หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
(หลักสูตรนี้ไม่ประสงค์ขอรับใบประกอบวิชาชีพ)

คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ก

คานา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ร่วมกับการพัฒนา
องค์ความรู้หรือสร้างนวัตกรรมทางด้านการจัดการเรียนรู้ และใช้กระบวนการวิจัยแสวงหาความรู้
อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับหลักการทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชา เพื่อเพิ่มศักยภาพ
การศึกษาในระดับภูมิภาค จากจุดเน้นดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงได้ดาเนินการ
พัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตร
ใหม่ พ.ศ.2562 โดยมีจุดเน้นที่ระบุข้างต้นสอดคล้องกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงระยะ 5 ปี (พ.ศ.25602564) โดยหลักสูตรครุศาสตรมหาบั ณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็น
หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 จะใช้จัดการเรียนการสอนสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เข้าเรียนในปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป
การดาเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในครั้งนี้ สาเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดจากการรวมพลังในการดาเนินงาน
ของคณะกรรมการดาเนินงานซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะครุศาสตร์และคณะทางานจากบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ และบริหารจัดการการจัด
การศึก ษาในระดั บบัณฑิตศึกษา สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จึง ขอขอบคุณ
คณะกรรมการและคณะทางานทุก ท่านที่ได้ร่วมดาเนินการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 จนแล้วเสร็จสมบูรณ์
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
มีนาคม 2562

ข

สารบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีทจี่ บของ
อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของ
มหาวิทยาลัย
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่
รายวิชา

หน้า
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1
1
1
1
1
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2
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4
4
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10
10
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13
31
32
32
33
35
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สารบัญ (ต่อ)
หน้า
39
39
39
39
41
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42
42
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43
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45
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47

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. คณาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก ก
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษา
ระดับ บัณฑิต พ.ศ.2560
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561
ภาคผนวก ข
67
1. รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการและแรงจงูใจในการเข้าศึกษา
ต่อระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในพื้นที่
ภาคตะวันตก
2. คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
3. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
4. คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
5. สรุปมติและสาระสาคัญของรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
6. รายงานการประชุมสภาวิชาการ
7. ประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คณะครุศาสตร์

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัส
: xxxxxxxxxxxxx
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Innovation for Mathematics Instruction
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
ชื่อย่อ : ค.ม. (นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Education (Innovation for Mathematics Instruction)
ชื่อย่อ : M.Ed. (Innovation for Mathematics Instruction)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบหลักสูตร
หลักสูตรระดับปริญญาโท ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี และไม่เกิน 5 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
หลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 เริ่มใช้หลักสูตรนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการประจ าบัณฑิ ตวิท ยาลัย อนุมั ติ/เห็นชอบหลัก สูตร ในการประชุม ครั้ง ที่
1/2562 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562
คณะกรรมการสภาวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏ หมู่ บ้า นจอมบึ ง อนุ มั ติ / เห็นชอบ
หลักสูตร ในการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อ วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง อนุมั ติ/เห็นชอบหลักสูตรในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2562 วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2563
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
มหาบัณฑิตที่จบการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ จะเป็นผู้ที่มีความสามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนดังนี้
8.1 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.2 ครูผู้สอนวิชาวิทยาการคานวณระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8.3 อาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ การศึกษาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา
8.4 นักวิชาการด้านคณิตศาสตร์และการสอนคณิตศาสตร์ในองค์กรวิชาชีพต่างๆ
8.5 บุคลากรสายสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
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9. ชื่อ ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปีที่จบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
1 นายเกรียงวุธ นีละคุปต์
อาจารย์
ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
3 7099 00169 XX X
M.M. Multimedia (Computer)
อส.บ. อิเล็กทรอนิกส์กาลัง
2 นายเชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง
อาจารย์
ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์
3 3114 00176 XX X
วท.ม. สถิติประยุกต์
ค.บ. คณิตศาสตร์
3 นายนพดล ทุมเชื้อ
อาจารย์
ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
3 1201 00420 XX X
ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์

สถาบันการศึกษา
ปีที่จบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่
12 (พ.ศ.2560–2564) ให้ความสาคัญกับการเปลี่ยนแปลงในระดับโลกและภายในประเทศที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วและส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทย ความจาเป็นต้องปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบ
เศรษฐกิจโลกและภูมิภาค และสร้างความพร้อมสาหรับการเชื่อมโยงด้านกายภาพ และโครงสร้างพื้นฐาน
ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นพลังขับเคลือ่ นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย เพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลีย่ นแปลงอย่างไรก็ตาม จากผล
การประเมินศักยภาพด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ของนักเรียนไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยยังไม่เพียงพอ
สาหรับการเตรียมความพร้อมและประเทศไทยในประชาคมโลกต่อไปได้ การพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ไทยจึงเป็นปัจจัยทีส่ าคัญของการพัฒนาศักยภาพด้านเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ซึ่งปัจจุบันประเทศ
กาลังมีความต้องการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์เป็นอย่างมาก ดังนั้น
ควรมีการพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของไทย
โดยเฉพาะคณิตศาสตร์ที่จะต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาประชากรไทยในอนาคตให้มีศักยภาพที่จะ
เป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาและแข่งขันด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยต่อไปได้
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน
โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น
ความร่วมมื อด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่ง แวดล้อม
การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกสาคัญเพื่อการบรรลุ
จุดมุ่ ง หมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้าง
ประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริม
ความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการ
รับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะนาไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย
11.3 สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง
โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมี
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คุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของ
ครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครู
ในด้านหลัก สูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้ นผู้เ รียนเป็ นส าคัญ พัฒ นานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพือ่ นาประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
เป็นหลักสูตรเชิงรุกมุ่ งพัฒนาครูกลุ่ม สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือบุคคลากรทาง
การศึกษาโดยเฉพาะสาขาคณิตศาสตร์ ให้เป็นผู้มีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ และสามารถทาวิจัย
เชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตนเอง และการผลิตบัณฑิตที่พร้อมทั้งวิชาการและคุณธรรมตาม
นโยบายและวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ด้านการผลิตบั ณฑิตและการเป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
เป็นหลักสูตรที่ มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มี ความรอบรู้ทางทฤษฎี และมี ทั กษะการปฏิบัติงาน
วิชาชีพในสาขาของตนเองได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ และมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล อีกทั้งเป็นผู้มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยพื้นฐานเพื่อเป็นฐานไปสู่
การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล และการสร้างความสามารถในการ
พึ่ ง พาตนเองทางด้ านความรู้ ของประเทศไทยได้ อย่ างแท้ จริง ในระยะยาว และเพื่ อ สนั บ สนุ นให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึงเป็นสถาบันอุดมศึก ษาชั้นนาและพัฒนาท้ องถิ่น สถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 แสวงหาความจริงเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความสานึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ
12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
ไม่มี
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
ไม่มี
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13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 แต่ง ตั้ง ผู้ประสานงานรายวิชาทุ กวิชาเพื่อท าหน้าที่ ประสานงานกั บสาขา/คณะ
อาจารย์ ผู้ส อนและนั ก ศึ ก ษาในการพิ จ ารณาข้ อก าหนดรายวิ ช าการจัด การเรีย นการสอนและ
การประเมินผลการดาเนินการ
13.3.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประจาหลักสูตร ทาหน้าที่กากับดูแล โดยประสานงานกับ
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ
และควบคุมการดาเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนด
รายวิชา
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุ่งเน้นผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้และสามารถบูรณาการความรู้ด้านคณิตศาสตร์ร่วมกับการ
พัฒนาองค์ความรู้หรือสร้างนวัตกรรมทางด้านการจัดการเรียนรู้ และใช้กระบวนการวิจัยแสวงหา
ความรู้อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับหลักการทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชา เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการศึกษาในระดับภูมิภาค
1.2 ความสาคัญ
ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าสาคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญมั่นคง
ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมืองให้
เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมี
คุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ และ
หน้าที่ที่มีความสาคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพื่อให้เติบโต
ขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้ เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็นผู้ที่มี
บทบาทอย่างสาคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมืองและผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นครู และ
บุคลากรทางการศึกษาด้านการจัดการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณลัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
1.2.1 มี ค วามรู้ แ ละเชี่ ย วชาญในการพั ฒ นาและออกแบบนวั ต กรรมการจั ด การเรียนรู้
คณิตศาสตร์
1.2.2 มีความสามารถคิดวิเคราะห์และใช้กระบวนการวิจัยเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านนวัตกรรม
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.2.3 เป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงแนวทางการจัดการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ได้สอดคล้องกับยุคสมัย
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1.3.1 สามารถพั ฒ นาและออกแบบนวั ตกรรมการจัด การเรีย นรู้ค ณิ ตศาสตร์ สามารถ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ของประเทศ
1.3.2 สามารถสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม บูรณาการ
ศาสตร์ เทคนิควิธีการ การใช้และผลิตสื่อดิจิทัล และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ได้
เหมาะสมกับการจัดการศึกษารูปแบบต่างๆ สอดคล้องกับระดับการศึกษา สภาพบริบท สังคม ชุมชน
และท้องถิ่น
1.3.3 สามารถวิเคราะห์และออกแบบการจัดสัมมนา การฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมด้าน
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
1.3.4 สามารถวิจัยทางการศึ ก ษาด้ านการผลิตและพัฒ นานวั ตกรรมการจัด การเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ ที่สอดคล้องกับระดับการศึกษา สภาพบริบท สังคม ชุมชน และท้องถิ่น
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1.3.5 มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพ มีความ
เป็นผู้นาทางวิชาชีพ เป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู และสามารถประยุกต์ศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีแผนในการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่กาหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ
ในการด าเนิ น การจะมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ กรอบนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ และแผนกลยุ ท ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โดยมีรายละเอียดของแผนการพัฒนาเทคโนโลยี และตัวบ่งชี้การ
พัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 2 ปี นับจากเปิดสอนตามหลักสูตรนี้
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. พัฒนาระบบและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย รวมถึงปัจจัยที่
สนับสนุนระบบการ
เรียนการสอนและการ
วิจัย

กลยุทธ์
1. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานที่จาเป็นต่อ
การผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่
1.1 ห้องเรียนที่มโี สตทัศนูปกรณ์
ที่ครบถ้วน สะอาด มีขนาดเหมาะสม
กับจานวนผู้เรียน และสอดคล้องกับ
การเรียนการสอนในระดับมหาบัณฑิต
1.2 ห้องสมุดที่มหี นังสือ และเอกสาร
ทางด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ทุกสาขาแขนงทีเ่ กี่ยวข้อง และมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการวิจัย
1.3 ห้องปฏิบัตกิ ารทีม่ ีเครือ่ งมือและ
อุปกรณ์รองรับการวิจัย
1.4 พื้นที่ทางานทีเ่ อื้ออานวยต่อการ
วิจัยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
2. พัฒนากระบวนการในการเรียนรู้
ตาม หลักสูตรสู่คุณภาพโดยมุ่งผลที่
มหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการ
พัฒนาทักษะด้านงานวิจัย
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้
มหาบัณฑิตเผยแพร่ผลงานทาง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1.1 ร้อยละของจานวนห้องเรียน
ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกลยุทธ์
ที่ 1(1.1)
1.2 สัดส่วนงบประมาณเพื่อการ
พัฒนาห้องสมุด
1.3 สัดส่วนงบประมาณเพื่อการ
จัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์
รองรับงานวิจัย
1.4 จานวนห้องทางาน
มหาบัณฑิตที่สอดคล้องกับกล
ยุทธ์ที่ 1(1.4)

