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สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ าเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
4.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ในแง่ของความเข้าใจในสังคมไทยเรือ่ งการยอมรับความสาคัญของคณิตศาสตรศึกษาได้เพิม่ ขึน้
มากกว่าเดิมดังจะเห็นได้จากในปจั จุบนั สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาถือเป็ นสาขาวิชาขาดแคลน
โดย
รัฐบาล ได้มโี ครงการพิเศษทีจ่ ะเพิม่ ครูและบุคลากรทางด้านคณิตศาสตรศึกษาในทุกระดับ ในระดับ
ปริญญาตรีรฐั บาลมีโครงการเร่งรัดการผลิตและพัฒนาบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์
(รพค.) ตัง้ แต่ปีการศึกษา 2538 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิตครูคณิตศาสตร์ในระดับปริญญาตรีให้ทนั กับ
ความต้องการของประเทศซึง่ ขาดแคลนครูคณิตศาสตร์ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมทัง้ หมด
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สถาบัน นอกจากนี้ตงั ้ แต่ปี พ .ศ.2539 ได้มโี ครงการส่งเสริมการผลิตครูทม่ี คี วามสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) เพื่อส่งเสริมให้ผทู้ ม่ี คี วามสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ทีจ่ บหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตไปศึกษาต่อทีค่ ณะศึกษาศาสตร์หรือครุ
ศาสตร์อกี 1 ปี ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป. บัณฑิต ) ก่อนออกไปประกอบอาชีพครูโดยให้
สิทธิพเิ ศษได้รบั การบรรจุแต่งตัง้ โดยผ่านการคัดเลือกแบบพิเศษไม่ตอ้ งสอบแข่งขันกับบุคคลทัวไป
่ มี
สถาบันทีเ่ ข้าร่วมโครงการ สควค . จานวน 8 สถาบัน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็น
สถาบันผลิตครูคณิตศาสตร์ทเ่ี ข้าร่วมโครงการทัง้ สองนี้มาตัง้ แต่เริม่ โครงการจนถึงปจั จุบนั
ต่อมาในปี
2547 ได้มกี ารจัดทาหลักสูตรครูพนั ธุใ์ หม่ ( 5 ปี) ซึง่ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จดั ทา
หลักสูตรทีม่ โี ครงสร้างแตกต่างไปจากเดิม และใช้มาถึงปจั จุบนั เป็ นเวลา 7 ปี และได้รบั การยอมรับว่า
เป็นหลักสูตรทีต่ อบสนองการปฏิรปู การศึกษาทีต่ อ้ งการครูพนั ธุใ์ หม่ได้อย่างแท้จริง
การขาดแคลนบุคลากรทางด้านคณิตศาสตรศึกษาในระดับสูงก็เป็ นปญั หามากเช่นเดียวกัน ดัง
จะเห็นได้จากการทีร่ ฐั บาลได้ให้ทุนสนับสนุนอาจารย์มหาวิทยาลัยและบุคคลทัวไปเพื
่
่อศึกษาต่อใน
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศตัง้ แต่ปี 2539 เป็นต้นมาแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้ให้
ความสาคัญกับสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาเป็นพิเศษ ซึง่ ถือเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อนั เป็น
ทรัพยากรทีส่ าคัญให้มคี ุณภาพต่อไป
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4.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
โลกปจั จุบนั ทุกสังคมต้องการคนทีท่ งั ้ ดี เก่ง และอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข ทาให้ตอ้ งพัฒนา
คนในชุมชนนัน้ ๆ ให้มคี ุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ และมีมนุษยสัมพันธ์
ทางานร่วมกับผูอ้ ่นื ได้ การสร้างคุณสมบัตดิ งั กล่าวต้องเริม่ ต้นตัง้ แต่เด็ก และผูท้ ม่ี บี ทบาทอย่างมาก ก็คอื
ครูในโรงเรียน การพัฒนาครูในโรงเรียน จึงมีความสาคัญ และจาเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้
รูจ้ กั คิดเป็น มีเหตุผล มีความรอบคอบและอดทนนัน้ ครูคณิตศาสตร์จะช่วยวางรากฐานได้เป็นอย่างดี
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษามีเป้าหมายในการศึกษาที่
ไม่ได้เน้นเฉพาะการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ ์ทางการ เรียน แต่เน้นการศึกษาเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรูข้ อง
นักเรียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อนาความเข้าใจดังกล่าวนี้ไปพัฒนาการ สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาเน้น
การศึกษากระบวนการคิดหรือกระบวนการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ของผูเ้ รียน ปรัชญาคณิตศาสตรศึกษาจึง
เน้นทีก่ ารศึกษาโครงสร้างกระบวนการคิดในระดับสูง (Higher Order Thinking) มากกว่าโครงสร้าง
คณิตศาสตร์ระดับสูงอย่างทีเ่ น้นอยูใ่ นหลักสูตรการสอนคณิตศาสตร์ในประเทศไทยในปจั จุบนั
เพื่อให้
ผูเ้ รียนสามารถใช้ทกั ษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ในการแก้ปญั หาต่างๆ เช่น ปญั หาทางสังคมด้าน
ต่างๆ สิง่ แวดล้อม ความปลอดภัย เป็ นต้น ซึง่ ได้อทิ ธิพลทางวัฒนธรรม การศึกษาเรียนรู้ ปจั จัยด้าน
ข่าวสารข้อมูลสารสนเทศ และจาเป็นอย่างยิง่ ทีค่ นในสังคมต้องมีคุณธรรม จริยธรรมอันเป็นคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงค์ของเยาวชนผูท้ ส่ี าคัญทีจ่ ะนาพาและพัฒนาสังคมต่อไป
4.3 การพัฒนาหลักสูตร
ส่วนสาคัญของคณิตศาสตรศึกษาซึง่ เน้นการพัฒนากระบวนการคิดขัน้ สูง ทางคณิตศาสตร์ของ
ผูเ้ รียนโดยอาศัยการสืบเสาะหาความรู้ (Disciplined Inquiry) ในสาขาวิชาต่างๆ เช่น Cognitive
Science, Cognitive Psychology, Sociology และ Ethnology ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีส่ าคัญอย่างยิง่ ในการทา
วิจยั และสืบเสาะหาความรูท้ างด้านคณิตศาสตรศึกษา เพื่อให้บณ
ั ฑิตทีเ่ ป็นผลผลิตจากหลักสูตรดังกล่าว
สามารถเข้าใจกระบวนการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ของผูเ้ รียนในทุกระดับ และมีความสามารถทีจ่ ะพัฒนาและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน คณิตศาสตร์ได้โดยอาศัยการวิจยั การแก้ปญั หาส่วนใหญ่ทพ่ี บในปจั จุบนั
เป็นการใช้วธิ กี ารทาซ้า กล่าวคือ ในระดับโรงเรียนก็อาศัยการสอนซ่อมเสริมหรือสอบซ่อม ส่วนในระดับ
บัณฑิตศึกษางานวิจยั ก็เป็นเรือ่ งซ้าๆ เดิมตลอด 30 ปีทผ่ี ่านมา กล่าวคือ พยายามหาตัวแปรทีจ่ ะทาให้
ผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน คณิตศาสตร์ของนักเรียนเพิม่ ขึน้ หรือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์จากการทดลองใช้
วิธกี ารสอนทีแ่ ตกต่างกัน เป็นต้น โดยอาศัยวิธกี ารวิจยั เชิงปริมาณเป็นหลัก ผลการวิจยั เกือบทัง้ หมดไม่ได้
มีผลต่อการเปลีย่ นแปลง ชัน้ เรียนจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นชัน้ เรียนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานหรือใน
ระดับอุดมศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรในลักษณะดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์และ
การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในทุกระดับ กล่าวคือในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน นักเรียนส่วนใหญ่
ขาดความสามารถทางด้านกระบวนการคิดในเกือบทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์
การคิดเชิงวิพากย์ การคิดแก้ปญั หา และทีม่ นี ้อยมากคือการคิดเชิงสร้างสรรค์ ความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์ของนักเรียนไทยเมือ่ เปรียบเทียบในระดับนานาชาติกอ็ ยูใ่ นระดับต่า ทัง้ ในผลการศึกษาของ
IEA
การศึกษาของ TIMSS การศึกษา PISA ของ OECD ส่วนคณิตศาสตรศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ทัง้ ใน
ระดับปริญญามหาบัณฑิตและระดับปริญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตก็ ไม่สามารถผลิตกาลังคนในระดับสูงทีส่ ามารถ
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สร้างงานวิจยั ในระดับลึกหรืองานวิจยั ทีส่ ร้าง Model ต้นแบบทางด้านการเรียนการสอนทัง้ ในระดับ
คณิตศาสตร์ในโรงเรียนและคณิตศาสตรศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ ดังจะเห็นได้จากในปจั จุบนั เมืองไทยไม่
มีสมาคมวิชาชีพ ไม่มวี ารสารวิชาการทางด้าน คณิตศาสตรศึกษา และมีงานวิจยั น้อยมากทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
ในเอกสารการเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ ( Proceedings) และวารสารทางด้านคณิตศาสตรศึกษา
เช่น ESM (Educational Study in Mathematics) และ Journal for Research in Mathematics
Education ซึง่ แสดงให้เห็นถึงสภาวการณ์ทย่ี งั ไม่มนี กั วิชาการด้านคณิตศาสตรศึกษาทีม่ คี วามรู้
ความสามารถในระดับสูง
ดังนัน้ หลักสูตรครูพนั ธุใ์ หม่ (6 ปี ปริญญาตรีควบปริญญาโท) หลักสูตรนี้ได้เสนอแนวคิดสาหรับ
การแก้ปญั หาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ทโ่ี รงเรียนเผชิญอยูใ่ นปจั จุบนั เป็ นต้นว่า แนวคิดเกีย่ ว กับ
การบูรณาการเนื้อหาสาระคณิตศาสตร์กบั ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ แนวคิดเกีย่ วกับการศึกษา
กระบวนการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์ของนักเรียนจากมุมมองของศาสตร์ต่างๆ รวมทัง้ แนวคิดในการสอน
คณิตศาสตร์ทเ่ี น้นกระบวนการคิดในระดับสูงมากกว่าการท่องจากฎ หรือสูตรต่างๆ ทางคณิตศาสตร์
เป็นต้น และการทาวิจยั เชิงคุณภาพทีเ่ น้นเกีย่ วกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการคิด
ขัน้ สูงของผูเ้ รียน การจัดการเรียนการสอนของครู รวมถึงนวัตกรรมทางการศึกษาในการแก้ปญั หาทาง
การศึกษาของประเทศไทย ทีส่ อดคล้องกับทิศทางงานวิจยั ทางด้านคณิตศาสตรศึกษาของโลก โดยการ
ปรับหลักสูตรครูพนั ธุใ์ หม่ ( 5 ปี) ทีไ่ ด้รบั การยอมรับอยูแ่ ล้วให้เหมาะสมยิง่ ขึน้ โดยบูรณาการเข้ากับ
หลักสูตรปริญญาโท ( 2 ปี) ซึง่ เน้นการวิจยั ทีพ่ ฒ
ั นาปญั หาวิจยั จากพืน้ ที่ ซึง่ ในทีน่ ้คี อื โรงเรียน เพื่อ
แก้ปญั หาในพืน้ ทีโ่ ดยบูรณาการเรือ่ ง การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาและการวิจยั ในระดับ
บัณฑิตศึกษาเข้าไว้ดว้ ยกัน
4.4 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
การผลิตบุคลากรด้านคณิตศาสตรศึกษาทีม่ คี วามสามารถในระดับสูงถือเป็นงานเร่งด่วนทีจ่ าเป็น
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบส่งผลทวีคณ
ู ของประเทศ เพื่อให้มนี กั วิชาการทีม่ คี วามลุ่มลึกด้าน
คณิตศาสตรศึกษา พัฒนาศักยภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการ แข่งขันในระดับสากล และ
พัฒนาการวิจยั ในระดับสูง สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของประเทศ และของมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นตามแผนยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ .ศ. 2550-2553 โดยสาขาวิชา
คณิตศาสตรศึกษามีความเชีย่ วชาญด้านคณิตศาสตรศึกษาในฐานะผูผ้ ลิตครูคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์มาเป็นเวลามากกว่า 27 ปี ปจั จุบนั มีศูนย์วจิ ยั คณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทีด่ าเนินงานเพื่อสนับสนุนและพัฒนางานวิจยั ด้านคณิตศาสตรศึกษาของประเทศ
มีความพร้อมทางด้านบุคลากรและทรัพยากร มี
ความสามารถในการผลิตบุคลากรทางด้าน
คณิตศาสตรศึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในระดับลึก และมีความร่วมมือกันทางวิชาการกับนักวิชาการ
ทางด้านคณิตศาสตรศึกษาต่างประเทศ เพื่อร่วมทาวิจยั และจัดการเรียนรู้ อันเป็นการส่งเสริมสมรรถนะ
ของบัณฑิตของสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาให้เข้มแข็งและมีเอกลักษณ์ทโ่ี ดดเด่นในระดับมาตรฐานสากล
การจัดทาหลักสูตรครูพนั ธุใ์ หม่
6 ปี (ปริญญาตรีควบปริญญาโท) หลักสูตรนี้นอกจากจะตอบสนอง
การปฏิรปู การศึกษาในทศวรรษที่ 2 อย่างแท้จริงจากประสบการณ์เดิมเกีย่ วกับหลักสูตรครูพนั ธุใ์ หม่ 5 ปี
แล้วยังสามารถยกระดับวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชัน้ สูง เหมาะกับการเตรียมคนในศตวรรษที่
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โครงสร้างตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า

