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ในแงข่องความเขา้ใจในสงัคมไทยเรือ่งการยอมรบัความส าคญัของคณติศาสตรศกึษาไดเ้พิม่ขึน้
มากกว่าเดมิดงัจะเหน็ไดจ้ากในปจัจบุนัสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาถอืเป็นสาขาวชิาขาดแคลน  โดย
รฐับาล ไดม้โีครงการพเิศษทีจ่ะเพิม่ครแูละบุคลากรทางดา้นคณติศาสตรศกึษาในทุกระดบั ในระดบั
ปรญิญาตรรีฐับาลมโีครงการเรง่รดัการผลติและพฒันาบณัฑติระดบัปรญิญาตร ี สาขาวชิาคณติศาสตร ์
(รพค.) ตัง้แต่ปีการศกึษา 2538 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อผลติครคูณติศาสตรใ์นระดบัปรญิญาตรใีหท้นักบั
ความตอ้งการของประเทศซึง่ขาดแคลนครคูณติศาสตร ์ โดยมสีถาบนัอุดมศกึษาเขา้รว่มทัง้หมด 7 
สถาบนั นอกจากนี้ตัง้แต่ปี พ .ศ.2539 ไดม้โีครงการส่งเสรมิการผลติครทูีม่คีวามสามารถพเิศษทาง
วทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร ์ (สควค .) เพื่อส่งเสรมิใหผู้ท้ีม่คีวามสามารถพเิศษทางดา้นวทิยาศาสตร์
คณติศาสตรแ์ละคอมพวิเตอร ์ทีจ่บหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติไปศกึษาต่อทีค่ณะศกึษาศาสตรห์รอืครุ
ศาสตรอ์กี 1 ปี ในหลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีคร ู (ป. บณัฑติ) ก่อนออกไปประกอบอาชพีครโูดยให้
สทิธพิเิศษไดร้บัการบรรจแุต่งตัง้โดยผ่านการคดัเลอืกแบบพเิศษไมต่อ้งสอบแขง่ขนักบับุคคลทัว่ไป มี
สถาบนัทีเ่ขา้รว่มโครงการ สควค . จ านวน 8 สถาบนั  คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่นเป็น
สถาบนัผลติครคูณติศาสตรท์ีเ่ขา้รว่มโครงการทัง้สองน้ีมาตัง้แต่เริม่โครงการจนถงึปจัจบุนั ต่อมาในปี 
2547 ไดม้กีารจดัท าหลกัสตูรครพูนัธุใ์หม ่( 5 ปี) ซึง่คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัขอนแก่น ไดจ้ดัท า
หลกัสตูรทีม่โีครงสรา้งแตกต่างไปจากเดมิ และใชม้าถงึปจัจบุนัเป็นเวลา 7 ปี และไดร้บัการยอมรบัว่า
เป็นหลกัสตูรทีต่อบสนองการปฏริปูการศกึษาทีต่อ้งการครพูนัธุใ์หมไ่ดอ้ยา่งแทจ้รงิ 
  การขาดแคลนบุคลากรทางดา้นคณติศาสตรศกึษาในระดบัสงูกเ็ป็นปญัหามากเช่นเดยีวกนั ดงั
จะเหน็ไดจ้ากการทีร่ฐับาลไดใ้หทุ้นสนบัสนุนอาจารยม์หาวทิยาลยัและบุคคลทัว่ไปเพื่อศกึษาต่อใน
สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาทัง้ในและต่างประเทศตัง้แต่ปี 2539 เป็นตน้มาแสดงใหเ้หน็ว่ารฐับาลไดใ้ห้
ความส าคญักบัสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาเป็นพเิศษ  ซึง่ถอืเป็นการพฒันาทรพัยากรมนุษยอ์นัเป็น
ทรพัยากรทีส่ าคญัใหม้คีุณภาพต่อไป 
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4.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
  โลกปจัจบุนั ทุกสงัคมตอ้งการคนทีท่ ัง้ด ีเก่ง และอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข ท าใหต้อ้งพฒันา
คนในชุมชนนัน้ๆ ใหม้คีุณธรรม  จรยิธรรม  มคีวามสามารถในการประกอบอาชพี และมมีนุษยสมัพนัธ ์
ท างานรว่มกบัผูอ้ื่นได ้การสรา้งคุณสมบตัดิงักล่าวตอ้งเริม่ตน้ตัง้แต่เดก็ และผูท้ีม่บีทบาทอยา่งมาก กค็อื 
ครใูนโรงเรยีน การพฒันาครใูนโรงเรยีน จงึมคีวามส าคญั และจ าเป็นอยา่งยิง่ โดยเฉพาะการส่งเสรมิให้
รูจ้กัคดิเป็น มเีหตุผล มคีวามรอบคอบและอดทนนัน้ ครคูณติศาสตรจ์ะช่วยวางรากฐานไดเ้ป็นอยา่งด ี  
  สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษามเีป้าหมายในการศกึษาที่ ไมไ่ดเ้น้นเฉพาะการสอนเพื่อพฒันา
ผลสมัฤทธิท์างการ เรยีน แต่เน้นการศกึษาเพื่อพฒันากระบวนการคดิและกระบวนการเรยีนรูข้อง
นกัเรยีน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อน าความเขา้ใจดงักล่าวนี้ไปพฒันาการ  สาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาเน้น
การศกึษากระบวนการคดิหรอืกระบวนการเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องผูเ้รยีน ปรชัญาคณติศาสตรศกึษาจงึ
เน้นทีก่ารศกึษาโครงสรา้งกระบวนการคดิในระดบัสงู (Higher Order Thinking) มากกว่าโครงสรา้ง
คณติศาสตรร์ะดบัสงูอยา่งทีเ่น้นอยูใ่นหลกัสตูรการสอนคณติศาสตรใ์นประเทศไทยในปจัจบุนั  เพื่อให้
ผูเ้รยีนสามารถใชท้กัษะกระบวนการทางคณติศาสตรใ์นการแกป้ญัหาต่างๆ  เช่น ปญัหาทางสงัคมดา้น
ต่างๆ สิง่แวดลอ้ม ความปลอดภยั เป็นตน้ ซึง่ไดอ้ทิธพิลทางวฒันธรรม การศกึษาเรยีนรู ้ปจัจยัดา้น
ขา่วสารขอ้มลูสารสนเทศ และจ าเป็นอยา่งยิง่ทีค่นในสงัคมตอ้งมคีุณธรรม จรยิธรรมอนัเป็นคุณลกัษณะ
ทีพ่งึประสงคข์องเยาวชนผูท้ีส่ าคญัทีจ่ะน าพาและพฒันาสงัคมต่อไป 