1.1 ร้อยละของบทความ
วิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

วิชาการในวารสาร และ/หรือในที่
ประชุมวิชาการ
1.2 สนับสนุนการใช้ภาษาอังกฤษใน
การศึกษาและวิจัย

ตามเกณฑ์ทมี่ หาวิทยาลัย
กาหนด
1.2 มีวารสารวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรองรับ
การเผยแพร่ผลงานวิจัย
1.3 มหาบัณฑิตมีความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษเทียบเท่า
ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยและ
เอกสารการเชิญวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2.1 มีเอกสารแสดงหลักสูตร
ตาม มคอ. ครบถ้วน

1.3 มีการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอกมาบรรยาย

2. ปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับการ
พัฒนาด้านการศึกษา
และมีมาตรฐานไม่ต่า
กว่าที่ สกอ. กาหนด

2.1 ติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
พัฒนาการด้านการศึกษา ความ
ต้องการของระบบการศึกษา และ
หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านการจัด
การศึกษา เพื่อพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรให้มีความทันสมัยและได้
มาตรฐาน

2.2 ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ โดยเชิญผูเ้ ชี่ยวชาญทั้ง
ภาครัฐและเอกชนให้มสี ่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร และส่งเสริมให้มีการ
สร้างเครือข่ายและความร่วมมือใน
ด้านการวิจัยกับหน่วยงานภายนอก
3. พัฒนาบุคลากรให้มี 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ความรู้และ
เข้าร่วมและเผยแพร่ผลงานทาง
ประสบการณ์เพียงพอ วิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ
เพื่อการพัฒนา
3.2 จัดให้มีโครงการเพื่อพัฒนาการ
ประสิทธิภาพการสอน จัดการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อ
และการวิจัย
เพิ่มทักษะและประสบการณ์แก่
บุคลากรด้านวิชาการ
3.3 มีการประเมินผลการเรียนการ
สอน เพื่อให้เกิดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ

2.2 มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเป็น
เครือข่าย

3.1 จานวนของบทความทาง
วิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่
3.2 มีการดาเนินการจัด
โครงการ แก่บุคลากรด้าน
วิชาการ เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย เพือ่ เพิม่
ทักษะและประสบการณ์
3.3 รายงานผลการประเมินการ
เรียนการสอน
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 โดยใช้
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
หากมีการเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้มีกาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิตโดยสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาปกติ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการประจาหลักสูตร โดยการ
จัดการศึกษาภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาในการศึกษาไม่ น้อยกว่า 6 สัปดาห์และเป็นไปตามข้อบัง คับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
2.1.1 วัน - เวลาดาเนินการ
ภาคการศึกษาต้น
: กรกฏาคม ถึง ตุลาคม
ภาคการศึกษาปลาย
: ธันวาคม ถึง มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
: เมษายน ถึง มิถุนายน
ใช้เวลาในการสาเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
2.1.2 การลงทะเบียนเรียน
ให้เป็นไปตามระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2.1.3 การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา
การวัดผลและการสาเร็จการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
การวัดผลดาเนินการโดยการสอบรายวิชาทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน การสอบประมวล
ความรู้ (comprehensive examination) การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การสอนวิทยานิพนธ์ การสอบ
คอมพิ วเตอร์และภาษาต่างประเทศ ซึ่งอาจใช้หลักฐานการสอบจากสถาบั นทางภาษาที่ได้มาตรฐาน
เทียบเคียงการสอบแทนการสอบภาษาต่างประเทศได้
การส าเร็จการศึกษา จะต้องศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูต ร โดย
จะต้องได้รับระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
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วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้
ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิม พ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึก ษา เรื่อง
หลัก เกณฑ์ การพิ จารณาวารสารวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการและเป็นที่ยอมรับใน
สาขาวิชา หรือให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อย่างน้อยต้อง
อยู่ในฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 2
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข โดยมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้
1. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคณิตศาสตร์ การศึกษาคณิตศาสตร์ เช่น
กศ.บ. และ ค.บ. หรือ ด้านวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาคณิตศาสตร์หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
จากสถาบันอุดมศึก ษาที่สานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึก ษารับรอง และอาจมีการเรียนปรับ
พื้นฐานตามความเหมาะสม โดยให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการประจาหลักสูตร หรือ
2. สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางการศึกษา เช่น กศ.บ. และ ค.บ. หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันอุดมศึกษาที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง และอาจมีการเรียนปรับพื้นฐานตามความเหมาะสม โดยให้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกรรมการประจาหลักสูตร
3. มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
4. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ผู้เข้าศึกษาบางส่วนอาจมีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ และอาจมีปัญหาเรื่องการปรับตัวใน
การเรียนระดับปริญญาโท รวมทั้งผู้เข้าศึกษาบางส่วน อาจมีความรู้ทางคณิตศาสตร์ หรือ ความรู้และ
ประสบการณ์ทางการศึกษา ที่ไม่เพียงพอต่อการเรียนรายวิชาเลือก หรือ การทาวิทยานิพนธ์
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 การจัดปฐมนิเทศสาหรับนักศึกษาใหม่ แนะนาการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาและการ
วางเป้าหมายชีวิต ตลอดจนประชาสัมพันธ์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น แหล่งเรียนรู้ที่นักศึกษา
สามารถเข้าไปใช้บริการเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ
2.4.2 บูรณาการภาษาอังกฤษกับการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จานวนนักศึกษาที่จะรับเข้าและจานวนบัณฑิตที่คาดว่าจะจบการศึกษา มีดังนี้
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แผน ก แบบ ก 2
จานวนนักศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2563
2564
2565

2562

2566

แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข แผน ก แผน ข

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

9
-

12
-

9
18

21
-

12
24
42
21

9
18

12
24
42
21

9
18

12
24
42
21

9
18

12
24
42
21

1. งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
รายละเอียดรายรับ
ค่าลงทะเบียน 50,000
รายรับรวม

ปีงบประมาณ (บาท)
2562
2563
2564
2565
2566
1,050,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000
1,050,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000

2. งบประมาณร่ายจ่าย (หน่วย: บาท)
หมวดเงิน
ก.งบดาเนินการ (55%)
จัดการเรียนการสอน
บริหาร
ค่าวัสดุและสื่อการเรียนรู้
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
รวม ก. งบดาเนินการ
ข.งบลงทุน
ค.บริหารบัณฑิตวิทยาลัย (15%)
ง.บริหารมหาวิทยาลัย (20%)
จ.สาธารณูปโภค สถานที่ (5%)
ฉ.บริหารจัดการระดับคณะ (5%)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด
จานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2562

ปีงบประมาณ
2563
2564
2565

2566

480,000 960,000 960,000 960,000
20,000 40,000 40,000 40,000
10,000 20,000 20,000 20,000
67,500 135,000 135,000 135,000
577,500 1,155,000 1,155,000 1,155,000

960,000
40,000
20,000
135,000
1,155,000

157,500
210,000
52,500
52,500
472,500
21
100,000

315,000
420,000
105,000
105,000
945,000
42
100,000

315,000
420,000
105,000
105,000
945,000
42
100,000

315,000
420,000
105,000
105,000
945,000
42
100,000

315,000
420,000
105,000
105,000
945,000
42
100,000

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป็นแบบลูกผสม (Hybrid Course) โดยจัดการเรียนแบบบทเรียนออนไลน์
(Online Course) และการเรียนในชั้นเรียน (Class Discoustion) ผสมผสานกัน ทั้ ง นี้เ ป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
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2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่ บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึก ษาระดั บ
บัณฑิ ตศึก ษา พ.ศ. 2560 และสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
2.9 การศึกษาดูงาน
หลักสูตรนี้มีการกาหนดให้นักศึกษาต้องศึกษาดูงานในประเทศเมื่อจบชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
และศึกษาดูงานในต่างประเทศเมื่อจบชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 หรือเข้าร่วมนาเสนองานทางวิชาการที่
เป็นการประชุมระดับนานาชาติ (Inter Conference) ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อย่างน้อย
2 ครั้ง ภายใน 2 ปีการศึกษา (โดยมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าลงทะเบียนปกติ)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2 จานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
แผน ข จานวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
แผน ก แบบ ก 2
รายการ
1. รายวิชา (Course work)
1.1 วิชาพื้นฐาน
1.2 วิชาเอกบังคับ
1.3 วิชาเอกเลือก
2. วิทยานิพนธ์
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

36
38

หน่วยกิต
หน่วยกิต

เกณฑ์ สกอ. 2558
แผน ก แบบ ก 2
24
6
15
3
12
36

แผน ข
รายการ
1. รายวิชา (Course work)
1.1 วิชาพื้นฐาน
1.2 วิชาเอกบังคับ
1.3 วิชาเอกเลือก
2. การค้นคว้าอิสระ
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

เกณฑ์ สกอ. 2558
แผน ข
32
8
15
9
6
38
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3.1.3 รหัสวิชา
การกาหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตร ประกอบด้วยตัวอักษร 2-3 หลัก และตัวเลขอีก 5
หลัก รวมเป็น 7-8 หลัก ซึ่งจาแนกดังต่อไปนี้
X1

X2

X3

X4

X5

X6

X7

X8

กาหนดให้ X1, X2 และ X3 หมายถึง ตัวอักษรภาษาอังกฤษ จานวน 3 หลัก บอกถึง
รหัสย่อของสาขาวิชา/วิชาเอก/โปรแกรมวิชา เช่น MA = คณิตศาสตร์ ENG = ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
X4 หมายถึง
ระดับการศึกษา
หมายเลข 1 อนุปริญญา
หมายเลข 2 ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
หมายเลข 3 ปริญญาตรี 4 ปี
หมายเลข 4 ปริญญาตรี 5 ปี
หมายเลข 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หมายเลข 6 ปริญญาโท
หมายเลข 7 ปริญญาเอก
X5 หมายถึง
หลักสูตร
หมายเลข 1 ครุศาสตรมหาบัณฑิต
หมายเลข 2 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
หมายเลข 3 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
หมายเลข 4 นิติศาสตรมหาบัณฑิต
หมายเลข 5 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หมายเลข 6 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หมายเลข 7 การแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
หมายเลข 8 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
X6 หมายถึง
หมวดวิชา หรือกลุ่มวิชา ดังนี้
หมายเลข 0 หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมายเลข 1 หมวดวิชาพื้นฐาน (นับหน่วยกิต)
หมายเลข 2 หมวดวิชาเอก (บังคับ)
หมายเลข 3 หมวดวิชาเอก (เลือก)
หมายเลข 4 วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์
หมายเลข 5 ค้นคว้าอิสระ
X7 และ X8 หมายถึง
ลาดับของรายวิชา
3.1.4 รหัสวิชา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์มีรายวิชาตาม
โครงสร้างหลักสูตร ดังนี้