184 หน่วยกิต

1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิ ชาชีพครู
2.1.1 กลุ่มเครือ่ งมือในการรูข้ องครู
(Cognitive Tool for Teacher Learning: CTL)
2.1.2 กลุ่มบูรณาการด้านเนื้อหาสาระและวิธสี อน
(Pedagogical Content Knowledge: PCK)
2.1.3 กลุ่มประสบการณ์วชิ าชีพครู
(Knowledge for Teaching Practice: KTP)
2.2 กลุ่มวิ ชาเอก
2.2.1 กลุ่มคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate Mathematics: C-Math)
2.2.2 กลุ่มคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน (School Mathematics: Sc-Math)
2.2.3 กลุ่มคณิตศาสตรศึกษาขัน้ สูง (Advanced Mathematics Education: Ad-MathEd)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. วิทยานิพนธ์
รวม

30 หน่วยกิต
136 หน่วยกิต
52 หน่ วยกิ ต
20 หน่วยกิต
16

หน่วยกิต

16

หน่วยกิต

84
43
18
23
6
12
184

หน่ วยกิ ต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ตารางแสดงร้อยละของหน่วยกิตกลุ่มวิชาเอก

กลุ่มรายวิชาเอก
- กลุ่มคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย (C-Math)
- กลุ่มคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน (Sc-Math)
- กลุ่มคณิตศาสตรศึกษาขัน้ สูง (Ad-MathEd)

คิดเป็น
คณะที่
หน่วย ร้อยละของ
รับผิดชอบ
กิต
หน่วยกิต การจัดการเรียน
วิชาเอก
การสอน
43
51%
คณะวิทยาศาสตร์
41

49%

คณะศึกษาศาสตร์
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1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาภาษา
ไม่น้อยกว่า
000 101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
000 102
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
English for Academic Purpose I (EAP I)
000 103
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II (EAP II)
000 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
000 131
ทักษะชีวติ
Life Skills
000 132
ชีวติ กับสุนทรียะ
Life And Aesthetics
3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
000 164
ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy

ไม่น้อยกว่า

30
หน่วยกิต
12 หน่วยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)
3(3-0-3)

6 หน่วยกิต
3(3-0-3)
3(3-0-3)

ไม่น้อยกว่า

3 หน่วยกิต
3(3-0-3)

4) กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
200 301
จรรยาวิชาชีพครู
3(3-0-3)
Ethics for Teaching Profession
200 302
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพครู
3(3-0-3)
English for Teaching Profession
200 303
การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ สาหรับครู
3(3-0-3)
Empowerment of Life Quality for Teachers
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิ ชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า
52 หน่ วยกิ ต
หมายถึงกลุ่มรายวิชาทีเ่ น้นเครือ่ งมือในการเรียนรูข้ องครู โดยเนื้อหาสาระครอบคลุม 9
มาตรฐานความรูท้ ก่ี าหนดไว้ในข้อบังคับของคุรสุ ภา
2.1.1 กลุ่มเครื่องมือในการเรียนรู้ของครู
ไม่นอ้ ยกว่า 20 หน่วยกิต
(Cognitive Tool for Teaching Practice: CTL)
231 xxx
ภาษาและการสื่อสารในชัน้ เรียน
2(2-0-4)
Language and Communication in classroom
231 xxx
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2(2-0-4)
Innovation and Information Technology in
Education
231 xxx
การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
2(2-0-4)
Research and Development of Curriculum
231 xxx
พืน้ ฐานความรูด้ า้ นวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Cultural bases of Education
231 xxx
จิตวิทยาสาหรับครู
2(2-0-4)
Psychological bases of education
231 xxx
การประเมินการเรียนรูแ้ ละการสอน
2(2-0-4)
Teaching and Learning Assessment
231 xxx
การวิจยั ทางการศึกษาเบือ้ งต้น
2(2-0-4)
Introduction to Educational Research
231 xxx
การวิจยั ทางด้านการเรียนการสอน
2(2-0-4)
Research in Teaching and Learning
231 xxx
ความเป็นครู
2(2-0-4)
Professionalize Teacher Education
231 xxx
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการศึกษาพิเศษ
2(2-0-4)
Basic studies in special education
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2.1.2 กลุ่มการบูรณาการเนื้อหากับวิธีสอน
ไม่น้อย
(Pedagogical Content Knowledge: PCK)
231 xxx
กระบวนการแก้ปญั หาในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
Processes of Problem Solving in School
Mathematics
231 xxx
กระบวนการสื่อสารในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
Processes of Communication in School
Mathematics
231 xxx
กระบวนการพิสจู น์และให้เหตุผลในคณิตศาสตร์ระดับ
โรงเรียน
Processes of Proofs and Reasoning in School
Mathematics
231 xxx
กระบวนการนาเสนอและกระบวนการเชื่อมโยงใน
คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
Processes of Representation and Connection in
School Mathematics
231 xxx
การจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ช่วงชัน้ ที่ 1-2
Organization of Learning Experience in
Mathematics in Basic Education Level I-II
231 xxx
การจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ช่วงชัน้ ที่ 3
Organization of Learning Experience in
Mathematics in Basic Education Level III
231 xxx
การจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ช่วงชัน้ ที่ 4
Organization of Learning Experience in
Mathematics in Basic Education Level IV

กว่า 16 หน่วยกิต
3(3-0-6)

2(3-0-6)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3(3-0-6)