4.3 การพัฒนาหลักสูตร 
ส่วนส าคญัของคณติศาสตรศกึษาซึง่เน้นการพฒันากระบวนการคดิขัน้สงู ทางคณติศาสตรข์อง

ผูเ้รยีนโดยอาศยัการสบืเสาะหาความรู้  (Disciplined Inquiry) ในสาขาวชิาต่างๆ เช่น Cognitive 
Science, Cognitive Psychology, Sociology และ Ethnology ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีส่ าคญัอยา่งยิง่ ในการท า
วจิยัและสบืเสาะหาความรูท้างดา้นคณติศาสตรศกึษา เพื่อใหบ้ณัฑติทีเ่ป็นผลผลติจากหลกัสตูรดงักล่าว
สามารถเขา้ใจกระบวนการเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องผูเ้รยีนในทุกระดบั และมคีวามสามารถทีจ่ะพฒันาและ
ปรบัปรงุการเรยีนการสอน คณติศาสตรไ์ดโ้ดยอาศยัการวจิยั การแกป้ญัหาส่วนใหญ่ทีพ่บในปจัจบุนั
เป็นการใชว้ธิกีารท าซ ้า  กล่าวคอื ในระดบัโรงเรยีนกอ็าศยัการสอนซ่อมเสรมิหรอืสอบซ่อม ส่วนในระดบั
บณัฑติศกึษางานวจิยักเ็ป็นเรือ่งซ ้าๆ เดมิตลอด 30 ปีทีผ่่านมา กล่าวคอื พยายามหาตวัแปรทีจ่ะท าให้
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีน คณติศาสตรข์องนกัเรยีนเพิม่ขึน้ หรอืเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิจ์ากการทดลองใช้
วธิกีารสอนทีแ่ตกต่างกนั เป็นตน้ โดยอาศยัวธิกีารวจิยัเชงิปรมิาณเป็นหลกั ผลการวจิยัเกอืบทัง้หมดไมไ่ด้
มผีลต่อการเปลีย่นแปลง ชัน้เรยีนจรงิๆ ไมว่่าจะเป็นชัน้เรยีนในระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานหรอืใน
ระดบัอุดมศกึษา   
  โครงสรา้งหลกัสตูรในลกัษณะดงักล่าวส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการเรยีนรูค้ณติศาสตรแ์ละ              
การเรยีนการสอนคณติศาสตรใ์นทุกระดบั กล่าวคอืในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน นกัเรยีนส่วนใหญ่
ขาดความสามารถทางดา้นกระบวนการคดิในเกอืบทุกประเภท ไมว่่าจะเป็นการคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห ์
การคดิเชงิวพิากย ์การคดิแกป้ญัหา และทีม่น้ีอยมากคอืการคดิเชงิสรา้งสรรค ์ความสามารถทางดา้น
คณติศาสตรข์องนกัเรยีนไทยเมือ่เปรยีบเทยีบในระดบันานาชาตกิอ็ยูใ่นระดบัต ่า ทัง้ในผลการศกึษาของ IEA 
การศกึษาของ TIMSS การศกึษา PISA ของ OECD ส่วนคณติศาสตรศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา ทัง้ใน
ระดบัปรญิญามหาบณัฑติและระดบัปรญิญาดุษฎบีณัฑติก ็ไมส่ามารถผลติก าลงัคนในระดบัสงูทีส่ามารถ
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สรา้งงานวจิยัในระดบัลกึหรอืงานวจิยัทีส่รา้ง Model ตน้แบบทางดา้นการเรยีนการสอนทัง้ในระดบั
คณติศาสตรใ์นโรงเรยีนและคณติศาสตรศกึษาในมหาวทิยาลยัได ้ดงัจะเหน็ไดจ้ากในปจัจบุนัเมอืงไทยไม่
มสีมาคมวชิาชพี ไมม่วีารสารวชิาการทางดา้นคณติศาสตรศกึษา และมงีานวจิยัน้อยมากทีไ่ดร้บัการตพีมิพ์
ในเอกสารการเขา้รว่มประชุมทางวชิาการ ( Proceedings) และวารสารทางดา้นคณติศาสตรศกึษา
เช่น  ESM (Educational Study in Mathematics) และ Journal for Research in Mathematics 
Education ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึสภาวการณ์ทีย่งัไมม่นีกัวชิาการดา้นคณติศาสตรศกึษาทีม่คีวามรู้
ความสามารถในระดบัสงู  
  ดงันัน้หลกัสตูรครพูนัธุใ์หม ่ (6 ปี ปรญิญาตรคีวบปรญิญาโท) หลกัสตูรน้ีไดเ้สนอแนวคดิส าหรบั               
การแกป้ญัหาการเรยีนการสอนคณติศาสตรท์ีโ่รงเรยีนเผชญิอยูใ่นปจัจบุนั เป็นตน้ว่า แนวคดิเกีย่ว กบั
การบรูณาการเนื้อหาสาระคณติศาสตรก์บัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร ์ แนวคดิเกีย่วกบัการศกึษา
กระบวนการเรยีนรูค้ณติศาสตรข์องนกัเรยีนจากมมุมองของศาสตรต่์างๆ  รวมทัง้แนวคดิในการสอน
คณติศาสตรท์ีเ่น้นกระบวนการคดิในระดบัสงูมากกว่าการท่องจ ากฎ หรอืสตูรต่างๆ ทางคณติศาสตร ์
เป็นตน้  และการท าวจิยัเชงิคุณภาพทีเ่น้นเกีย่วกบัทกัษะกระบวนการทางคณติศาสตร ์กระบวนการคดิ
ขัน้สงูของผูเ้รยีน  การจดัการเรยีนการสอนของคร ูรวมถงึนวตักรรมทางการศกึษาในการแกป้ญัหาทาง
การศกึษาของประเทศไทย  ทีส่อดคลอ้งกบัทศิทางงานวจิยัทางดา้นคณติศาสตรศกึษาของโลก โดยการ
ปรบัหลกัสตูรครพูนัธุใ์หม ่( 5 ปี) ทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยูแ่ลว้ใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้ โดยบรูณาการเขา้กบั
หลกัสตูรปรญิญาโท ( 2 ปี) ซึง่เน้นการวจิยัทีพ่ฒันาปญัหาวจิยัจากพืน้ที ่ซึง่ในทีน้ี่คอืโรงเรยีน เพื่อ
แกป้ญัหาในพืน้ทีโ่ดยบรูณาการเรือ่ง การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาและการวจิยัในระดบั
บณัฑติศกึษาเขา้ไวด้ว้ยกนั 