15

แผน ก แบบ ก 2 (จานวนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต)
1) รายวิชา (Course work)
จานวนไม่น้อยกว่า
26 หน่วยกิต
1.1) รายวิชาพื้นฐาน
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.1.1) รายวิชาพื้นฐาน (ใม่นับรวมหน่วยกิต)
นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์
คะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขากาหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบ ผู้ที่
คะแนนต่ากว่าเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้
GD61001 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(2-2-5)
English for Graduate Students
GD61002 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2(2-2-5)
Information Technology for Graduate Level
1.1.2) รายวิชาพื้นฐาน
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
MA61101 จิตวิทยาการศึกษา
3(1-4-4)
Educational Psychology
MA61102 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(1-4-4)
Educational Assessment
1.2) รายวิชาเอกบังคับ
จานวนไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
MA61201 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(1-4-4)
Curriculum Development and Mathematics Instruction
MA61202 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(1-4-4)
Mathematics Instruction in Basic Education Level
MA61203 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(1-4-4)
Media Development of and Innovation for Mathematics Instruction
MA61204 การวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(1-4-4)
Research in Innovtion for Mathematics Instruction
MA61205 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
3(1-4-4)
Mathematics Seminar
1.3) วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
MA61301 แนวโน้มนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(1-4-4)
Trends in Innovation for Mathematics Instruction
MA61302 การออกแบบระบบการจัดการเรียนรูบ้ นเครือข่าย
3(1-4-4)
Instruction on Network System Design
MA61303 การพัฒนาสื่อดิจิทลั เพือ่ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(1-4-4)
Digital Media Development for Mathematics Instruction
MA61304 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน 3(1-4-4)
Mathematics Instruction by using Computer-based
MA61305 คอมพิวเตอรกราฟกขั้นสูง
3(1-4-4)
Advanced Computer Graphics
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MA61306 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู 3(1-4-4)
Ethics and Spirituality for Teachers
MA61307 ปรัชญาการศึกษา
3(1-4-4)
Educational philosophy
MA61308 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(1-4-4)
Quality Assurance in Education
2) วิทยานิพนธ์
จานวนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
MA61401 วิทยานิพนธ์ 1
6 หน่วยกิต
Thesis 1
MA61402 วิทยานิพนธ์ 2
6 หน่วยกิต
Thesis 2
แผน ข (จานวนไม่น้อยกว่า 38 หน่วยกิต)
1.1) รายวิชาพื้นฐาน
จานวนไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต
1.1.1) รายวิชาพื้นฐาน (ใม่นับรวมหน่วยกิต)
นักศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและการใช้คอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์
คะแนนมาตรฐานที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรของสาขากาหนด โดยพิจารณาจากผลการสอบ ผู้ที่
คะแนนต่ากว่าเกณฑ์จะต้องเรียนรายวิชาต่อไปนี้
GD61001 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(2-2-5)
English for Graduate Students
GD61002 เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2(2-2-5)
Information Technology for Graduate Level
1.1.2) รายวิชาพื้นฐาน
จานวนไม่น้อยกว่า
8 หน่วยกิต
MA61101 จิตวิทยาการศึกษา
3(1-4-4)
Educational Psychology
MA61102 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(1-4-4)
Educational Assessment
MA61103 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
2(0-12-6)
Teaching Practice in Educational Institute
1.2) รายวิชาเอกบังคับ
จานวนไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
MA61201 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(1-4-4)
Curriculum Development and Mathematics Instruction
MA61202 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(1-4-4)
Mathematics Instruction in Basic Education Level
MA61203 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(1-4-4)
Development of Media and Innovation for Mathematics Instruction
MA61204 การวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(1-4-4)
Research in Innovtion for Mathematics Instruction
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MA61205 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
3(1-4-4)
Mathematics Seminar
1.3) วิชาเอกเลือก
จานวนไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
MA61301 แนวโน้มนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(1-4-4)
Trends in Innovation for Mathematics Instruction
MA61302 การออกแบบระบบการจัดการเรียนรูบ้ นเครือข่าย
3(1-4-4)
Instruction on Network System Design
MA61303 การพัฒนาสื่อดิจิทลั เพือ่ การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(1-4-4)
Digital Media Development for Mathematics Instruction
MA61304 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน 3(1-4-4)
Mathematics Instruction by using Computer-based
MA61305 คอมพิวเตอรกราฟกขั้นสูง
3(1-4-4)
Advanced Computer Graphics
MA61306 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู 3(1-4-4)
Ethics and Spirituality for Teachers
MA61307 ปรัชญาการศึกษา
3(1-4-4)
Educational philosophy
MA61308 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(1-4-4)
Quality Assurance in Education
2) การค้นคว้าอิสระ
จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
MA61501 การค้นคว้าอิสระ 1
3 หน่วยกิต
Independent Study 1
MA61502 การค้นคว้าอิสระ 2
3 หน่วยกิต
Independent Study 2
3.1.5 แผนการศึกษา
แผน ก แบบ ก 2
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
MA61101 จิตวิทยาการศึกษา
Educational Psychology
MA61102 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Assessment
MA61201 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Curriculum Development and Mathematics Instruction
MA61202 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Mathematics Instruction in Basic Education Level
รวม

จานวนหน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
12
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รหัสวิชา
MA61203
MA61204
GD61002
MA613xx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Development of Media and Innovation for Mathematics
Instruction
การวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Research in Innovtion for Mathematics Instruction
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Information Technology for Graduate Level
วิชาเลือก
Elective Course
รวม

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GD61001 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MA61205 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
Mathematics Seminar
MA61401 วิทยานิพนธ์ 1
Thesis I
*
สอบประมวลความรู้
รวม
รหัสวิชา
MA61402 วิทยานิพนธ์ 2
Thesis II

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
รวม

จานวนหน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(2-2-5)
ไม่นับหน่วยกิต
3(1-4-4)
9
จานวนหน่วยกิต
2(2-2-5)
ไม่นับหน่วยกิต
-

จานวนหน่วยกิต
3(1-4-4)
6
9
จานวนหน่วยกิต
6
6
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แผน ข
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
MA61101 จิตวิทยาการศึกษา
Educational Psychology
MA61102 การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Assessment
MA61201 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Curriculum Development and Mathematics Instruction
MA61202 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Mathematics Instruction in Basic Education Level
รวม

รหัสวิชา
MA61203
MA61204
GD61002
MA613xx

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
ชื่อวิชา
การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Development of Media and Innovation for Mathematics
Instruction
การวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Research in Innovtion for Mathematics Instruction
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Information Technology for Graduate Level
วิชาเลือก
Elective Course
รวม

ปีที่ 1 ภาคฤดูร้อน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
GD61001 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate Students
รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MA61205 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
Mathematics Seminar

จานวนหน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3(1-4-4)
12

จานวนหน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
2(2-2-5)
ไม่นับหน่วยกิต
3(1-4-4)
9

จานวนหน่วยกิต
2(2-2-5)
ไม่นับหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต
3(1-4-4)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
MA613xx วิชาเลือก
Elective Course
MA613xx วิชาเลือก
Elective Course
MA61501 การค้นคว้าอิสระ 1
Independent Study 1
*
สอบประมวลความรู้

จานวนหน่วยกิต
3(1-4-4)
3(1-4-4)
3

รวม
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
MA61103 การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา
Teaching Practice in Educational Institute
MA61502 การค้นคว้าอิสระ 2
Independent Study 2
รวม

12

จานวนหน่วยกิต
2(0-12-6)
3
5

3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
รายวิชาพื้นฐาน (ใม่นับรวมหน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
GD61001 ภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(2-2-5)
English for Graduate Students
ทั ก ษะพื้ นฐานทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอัง กฤษ การอ่านเพื่อสรุปจับ
ใจความสาคัญจากบทความวิชาการ รายงานวิจัย หนังสือ วารสาร และข้อมูลอื่นที่เผยแพร่ในรูป
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ การเขียนอ้างอิงภาษาอังกฤษจากบทความวิชาการ รายงานวิจัย หนังสือ
วารสารและข้อมูลอื่นที่เผยแพร่ในรูปเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ฝึกปฏิบัติการเขียนบทคัดย่อ รายงานการ
วิจัยภาษาอังกฤษและการเขียนอ้างอิง
GD61002

เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2(2-2-5)
Information Technology for Graduate Level
ศึกษาเกี่ยวกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ
การสื่อสารในการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลทางวิชาการประเภทต่างๆ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูปและ
โปรแกรมประยุกต์ในการวิเคราะห์และนาเสนอข้อมู ล ฝึก วิเ คราะห์ข้อมู ลทางสถิติด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์
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รายวิชาพื้นฐาน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
MA61101 จิตวิทยาการศึกษา
3(1-4-4)
Educational Psychology
วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์และออกแบบบริหารจัดการพฤติกรรมผูเ้ รียน เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและจิตวิทยาให้คาปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้ การส่งเสริม
พัฒ นาการและการเรียนรู้ของผู้เรียนตามช่วงวัยและความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็ก ที่ มี ความ
ต้องการพิเศษ การศึกษารายกรณี การสะท้อนคิด เพื่อให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนา
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการ
พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ เ รีย นได้ อ ย่า งเป็น ระบบ ให้ ค าแนะน าและข้ อ มู ล ย้ อ นกลับ แก่ ผู้ ป กครองและ
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมพัฒนาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน
และใช้ก ารสะท้ อ นคิดเพื่ อ นาไปประยุก ต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ ดี มี ความรอบรู้
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
MA61102

การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(1-4-4)
Educational Assessment
ความหมาย หลักการ และเทคนิคการวัดและการประเมินในการสอน การสร้างและ
การใช้เครื่องมือวัดและประเมินในการสอน โดยเน้นถึงการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและการใช้ การประเมินแบบย่อยและแบบรวม การประเมินตามสภาพจริงและการประเมินการ
ปฏิบัติ การใช้วิธีการทางสถิติเกี่ยวกับการทดสอบในห้องเรียน ประเด็นปัญหาที่มีผลต่อการวัดและ
การประเมินในการสอน การนาผลจากการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้
MA61103

