนการสอน การวิจัยในชั้น
เรียนคณิตศาสตร์
Principles of research methodology: design, measurement and sampling techniques, interpretation and analysis of variances,
multivariate analysis, trend and estimation, statistical packages for applications, applications of statistics in didactic
mathematics research: research in mathematics education, research in teaching and learning, research in mathematics
classroom.
การพัฒนาคอร์สแวร์สาหรับครูคณิตศาสตร์
3(3-0-9)
(Courseware Development for Mathematics Teacher)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
การพิ ม พ์ ต าราคณิ ต ศาสตร์ การสร้ างโปรแกรมซี เ อไอทางคณิ ต ศาสตร์ การพั ฒ นาคอร์ ส แวร์ สาหรั บ สอนคณิ ต ศาสตร์ บ น
อินเทอร์เน็ต และแนวคิดสาหรับการสร้างโปรแกรมสาเร็จรูปเพื่อการคานวณ
Mathematics text printing, CAI mathematics construction, courseware development for teaching mathematics on internet and
package construction concept for computing mathematics.
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MTD 581

MTD 601

MTD 602

MTD 621

MTD 622

MTD 623

สัมมนา
1(0-2-3)
(Seminar)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
สัมมนาครอบคลุมเนื้อหาด้านการสอนคณิตศาสตร์
Seminar covering topics of discussion in teaching mathematics.
หัวข้อพิเศษทางการศึกษาคณิตศาสตร์
3(3-0-9)
(Special Topics in Mathematics Education)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
หัวข้อที่น่าสนใจหรือวิธีการใหม่ทางด้านการศึกษาคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
An interesting topic or new method in mathematics education. The topic to be offered depending onstudent’s demand and
expert.
หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์
3(3-0-9)
(Special Topic in Mathematics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อที่น่าสนใจหรือวิธีการใหม่ทางด้านคณิตศาสตร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของนักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญ
An interesting topic or new method in mathematics. The topic to be offered depending on student’s demand and expert.
มหัศจรรย์แห่งตัวเลข
3(3-0-9)
(Miracle of Numbers)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
แนวคิดเบื้องต้นของทฤษฎีจานวน การหารลงตัว สมภาค การประยุกต์โจทย์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเลข ปัญหาเวียนเกิด
Basic concept of number theory, divisibility, congruences, some interesting problem solving concerning number, recurrence
problems.
คณิตศาสตร์เชิงบูรณาการ
3(3-0-9)
(Interdisciplinary Mathematics)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
คณิตศาสตร์การเงิน กาหนดการเชิงเส้น คณิตศาสตร์ทางการกีฬา คณิตศาสตร์ทางการแพทย์ วิธีกาลังสองน้อยสุดในปัญหาภาวะ
โลกร้อน
Mathematics of finance, linear programming, mathematics in sport, mathematics in medicine, method of least square in global
warming.
พีชคณิตเชิงเส้นและการประยุกต์
3 (3-0-9)
(Liner Algebra and Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ปริภมู ิเวกเตอร์มิติจากัด ระบบสมการเชิงเส้น เมทริกซ์ ปริภูมิย่อย ฐานและมิติ การแปลงเชิงเส้น เมทริกซ์และการดาเนินการเชิง
เส้น ตัวกาหนด ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง เมทริกซ์ทแยงมุม รูปแบบบัญญัติของการแปลงเชิงเส้น รูปแบบกาลังสอง การ
ประยุกต์
Finite dimensional vector spaces, system of linear equations, matrices, subspace, base and dimension, linear transformation,
matrices and linear operations, determinant, eigenvalues and eigenvectors, diagonal matrices, canonical form of linear
transformations, quadratic forms, applications.
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ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์
3 (3-0-9)
(Graph Theory and Applications)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
แนวคิดเบื้องต้นในทฤษฎีกราฟ ปัญหาวิถี ทฤษฎีบทการจับคู่ กราฟระนาบและทฤษฎีบทของกูราตอฟสกี ทฤษฎีบทของแรมเซย์
กราฟระบุทิศทาง การไหลในข่ายงาน ปัญหาสี่สี การประยุกต์
Basic concepts in graph theory, path problem, matching theorems, planar graphs and Kuratowski’s theorem, Ramsey’s theorem,
directed graphs, network flow, the four color problem, applications.
คอมบินาทอริกส์
3 (3-0-9)
(Combinatorics)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการนับพื้นฐาน วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ หลักการรวมเข้า – แยกออก ฟังก์ชันก่อกาเนิด ความสัมพันธ์เวียนเกิด ทฤษฎี
บทโพลยา
Basic counting principles, permutation, combination, the principle of inclusion – exclusion, generating functions, recurrence
relations, Polya theorem.
วิทยานิพนธ์
12หน่วยกิต
(Thesis)
วิชาบังคับก่อน :ไม่มี
นักศึกษาต้องทาการวิจัยภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ควรแสดงถึง
ความคิดริเริ่ม ซึ่งอาจนาไปสู่แนวคิดใหม่วิธีการใหม่ หรือการค้นพบใหม่ ในสาขาการสอนคณิตศาสตร์
Students are required to undertake design and development of research projects under the guidance of the supervisor and other
members of the dissertation committee. The project should indicate some initiative, which may lead to new concept, approach
or new finding in the field of didactic mathematics.
การศึกษาค้นคว้าอิสระ
6 หน่วยกิต
(Independent Study)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ ภายใต้หัวข้อที่แนะนาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และกรรมการอื่นในคณะกรรมการศึกษาค้นคว้า
อิสระ การศึกษาควรแสดงถึงความคิดริเริ่ม ซึ่งอาจนาไปสู่แนวคิดใหม่ หรือการค้นพบใหม่ในสาขาการสอนคณิตศาสตร์
Students are required to undertake an independent study under the guidance of the supervisor and other members of the
independent study committee. The project should indicate some initiative, which may lead to new concept, approach or new
finding in the field of didactic mathematic