4.4 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 การผลติบุคลากรดา้นคณติศาสตรศกึษาทีม่คีวามสามารถในระดบัสงูถอืเป็นงานเรง่ด่วนทีจ่ าเป็น
ต่อการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์บบส่งผลทวคีณูของประเทศ  เพื่อใหม้นีกัวชิาการทีม่คีวามลุ่มลกึดา้น                  
คณติศาสตรศกึษา พฒันาศกัยภาพทางวชิาการของมหาวทิยาลยัเพื่อการ แขง่ขนัในระดบัสากล และ
พฒันาการวจิยัในระดบัสงู สอดคลอ้งกบันโยบายการผลติบณัฑติของประเทศ และของมหาวทิยาลยั 
ขอนแก่นตามแผนยทุธศาสตรก์ารผลติบณัฑติ มหาวทิยาลยัขอนแก่น พ .ศ. 2550-2553 โดยสาขาวชิา
คณติศาสตรศกึษามคีวามเชีย่วชาญดา้นคณติศาสตรศกึษาในฐานะผูผ้ลติครคูณติศาสตรแ์ละ
วทิยาศาสตรม์าเป็นเวลามากกว่า 27 ปี ปจัจบุนัมศีูนยว์จิยัคณติศาสตรศกึษา คณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแก่น ทีด่ าเนินงานเพื่อสนบัสนุนและพฒันางานวจิยัดา้นคณติศาสตรศกึษาของประเทศ 
มคีวามพรอ้มทางดา้นบุคลากรและทรพัยากร มี ความสามารถในการผลติบุคลากรทางดา้น               
คณติศาสตรศกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญในระดบัลกึ  และมคีวามรว่มมอืกนัทางวชิาการกบันกัวชิาการ
ทางดา้นคณติศาสตรศกึษาต่างประเทศ เพื่อรว่มท าวจิยั และจดัการเรยีนรู ้อนัเป็นการส่งเสรมิสมรรถนะ
ของบณัฑติของสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษาใหเ้ขม้แขง็และมเีอกลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นในระดบัมาตรฐานสากล  
 การจดัท าหลกัสตูรครพูนัธุใ์หม ่ 6 ปี (ปรญิญาตรคีวบปรญิญาโท) หลกัสตูรน้ีนอกจากจะตอบสนอง
การปฏริปูการศกึษาในทศวรรษที ่2 อยา่งแทจ้รงิจากประสบการณ์เดมิเกีย่วกบัหลกัสตูรครพูนัธุใ์หม ่5 ปี
แลว้ยงัสามารถยกระดบัวชิาชพีครใูหเ้ป็นวชิาชพีชัน้สงู เหมาะกบัการเตรยีมคนในศตวรรษที ่ 21 
(Professionalize 21st Teacher Education)  
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โครงสร้างตลอดหลักสูตร                   ไม่น้อยกว่า 184 หน่วยกิต 
 
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 136 หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู 52 หน่วยกิต 
        2.1.1 กลุ่มเครือ่งมอืในการรูข้องครู 
               (Cognitive Tool for Teacher Learning: CTL) 