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
2(0-12-6)
Teaching Practice in Educational Institute
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้น
สูง และนาไปสู่ก ารเป็นนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึก ษาที่ทั นสมัย ในการพัฒนาและ
แก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่าง
ชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สง่ เสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และนาผลจากการเรียนรูใ้ น
สถานศึก ษาไปประเมิ นสะท้ อ นกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกั นใน
รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง
วิชาเอกบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
MA61201 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(1-4-4)
Curriculum Development and Mathematics Instruction
วิเคราะห์ความหมายของหลักสูตร ประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึก ษา และมัธยมศึกษาของประเทศไทย อิทธิพลทางปรัชญาการศึก ษา
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จิตวิทยาการศึกษา และสังคมวิทยาการศึกษาที่มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ทฤษฎี
การเรียนรู้ เทคนิค และวิธีสอนคณิตศาสตร์ หลักการสอนและทักษะการสอนคณิตศาสตร์ การพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้
คณิตศาสตร์ สื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การจัดการชั้นเรียน การ
วัดและการประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพื่ อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอน การนา
ผลการวิจัยมาปรับปรุงการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
MA61202

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3(1-4-4)
Mathematics Instruction in Basic Education Level
วิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกแบบและฝึกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู้เรื่องจานวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต ความน่าจะเป็นและสถิติ และแคลคูลัสระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและ
กระบวนการทางคณิ ต ศาสตร์ ประกอบกั บ สื่ อการเรีย นรู้ ที่ ห ลากหลาย ออกแบบการวั ด และ
ประเมิ นผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ การศึก ษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒ นาผู้เ รียนให้
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
MA61203

การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(1-4-4)
Development of Media and Innovation for Mathematics Instruction
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารทาง
การศึกษา ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้นข้อมูล และประยุกต์ใช้สื่อและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีทักษะในการใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ สามารถพัฒนาสื่อ
และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์การประเมินและการปรับปรุงสื่อและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
MA61204

การวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(1-4-4)
Research in Innovation for Mathematics Instruction
วิจัยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ศึก ษา
งานวิจัยนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ใช้ทักษะทางภาษาและเทคโนโลยีในการสืบค้น และ
ศึกษาฐานข้อมูลการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิจารณ์งานวิจัย ใช้กระบวนการ และระเบียบวิธี
วิจัยในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เขียนโครงการวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ออกแบบการวิจัย และนาเสนอโครงร่างงานวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์
MA61205

สัมมนาทางคณิตศาสตร์
3(1-4-4)
Mathematics Seminar
น าเสนอและอภิ ป รายหัว ข้ อที่ น่ าสนใจเกี่ ย วกั บ นวั ตกรรมและการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับปริญญาโท
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วิชาเอกเลือก
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
MA61301 แนวโน้มนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(1-4-4)
Trends in Innovation for Mathematics Instruction
ศึก ษาและอภิปรายประเด็นเกี่ ยวกั บ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นวัตกรรมคลังข้อมูลด้านการจัดการเรียนรู้
การจัดการความรู้ที่ สอดคล้อ งกับ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ศึก ษาจากกรณีศึกษา
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์สภาวการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
MA61302

การออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
3(1-4-4)
Instruction on Network System Design
วิเคราะห์หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอน
การออกแบบบทเรียน รูป แบบการเรียนรู้ที่ เ ป็นออนไลน์ ระบบคลาวด์คอมพิว ติ้ง ประยุก ต์ใ ช้
เทคโนโลยีคอมพิ วเตอร์เ พื่ อ ผสมผสานเข้ากั บ วิธีก ารสอนแบบต่ างๆ ใช้แอปพลิเ คชั่นสร้างและ
ออกแบบบทเรียนในการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ ควบคุมและจัดการเรียนรู้ผ่านระบบเครือข่าย
MA61303

การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3(1-4-4)
Digital Media Development for Mathematics Instruction
วิเคราะห์หลักการ และทฤษฎีในการพัฒนาสื่อดิจิทัล วิเคราะห์ วางแผน ออกแบบ
พัฒนา และประเมินผลสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
MA61304

การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน
3(1-4-4)
Mathematics Instruction by using Computer-based
วิเคราะห์หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบคอร์สแวร์เพื่อการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ หลักการทางด้านจิตวิทยา ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน รูปแบบการเรียนการ
สอนที่เป็นออฟไลน์และออนไลน์ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อผสมผสานเข้ากับวิธีการสอน
แบบต่างๆ ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างและออกแบบบทเรียนคณิตศาสตร์ในลักษณะที่เป็นแบบสือ่ เดี่ยว สื่อ
ประสม สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ควบคุมและจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ด้วยระบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน
MA61305

คอมพิวเตอรกราฟกขั้นสูง
3(1-4-4)
Advanced Computer Graphics
นาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในออกแบบกราฟิก แอนิเมชัน และสื่อ
ดิจิทัลเพื่อการศึกษา รู้และเข้าใจ กระบวนการผลิตสื่อกราฟิก แอนิเมชัน และดิจิทัลมีเดียขั้นสูง ผลิต
และพัฒนางานกราฟิก แอนิเมชัน และดิจิทัลมีเดีย เพื่อนามาประยุกต์ใช้ทางการศึกษา
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MA61306

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
3(1-4-4)
Ethics and Spirituality for Teachers
ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครู เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ดารงตนให้เป็นที่
เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการองค์ความรู้
เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสาหรับครู จิตวิญญาณความเป็น
ครู กฎหมายสาหรับครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู โดยใช้การจัดการเรียนรู้ทเี่ น้นประสบการณ์
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี
มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
MA61307

ปรัชญาการศึกษา
3(1-4-4)
Educational philosophy
วิเคราะห์วิวัฒนาการของการศึกษาไทย ปรัชญา แนวคิด หลักการศึกษาและทฤษฎี
ทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ศึกษาแนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา ที่ยั่งยืน และนามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
MA61308

การประกันคุณภาพการศึกษา
3(1-4-4)
Quality Assurance in Education
วิ เ คราะห์ บ ริ บ ท นโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ เพื่ อ จั ด ท าแผนงานและโครงการพัฒ นา
สถานศึกษาและชุมชน ออกแบบ ดาเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษา ด้วยองค์ความรู้ทางการบริหารการศึ กษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ผเู้ รียน
การจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาแต่ ล ะระดั บ การศึ ก ษาและประเภทของการศึ ก ษา โดยใช้
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ ห ลากหลาย เพื่อพัฒ นาตนเองให้ มี ทั ศนคติที่ ดีถูก ต้องต่อบ้านเมื อง
พื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีงานทา มีอาชีพ เป็นพลเมืองดี รอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม
ทันสมัย และทันต่อความเปลี่ยนแปลง
วิทยานิพนธ์
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
MA61401 วิทยานิพนธ์ 1
6 หน่วยกิต
Thesis I
ศึก ษาค้นคว้าเบื้องต้น วิเ คราะห์ประเด็นปัญหาของงานวิจัย ด้านการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เพื่อกาหนดเป็นทิศทางและแนวโน้มในการพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์และสร้างนวัตกรรม
ทางการศึกษา ดาเนินการเขียนหัวข้อเรื่องที่สนใจศึกษาและการจัดทาเอกสารแนวคิดเบื้องต้นในการ
วิจัย จัดทาโครงร่างวิทยานิพนธ์ นาเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์
ที่ผ่านความเห็นชอบจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาต่อบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
และขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
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MA61402

วิทยานิพนธ์ 2
6 หน่วยกิต
Thesis II
ดาเนินการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผล
การจัดทารายงานวิทยานิพนธ์ วิเคราะห์และรายงานผล รวมทั้งสอบผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์
และจัดทารายงานวิทยานิพนธ์ที่สมบูรณ์ส่งบัณฑิตวิทยาลัยภายใต้การดูแลของคณะอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
น(ท-ป-ค)
MA61501 การค้นคว้าอิสระ 1
3 หน่วยกิต
Independent Study I
เสนอหัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระในหัวข้อที่น่าสนใจระดับปริญญาโทเกี่ยวกับปัญหา
และการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เล่าเรื่องราวที่มาและความสาคัญของปัญหาเชื่อมโยงกับสภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดทารายงานสรุปแนวคิดการวิจัย โครงร่างการค้นคว้าอิสระ
พร้อมนาเสนอต่อคณะกรรมการ
MA61502