2(2-0-6)

2(2-0-6)
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2.1.3 กลุ่มประสบการณ์วิชาชีพครู
ไม่น้อยกว่า 16 หน่วยกิต
(Knowledge for Teaching Practice: KTP)
เป็นกลุ่มวิชาทีม่ เี นื้อหาตอบสนองต่อ มาตรฐานประสบการณ์วชิ าชีพ ตามเกณฑ์การ
ประเมินการฝึกปฏิบตั วิ ชิ าชีพระหว่างเรียนและการปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาตามทีค่ ุรสุ ภา
กาหนด
241 331
ประสบการณ์วชิ าชีพครู 1
2(1-2-6)
Teaching Profession Experience I
241 431
ประสบการณ์วชิ าชีพครู 2
2(1-2-6)
Teaching Profession Experience II
241 531
การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
6(0-12-24)
School Internship I
241 532
การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2
6(0-12-24)
School Internship II
2.2 กลุ่มวิ ชาเอก
2.2.1 กลุ่มคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย
(Collegiate mathematics: C-Math)
กลุ่มที่ 1 คณิตศาสตร์พน้ื ฐาน (Basic Mathematics)
314 121
แคลคูลสั 1
Calculus I
314 122
แคลคูลสั 2
Calculus II
314 201
หลักของคณิตศาสตร์
Principle of Mathematics
316 205
หลักสถิติ
Principles of Statistics

ไม่น้อยกว่า
84 หน่ วยกิ ต
ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า

กลุ่มที่ 2 คณิตศาสตร์ตามโครงสร้าง
ไม่น้อยกว่า
กลุม่ โครงสร้าง Number Theory and Algebra
314 211
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I
314 212
ทฤษฎีจานวน 1
Number Theory I
314 301
ทฤษฎีเซต
Set Theory

12 หน่วยกิต
3
3
3
3

28

หน่วยกิต
3
3
3

9
314 314

ทฤษฎีของสมการ
Theory of Equations

กลุ่มโครงสร้าง Geometry and Analysis
314 221
แคลคูลสั ขัน้ สูง
Advanced Calculus
314 321
คณิตศาสตร์วเิ คราะห์ 1
Mathematical Analysis I
กลุ่มโครงสร้าง Applied and Computer
314 361
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1
Numerical Analysis I
314 331
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยขัน้ แนะนา
Introduction to Partial Differential Equation
กลุ่มโครงสร้าง Discrete Mathematics
314 372
คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
Discrete Mathematics
314 472
ทฤษฎีกราฟขัน้ แนะนา
Introduction to Graph Theory
314 371
ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 3(3-0-6)
Probability Theory I

3

3
3

3
3

3
3
3

2.2.2 กลุ่มคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
(School Mathematics: Sc-Math)
231 101
เรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3
Geometry in School Mathematics
231 102
จานวนและการดาเนินการในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3
Numbers and Operations in School Mathematics
231 103
การวัดในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3
Measurement in School Mathematics
231 104
พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3
Algebra in School Mathematics
231 105
ความน่าจะเป็นและสถิตใิ นคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3
Probability and Statistics in School Mathematics

10
231 106

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชัน้ เรียนคณิตศาสตร์
Commuter Technology in Mathematics Classroom

3

2.2.3 กลุ่มคณิตศาสตรศึกษาขั้นสูง ไม่น้อยกว่า
(Advanced Mathematics Education: Ad-MathEd)
231 730
ปรัชญาคณิตศาสตรศึกษา
Philosophy of Mathematics Education
231 731
ทฤษฎีคณิตศาสตรศึกษา
Theories of Mathematics Education
231 732
การวิจยั ในคณิตศาสตรศึกษา
Research in Mathematics Education
231 736
การแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์
Mathematical Problem Solving
231 742
การประเมินทางคณิตศาสตร์
Mathematics Assessment
231 745
การวิจยั ในชัน้ เรียนคณิตศาสตร์
Research in Mathematics Classroom
231 xxx
การศึกษาพิเศษในคณิตศาสตรศึกษา
Special Education in Mathematics Education
231 xxx
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 1
Seminar in Mathematics Education I
231 xxx
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 2
Seminar in Mathematics Education 2

23 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
231 733
การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์
Development in Mathematics Curriculum
231 737
กระบวนการทางคณิตศาสตร์
Mathematical Processes
231 738
คอนสตรัคติวซิ มึ กับคณิตศาสตรศึกษา
Constructivism and Mathematics Education
231 739
ศาสตร์เกีย่ วกับการรูก้ บั คณิตศาสตรศึกษา
Cognitive Science and Mathematics Education
231 740
การสร้างวัฒนธรรมทางคณิตศาสตร์
Mathematical Enculturation

6

3
3
3
3
3
3
3
1
1

หน่วยกิต
3
3
3
3
3

11
231 741
231 743
231 744
231 746

คณิตศาสตร์ชาติพนั ธุว์ รรณนา
Ethnomathematics
การพัฒนาหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์
Development of Mathematics Textbooks
ประวัตศิ าสตร์คณิตศาสตร์
History of Mathematics
คณิตศาสตร์กบั เทคโนโลยี
Mathematics and Technology

4. วิทยานิพนธ์
231 899
วิทยานิพนธ์
Thesis

3
3
3
3

12 หน่วยกิต
12

12
แผนการศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาต้น
000 101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
000 111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
231 xxx
ภาษาและการสื่อสารในชัน้ เรียน
Language and Communication in classroom
321 123
แคลคูลสั 1
Calculus I
231 101
เรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
Geometry in School Mathematics
231 102
จานวนและการดาเนินการในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
Numbers and Operations in School Mathematics
231 xxx
กระบวนการแก้ปญั หาในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
Processes of Problem Solving in School Mathematics
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
000 103
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II (EAP II)
000 132
ชีวติ กับสุนทรียะ
Life And Aesthetics
231 xxx
ความเป็นครู
Professionalize teacher education
241 331
ประสบการณ์วชิ าชีพครู 1
Teaching Profession Experience I
314 122
แคลคูลสั 2
Calculus II
231 104
พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
Algebra in School Mathematics
231 105
ความน่าจะเป็นและสถิตใิ นคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
Probability and Statistics in School Mathematics

3
3
2
3
3
3
3
20 หน่วยกิต

3
3
2
2
3
3
3

13
231 xxx

กระบวนการพิสจู น์และให้เหตุผลในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
Processes of Proofs and Reasoning in School
Mathematics
รวม

2

21 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 2
ภาคการศึกษาต้น
000 103
ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2
English for Academic Purposes II (EAP II)
231 xxx
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Technology in Education
231 xxx
จิตวิทยาสาหรับครู
Psychological bases of education
231 xxx
การจัดการเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการในห้องเรียน
Classroom culture/ Classroom Organization
314 201
หลักของคณิตศาสตร์
Principle of Mathematics
314 211
พีชคณิตเชิงเส้น 1
Linear Algebra I
231 103
การวัดในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
Measurement in School Mathematics
231 xxx
กระบวนการสื่อสารในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
Processes of Communication in School Mathematics

3
2
2
2
3
3
3
2
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
000 164
ชีวติ กับพลังงาน
Life and Energy
200 303
การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ สาหรับครู
Empowerment of Life Quality for Teachers
231 xxx
การพัฒนาหลักสูตร
Research and Development of Curriculum
231 xxx
พืน้ ฐานความรูด้ า้ นวัฒนธรรม
Cultural bases of Education

20 หน่วยกิต

3
3
2
2

14
314 221
316 205
314 212
231 xxx

แคลคูลสั ขัน้ สูง
Advanced Calculus
หลักสถิติ
Principles of Statistics
ทฤษฎีจานวน 1
Number Theory I
กระบวนการเชื่อมโยงและการนาเสนอในคณิตศาสตร์ระดับ
โรงเรียน
Processes of Connection and Representation in School
Mathematics
รวม

3
3
3
2

21 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 3
ภาคการศึกษาต้น
200 302
ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพครู
English for Teaching Profession
000 131
ทักษะชีวติ
Life Skills
231 xxx
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Teaching and Learning Assessment (of, for, as)
314 321
คณิตศาสตร์วเิ คราะห์ 1
Mathematical Analysis I
314 371
ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 3(3-0-6)
Probability Theory I
231 106
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในชัน้ เรียนคณิตศาสตร์
Commuter Technology in Mathematics Classroom
231 xxx
การจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ช่วงชัน้ ที่ 1-2
Organization of Learning Experience in Mathematics in
Basic Education Level I-II
รวม

3
3
2
3
3
3
3

20 หน่วยกิต
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ภาคการศึกษาปลาย
200 301
จรรยาวิชาชีพครู
Ethics for Teaching Profession
231 xxx
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในการศึกษาพิเศษ
Basic studies in special education
231 xxx
การวิจยั ทางการศึกษา
Educational Research
314 301
ทฤษฎีเซต
Set Theory
314 361
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1
Numerical Analysis I
314 372
คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
Discrete Mathematics
314 314
ทฤษฎีของสมการ
Theory of Equations
231 xxx
การจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ช่วงชัน้ ที่ 3
Organization of Learning Experience in Mathematics in
Basic Education Level III
รวม

3
2
2
3
3
3
3
2

21 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาต้น
314 331
สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยขัน้ แนะนา
Introduction to Partial Differential Equation
241 431
ประสบการณ์วชิ าชีพครู 2
Teaching Profession Experience II
231 xxx
การจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน ช่วงชัน้ ที่ 4
Organization of Learning Experience in Mathematics in
Basic Education Level IV
231 xxx
การวิจยั ทางการศึกษาเบือ้ งต้น
Introduction to Educational Research
231 730
ปรัชญาคณิตศาสตรศึกษา
Philosophy of Mathematics Education