20 หน่วยกติ 

        2.1.2 กลุ่มบรูณาการดา้นเน้ือหาสาระและวธิสีอน  
                (Pedagogical Content Knowledge: PCK) 

16 หน่วยกติ 

        2.1.3 กลุ่มประสบการณ์วชิาชพีครู 
               (Knowledge for Teaching Practice: KTP) 

16 หน่วยกติ 

    2.2 กลุ่มวิชาเอก 84 หน่วยกิต 
       2.2.1 กลุ่มคณติศาสตรร์ะดบัมหาวทิยาลยั (Collegiate Mathematics: C-Math) 43 หน่วยกติ 
       2.2.2 กลุ่มคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน (School Mathematics: Sc-Math) 18 หน่วยกติ 
       2.2.3 กลุ่มคณติศาสตรศกึษาขัน้สงู (Advanced Mathematics Education: Ad-MathEd) 23 หน่วยกติ 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หน่วยกิต 
4. วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต 

รวม 184 หน่วยกิต 
 
 

ตารางแสดงร้อยละของหน่วยกิตกลุ่มวิชาเอก 
 

กลุ่มรายวิชาเอก 
หน่วย
กิต 

คิดเป็น
ร้อยละของ
หน่วยกิต
วิชาเอก 

คณะที่
รับผิดชอบ          

การจัดการเรียน
การสอน 

 - กลุ่มคณติศาสตรร์ะดบัมหาวทิยาลยั (C-Math)        43 51% คณะวทิยาศาสตร ์
- กลุ่มคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน (Sc-Math) 
- กลุ่มคณติศาสตรศกึษาขัน้สงู (Ad-MathEd) 

41 49% คณะศกึษาศาสตร ์
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1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป       ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต
 1) กลุ่มวิชาภาษา                                                    ไม่น้อยกว่า      12       หน่วยกิต 

000 101 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-3) 

000 102 ภาษาองักฤษทางวชิาการ 1 
English for Academic Purpose I (EAP I) 

3(3-0-3) 

000 103 ภาษาองักฤษทางวชิาการ 2 
English for Academic Purposes II (EAP II) 

3(3-0-3) 

000 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3(3-0-3) 

   
2)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า   6    หน่วยกิต  

000 131    ทกัษะชวีติ  
Life Skills 

3(3-0-3) 

000 132    ชวีติกบัสุนทรยีะ 
 Life And Aesthetics 

 3(3-0-3) 

  
 3)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์               ไม่น้อยกว่า   3    หน่วยกิต  

000 164    ชวีติกบัพลงังาน  
Life  and  Energy              

 3(3-0-3) 

   
 4)  กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู   ไม่น้อยกว่า       9     หน่วยกิต 

200 301   จรรยาวชิาชพีคร ู 
Ethics for Teaching Profession 

3(3-0-3) 

200 302     ภาษาองักฤษส าหรบัวชิาชพีครู  
English for Teaching Profession 

3(3-0-3) 

200 303    การเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติส าหรบัครู   
Empowerment of Life Quality for Teachers 

3(3-0-3) 
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2. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 136  หน่วยกิต 
2.1 กลุ่มวิชาชีพคร ู    ไม่น้อยกว่า   52  หน่วยกิต 
     หมายถงึกลุ่มรายวชิาทีเ่น้นเครือ่งมอืในการเรยีนรูข้องคร ูโดยเนื้อหาสาระครอบคลุม 9 
มาตรฐานความรูท้ีก่ าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของคุรสุภา  

2.1.1 กลุ่มเครื่องมือในการเรียนรู้ของครู                           ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต     
       (Cognitive Tool for Teaching Practice: CTL)  

231 xxx ภาษาและการสื่อสารในชัน้เรยีน 
Language and Communication in classroom 

2(2-0-4) 

231 xxx นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา  
Innovation and Information Technology in 
Education 

2(2-0-4) 

231 xxx การวจิยัและพฒันาหลกัสตูร  
Research and Development of Curriculum 

2(2-0-4) 

231 xxx พืน้ฐานความรูด้า้นวฒันธรรม 
Cultural bases of Education 

2(2-0-4) 