การค้นคว้าอิสระ 2
3 หน่วยกิต
Independent Study II
นาเสนอระเบียบวิธีวิจัยที่สอดคล้องกับหัวข้อการค้นคว้าอิสระ วางแผนการสร้างและ
พั ฒ นาเครื่อ งมื อ วิ จัย การเก็ บ และวิ เ คราะห์ข้อ มู ล การวิจั ย จั ด ท าเครื่องมื อวิ จัยและนวัตกรรม
ผลการวิ จั ย บทสรุ ป การอภิ ป รายผลและข้ อ เสนอแนะเพื่ อ การน าไปใช้ ประชุ ม แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ์การค้นคว้าอิสระ พร้อมนาเสนอและรับฟังข้อวิพากษ์จากคณะกรรมการ
ข้อกาหนด
1) การสอบประมวลความรู้
การสอบประมวลความรู้ นักศึกษามีสิทธิ์สอบเมื่อศึกษาหมวดวิชาบังคับมาแล้วในรายวิชา
ต่อไปนี้
MA61201 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
MA61202 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
MA61203 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
MA61204 การวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
การสอบประมวลความรู้ ให้ดาเนินการเมื่อนักศึกษายื่นคาร้องผ่านคณะครุศาสตร์ หรือ
หน่ ว ยงานที่ รับ ผิ ดชอบซึ่ ง เรีย กชื่ อเป็ นอย่ า งอื่น มี ค วามพร้ อ มในการสอบประมวลความรู้ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารหลักสูตร การสอบผ่านประมวลความรู้ให้แบ่งการสอบเป็น 4 วิชา
วิชาใดไม่ผ่านให้สอบใหม่ในวิชานั้น
2) การสอบภาษาต่างประเทศ
นักศึกษาสามารถยื่นคาร้องเพื่อขอสอบภาษาต่างประเทศตั้งแต่แรกเข้า นับจากการสมัคร
เข้ า เรี ย นในสาขาวิ ช านวั ต กรรมและการจั ด การเรี ย นรู้ ค ณิ ต ศาสตร์ หรื อ หากมี ใ บสอบเที ย บ
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ประสบการณ์ทางภาษาจากสถาบันทางภาษาอื่นที่ได้รับการรับรองคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาเห็นว่าสามารถนามาเทียบประสบการณ์สอบภาษาต่างประเทศได้โดยไม่ต้องสอบใหม่ ใน
กรณีที่สอบไม่ผ่านให้นักศึกษาลงเรียนรายวิชา MA61001 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
3) การศึกษาดูงาน
หลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาต้องไปศึกษาดูงานในประเทศเมื่อจบภาคเรียนที่ 1 ชั้นปีที่ 1
และศึกษาดูงานในต่างประเทศเมื่อจบภาคเรียนที่ 2 ชั้นปีที่ 1 หรือเข้าร่วมนาเสนองานทางวิชาการที่
เป็นการประชุมระดับนานาชาติ (Inter Conference) ด้านการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ อย่างน้อย
2 ครั้ง ภายใน 2 ปีการศึกษา (โดยมีการเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าลงทะเบียนปกติ)
4) การทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
4.1) คาอธิบายโดยย่อ
4.1.1) วิทยานิพนธ์
งานวิจัยทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมหาบัณฑิต
จะต้อ งเป็นงานวิจัยที่ มี ก ารประยุก ต์องค์ความรู้ เป็นประเด็นที่ เ ป็นปัญ หาในการจัดการเรีย นรู้
คณิตศาสตร์ หรือ เกี่ยวข้องกับงาน หรือที่ นัก ศึกษาสนใจ ในรายวิชาที่ ก าหนดไว้ในหลักสูตรหรือ
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีขอบเขตในการทาวิทยานิพนธ์ที่
ให้นักศึกษาจาเป็นต้องลงทะเบียนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ที่มีจานวนหน่วยกิต และมีความก้าวหน้า
ของผลงานวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามแผนการศึกษาและข้อกาหนดของรายวิชาวิทยานิพนธ์นั้นในแต่ละ
ภาคเรียนที่ถูกกาหนดไว้ในหลักสูตร นอกจากนั้นหลักสูตรกาหนดให้นักศึกษาต้องทาวิทยานิพนธ์ให้มี
ผลงานเป็นไปตามเงื่อนไขของการขออนุมัติปริญญาที่ถูกกาหนดไว้ในข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ที่นักศึกษาต้องเสนอวิทยานิพนธ์
และผ่านการสอบปากเปล่า โดยมีเงื่อนไขของผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อย
ได้ รั บ การยอมรับ ให้ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารระดับ ชาติ ห รือ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี คุ ณ ภาพตามประกาศ
คณะกรรมการ การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลัน่ กรอง (Peer Rview) ก่อนการ
ตีพิม พ์ และเป็นที่ ยอมรับในสาขาวิชาหรือให้เป็นไปตามเกณฑ์ ของสานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) อย่างน้อยต้องอยู่ในฐานศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation
Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 2
ข้อกาหนดของนักศึกษาในการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรไม่ต่ากว่า B และได้รับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
2. สอบผ่านเกณฑ์การสอบประมวลความรู้
3. สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ (ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้าน
จอมบึง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561)
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4.1.2) การค้นคว้าอิสระ
งานค้นคว้าอิสระทางด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ในระดับ
มหาบัณฑิต จะต้องเป็นการค้นคว้าอิสระที่มีการประยุกต์องค์ความรู้ เป็นประเด็นที่เป็นปัญหาในการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือ เกี่ ยวข้องกั บงาน หรือที่ นักศึก ษาสนใจ ในรายวิชาที่ ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรหรือเกี่ยวข้องกับ สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีขอบเขตในการ
ค้นคว้าอิสระที่ให้นักศึกษาจาเป็นต้องลงทะเบียนในรายวิชาการค้นคว้าอิสระที่มีจานวนหน่วยกิต และ
มีความก้าวหน้าของผลงานเป็นไปตามแผนการศึกษาและข้อกาหนดของรายวิชาการค้นคว้าอิสระนั้น
ในแต่ ล ะภาคเรี ย นที่ ถู ก ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต ร นอกจากนั้ น หลั ก สู ต รก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาต้ อ ง
ท าการค้นคว้าอิ ส ระให้มี ผ ลงานเป็นไปตามเงื่อนไขของการขออนุมั ติป ริญ ญาที่ ถูก ก าหนดไว้ ใ น
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 ที่
นัก ศึก ษาต้อ งเสนอผลการค้นคว้าอิสระและผ่านการสอบปากเปล่า โดยมี เ งื่อนไขของผลงานการ
ค้นคว้าอิสระจะต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุม
วิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Rview) ก่อนการ
ตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
ข้อกาหนดของนักศึกษาในการสอบการค้นคว้าอิสระ เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาทุกรายวิชาที่นับหน่วยกิตตามหลักสูตรไม่ต่ากว่า B และได้รับ
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.00
2. สอบผ่านเกณฑ์การสอบประมวลความรู้
3. สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ (ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้าน
จอมบึง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561)
4.2 ผลการเรียนรู้
นักศึกษาสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิม เพื่อนาไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา หน่วยงานทางด้านการศึกษาหรืองานที่เกี่ยวข้อง
ได้ นัก ศึก ษาสามารถวิเ คราะห์และเรียบเรียงผลการวิจัยได้อย่างถูก ต้องตามหลัก วิช าการ โดย
กระบวนการทั้งหมดอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ นั กศึกษา
สามารถแสดงความคิดเห็นและสื่อสารกับบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
4.3 ช่วงเวลา
แผน ก แบบ ก2 เริ่มในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2
แผน ข
เริม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 2
4.4 จานวนหน่วยกิต
แผน ก แบบ ก2 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
แผน ข
การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
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4.5 การเตรียมการ
มีการกาหนดอาจารย์ควบคุ มการทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ และมี ชั่วโมง
การให้คาปรึกษา จัดทาบันทึกการให้คาปรึกษา ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยทางเว็บไซต์ และ
ปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งมีตัวอย่างงานวิจัยให้ศึกษา
4.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทางานวิจัย ภายใต้การให้คาปรึกษาจากอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระและประเมินผลรายงานที่ได้กาหนดรูปแบบการนาเสนอ
ตามระยะเวลา โดยมีคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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3.2 ชื่อตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
1* นายเกรียงวุธ นีละคุปต์
อาจารย์
ปร.ด.
3 7099 00169 XX X
M.M.
อส.บ.
2* นายเชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง
อาจารย์
ปร.ด.
3 3114 00176 XX X
วท.ม.
ค.บ.
3* นายนพดล ทุมเชื้อ
อาจารย์
ปร.ด.
3 1201 00420 XX X
ศษ.ม.
วศ.บ.
4 นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กศ.ด.
3 5019 00665 XX X
ศษ.ม.
วท.บ.
5 นางเกศินี โสขุมา
อาจารย์
ปร.ด.
3 7002 00026 XX X
กศ.ม.
ค.บ.
6 นางสาวปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร
อาจารย์
ปร.ด.
3 7002 00028 XX X
ค.อ.ม.
ศศ.บ.
7 นางสาววนิดา สาระติ
อาจารย์
กศ.ด.
3 3110 01060 XX X
ค.ม.
วธ.บ.
8 นายเสรี เพิ่มชาติ
อาจารย์
กศ.ด.
3 1005 02477 XX X
ค.อ.ม.
กศ.บ.

สาขาวิชา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
Multimedia (Computer)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กาลัง
คณิตศาสตร์ประยุกต์
สถิติประยุกต์
คณิตศาสตร์
หลักสูตรและการสอน
การสอนคณิตศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ (ไฟฟ้ากาลัง)
การทดสอบและวัดผลการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
คณิตศาสตร์-ฟิสิกส์
วิจัย วัดผลและสถิติทางการศึกษา
การวัดผลการศึกษา
คณิตศาสตร์
นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
บริหารทั่วไป(บริหารทรัพยากรมนุษย์)
หลักสูตรและการสอน
หลักสูตรและการสอน
การจัดการธุรกิจบริการ
เทคโนโลยีการศึกษา
เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
เทคโนโลยีทางการศึกษา

สาเร็จการศึกษาจากสถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Swinburne University of Technology (Australia)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่จบ
2559
2548
2541
2558
2549
2544
2560
2554
2538
2540
2530
2525
2555
2547
2541
2560
2549
2542
2558
2554
2547
2551
2531
2528
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3.2.2 อาจารย์ผู้สอน
ลาดับ
1*
2*
3*
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อ-สกุล
นายเกรียงวุธ นีละคุปต์
นายเชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง
นายนพดล ทุมเชื้อ
นายชัยฤทธิ์ ศิลาเดช
นางเกศินี โสขุมา
นางสาวปุญญาพัฒน์ จันทร์เพชร
นางสาววนิดา สาระติ
นายเสรี เพิ่มชาติ
นายวิวรรธน์ จันทร์เทพย์
นางสุรางค์ มันยานนท์
นางวรลักษณ์ กรรณวัฒน์

* หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ตาแหน่งวิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
อาจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ปร.ด.
ปร.ด.
ปร.ด.
ปร.ด.
ปร.ด.
ปร.ด.
กศ.ด.
กศ.ด.
ปร.ด.
ค.ม.
กศ.ม.

เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
คณิตศาสตร์ประยุกต์
หลักสูตรและการสอน
วัดและประเมินผล
วิจัย วัดผลและสถิติทางการศึกษา
นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี
หลักสูตรและการสอน
เทคโนโลยีการศึกษา
หลักสูตรและการสอน
จิตวิทยาการศึกษา
จิตวิทยาและการแนะแนว