3
2
2

2
3

16
231 731
231 xxx

ทฤษฎีคณิตศาสตรศึกษา
Theories of Mathematics Education
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 1
Seminar in Mathematics Education I

3
1
รวม

ภาคการศึกษาปลาย
314 472
ทฤษฎีกราฟขัน้ แนะนา
Introduction to Graph Theory
231 xxx
การวิจยั ทางด้านการเรียนการสอน
Research in Teaching and Learning
231 732
การวิจยั ทางคณิตศาสตรศึกษา
Research in Mathematics Education
231 736
การแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์
Mathematical Problem Solving

16 หน่วยกิต

3
2
3
3
รวม

11 หน่วยกิต

ชั้นปีที่ 5
ภาคการศึกษาต้น
231 745
การวิจยั ในชัน้ เรียนคณิตศาสตร์
Research in Mathematics Classroom
231 xxx
สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 2
Seminar in Mathematics Education II
231 xxx
เลือกเสรี

3
1

รวม
ภาคการศึกษาปลาย
231 xxx
เลือกเสรี
231 899
วิทยานิพนธ์
Thesis

3
7 หน่วยกิต

3
5
รวม

8 หน่วยกิต
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ชั้นปีที่ 6
ภาคการศึกษาต้น
241 531
การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
231 899
วิทยานิพนธ์
รวม
ภาคการศึกษาปลาย
241 532
การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2
231 899
วิทยานิพนธ์
รวม

6
3
9 หน่วยกิต

6
4
10 หน่วยกิต
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คาอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป
000 101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
English for Communication
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
การพัฒนาทักษะการฟงั พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ
เพื่อให้สามารถสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในสังคมได้
Development of listening, speaking, reading and writing English language skills for
communication in social settings.
000 102 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 1
3 หน่วยกิต
English for Academic Purpose I (EAP I)
เ
งือ่ นไขรายวิชา : 000101 หรือเทียบเท่า
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและทางวิชาการ
และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
Development of basic English language skills to help achieve personal and academic
goals and to promote life-long learning.
000 103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ 2 3 หน่วยกิต
English for Academic Purposes II (EAP II)
เงือ่ นไขรายวิชา : 000102 หรือเทียบเท่า
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษขัน้ สูง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและทางวิชาการ และ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
Development of advanced English language skills to help achieve personal and
academic goals and to promote life-long learning.
000 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 หน่วยกิต
Thai for Communication
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน
และการประกอบอาชีพใน
อนาคต
Development of Thai language skills for daily life communication and for the
students’ future works.
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000 131 ทักษะชีวติ
3 หน่วยกิต
Life Skills
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
การพัฒนาทักษะชีวติ ทีจ่ าเป็นในชีวติ ประจาวันและการทางานในอนาคต โดยเน้นทักษะ
การคิด ภาวะการเป็นผูน้ า บุคลิกภาพ การอยูร่ ว่ มกันในสังคม การเสียสละเพื่อส่วนรวม และการจัด
การปญั หาชีวติ
Development of life skills for daily life and future works; emphasis is on thinking
skills, leadership; personality; social co-existence, giving and sacrifice, management of life
problems.
000 132 ชีวติ กับสุนทรียะ
3 หน่วยกิต
Life and Aesthetics
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
ค
วามรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสุนทรียะ สุนทรียะในธรรมชาติ ศิลปะ และวัฒนธรรม
ประสบการณ์เกีย่ วกับสุนทรียะ การวิเคราะห์คุณค่าของสุนทรียะ
Knowledge and appreciation of aesthetics; aesthetics in the nature, arts and cultures;
experiences on aesthetics; analysis of the values of aesthetics.
000 164 ชีวติ กับพลังงาน
3 หน่วยกิต
Life and Energy
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดารงชีวติ ปฏิสมั พันธ์ระหว่างสสารและพลังงาน
รูปแบบของพลังงานและการเปลีย่ นรูปพลังงาน ผลของการใช้พลังงานต่อชีวติ และสิง่ แวดล้อม พลังงาน
ทดแทน การอนุรกั ษ์พลังงาน
Relationship between energy and living, interaction of energy and matters, forms of
energy and energy conversion, effect of energy consumption to the living and environment,
renewable energy, energy conservation.
200 301 จรรยาวิชาชีพครู
3 หน่วยกิต
Ethics for Teaching Profession
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
ความหมายและความสาคัญของวิชาชีพครู บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู ประวัติ
พัฒนาการของวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู ค่านิยม บุคลิกภาพและคุณลักษณะทีด่ ขี องครู การ
สร้างศักยภาพ สมรรถภาพและเจตคติทด่ี ตี ่อวิชาชีพครู กระแสโลกาภิว ั ตน์ทส่ี ่งผลกระทบต่อวิชาชีพครู
การดารงตนและพัฒนาตนของครู เกณฑ์มาตรฐานและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษาตลอดจน องค์กร
และสมาคมทีเ่ กีย่ วข้องกัวบชิ าชีพครู
Meaning and significance of teaching profession, roles and duties of teachers, history
and development of teaching profession, teaching ethics, values, personality and desirable
attributes of a teacher, building up ability, efficiency and positive attitude towards teaching
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profession, globalization trends which effect teaching profession, standard criteria and laws
connecting with education, relevant teacher organizations or associations.
200 302 ภาษาอังกฤษสาหรับวิชาชีพครู
3 หน่วยกิต
English for Teaching Profession
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าและเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง การอ่านบทความทางการศึกษา
และการสื่อสารในทีป่ ระชุมวิชาการทางการศึกษาในระดับชาติ
English language skills for research and self-study, reading educational articles,
English communication in the national conferences in education.
200 303 การเสริมสร้างคุณภาพชีวติ สาหรับครู
3 หน่วยกิต
Empowerment of Life Quality for Teachers
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
ความหมาย ความสาคัญ มิติ และดัชนีคุณภาพชีวติ ระดับสากลและระดับท้องถิน่
ความสัมพันธ์ของคุณภาพชีวติ กับครูทด่ี ี หลักการจัดการทรัพยากรบุคคล การประยุกต์ใช้ การจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงมาตรฐานการดาเนินชีวติ นาเสนอ ดาเนินงาน และวิเคราะห์
โครงการจัดการทรัพยากรบุคคล แนวโน้มการพัฒนาคุณภาพชีวติ ครูในอนาคต
Meaning, significance, dimensions and indicators of life quality at the local as well as
international levels, relationship between life quality and good teachers, principals of human
resources management, the application of human resources management for the improvement
of standards of living, presenting, carrying out, and analysis of human resources management
projects, trend of life quality for future teacher.
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คาอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู
กลุ่มเครื่องมือในการเรียนรู้ของครู (Cognitive Tool for Teacher Learning: CTL)
231 xxx ภาษาและการสื่อสารในชัน้ เรียน
2
หน่วยกิต
Language and Communication in classroom
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
แนวทางการศึกษาการพูด การฟงั และการเขียนเพื่อการมีปฏิสมั พันธ์ในชัน้ เรียน
Speech communication, writing, listening and interactions skills in classroom
231 xxx นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
2 หน่วยกิต
Innovation and Technology in Education
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
การแนะนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการศึกษา
Introduction for innovation and information and communication technology in
education
231 xxx การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
2 หน่วยกิต
Research and Development of Curriculum
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
การแนะนาหลักสูตร ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรกับเนื้อหา การสอนและการเรียนใน
ชัน้ เรียน วิเคราะห์หลักสูตร การประเมินหลักสูตรและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร
Introduction for curriculum, relationship between curriculum and subject matter, and
teaching, and learning in classroom. Analyze curriculum, curriculum assessment and trend in
curriculum development.
231 xxx การจัดการเรียนรูแ้ ละการบริหารจัดการในห้องเรียน
3 หน่วยกิต
Classroom Culture/ Classroom Organization
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
การแนะนาแง่มมุ เกีย่ วกับวัฒนธรรมในชัน้ เรียน การบริหารจัดการห้องเรียน ประกอบด้วย
การวางแผน การปฏิบตั กิ ารสอนและการสะท้อนผล
Introduction for aspects of classroom culture. Classroom organization; planning,
doing and reflecting.
231 xxx จิตวิทยาสาหรับครู
2 หน่วยกิต
Psychological bases of Education
สาระสาคัญของกลุ่มแนวคิดทางจิตวิทยาทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการศึกษา จิตวิทยาพืน้ ฐาน
เพื่อการเข้าใจธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
คาปรึกษา
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The following areas in psychology which relevant to educational processes, basic
psychology for understanding nature and development of human, educational psychology,
counseling and guidance psychology.
231 xxx การวัดและประเมินผลการศึกษา
2 หน่วยกิต
Teaching and Learning Assessment (of, for, as)
การพัฒนาระบบการประเมินผลสาหรับการสอนและการเรียนรู้ ความจาเป็นของการใช้การ
ประเมินตามสภาพจริง ความสาคัญของสารสนเทศด้านการประเมินเพื่อตัดสินใจในการทาการเรียนการ
สอน ความหลากหลายของงานทีใ่ ช้ในการประเมินความสามารถในระดับต่างๆ ความไม่เหมาะสมของ
การทดสอบมาตรฐานเพื่อวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน
The development of an assessment system for teaching and learning, the need of
authentic assessment, the importance of assessment information for making instructional
decisions, a variety of authentic tasks used to assess different levels of performance, the
invalidity of standardized testing for measuring achievement.
231 xxx ความเป็นครู
2 หน่วยกิต
Professionalize Teacher Education
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
ความรูข้ องครูเกีย่ วกับเนื้อหาสาระ แนวทางการสอน วิธคี ดิ ของนักเรียน การสร้าง
สิง่ แวดล้อมเพื่อการเรียนรูข้ องนักเรียน
Teacher’s knowledge in subject matters, teaching approach, students’ ways of
learning. Setting suitable environment for students’ learning.
231 xxx การเรียนรูก้ ารศึกษาพิเศษขัน้ พืน้ ฐาน
2
หน่วยกิต
Basic Studies in Special Education
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
การแนะนาพืน้ ฐานการศึกษาพิเศษ สถานการณ์ปจั จุบนั ของการศึกษาพิเศษในประเทศไทย
และโลก
Introduction for basic special education, the current situation of special education in
Thailand and the world