231 xxx จติวทิยาส าหรบัครู  
Psychological bases of education  

2(2-0-4) 

231 xxx การประเมนิการเรยีนรูแ้ละการสอน  
Teaching and Learning Assessment 

2(2-0-4) 

231 xxx การวจิยัทางการศกึษาเบือ้งตน้ 
Introduction to Educational Research 

2(2-0-4) 

231 xxx การวจิยัทางดา้นการเรยีนการสอน 
Research in Teaching and Learning 

2(2-0-4) 

231 xxx ความเป็นครู   
Professionalize Teacher Education 

2(2-0-4) 

231 xxx การศกึษาขัน้พืน้ฐานในการศกึษาพเิศษ 
Basic studies in special education 

2(2-0-4) 
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2.1.2 กลุ่มการบูรณาการเนื้อหากับวิธีสอน     ไม่น้อย กว่า 16 หน่วยกิต 
        (Pedagogical Content Knowledge: PCK)  
231 xxx กระบวนการแกป้ญัหาในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 

Processes of Problem Solving in School 
Mathematics 

3(3-0-6) 

231 xxx กระบวนการสื่อสารในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 
Processes of Communication in School 
Mathematics 

2(3-0-6) 

231 xxx กระบวนการพสิจูน์และใหเ้หตุผลในคณติศาสตรร์ะดบั
โรงเรยีน 
Processes of Proofs and Reasoning in School 
Mathematics 

2(2-0-4) 

231 xxx กระบวนการน าเสนอและกระบวนการเชื่อมโยงใน
คณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 
Processes of Representation and Connection in 
School Mathematics 

2(2-0-4) 

231 xxx การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรส์ าหรบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ที่ 1-2 
Organization of Learning Experience in 
Mathematics in Basic Education Level I-II 

3(3-0-6) 

231 xxx การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรส์ าหรบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ที่ 3 
Organization of Learning Experience in 
Mathematics in Basic Education Level III 

2(2-0-6) 

231 xxx การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรส์ าหรบั
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ที่ 4 
Organization of Learning Experience in 
Mathematics in Basic Education Level IV 

2(2-0-6) 
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2.1.3 กลุ่มประสบการณ์วิชาชีพครู          ไม่น้อยกว่า 16   หน่วยกิต 
(Knowledge for Teaching Practice: KTP)      

   เป็นกลุ่มวชิาทีม่เีนื้อหาตอบสนองต่อมาตรฐานประสบการณ์วชิาชพี ตามเกณฑก์าร
ประเมนิการฝึกปฏบิตัวิชิาชพีระหว่างเรยีนและการปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาตามทีคุ่รสุภา
ก าหนด 
241 331     ประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 

Teaching Profession Experience I 
2(1-2-6) 

241 431     ประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
Teaching Profession Experience II 

2(1-2-6) 

241 531    การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 1            
School Internship I 

6(0-12-24) 

241 532    การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 2               
School Internship II            

6(0-12-24) 
 

  
  2.2 กลุ่มวิชาเอก       ไม่น้อยกว่า  84 หน่วยกิต 
 2.2.1 กลุ่มคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย       ไม่น้อยกว่า 43 หน่วยกิต 
                 (Collegiate mathematics: C-Math)  

กลุ่มที ่1   คณติศาสตรพ์ืน้ฐาน (Basic Mathematics)  ไมน้่อยกว่า           12 หน่วยกติ 
314 121     แคลคลูสั 1 

Calculus I 
3 

314 122     แคลคลูสั 2 
Calculus II 

3 

314 201     หลกัของคณติศาสตร ์
Principle of Mathematics 

3 

316 205 หลกัสถติ ิ
Principles of Statistics 

3 

 
 กลุ่มที ่2    คณติศาสตรต์ามโครงสรา้ง         ไมน้่อยกว่า    28     หน่วยกติ 

               กลุม่โครงสรา้ง Number Theory and Algebra 
314 211   พชีคณติเชงิเสน้ 1 

Linear Algebra I 
3 

314 212   ทฤษฎจี านวน 1 
Number Theory I 

3 

314 301   ทฤษฎเีซต  
Set Theory   

3 
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314 314 ทฤษฎขีองสมการ 
Theory of Equations 