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา
2562 2563 2564 2565
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สาหรับนักศึกษาที่เรียนแผน ข)
งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เน้นงานที่นักศึกษาต้องปฏิบัติจริง และ
เสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาให้พร้อมในวิชาชีพครูที่ดี คือ
1) มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตรและความรู้ใน
ศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้
2.1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการ
สอน และการวิจัยในชั้นเรียน
2.2) สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และทาวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
2.3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการเรียนรู้ที่อบอุ่น
มั่นคง ปลอดภัย
2.4) ตระหนักถึงคุณค่าของการนาแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอน
การวัดและการประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน
และการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อ ย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่นอยู่ใน
คุณธรรม และมีจิตสานึกในการพัฒนาสังคม
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม - มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคม และจรรยาบรรณเกีย่ วกับ
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
วิชาชีพ
2. ด้านการวิจัย และการ - นักศึกษาทุกคนต้องทาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระซึ่งเป็นการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง
เรียนรู้กระบวนการวิจัยที่นาไปใช้ได้จริง โดยเน้นการเรียนรูแ้ ละ
ค้นคว้าด้วยตนเอง
- มีการสอดแทรกความสามมรถในการวิจัย และการค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมด้วยตนเองในทุกรายวิชา
- ให้นักศึกษาเข้าร่วม/นาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
และเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมทางวิชาการ
3. ด้านบุคลิกภาพ
- มีการสอดแทรกเรื่องการเข้าสังคม เทคนิคการเจรจาสื่อสาร การมี
มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชา
4. ด้านภาวะผู้นาและความ - มีกิจกรรมนาเสนอและอภิปรายผลงานวิจัยในชั้นเรียน เพือ่ ส่งเสริม
รับผิดชอบ
ให้นักศึกษามีภาวะผู้นาทางความคิด กล้าคิด กล้าแสดงออก และมี
ความรับผิดชอบต่อผลงานที่นาเสนอ
- มีกติกาที่สร้างวินัยในตนเอง เช่น การเข้าเรียนตรงเวลา การเข้า
เรียนอย่างสม่าเสมอ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การเสริมความกล้า
ในการแสดงความคิดเห็น
5. ด้านทักษะการสื่อสาร - มีการสอดแทรกการฝึกฝนวิธีการนาเสนอข้อมูลและแสดงความ
การถ่ายทอดความรู้
คิดเห็นในชั้นเรียนอย่างต่อเนือ่ ง
- ให้นักศึกษาเข้าร่วม/นาเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) มี ผ ลการเรีย นรู้ ด้า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม เสี ย สละ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และมี
จรรยาบรรณนักวิจัย
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบต่อเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) เคารพกฎ ระเบียบ สิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชา
(2) มี ข้อ ตกลงเกี่ยวกับการประเมินผลด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ในทุกรายวิชา
(3) ออกแบบการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการทางานเป็นที ม
(4) มีการคัดเลือกอาจารย์ผู้สอนที่มีพฤติกรรมที่เหมาะสม มีคุณวุฒิที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด และคัดเลือกอาจารย์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ศิษย์ได้
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
การประเมิ นผลการเรี ยนรู้ ด้ านคุ ณธรรม จริ ยธรรมเป็ นไปตามข้ อบั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มี ความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหาด้านการวิจัยและพั ฒ นา
นวัตกรรม การทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา
(2) มีความใฝ่รู้ และตระหนักถึงการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการแก้ปัญหา
พัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
(3) มี ค วามสนใจพั ฒ นาความรู้ และความช านาญทางการวิ จั ย และพั ฒ นา
นวัตกรรม และการประเมินผลทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(4) มี ป ระสบการณ์ ใ นกระบวนการวิ จั ย และพั ฒ นาแนวคิ ด ทางการพั ฒ นา
นวัตกรรม และการประเมินผลทางการศึกษา
(5) สามารถบูรณาการความรู้ โดยใช้เทคนิคการผสมผสานกับศาสตร์อื่น ๆ ได้
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) เรียนรู้จากสถานการณ์จริง และแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
(2) สอนโดยการฝึกปฏิบัติการ เชื่อมโยงจากทฤษฎีและหลักการสู่การปฏิบัติ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
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มี ก ารประเมิ นผลในรายวิชาต่าง ๆ มี ก ารจัดการสอนรายวิชาการศึกษาเพื่อให้
ผู้ เ รี ย น มี ก ารค้ น พบศั ก ยภาพแห่ ง ตนเองภายในปี แ รกที่ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษา และมี ก ารจั ด สอบ
วิทยานิพนธ์ระดับ โครงร่าง และระดับการตัดสินผลการทาวิจัยขั้นสุดท้ายที่รัดกุม และมีระบบการ
ควบคุมดูแล โดยอาจารย์ ที่ปรึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสม
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสะท้อนสิ่งที่เรียนเพื่อนาไปใช้ในการสร้าง
องค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองและสังคม
(2) สามารถสืบค้นทาความเข้าใจและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
เพื่อนาไปใช้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา สรุปประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ประยุ ก ต์ ค วามรู้ แ ละทั ก ษะการวิ จั ย มาใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) ส่งเสริมให้แต่ละรายวิชามีการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานประกอบการเรียนรู้ จัด
กิจกรรมส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเอง และมีการทาวิทยานิพนธ์เพื่อการวิจัยที่ลึกซึ้งด้วยตนเอง
(2) มีการส่งเสริมให้ออกแบบการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้
กระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสะท้อนสิ่งที่เรียน
(3) พั ฒ นาผลการเรียนรู้ด้านทั ก ษะทางปัญ ญาด้วยการจัดอาจารย์ที่มี คุณวุฒิ
เหมาะสมในรายวิชาต่าง ๆ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
มี ก ารจั ด สอบประมวลความรู้ ทั้ ง ในรูป แบบการสอบข้ อเขี ย น และการสอบ
สัมภาษณ์ การสอบปากเปล่าในวิทยานิพนธ์เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหลักสูตร
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้ความรู้จากกระบวนการวิจัยชี้นาสังคมไปในแนวทางที่ถูกต้อง
(3) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง
(4) สามารถแสดงภาวะผู้นาและมี ค วามคิด ริเ ริ่ม ในการแก้ ไ ขปัญ หาได้อย่าง
เหมาะสม
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
(1) เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านการทางานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งกลุ่มเล็กและ
กลุ่มใหญ่ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
(2) ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดทาโครงการที่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน เช่น
การขอศึกษาดูงาน การจัดอบรมสัมมนา เป็นต้น
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
มีการประเมินผลจากการสังเกตพฤติกรรมในการเรียนและการทางาน การใช้แบบ
ทดสอบ แบบประเมินโดยอาจารย์ และนักศึกษาประเมินตนเองและกลุ่ม
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) ตระหนักในคุณค่าการใช้ภาษาและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการฟัง
พูด อ่าน เขียน
(2) มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้เทคโนโลยีและตระหนักในคุณค่าของการใช้
เทคโนโลยี
(3) เลื อ กและประยุก ต์ใ ช้ เ ทคนิ ค ทางสถิ ติ แ ละคณิ ตศาสตร์ที่ เ กี่ ย วข้องอย่าง
เหมาะสม ในการศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาเสนอข้อมูลได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ส่งเสริมให้ตระหนักในคุณค่าการใช้ภาษาและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งในการฟัง พูด อ่าน เขียน
(2) มีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ ที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์เ ชิง
ตัวเลข การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการจัดสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสารให้มีมาตรฐาน
(3) มีรายวิชาที่มุ่งเน้นศึกษาวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารด้วยภาษาไทยและภาษา
ต่างประเทศ การใช้สถิติเพื่อการวิจัย การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย จนสามารถ
น าความรู้ ไปใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์เ ป็นองค์ ร วมในวิ ท ยานิ พนธ์ ที่ มี คุ ณภาพภายใต้ก าร
ควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มีการประเมินผลด้านความรู้ความสามารถผ่านการสอบในรายวิชาต่าง ๆ และการ
สอบประมวลความรู้ การสอบโครงร่าง และการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
3.1 คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนั ก ในคุ ณค่ าของคุ ณธรรม จริ ยธรรม ความเสี ยสละ ซื่ อสั ตย์ สุ จ ริต และมี
จรรยาบรรณ นักวิจัย
(2) มีวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม สามารถทางานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) เคารพกฎ ระเบียบ สิทธิ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
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3.2 ความรู้
(1) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ทฤษฎี และเนื้อหาด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การทดสอบและการประเมินผลทางการศึกษา
(2) มีความใฝ่รู้ และตระหนักถึงการใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐานในการแก้ปัญหา พัฒนา
นวัตกรรมเพื่อต่อยอดองค์ความรู้
(3) มีความสนใจพัฒนาความรู้ และความชานาญทางการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ
การประเมินผลทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(4) มีประสบการณ์ในกระบวนการวิจัย และพัฒนาแนวคิดทางการพัฒนานวัตกรรม และ
การประเมินผลทางการศึกษา
(5) สามารถบูรณาการความรู้ โดยใช้เทคนิคการผสมผสานกับศาสตร์อื่น ๆ ได้
3.3 ทักษะทางปัญญา
(1) สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสะท้อนสิ่งที่เรียนเพื่อนาไปใช้ในการสร้างองค์
ความรู้ ในการพัฒนาตนเองและสังคม
(2) สามารถสืบค้นทาความเข้าใจและประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อ
นาไปใช้อย่างเหมาะสม
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา สรุปประเด็นปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ประยุกต์ความรู้และทักษะการวิจัยมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใช้ความรู้จากกระบวนการวิจัยชี้นาสังคมไปในแนวทางที่ถูกต้อง
(3) มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง
(4) สามารถแสดงภาวะผู้นาและมีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
3.5 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ตระหนักในคุณค่าการใช้ภาษาและสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการฟัง พูด อ่าน
เขียน
(2) มี ความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้เ ทคโนโลยีและตระหนัก ในคุ ณค่ าของการใช้
เทคโนโลยี
(3) เลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติและคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้า เก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและนาเสนอข้อมูลได้
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ตารางแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก วิชาชีพครูและรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
 ความรับผิดชอบหลัก
รารยวิชา
วิชาพื้นฐาน
MA61101 จิตวิทยาการศึกษา
MA61102 การวัดและประเมินผลการศึกษา
MA61103 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
วิชาเอกบังคับ
MA61201 การพัฒนาหลักสูตรและวิทยาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
MA61202 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
MA61203 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
MA61204 การวิจัยทางนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
MA61205 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
วิชาเอกเลือก
MA61301 แนวโน้มนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
MA61302 การออกแบบระบบการจัดการเรียนรู้บนเครือข่าย
MA61303 การพัฒนาสื่อดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
MA61304 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นฐาน
MA61305 คอมพิวเตอรกราฟกขั้นสูง
MA61306 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณและจิตวิญญาณความเป็นครู
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ทักษะการวิเคราะห์
ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รารยวิชา