231 xxx พืน้ ฐานความรูด้ า้ นวัฒนธรรม
2 หน่วยกิต
Cultural bases of Education
เงือ่ นไขรายวิชา
: ไม่ม ี
ศึกษาเกีย่ วกับพืน้ ฐานความรูด้ า้ นวัฒนธรรมทางการศึกษาทีส่ ะท้อน ส่งเสริมคุณค่าและ
สนับสนุนค่านิยม โลกทัศน์ และภาษาของวัฒนธรรมในสังคม ศึกษาวัฒนธรรมในแง่มมุ ของประเพณี
ประวัตศิ าสตร์ ค่านิยม ภาษาทีส่ ร้างวัฒนธรรมในชุมชนนัน้ เพื่อให้คุณค่าในการสร้างความรู้ วิธกี ารรู้
และโลกทัศน์อย่างเท่าเทียม
Culture-based education is education, which reflects, validates and promotes the
values, world views, and languages of the community's cultures. Culture may be defined as a
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people's traditions, history, values and language that make up the culture of a group and which
contribute to their identity. Culture-based education is intended to honour all forms of
knowledge, ways of knowing and world views equally.
231 xxx การวิจยั ทางการศึกษาเบือ้ งต้น
2 หน่วยกิต
Introduction to Educational Research
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
การทาวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั เพื่อการวิจยั ทางการศึกษาและเพื่อค้นหาคาตอบเกีย่ วกับปญั หา
สาคัญทางการศึกษา เช่น หลักสูตร หนังสือเรียน การสอน การเรียนรูต้ ลอดชีวติ การคิดขัน้ สูง เป็นต้น
Conducting research, methodology for research in education and to investigate
solution for crucial problems in education; curriculum, textbooks, teaching, life-long learning,
higher orders thinking.
231 xxx การวิจยั ทางด้านการเรียนการสอน
2 หน่วยกิต
Research in Teaching and Learning
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
การทาวิจยั ระเบียบวิธวี จิ ยั เพื่อการวิจยั ด้านการเรียนการสอนและเพื่อค้นหาคาตอบเกีย่ วกับ
ปญั หาสาคัญทางด้านการเรียนการสอนทีเ่ กิดขึน้ ในชัน้ เรียน
Conducting research, methodology for research in teaching and learning and to
investigate solution for crucial problems in teaching and learning in classroom.
กลุ่มบูรณาเนื้อหากับวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge: PCK)
231 111 กระบวนการแก้ปญั หาในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3
หน่วยกิต
Processes of Problem Solving in School Mathematics
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
โมเดลการแก้ปญั หาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา (Polya) ชอเอ็นเฟลด์ (Schoenfeld)
เลสเตอร์ (Lester) และคนอื่นๆ กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ การรูค้ ดิ (Metacognition) ประสบการณ์
เชิงอารมณ์ในระหว่างการแก้ปญั หาคณิตศาสตร์
Polya’s, Schoenfeld’s, Lester’s and other mathematical problem solving model,
mathematical thinking processes, metacognition, emotional experience during mathematical
problem solving.
231 212 กระบวนการสื่อสารในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
2
หน่วยกิต
Processes of Communication in School Mathematics
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การคิดและสัญลักษณ์ แนวการศึกษาภาษากับการสื่อสารคณิตศาสตร์ในโรงเรียนรูปแบบของ
การสื่อสารในชัน้ เรียนคณิตศาสตร์ ปญั หาการสื่อสารในสาระเฉพาะทางคณิตศาสตร์
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Thought and symbols, language and communication in school mathematics, pattern of
communication in school mathematics, problems in mathematical communication.
231 213 กระบวนการพิสจู น์และให้เหตุผลในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
2
หน่วยกิต
Processes of Proofs and Reasoning in School Mathematics
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การพิสจู น์และการให้เหตุผลในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานช่วงชัน้ ที่ 1
ถึง 4 ซึง่ เกีย่ วข้องกับธรรมชาติของการพิสจู น์และให้เหตุผล กระบวนการพืน้ ฐานของการพิสจู น์และให้
เหตุผล การให้เหตุผลในเนื้อหาสาระต่างๆ เช่น การให้เหตุผลเรือ่ งเศษส่วน การให้เหตุผลเรือ่ งการวัด
การให้เหตุผลทางพีชคณิต การพัฒนาความสามารถในการพิสจู น์และให้เหตุผลในคณิตศาสตร์ระดับ
โรงเรียน
Proofs and reasoning in school mathematics in Basic Education level I (Grade 1-3) –
level IV(Grade 10-12), nature of proofs and reasoning, basic processes of proofs and
reasoning, reasoning in various content areas: reasoning in fraction, reasoning in measurement,
algebraic reasoning improving ability in proofs and reasoning in school mathematics.
231 xxx กระบวนเชื่อมโยงและการนาเสนอในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
2
หน่วยกิต
Processes of Connection and Representation in School Mathematics
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กบั วิชาอื่น การเชื่อมโยงในวิชาคณิตศาสตร์ การเชื่อมโยง
คณิตศาสตร์ในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานช่วงชัน้ ที่ 1 ถึงช่วงชัน้ ที่ 2 การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในการศึกษาขัน้
พืน้ ฐานช่วงชัน้ ที่ 3 ถึงช่วงชัน้ ที่ 4 ระบบของการนาเสนอกับการพัฒนาความคิดรวบยอดทาง
คณิตศาสตร์ การนาเสนอกับความเป็นนามธรรม อิทธิพลของภาษาทีม่ ตี ่อการนาเสนอทางคณิตศาสตร์
การนาเสนอกับระบบสัญลักษณ์ การนาเสนอกับบทบาทของบริบท
Connections between mathematics and other subjects, connections in
mathematics, mathematics connections across Basic Education level I (Grade1-3) – level II
(Grade4-6), mathematics connections across Basic Education level III (Grade7-9) – level IV
(Grade10-12). System of representation and mathematical concept development, representation
and abstraction, influences of language in mathematical representation, representation and
symbolic system, representation and role of context.
231 416 การจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานช่วงชัน้ ที่
1-2
3
หน่วยกิต
Organization of Learning Experience in Mathematics in Basic Education level I-II
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ ทีม่ รี ายละเอียดทัง้ วิธสี อน อุปกรณ์การสอน
และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรูต้ ลอดปีการศึกษา ในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานช่วงชัน้ ที่ 1-2
โดยเป็นแผนการจัดการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ทน่ี าไปปฏิบตั ไิ ด้จริง และมีความหลากหลายเพื่อให้
สอดคล้องกับการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
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Constructing lesson plan with details of teaching methods, instructional media, and
learning activities in Basic Education level I (Grade1-3) – level II (Grade4-6) following to
learning unit during whole academic year and practicable reality, diversity consistent to childcentered teaching.
231 417 การจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับการศึกษา
2
หน่วยกิต
ขัน้ พืน้ ฐานช่วงชัน้ ที่
3
Organization of Learning Experience in Mathematics in Basic Education Level III
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ ทีม่ รี ายละเอียดทัง้ วิธสี อน อุปกรณ์การสอน
และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา ในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานช่วงชัน้ ที่ 3-4
โดยเป็นแผนการจัดการเรียนรูว้ ชิ าทีน่ าไปปฏิบตั ไิ ด้จริง และมีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับการ
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
Constructing lesson plan with details of teaching methods, instructional media, and
learning activities in Basic Education level III (Grade7-9) following to learning unit during whole
academic year and practicable reality, diversity consistent to child-centered teaching.
231 xxx การจัดประสบการณ์การเรียนรูค้ ณิตศาสตร์สาหรับการศึกษา
2
หน่วยกิต
ขัน้ พืน้ ฐานช่วงชัน้ ที่
4
Organization of Learning Experience in Mathematics in Basic Education Level IV
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การเขียนแผนการจัดการเรียนรูว้ ชิ าคณิตศาสตร์ ทีม่ รี ายละเอียดทัง้ วิธสี อน อุปกรณ์การสอน
และกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหน่วยการเรียนรู้ ตลอดปีการศึกษา ในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานช่วงชัน้ ที่ 3-4
โดยเป็นแผนการจัดการเรียนรูว้ ชิ าทีน่ าไปปฏิบตั ไิ ด้จริง และมีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับการ
สอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
Constructing lesson plan with details of teaching methods, instructional media, and
learning activities in Basic Education level IV (Grade10-12) following to learning unit during
whole academic year and practicable reality, diversity consistent to child-centered teaching.
กลุ่มรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพครู (Knowledge for Teaching Practice: KTP)
241 331 ประสบการณ์วชิ าชีพครู 1
2
หน่วยกิต
Teaching Profession Experience I
เงือ่ นไขรายวิชา : ไม่ม ี
บทบาทครูกบั ภาระหน้าทีง่ านครูประจาชัน้ งานกิจการนักเรียน งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน การสะท้อน
ผลและ การรายงานผลการปฏิบตั งิ าน
Roles and duties concerning homeroom work, students’ activities work students
development work, reflective and writing report of work performance.
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241 431 ประสบการณ์วชิ าชีพครู 2
2
หน่วยกิต
Teaching Profession Experience II
เงือ่ นไขรายวิชา : 241 331
บทบาทหน้าทีค่ รูประจาวิชา การสังเกตและการสะท้อนผลการสอน การออกแบบ การเขียน
แผน การจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนและการสะท้อนผลการสอน การสัมมนาเกีย่ วกับแนวคิด ปญั หาและ
แนวทางแก้ไขการเขียนแผนการจัดการเรียนรูแ้ ละการทดลอง
สอน
Roles of subject teacher, teaching observation and reflection, design for instruction,
writing lesson plans, practice teaching and reflecting, seminar related to concept, theory and
problem solving strategies about lesson planning and practice teaching.
241 531 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 1
6
หน่วยกิต
School Internship I
เงือ่ นไขรายวิชา : 241 431
การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาเต็มรูปแบบและเต็มเวลา การพัฒนาตน ด้านความรู้ ทักษะ
การปฏิบตั งิ าน การปฏิบตั ติ น การสร้างคุณค่าในวิชาชีพครูตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
ภายใต้การดูแลของครูพเ่ี ลีย้ งและอาจารย์นิเทศก์ การรายงานผลการปฏิบตั กิ ารสอน
Full time and full scale teaching practice develop one self, knowledge, skill practice
teaching and personal behavior, increase value in teaching profession according to standard
and ethics under the supervision of school supervisor sand college supervisors, writing teaching
report.
241 532 การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษา 2
6
หน่วยกิต
School Internship II
เงือ่ นไขรายวิชา : 241 531
การปฏิบตั กิ ารสอนในสถานศึกษาเต็มรูปแบบและเต็มเวลา การพัฒนาตน ด้านความรู้
ทักษะการปฏิบตั งิ าน การปฏิบตั ติ น การสร้างคุณค่าในวิชาชีพครูตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพครู ภายใต้การดูแลของครูพเ่ี ลีย้ งและอาจารย์นิเทศก์ การรายงานผลการปฏิบตั กิ ารสอน
Full time and full scale teaching practice develop one self, knowledge, skill practice
teaching and personal behavior, increase value in teaching profession according to standard
and ethics under the supervision of school supervisor sand college supervisors, writing teaching
report.
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คาอธิบายรายวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
กลุ่มคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate Mathematics)
314 121 แคลคูลสั 1
3 หน่วยกิต
Calculus I
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
เรขาคณิตวิเคราะห์ ลิมติ และความต่อเนื่องของฟงั ก์ชนั ค่าจริงตัวแปรเดียว อนุ พนั ธ์และการ
ประยุกต์ของอนุพนั ธ์ ปริพทั ธ์
Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one variable,
derivatives and their applications, integrals.
314 122 แคลคูลสั 2
3
หน่วยกิต
Calculus II
เงือ่ นไขของรายวิชา : 314 121
เทคนิคของการหาปริพนั ธ์ การประยุกต์ของปริพนั ธ์ อนุพนั ธ์ยอ่ ย ลาดับและอนุกรมของ
จานวนจริง
Techniques of integration, application of integration, partial derivatives, sequences and
series of real numbers.
314 201 หลักของคณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
Principle of Mathematics
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
โครงสร้างเชิงคณิตศาสตร์ ตรรก ะเชิงคณิตศาสตร์ วิธกี ารพิสจู น์ เซตความสัมพันธ์และ
ฟงั ก์ชนั พัฒนการของจานวนจริง
Mathematical structure, mathematical logic, methods of proof, sets, relations and
functions, development of real numbers.
314 211 พีชคณิตเชิงเส้น 1
3
หน่วยกิต
Linear Algebra I
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
เมทริกซ์และตัวกาหนด ระบบสมการเชิงเส้น ปริภมู เิ วกเตอร์และปริภมู ยิ อ่ ย ฐานและมิติ การ
แปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะ และการประยุกต์
Matrices and determinants, system of liner equations, vector spaces and subspaces,
bases and dimensions, linear transformations, eigenvalues, eigenvectors and applications.
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314 212 ทฤษฎีจานวน 1
3
หน่วยกิต
Number Theory I
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การหารลงตัว สมภาค ฟงั ก์ชนั ในทฤษฎีจานวน สามจานวนของปีทากอรัสและทฤษฎีบท
สุดท้ายของแฟร์มาต์
Divisibility, congruencies, some functions of number theory, Pythagorean triples and
Fermat’s last theorem.
314 221 แคลคูลสั ขัน้ สูง
3
หน่วยกิต
Advanced Calculus
เงือ่ นไขของรายวิชา : 314 122
อนุ พนั ธ์ของฟงั ก์ชนั ของตัวแปรจริงหลายตัว ปริพนั ธ์หลายชัน้ อนุ พนั ธ์และปริพนั ธ์ของฟงั ก์ชนั
ค่าเวกเตอร์
Derivatives of several real variables functions, multiple integrals, derivatives and
integrals of vector functions.
314 231 สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญ
3
หน่วยกิต
Ordinary Differential Equations
เงือ่ นไขของรายวิชา : 314 122
ผลเฉลยของสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญอันดับหนึ่งและระดับขัน้ หนึ่งพร้อมทัง้ การประยุกต์ผล
เฉลยของสมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญเชิงเส้นทีส่ มั ประสิทธ์เป็นค่าคงตัวและการประยุกต์ ผลการแปลงของ
ปลาซ และการประยุกต์กบั สมการเชิงอนุพนั ธ์สามัญเชิงเส้นทีส่ มั ประสิทธ์เป็นค่าคงตัว ผลเฉลยของ
สมการเชิงอนุ พนั ธ์สามัญเชิงเส้นทีส่ มั ประสิทธิ ์เป็ นตัวแปร
Introduction, solutions of first order and first degree ordinary differential equations and
applications, solutions of linear and system of linear ordinary differential equations with
constant coefficients and applications, Laplace’s transform and applications to linear ordinary
differential equations with constant coefficients, solutions of linear ordinary differential equations
with variable coefficients.
314 301 ทฤษฎีเซต
3
หน่วยกิต
Set Theory
เงือ่ นไขของรายวิชา : 314 201
พัฒนาการของทฤษฏีเซต พีชคณิตและการดาเนินการของเซต ความสัมพันธ์ การเป็นอันดับ
สัจพจน์การเลือก อนันต์แบบนับได้ จานวนเชิงอันดับทีแ่ ละอุปนัยเชิงอนันต์ จานวนเชิงการนับ
Development of set theory, algebra and operations of sets, relations, ordering, axiom
of choice, denumerable, ordinal numbers and transfinite induction, cardinal numbers.
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314 321 คณิตศาสตร์วเิ คราะห์ 13(3-0-6)
3
หน่วยกิต
Mathematical Analysis I
เงือ่ นไขของรายวิชา : 314 201 หรือ 323 201
ระบบจานวนจริง ลาดับของจานวนจริง ลิมติ ความต่อเนื่อง อนุพนั ธ์ ปริพนั ธ์รมี นั น์
Real numbers system, real sequences, limits, continuity, derivatives, Riemann
integrals.
314 331 สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยขัน้ แนะนา
3 หน่วยกิต
Introduction to Partial Differential Equation