3 

 
   กลุ่มโครงสรา้ง Geometry and Analysis 

314  221    แคลคลูสัขัน้สงู   
Advanced Calculus 

3 

314  321 คณติศาสตรว์เิคราะห ์1 
Mathematical Analysis I 

3 

 
 กลุ่มโครงสรา้ง Applied and Computer 

314 361    การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1 
Numerical Analysis I 

3 

314 331 สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยขัน้แนะน า 
Introduction to Partial Differential Equation 

3 

                
 กลุ่มโครงสรา้ง Discrete Mathematics 

314 372     คณติศาสตรด์สิครตี 
Discrete Mathematics 

3 

314 472     ทฤษฎกีราฟขัน้แนะน า 
Introduction to Graph Theory 

3 

314 371 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น 1 3(3-0-6)  
Probability Theory I 

3 

 
 2.2.2 กลุ่มคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน     ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

(School Mathematics: Sc-Math)  
231 101   เรขาคณติในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 

Geometry in School Mathematics   
3 

231 102    จ านวนและการด าเนินการในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 
Numbers and Operations in School Mathematics 

3 

231 103    การวดัในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 
Measurement in School Mathematics 

3 

231 104    พชีคณติในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 
Algebra in School Mathematics 

3 

231 105    ความน่าจะเป็นและสถติใินคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 
Probability and Statistics in School Mathematics 
 

3 
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231 106 เทคโนโลยคีอมพวิเตอรใ์นชัน้เรยีนคณติศาสตร์ 
Commuter Technology in Mathematics Classroom 

3 

 
  2.2.3 กลุ่มคณิตศาสตรศึกษาขั้นสูง     ไม่น้อยกว่า  23 หน่วยกิต 
   (Advanced Mathematics Education: Ad-MathEd)         

231 730      ปรชัญาคณติศาสตรศกึษา 
Philosophy of Mathematics Education 

3 

231 731 ทฤษฎคีณติศาสตรศกึษา 
Theories of Mathematics Education 

3 

231 732      การวจิยัในคณติศาสตรศกึษา 
Research in Mathematics Education 

3 

231 736 การแกป้ญัหาทางคณติศาสตร ์  
Mathematical Problem Solving 

3 

231 742 การประเมนิทางคณติศาสตร์ 
Mathematics Assessment 

3 

231 745 การวจิยัในชัน้เรยีนคณติศาสตร์ 
Research in Mathematics Classroom 

3 

231 xxx การศกึษาพเิศษในคณติศาสตรศกึษา 
Special Education in Mathematics Education 

3 

231 xxx สมัมนาคณติศาสตรศกึษา 1 
Seminar in Mathematics Education I 

1 

231 xxx สมัมนาคณติศาสตรศกึษา 2 
Seminar in Mathematics Education 2 

1 

 
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า        6     หน่วยกิต 

231 733    การพฒันาหลกัสตูรคณติศาสตร์  
Development in Mathematics Curriculum 

3 

231 737    กระบวนการทางคณติศาสตร์ 
Mathematical Processes 

3 

231 738    คอนสตรคัตวิซิมึกบัคณติศาสตรศกึษา 
Constructivism and Mathematics Education 

3 

231 739    ศาสตรเ์กีย่วกบัการรูก้บัคณติศาสตรศกึษา 
Cognitive Science and Mathematics Education 

3 

231 740    การสรา้งวฒันธรรมทางคณติศาสตร์ 
Mathematical Enculturation 
 

3 
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231 741 คณติศาสตรช์าตพินัธุว์รรณนา 
Ethnomathematics 

3 

231 743 การพฒันาหนงัสอืเรยีนวชิาคณติศาสตร์ 
Development of Mathematics Textbooks 

3 

231 744 ประวตัศิาสตรค์ณติศาสตร ์
History of Mathematics 

3 

231 746 คณติศาสตรก์บัเทคโนโลย ี
Mathematics and Technology 

3 

 
4. วิทยานิพนธ์        12 หน่วยกิต 
231  899 วทิยานิพนธ์ 

Thesis 
12 
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แผนการศึกษา 
 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 