คุณธรรม จริยธรรม
1

MA61307 ปรัชญาการศึกษา
MA61308 การประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยานิพนธ์
MA61401 วิทยานิพนธ์ 1
MA61402 วิทยานิพนธ์ 2
การค้นคว้าอิสระ
MA61501 การค้นคว้าอิสระ 1
MA61502 การค้นคว้าอิสระ 2
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ทักษะความสัมพันธ์ เชิงตัวเลข การ
ระหว่างบุคคลและความ สื่อสาร และการใช้
รับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 ตั้งคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาอย่างน้อย ร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดในแต่ละปีการศึกษา
2.1.2 มี ก ารประเมิ นโดยการส่งแบบสอบถามหรือสอบถามจากนั กศึกษาก่ อนส าเร็จ
การศึกษา ถึงระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ของหลักสูตร ความพร้อมของสิ่งแวดล้อม และสิ่งอานวย
ความสะดวกต่อการเรียนและการวิจัย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 การตรวจสอบจากหน่วยงาน องค์กร แหล่งงาน โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการ
ส่งแบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึงพอใจในมหาบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางาน
ใน
หน่วยงาน องค์กร นั้น ๆ
2.2.2 การประเมินจากตาแหน่ง และหรือความก้าวหน้าในสายงานของมหาบัณฑิต
2.2.3 การประเมินจากสถานศึก ษาอื่น ๆ โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้าน
ความรู้ ความพร้ อ ม และคุ ณ สมบั ติ ด้ านอื่ น ๆ ของมหาบั ณ ฑิ ตที่ เ ข้ า ศึ ก ษาเพื่อ ปริญ ญาที่ สูง ขึ้น
ในสถานศึกษานั้น
2.2.5 ประเมิ นจากบัณฑิ ตเก่าที่ ไปประกอบอาชีพในแง่ของความพร้อมและความรู้
จากสาขาวิชาที่เรียนที่กาหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตร
ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกที่ ม าประเมิ น หลัก สูต รหรื อ อาจารย์ พิ เ ศษต่ อ ความพร้อม
ของนัก ศึก ษาในการเรียนและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้องกั บ กระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา
องค์ความรู้ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อ บัง คับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏหมู่ บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 และหรือเป็นไปตาม ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้
แผน ก แบบ ก2
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่า
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
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2. สอบผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification Examination) และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่ า ขั้ น สุ ด ท้ า ย โดยคณะกรรมการที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น แต่ ง ตั้ ง ซึ่ ง จะต้ อ งประกอบด้ ว ย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจรับฟังได้
4. ผลงานวิทยานิพนธ์ ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกร่วมกลั่นกรอง (Peer Rview) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาหรือ
โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) อย่างน้อยต้องอยู่ ในฐาน
ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre: TCI) กลุ่มที่ 2
แผน ข
1. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กาหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย ไม่ต่า
กว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า
2. สอบผ่านเกณฑ์ ภาษาอัง กฤษระดับ บัณฑิ ตศึก ษา ตามข้อบัง คับ มหาวิท ยาลัยราชภั ฏ
หมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
3. สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualification Examination) และสอบผ่านการสอบ
ปากเปล่าขั้นสุดท้ าย โดยคณะกรรมการที่ ส ถาบันอุดมศึก ษานั้นแต่ง ตั้ง ซึ่ง จะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบัน และต้องเป็นยระบบเปิดให้ผู้สนใจรับฟังได้
4. ผลงานการค้นคว้าอิ ส ระต้องได้รับ การยอมรับ ให้ตีพิม พ์ในวารสาร หรือสิ่ง พิม พ์ท าง
วิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม วิชาการ (Proceedings) ที่มีกรรมการภายนอกร่วม
กลั่นกรอง (Peer Rview) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชา
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ก าหนดให้คณาจารย์ใหม่ เ ข้าโครงการปฐมนิเ ทศและอบรมเชิง ปฏิบัติก าร เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในนโยบายของมหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทางาน
1.2 ก าหนดให้ อ าจารย์ มี ก ารเพิ่ ม พู น ความรู้ ตลอดจนสร้ า งความทั น สมั ย ทางวิ ช าการ
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และปรับองค์ความรู้ให้เท่าทันความก้าวหน้าทางสังคมวิชาการ โดยการ
เข้าร่วมงานประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ ค ณาจารย์ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม หรื อ การสั ม ม นา
ทางวิชาการตลอดจนการวิจัย โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างและพัฒนา
องค์ความรู้และเพิ่มพูนทักษะในการนาความรู้สู่การเรียนการสอน
2.1.2 การเสริ ม ประสิท ธิ ภ าพการจัด การเรี ยนการสอนด้ ว ยสื่ อการเรียนการสอน
ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลและวัดผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้เท่าทันสังคมวิชาการ
โดยการเข้าร่วมประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการทั้ งในและต่างประเทศ ตลอดจนผลงานศึ กษาค้นคว้ า
ทางวิชาการจากภายนอกเข้าสู่สาขาวิชา โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
2.2.2 ส่ ง เสริม ให้มี ก ารผลิต ผลงานทางวิ ช าการในรูป แบบของบทความ งานวิ จัย
ในศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับสายงานการพัฒนา
2.2.3 กระตุ้นให้คณาจารย์นาองค์ความรู้ในศาสตร์ของตนเองออกไปสู่งานบริการ
วิชาการแก่ท้องถิ่นหรือชุมชน ผ่านกิจกรรมบริการวิชาการ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกากับมาตรฐาน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่กากับ ติดตาม และตรวจสอบการดาเนินงาน
หลักสูตรให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักสูตร และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่มหาวิทยาลัยกาหนดทุกปีการศึกษา จัดทารายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมถึงผลการ
บริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การรายงานผลต่อคณะและมหาวิทยาลัย
2. บัณฑิต
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการสารวจข้อมูล มหาบัณฑิต สารวจภาวะการ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี สารวจความก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือความพึงพอใจของผู้ใช้
มหาบัณฑิตต่อคุณภาพมหาบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สรุปผลการ
สารวจและข้อเสนอแนะในแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
3. นักศึกษา
คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รก าหนดคุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาและด าเนิ น งาน
ตามขั้นตอนการรับเข้านักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนักศึกษา
ใหม่ เพื่อให้คาปรึกษาทางวิชาการและการแนะนาอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ และให้อาจารย์ที่ปรึกษา
รายงานผลการให้คาปรึกษาต่อคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกปีการศึกษา
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษา อัตราการสาเร็จ
การศึกษา การร้องเรียนและการประเมินความพึงพอใจในการจัดการข้อร้องเรียน (ถ้ามี) สรุปผล
ในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลการประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัด การเรียนการสอนทุ ก ปี
การศึกษา
4. คณาจารย์
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์และดาเนินการรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ การอบรม การสัมนาทางวิชาชีพ
มีการกาหนดภาระงานของอาจารย์ และให้อาจารย์รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ประกอบการพิจารณา
ประเมินผลการปฏิบัติงานปนะจาปี
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก ร้อยละของอาจารย์ที่มีตาแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ อัตราการประจาการ
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ของอาจารย์ และประเมินความพึงพอใจของการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ สรุปผลและข้อเสนอแนะ
ในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรรวบรวมข้อมูลป้อนกลับจากสถานประกอบการ ผู้ใช้
บัณฑิต อาจารย์ บุคลากรสายบริการหรือสายสนับสนุน นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า นโยบายของคณะ
และมหาวิท ยาลัย เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูตรที่ เ กี่ยวข้อง เพื่อใช้เ ป็นข้อมู ล ประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร
คณะกรรมการรับ ผิดชอบหลัก สูตรก าหนดภาระงานสอนตามความรู้ค วามสามารถ
ของอาจารย์ผู้สอน พิจารณาการจัดทารายละเอียดของรายวิช าหรือรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ข้อสอบ การวัดและประเมินผล และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการจัดกิจกรรม
ต่าง ๆ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาผลการจัดการเรียนการสอนจากรายงานผล
การดาเนินการของรายวิชา เมื่อสิ้นปีการศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร สรุป
ในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ผู้ส อนจัดทารายละเอียดของรายวิชาให้สอดคล้องกั บผลการเรียนรู้ที่กาหนด
ในรายละเอียดของหลักสูตรก่อนเปิดสอน เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาจัดทารายงานผลการดาเนินการ
ของรายวิ ช าหรื อ รายงานผลการด าเนิ น การของประสบการณ์ ภ าคสนาม และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดทุกปีการศึกษา
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกาหนดประเด็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จาเป็นสาหรับ
หลักสูตร เช่น ห้องเรียนและอุปกรณ์สื่อการสอน ห้องวิจัยและอุปกรณ์ ต่าง ๆ เครื่องคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายและซอฟแวร์ ห้อ งสมุ ดหรือแหล่งความรู้และสิ่งอานวยความสะดวกในการสืบค้น
ความรู้ผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ หนังสือ ตารา และวารสาร กาหนดผู้รั บผิดชอบและผู้ประเมินผล
การให้บริการจากนักศึกษา สรุปผลและข้อเสนอแนะในแต่ละปีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง
การให้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุม เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานของ
หลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศีกษาแห่งชาติ และ/หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
เปิดการสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ. 5 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา
5) มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7) มีการพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือประเมินผลการเรียนรู้จากผล การประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ของปีที่ผ่านมา
8) อาจารย์ใหม่ทกุ คน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน
9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาในด้านวิชาการ และ/
หรือ วิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบั
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยร้อยละ 50
ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/มหาบัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
X X X X X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X
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X
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X

X

X
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X
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X
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
1.1.1 สาขาวิชา หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อแลกเปลี่ยน ความ
คิดเห็นและขอข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีความสามารถในการใช้กลยุทธ์ในการสอน เพื่อนาไป
วางแผนกลยุทธ์การสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 สาขาวิชาสอบถามนักศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการเรียนรู้จากวิธีการที่ใช้ ใน
การเรียนการสอน โดยใช้แบบสอบถามหรือการสนทนากลุ่มกับนักศึกษาระหว่างการศึกษา
1.1.3 ผู้ส อนประเมิ นการเรียนรู้ของนัก ศึก ษาจากพฤติก รรมการแสดงออก การท า
กิจกรรม และผลการสอบ
11.4 สาขาวิชาปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ในกรณีที่ต้อง
พัฒนาปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มหาวิท ยาลัยจัดท าแบบประเมิ นการสอนเพื่อ ให้นัก ศึก ษาประเมิ นอาจารย์
ทุกปลายภาคการศึกษา
1.1.2 คณะกรรมการประเมินของสาขาวิชาประเมิ นการสอนของอาจารย์ จากการ
สังเกตในชั้นเรียนด้วยวิธีการสอน กิจกรรม งานที่มอบหมายแก่นักศึกษา
1.1.3 ผู้สอนประเมินการสอน โดยการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของกลยุทธ์ ผล
การเรียนของนักศึกษา และเขียนไว้ในรายงานรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 สาขาวิชาประเมินหลักสูตรจากนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่จบตามหลักสูตร โดยใช้
แบบสอบถามสอบถามจากนัก ศึกษาชั้นปีสุดท้ าย หรือนัก ศึก ษาที่ ก าลังจะส าเร็จ การศึกษา และ
จากการเปิดเว็บไซต์ออนไลน์เพื่อรับข้อมูลย้อนกลับจากนักศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2.2 สาขาวิชาประเมิน หลักสูตรตามผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมิน
ภายนอก ซึ่ ง สามารถดู ไ ด้ จ ากผลการประเมิ น ตนเองของผู้ ส อน และรายงานการด าเนิ น การ
ของหลักสูตร
2.3 สาขาวิ ช าประเมิ น หลั ก สู ต รจากนายจ้ า งหรื อ ผู้ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง โดยการประเมิ น
ความพึงพอใจต่อคุณภาพของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชาที่ แต่ง ตั้งโดยคณบดีประเมินคุ ณ ภาพ
การศึกษาประจาปี ตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินต้องมีอย่างน้อย 3 คน
ประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน จากคณะกรรมการประเมินทั้งหมด

46

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 การปรับปรุงรายวิชา
อาจารย์ประจาวิชาทบทวนผลการประเมินประสิทธิผลของการสอนในวิชาที่รับผิดชอบ
ระหว่างภาคการศึกษา และทาการปรับปรุงทันทีเมื่อได้รับข้อมูลหรือเมื่อเสร็จสิ้นภาคการศึกษา และ
จัดทารายงานผลการดาเนินรายวิชาเสนอต่อประธานสาขาวิชาผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4.2 การปรับปรุงหลักสูตร
4.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในหมวดที่ 7
ข้อ 7 จากการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา
4.2.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปี โดยการ
รวบรวมข้อมูลการประเมินประสิทธิผลของการสอน รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงาน
ผลการประเมินการสอนและสิง่ อานวยความสะดวก รายงานผลการ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนักศึกษา
รายงานผลการประเมินหลักสูตร รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน และความคิดเห็น
ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ สาหรับจัดทารายงานผลการดาเนินงานหลักสูตรประจาปีเสนอประธานสาขาวิชาและ
ประธานหลักสูตร
4.2.3 อาจารย์ประจาหลักสูตรทบทวนและสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร สาหรับ
ใช้ ใ นการวางแผนปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น งานเพื่ อ ใช้ ใ นปี ก ารศึ ก ษาต่ อ ไป และจั ด ท ารายงานผล
การดาเนินงานหลักสูตรเสนอต่อคณบดี
4.2.4 อาจารย์ ป ระจ าหลัก สู ตรดาเนิ น การปรับ ปรุง หลั ก สูต รให้เ ป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาทุกๆ 5 ปี และจะมีการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไปปี พ.ศ. 2566
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ภาคผนวก ก
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิต พ.ศ.2560
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่องเกณฑ์มาตรฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2561