เงือ่ นไขของรายวิชา : 314 231
บทนา อนุกรมฟูเรียร์ ระเบียบวิธกี ารแยกตัวแปร สมการเชิงอนุพนั ธ์ยอ่ ยในระบบพิกดั ฉาก พิกดั
ทรงกระบอก และพิกดั ทรงกลม ปญั หาค่าเฉพาะแบบสตูรม์ -ลีอูวลิ ล์ การแปลงฟูเรียร์และการประยุกต์
Introduction, Fourier series, method of separation of variables, partial differential equations
in rectangular, cylindrical and spherical coordinates, Sturm-Liouville eigenvalue problem, Fourier
transform its applications.
314 361 การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 1
3
หน่วยกิต
Numerical Analysis I
เงือ่ นไขของรายวิชา : 314 122
ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไม่เป็นเชิงเส้น
ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเส้น
การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่าโดยวิธกี าลังสองน้อยสุด การหาอนุพนั ธ์และปริพนั ธ์เชิงตัวเลข
ปญั หาค่าเริม่ ต้นของสมการเชิงอนุ พนั ธ์สามัญ
Error, solutions of nonlinear equations, solutions of systems of linear equations,
interpolation, least square approximation, numerical differentiation and integration, initial-value
problems of ordinary differential equations.
314 472 ทฤษฎีกราฟขัน้ แนะนา
3 หน่วยกิต
Introduction to Graph Theory
เงือ่ นไขของรายวิชา : 314 201 หรือ 323 201
ความรูพ้ น้ื ฐานเกีย่ วกับกราฟ กราฟต้นไม้และความเชื่อมโยง กราฟออยเลอร์และกราฟแฮมิล
ตัน กราฟเชิงระนาบ การให้สกี บั กราฟ กราฟระบุทศิ ทาง การจับคู่
Basic knowledge in graph theory, trees and connectivity, Eulerian and Hamiltonian
graphs, planar graphs, graph colorings, digraphs, matching.
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314 372 คณิตศาสตร์ดสิ ครีต
3
หน่วยกิต
Discrete Mathematics
เงือ่ นไขของรายวิชา : 314 201
โครงสร้างพีชคณิต ระบบตรรกศาสตร์และระบบเซ ต เซตอันดับบางส่วน เทคนิคการนับ
ความสัมพันธ์เวียนเกิด กราฟ กราฟระบุทศิ ทางและข่ายงาน
Algebraic structures, logic systems and set systems, partially ordered sets, counting
techniques, recurrence relations, graphs, digraphs and networks.
316 202 หลักสถิติ
3
หน่วยกิต
Principles of Statistics
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ความหมายและขอบข่ายของสถิติ ข้อมูลและระดับการวัด ทบทวนวิธกี ารทางสถิติ
ความน่าจะเป็นการแจกแจงของตัวสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความ
แปรปรวน การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์เชิงเส้น
Meaning of statistics, data and measurement, method of statistics, probability, random
variable and probability distribution, sampling distributions, estimation, testing, hypothesis
analysis of variance, linear regression and correlation.
314 314 ทฤษฎีของสมการ
3 หน่วยกิต
Theory of Equations
เงือ่ นไขรายวิชา
314 201 หรือ 323 201
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน (School Mathematics)
231101 เรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3 หน่วยกิต
Geometry in School Mathematics
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
เนื้อหา กระบวนการเรียนรูแ้ ละวิธสี อนเกีย่ วกับสาระการเรียนรูเ้ รือ่ งเรขาคณิต ซึง่ สาระดังกล่าว
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อให้บรรลุมาตรฐานต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานช่วงชัน้ ที่ 1 ถึง ช่วงชัน้ ที่ 4
Contents, learning processes, and methods of teaching of Geometry consistent to
basic education-based curriculum between Basic Education level I (Grade 1- 3) – level
IV(Grade10-12).
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231102 จานวนและการดาเนินการในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3
หน่วยกิต
Numbers and Operations in School Mathematics
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
เนื้อหา กระบวนการเรียนรูแ้ ละวิธสี อนเกีย่ วกับสาระการเรียนรูเ้ รือ่ งจานวนและการดาเนินการ
ทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อให้บรรลุมาตรฐานต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานช่วงชัน้ ที่ 1 ถึง ช่วงชัน้ ที่ 4
Contents, learning processes, and methods of teaching of number and operation
consistent to basic education - based curriculum between Basic Education level I (Grade1-3) –
level IV (Grade10 -12).
231 103 การวัดในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3
หน่วยกิต
Measurement in School Mathematics
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
เนื้อหา กระบวนการเรียนรูแ้ ละวิธสี อนเกีย่ วกับสาระการเรียนรูเ้ รือ่ ง การวัดขัน้ พืน้ ฐานซึง่ เป็น
เรือ่ งเกีย่ วกับ ระยะทาง เวลา พืน้ ที่ ปริมาตร เงิน แผนที่ และการวัดขัน้ สูง ซึง่ เป็นเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
ตรีโกณมิตแิ ละแคลคูลสั สาระดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อให้บรรลุมาตรฐาน
ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในระดับช่วงชัน้ ที่ 1 ถึง ช่วงชัน้ ที่ 4
Contents, learning processes, and methods of teaching of basic measurement:
distance, time, areas, volume, currency, map and advance measurement: trigonometry, calculus
such contents consistent with basic education - based curriculum between Basic Education
level 1(Grade 1-3) – level 4 (Grade10-12).
231 104 พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3
หน่วยกิต
Algebra in School Mathematics
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
เนื้อหา กระบวนการเรียนรูแ้ ละวิธสี อนเกีย่ วกับสาระการเรียนรูเ้ รือ่ ง พีชคณิต ซึง่ สาระดังกล่าว
สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อให้บรรลุมาตรฐานต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานช่วงชัน้ ที่ 1 ถึง ช่วงชัน้ ที่ 4
Contents, learning processes, and methods of teaching of algebra consistent to basic
education–based curriculum between Basic Education level I (Grade1-3)– level IV(Grade10-12).
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231 105 ความน่าจะเป็นและสถิตใิ นคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
3
หน่วยกิต
Probability and Statistics in School Mathematics
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
เนื้อหา กระบวนการเรียนรูแ้ ละวิธสี อนเกีย่ วกับสาระการเรียนรูเ้ รือ่ ง ความน่าจะเป็นและสถิติ
ซึง่ สาระดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน เพื่อให้บรรลุมาตรฐานต่าง ๆ ตามทีก่ าหนด
ไว้ในการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานช่วงชัน้ ที่ 1 ถึง ช่วงชัน้ ที่ 4
Contents, learning processes, and methods of teaching of probability and statistics
consistent to basic education – based curriculum between Basic Education levels I (Grade1-3)
– level IV (Grade10-12).
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ขั้นสูง (Advanced Mathematics Education)
231 730 ปรัชญาคณิตศาสตรศึกษา
3
หน่วยกิต
Philosophy of Mathematics Education
เงือ่ นไขของรายวิชา
: ไม่ม ี
การวิพากษ์แนวคิดเรือ่ ง Absolutism ในปรัชญาสาหรับคณิตศาสตร์ การปรับเปลีย่ นมโนทัศน์
เกีย่ วกับปรัชญาคณิตศาสตร์แนวคิดของกลุ่มต่างๆ เกีย่ วกับปรัชญาคณิตศาสตรศึกษา เช่น วิท
เก็นสไตน์ ลาคาโทส และคอนสตรัคติวซิ มึ เชิงสังคม
Critique of absolutism in philosophy of mathematics, reconceptualization of philosophy
of mathematics, various schools of philosophy of mathematics education, Wittgenstein’s,
Lakatos’s, and Social Constructivism.
231 731 ทฤษฎีทางคณิตศาสตรศึกษา
3
หน่วยกิต
Theories of Mathematics Education
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ทัศนะเชิงสังคมวัฒนธรรมเกีย่ วกับการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
ทฤษฎีเกีย่ วกับศาสตร์การรูก้ บั การ
เรียนรูค้ ณิตศาสตร์ ทัศนะแบบคอนสตรัคติวซิ มึ กับการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
Sociocultural perspectives on mathematics learning, cognitive science theories and
mathematics learning, and constructivist perspectives on mathematics learning.