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

ภาคผนวก ข
1. รายงานผลการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการและแรงจงูใจในการเข้าศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท สาขานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันตก
2. คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร
3. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร
4. คณะกรรมการประจาคณะครุศาสตร์
5. สรุปมติและสาระสาคัญของรายงานการประชุมคณะกรรมการประจาบัณฑิตวิทยาลัย
6. รายงานการประชุมสภาวิชาการ
7. ประวัติผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลการพิจารณาจากกรรมการประจาคณะครุศาสตร์ที่มีตอ่ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562)
กรรมการทุกท่านเห็นชอบกับหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562) และมีข้อสังเกตและข้อแนะนาดังนี้
1. ควรเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2. เกณฑ์ภาษาอังกฤษให้เป็นปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3. ดูจานวนหน่วยกิต ถ้าต้องการขอใบประกอบวิชาชีพ ควรไม่น้อยกว่า 45 หน่วยกิต
4. ปรับ Format และคาให้ถูกต้อง
5. เป็นหลักสูตรที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา ในการพัฒนาความเป็น
เลิศให้กับผู้เรียนทุกระดับ
6. รูปแบบหลักสูตร ไม่ควรเขียนว่า เรียนไม่เกิน 4 ปี เพราะเกณฑ์ สกอ ให้ 5 ปี
7. ควรเพิ่มอาจารย์ผู้สอนด้านจิตวิทยา
8. ภาคฤดูร้อนหากต้องการเปิดควรระบุไว้ในแผนการศึกษา และควรสอนเฉพาะวิชาที่ไม่
นับหนวยกิตเท่านั้น
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ประวัติและผลงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับที่ 1 นายเกรียงวุธ นีละคุปต์
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
สาเร็จการศึกษาจาก
ปร.ด. เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
M.M. Multimedia (Computer)
Swinburne University of Technology (Australia)
อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กาลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลงานด้านการวิจัย และแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
1. เกรียงวุธ นีละคุปต์. (2559). แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นนิ่ งใน
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ หมู่ บ้ า นจอมบึ ง . รายงานวิ จัย เผยแพร่ใ นรูป บทความวิ จั ย วารสารวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ตุลาคม
2559 – มีนาคม 2560) หน้า 109-127 สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จังหวัดราชบุรี,
2. เกรียงวุธ นีละคุปต์, ประภาช วิวรรธมงคล. (2561). เรื่องการศึกษาแนวทางการพัฒนา
โรงเรียนสุขภาวะ. รายงานวิจัย เผยแพร่ในรูปบทความวิจัย วารสารศาสตร์การศึกษาและพัฒ นา
มนุษย์ (ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2561) หน้า 1-12 คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน.
3. วัฒ นศิริ ชมหมู่ , เชาวฤทธิ์ พันธ์ท อง , เกรีย งวุธ นีล ะคุปต์. (2562) เรื่องการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้น Active Learning ร่วมกับ Google
Classroom ส าหรับนักเรีย นชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรีย นบางแพปฐมพิทยา จังหวัดราชบุรี .
รายงานวิจัย เผยแพร่ในรูปบทความวิจัยและนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 8. ปี 1 มีนาคม 2563 “วิจัยแบบบูรณาการ สร้าสรรค์นวัตกรรม ลดความเหลือ่ มล้า
ของสังคม” สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี, “วิจัยบูรณา
การศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” หน้า 659-669.
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ลาดับที่ 2 นายเชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์
วท.ม. สถิตปิ ระยุกต์
ค.บ. คณิตศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผลงานด้านการวิจัย และแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
1 . Chaowarit, P. ( 2016) . “ Non-Normality and the Fuzzy Theory for Variable
Parameters Control Charts” เผยแพร่ใน Thai Journal of Thailand. September 2016. P
203-213.
2. Chaowarit, P. (2016). Some coincidence point theorems for multi-valued Fweak contraction on complete metric space endowed. เ ผ ย แ พ ร่ ใ น Thai Journal of
Thailand. September 2016. P 51-66.
3. นพดล ทุมเชื้อ, เชาว์ฤทธิ์ พันธ์ทอง, เรืองอุไร ตัณฑ์เจริญรัตน์. (2561). เรื่องการศึกษา
ความต้องการและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมและการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันตก. รายงานวิจัย เผยแพร่ในรูปบทความวิจัยและนาเสนอใน
การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6. 1 มีนาคม 2561 “การเกษตรก้าว
ไกล สังคมไทยยั่งยืน” สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี,
หน้า 687-700.
4. เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง, นพดล ทุ ม เชื้อ. (2561). เรื่องผลการประเมิ นรูป แบบความ
รับผิดชอบของครูคณิตศาสตร์กรณีห้องเรียนกลับด้าน รายงานวิจัย เผยแพร่ในรูปบทความวิจัยและ
นาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1. 3 กรกฏาคม 2561 “50 ปี ศึกษาศาสตร์ สู่ศาสตร์
การสอนแนวใหม่” คณะศึกษาศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 493-502.
5. เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง, นพดล ทุมเชื้อ. (2562). เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
แบบประสมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี . รายงานวิจัย เผยแพร่ในรูป บทความวิจัยและนาเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7. 1 มีนาคม 2562 “วิจัยบูรณาการศาสตร์
พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน ” สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จังหวัดราชบุรี, “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” หน้า 652-664.
6.นพดล ทุ ม เชื้อ , เชาวฤทธิ์ พั นธ์ ท อง. (2562). เรื่ อ งผลการประเมินรู ป แบบความ
รับผิดชอบของครูคณิตศาสตร์กรณีห้องเรียนกลับด้า น รายงานวิจัย เผยแพร่ในรูปบทความวิจัยและ
นาเสนอในการประชุม วิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 2. 15 มิ ถุนายน 2562 “นวัตกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” คณะศึกษาศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, หน้า
640-655.
7. Chaowarit, P. Noppadol, T. ( 2018) . Developing the Mixed Method
Mathematics Instruction Model for Improving Cognitive Learning in Mathematics.
The 1st the International Conference on Social science, Humanities and Education
(Icshe). P.48. December 21–23, 2018 in Berlin, Germany.
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ลาดับที่ 3 นายนพดล ทุมเชื้อ
คุณวุฒิ
สาขาวิชา
ปร.ด. หลักสูตรและการสอน
ศษ.ม. การสอนคณิตศาสตร์
วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์

สาเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ผลงานด้านการวิจัย และแหล่งเผยแพร่งานวิจัย
1. บุรินทร์ นรินทร์, นพดล ทุมเชื้อ. (2561). เรื่องการพัฒนาสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับประถมศึกษาบนแท็บเล็ตโดยเน้นกระบวนการการจัดการเรีย นรู้โ ดยใช้ ส มองเป็นฐาน.
รายงานวิจัย เผยแพร่ในรูปบทความวิจัยและนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6. 1 มีนาคม 2561 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” สถาบันวิจัยและพัฒนา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี, หน้า 687-700.
2. นพดล ทุมเชื้อ, เชาว์ฤทธิ์ พันธ์ทอง, เรืองอุไร ตัณฑ์เจริญรัตน์. (2561). เรื่องการศึกษา
ความต้องการและแรงจูงใจในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขานวัตกรรมและการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในพื้นที่ภาคตะวันตก. รายงานวิจัย เผยแพร่ในรูปบทความวิจัยและนาเสนอในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6. 1 มีนาคม 2561 “การเกษตรก้าวไกล
สังคมไทยยั่งยืน” สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี, หน้า
687-700.
3. นพดล ทุมเชื้อ, ฉันทลักษณ์ มันตะสูตรม, ศิริละมัย ชัยสวัสดิ์ . (2561). เรื่องการพัฒนา
สื่อการเรีย นรู้ คณิตศาสตร์ บนฐานข้ อมูล ออนไลน์เรื่อง “รูปสี่เหลี่ย ม” ระดับชั้ นประถมศึกษา.
รายงานวิจัย เผยแพร่ในรูปบทความวิจัยและนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6. 1 มีนาคม 2561 “การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” สถาบันวิจัยและพัฒนา:
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี, หน้า 953-967.
4. นพดล ทุม เชื้ อ, เยาวเรศ ขนเข็ม . (2561). เรื่องความรับผิดชอบต่อสาธารณะของ
สถานศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับต่อการจัดการศึกษาคณิตศาสตร์ เผยแพร่ในรูปบทความวิจัย
และนาเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6. 1 มีนาคม 2561
“การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน ” สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จังหวัดราชบุรี, หน้า 1023-1032.
5. นพดล ทุ ม เชื้ อ , อนุ ช า สมานมิ ต ร. (2561). เรื่ อ งการพั ฒนากิ จ กรรมการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์ตามแนวทางการจัดการการศึกษาแบบ Active Learning โดยการมีส่วนร่วมของครู
ในจังหวัดราชบุรี รายงานวิจัย เผยแพร่ในรูป บทความวิจัย และนาเสนอในการประชุม วิชาการ
ระดับ ชาติ ครั้ง ที่ 1. 3 กรกฏาคม 2561 “50 ปี ศึก ษาศาสตร์ สู่ศาสตร์ก ารสอนแนวใหม่ ” คณะ
ศึกษาศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, หน้า 540-551.
6. เชาวฤทธิ์ พันธ์ทอง. นพดล ทุมเชื้อ. (2562). เรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการเรีย นรู้
แบบประสมวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิตสองมิติ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี . รายงานวิจัย เผยแพร่ในรูป บทความวิจัยและนาเสนอในการประชุม
วิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7. 1 มีนาคม 2562 “วิจัยบูรณาการศาสตร์
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พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” สถาบันวิจัยและพัฒนา: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
จังหวัดราชบุรี, “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” หน้า 652-664.
7. Chaowarit, P. Noppadol, T. ( 2018) . Developing the Mixed Method
Mathematics Instruction Model for Improving Cognitive Learning in Mathematics.
The 1st the International Conference on Social science, Humanities and Education
(Icshe). P.48. December 21–23, 2018 in Berlin, Germany.
8. นพดล ทุม เชื้ อ , เชาวฤทธิ์ พันธ์ท อง. (2562). เรื่องผลการประเมิ นรู ปแบบความ
รับผิดชอบของครูคณิตศาสตร์กรณีห้องเรียนกลับด้า น รายงานวิจัย เผยแพร่ในรูปบทความวิจัยและ
นาเสนอในการประชุม วิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 2. 15 มิ ถุนายน 2562 “นวัตกรรมเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” คณะศึกษาศาสตร์: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่, หน้า
640-655.