33
231 732 การวิจยั ทางคณิตศาสตรศึกษา
3
หน่วยกิต
Research in Mathematics Education
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการวิจยั โดยครอบคลุมทัง้ ปรัชญาการแสวงหาความรู้
เป้าหมายของการวิจยั ทฤษฎีการวิจยั เชิงคุณภาพ ระเบียบวิธวี จิ ยั ทางด้านคณิตศาสตรศึกษา เช่น
ระเบียบระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงชาติพนั ธุว์ รรณนา ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงประวัตศิ าสตร์ การวิจยั เชิงการทดลอง
เกีย่ วกับการสอน เป็ นต้น การกาหนดปญั หาการวิจยั การสร้างกรอบแนวคิดในการวิจยั ความถูกต้อง
และเชื่อถือได้ของการวิจยั เชิงคุณภาพ ศึกษางานวิจยั ทางด้านคณิตศาสตรศึกษาในภาพกว้าง ทัง้ ในอดีต
ปจั จุบนั และอนาคต
Study the research approach and process covering both of philosophy in searching for
research knowledge and objective, Theory of Qualitative Research, Research Methodology in
Mathematics Education such as Ethnological Research Methodology, Historical Research
Methodology, Teaching Experiment, etc., Specify the research questions, conceptual
framework, validity and reliability of Qualitative Research. Study the broad perspective of
research studies in Mathematics Education, in the past, present, and future.
231 736 การแก้ปญั หาทางคณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
Mathematical Problem Solving
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การแก้ปญั หาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา รูปแบบและทฤษฎีเกีย่ วกับการแก้ปญั หา
คณิตศาสตร์ การแก้ปญั หาคณิตศาสตร์ในชัน้ เรียน งานวิจยั เกีย่ วกับการแก้ปญั หาคณิตศาสตร์
Polya’s mathematical problem solving, models and theories of mathematical problem
solving, mathematical problem solving in classroom, research in mathematical problem solving.
231 745 การวิจยั ใน ชัน้ เรียนคณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
Research in Mathematics Classroom
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ทัศนะเกีย่ วกับครูในฐานะผูป้ ฏิบตั ทิ ส่ี ามารถสะท้อนการทางานของตนเองและในฐานะ นักวิจยั
การนาแนวคิดทางการวิจยั ไปใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การพัฒนาแนวคิดทางการวิจยั จาก
ชัน้ เรียนคณิตศาสตร์ การวิจยั ในชัน้ เรียนคณิตศาสตร์กบั การพัฒนาวิชาชีพครู และการทาวิจยั ในชัน้ เรียน
คณิตศาสตร์ในหัวข้อทีส่ นใจ
Perspective on teacher as a reflective practitioner and researcher,
implementation of research ideas to the instruction of mathematics, development of research
approach from the mathematics classrooms, research in mathematics classroom and teaching
professional development and conducting of research in mathematics classroom in interested
issue.
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231 891 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1
2
หน่วยกิต
Seminar in Mathematics Education I
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ประเด็นและสาระทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ทางด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยครอบคลุมเรือ่ งต่อไปนี้ ทฤษฎี
ทางคณิตศาสตรศึกษา คณิตศาสตร์กบั คณิตศาสตรศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การแก้ปญั หา
คณิตศาสตร์ และการวิจยั เกีย่ วกับคณิตศาสตร์ในชัน้ เรียทนงั ้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
Current topics and issues in mathematics education for the following areas: Theory in
mathematics education, mathematics and mathematics education, development of curriculum,
mathematical problem solving, and research on the mathematics classroom in national and
international.
231 891 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 2
2
หน่วยกิต
Seminar in Mathematics Education II
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ประเด็นและสาระทีเ่ ป็ นปจั จุบนั ทางด้านคณิตศาสตรศึกษา โดยครอบคลุมเรือ่ งต่อไปนี้ ทฤษฎี
ทางคณิตศาสตรศึกษา คณิตศาสตร์กบั คณิตศาสตรศึกษา การพัฒนาหลักสูตร การแก้ปญั หา
คณิตศาสตร์ และการวิจยั เกีย่ วกับคณิตศาสตร์ในชัน้ เรียทนงั ้ ในระดับชาติและระดับนานาชาติ
Current topics and issues in mathematics education for the following areas: Theory in
mathematics education, mathematics and mathematics education, development of curriculum,
mathematical problem solving, and research on the mathematics classroom in national and
international.
231 xxx การศึกษาพิเศษในคณิตศาสตรศึกษา
Special Education in Mathematics Education
การศึกษาสภาพปจั จุบนั เกีย่ วกับการศึกษาพิเศษในสังคมไทยและโลก โดยครอบคลุมทัง้
ประวัตศิ าสตร์ ทฤษฎีการศึกษาพิเศษ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาพิเศษ
Current state of special education in Thai society and the world, including the history,
theory of special education. Special Education Act.
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คาอธิบายกลุ่มวิชาเลือกเสรี
231 733 การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
Development in Mathematics Curriculum
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ปรัชญาและแนวคิดเกีย่ วกับหลักสูตรคณิตศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์
กับการเรียนและการสอนในชัน้ เรียนคณิตศาสตร์ ศึกษาความหมายและความสาคัญของหลักสูตร
ทฤษฎีหลักสูตรพืน้ ฐานทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการพัฒนาหลักสูตร ประเภทของหลักสูตรรูปแบบและโครงสร้าง
หลักสูตรระดับต่างๆ ของไทย วิเคราะห์และปฏิบตั กิ ารพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิน่ ที่
ตอบสนองความต้องการของสังคม การนาหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร และแนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตร
Philosophy and approach of Mathematics Curriculum, relationship between
mathematics curriculum and instruction in mathematics classroom. Study the definition and
significance of curriculum, Basic Curriculum Theories affecting Curriculum Development, Types
of Curriculum, Patterns and Structures in different levels curriculum of Thailand. Analyze local
curriculum serving the need of society, curriculum use, curriculum assessment, and trends in
curriculum development.
231 737 กระบวนการทางคณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
Mathematical Processes
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
กรอบทฤษฎีประวัตแิ ละงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์แบบต่างๆ เช่น กระบวนการแก้ปญั หา กระบวนการพิสจู น์และให้เหตุผล กระบวนการ
เชื่อมโยง กระบวนการสื่อสาร กระบวนการนาเสนอ และกระบวนการเชิงความคิดสร้างสรรค์
Theoretical framework, history, and research related to mathematical process, various kinds
of mathematical processes: processes of problem solving, reasoning and proof, connections,
communication, representation, and creativity process.
231 738 คอนสตรัคติวซิ มึ กับคณิตศาสตรศึกษา
3
หน่วยกิต
Constructivism and Mathematics Education
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
แนวคิดเกีย่ วกับคอนสตรัคติวซิ มึ คอนสตรัคติวซิ มึ ในฐานะทฤษฎีทางคณิตศาสตรศกึ ษา คอน
สตรัคติวซิ มึ กับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
Perspectives on constructivism, constructivism as a theory in mathematics education,
constructivism and mathematics instruction.
231 739 ศาสตร์เกีย่ วกับการรูก้ บั คณิตศาสตรศึกษา
3
หน่วยกิต
Cognitive Science and Mathematics Education
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
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แนวคิดเกีย่ วกับศาสตร์เกีย่ วกับการรู้ ศาสตร์เกีย่ วกับการรูใ้ นฐานะทฤษฎีทางคณิตศาสตร
ศึกษา ศาสตร์เกีย่ วกับการรูแ้ ละการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
Perspectives on cognitive science, cognitive science as a theory in mathematics
education, cognitive science and mathematics instruction.
231 740 การสร้างวัฒนธรรมทางคณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
Mathematical Enculturation
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
คณิตศาสตรศึกษาในฐานะทีเ่ ป็นกระบวนการทางสังคม วัฒนธรรมทางคณิตศาสตร์ ค่านิยม
เกีย่ วกับวัฒนธรรมทางคณิตศาสตร์ กระบวนการสร้างวัฒนธรรมทางคณิตศาสตร์ การใช้วฒ
ั นธรรมเข้าสู่
หลักสูตรคณิตศาสตร์
Mathematics education as a social process, mathematical culture, values of
mathematical culture, process of mathematical enculturation, and cultural approach to
mathematics curriculum
231 741 คณิตศาสตร์ชาติพนั ธุว์ รรณนา
3
หน่วยกิต
Ethnomathematics
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ความหมายของคณิตศาสตร์ชาติพนั ธุว์ รรณนา การสารวจความคิดและการปฏิบตั ทิ าง
คณิตศาสตร์ในวัฒนธรรมย่อย การศึกษาคณิตศาสตร์ในวัฒนธรรมอื่นและการวิเคราะห์ผลของ
คณิตศาสตร์ต่อมรดกทางวัฒนธรรมและโลกทัศน์ การเปรียบเทียบคณิตศาสตร์ในวัฒนธรรมอื่นกับ
คณิตศาสตร์ในวัฒนธรรมไทย
Meanings of ethnomathematics, exploring mathematical thought and practice of sub
cultures, mathematics in other cultures and analyzing effect of mathematics to culture’s heritage
and world view, comparing mathematics in other cultures with mathematics in Thai culture.
231 742 การประเมินทางคณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
Mathematics Assessment
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การพัฒนาระบบการประเมินผลคณิตศาสตร์ในโรงเรียน ความจาเป็นของการใช้การประเมิน
ตามสภาพจริง ความสาคัญของสารสนเทศด้านการประเมินเพื่อตัดสินใจในการทาการเรียนการสอ นใช้
ในการประเมินความสามารถทางคณิตศาสตร์ในระดับต่างๆ ความไม่เหมาะสมของแบบทดสอบ
มาตรฐานในการประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์
The development of an assessment system for school mathematics, the need of
authentic assessment, the importance of assessment information for making instructional
decisions, a variety of authentic tasks used to assess different levels of mathematical
performance, the invalidity of standardized testing for measuring mathematics achievement.
231 743การพัฒนาหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
Development of Mathematics Textbooks
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เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
การวิเคราะห์หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน การนาแนวคิดในหลักสูตร
คณิตศาสตร์ไปใช้ในการสร้างหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รูปเล่มของหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์
องค์ประกอบด้านการเรียนการสอนของหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ปญั หาการใช้หนังสือเรียนใน
ชัน้ เรียนคณิตศาสตร์
Analysis of school mathematics textbooks, implementation of ideas in mathematics
curriculum for creating mathematics textbooks, visible features of mathematics textbooks,
pedagogical features of mathematics textbooks, problem of using textbooks in mathematics
classrooms.
231 744 ประวัตศิ าสตร์คณิตศาสตร์
3
หน่วยกิต
History of Mathematics
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ความสัมพันธ์ระหว่างประวัตศิ าสตร์กบั ศาสตร์ทางการสอนเกีย่ วกับคณิตศาสตร์ในด้านต่างๆ
ดังนี้ บทบาทของประวัตศิ าสตร์คณิตศาสตร์ในหลายมิตแิ ละทุกระดับการศึกษาตัง้ แต่อนุบาลถึง ระดับ
ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ของประวัตศิ าสตร์คณิตศาสตร์กบั การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในโรง
เรียน
งานวิจยั ทีใ่ ช้ประวัตศิ าสตร์คณิตศาสตร์ในการสอนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
Relationship between history and pedagogy of mathematics in the following aspects:
Various dimensions of the role of history of mathematics on school mathematics from K-12 and
undergraduate level, relationship between the history of mathematics and school mathematics
instruction, research based on the implementation of the history of mathematics in school
mathematics.
231 746 คณิตศาสตร์กบั เทคโนโลยี
3
หน่วยกิต
Mathematics and Technology
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
มุมมองเกีย่ วกับคณิตศาสตร์ในสังคมเทคโนโลยี สถานภาพและเป้าหมายของคณิตศาสตร์ในโรงเรียนเมือ่
มองจากการใช้เทคโนโลยี ศักยภาพของเทคโนโลยีเชิงอันตรกิรยิ ากับคณิตศาสตร์ งานวิจยั เกีย่ วกับใช้
เทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ผลกระทบของเทคโนโลยีกบั การเรียนการสอนคณิตศาสตร์
ในโรงเรียน
Perspective on mathematics in technological society, status, and goals of school mathematics
viewing from technology’s use, capacity of interactive technologies and mathematics, research
on using technology in mathematics instruction, effect of technology on teaching and learning
school mathematics.
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คาอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์
231 899 วิทยานิพนธ์
12
หน่วยกิต
Thesis
เงือ่ นไขของรายวิชา : ไม่ม ี
ทาวิจยั และเขียนรายงานวิจยั เฉพาะเรือ่ งในสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา โดยอยูใ่ นความดูแลของ
คณะกรรมการทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
Conducting research and writing report on a specific topic in the field of mathematics
education under the supervision of the advisory thesis committee.