000 101 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 
English for Communication 

3 

000 111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
Thai for Communication 

3 

231 xxx ภาษาและการสื่อสารในชัน้เรยีน 
Language and Communication in classroom 

2 

321 123 แคลคลูสั 1  
Calculus I 

3 

231 101 เรขาคณติในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 
Geometry in School Mathematics   

3 

231 102    จ านวนและการด าเนินการในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 
Numbers and Operations in School Mathematics 

3 

231 xxx กระบวนการแกป้ญัหาในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 
Processes of Problem Solving in School Mathematics 

3 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

000 103 ภาษาองักฤษทางวชิาการ 2 
English for Academic Purposes II (EAP II) 

3 

000 132    ชวีติกบัสุนทรยีะ 
 Life And Aesthetics 

3 

231 xxx ความเป็นครู   
Professionalize teacher education 

2 

241 331     ประสบการณ์วชิาชพีคร ู1 
Teaching Profession Experience I 

2 

314 122     แคลคลูสั 2 
Calculus II 

3 

231 104   พชีคณติในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 
Algebra in School Mathematics 

3 

231 105   ความน่าจะเป็นและสถติใินคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 
Probability and Statistics in School Mathematics 
 

3 
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231 xxx กระบวนการพสิจูน์และใหเ้หตุผลในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 
Processes of Proofs and Reasoning in School 
Mathematics 

2 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

000 103 ภาษาองักฤษทางวชิาการ 2 
English for Academic Purposes II (EAP II) 

3 

231 xxx นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา  
Innovation and Technology in Education 

2 

231 xxx จติวทิยาส าหรบัครู  
Psychological bases of education  

2 

231 xxx การจดัการเรยีนรูแ้ละการบรหิารจดัการในหอ้งเรยีน  
Classroom culture/ Classroom Organization  

2 

314 201     หลกัของคณติศาสตร ์
Principle of Mathematics 

3 

314 211   พชีคณติเชงิเสน้ 1 
Linear Algebra I 

3 

231 103    การวดัในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 
Measurement in School Mathematics 

3 

231 xxx กระบวนการสื่อสารในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน 
Processes of Communication in School Mathematics 

2 

รวม 20 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาปลาย 
000 164    ชวีติกบัพลงังาน  

Life  and  Energy              
3 

200 303    การเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติส าหรบัครู   
Empowerment of Life Quality for Teachers 

3 

231 xxx การพฒันาหลกัสตูร  
Research and Development of Curriculum 

2 

231 xxx พืน้ฐานความรูด้า้นวฒันธรรม 
Cultural bases of Education 
 

2 
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314  221    แคลคลูสัขัน้สงู   
Advanced Calculus 

3 

316 205 หลกัสถติ ิ
Principles of Statistics 

3 

314 212   ทฤษฎจี านวน 1 
Number Theory I 

3 

231 xxx กระบวนการเชื่อมโยงและการน าเสนอในคณติศาสตรร์ะดบั
โรงเรยีน 
Processes of Connection and Representation in School 
Mathematics 

2 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

200 302     ภาษาองักฤษส าหรบัวชิาชพีครู  
English for Teaching Profession 

3 

000 131    ทกัษะชวีติ  
Life Skills 

3 

231 xxx การวดัและประเมนิผลการศกึษา  
Teaching and Learning Assessment (of, for, as) 

2 

314  321 คณติศาสตรว์เิคราะห ์1 
Mathematical Analysis I 

3 

314 371 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็น 1 3(3-0-6)  
Probability Theory I 

3 

231 106 เทคโนโลยคีอมพวิเตอรใ์นชัน้เรยีนคณติศาสตร์ 
Commuter Technology in Mathematics Classroom 

3 

231 xxx การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรส์ าหรบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ที่ 1-2 
Organization of Learning Experience in Mathematics in 
Basic Education Level I-II 

3 

รวม 20 หน่วยกิต 
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ภาคการศึกษาปลาย 
200 301   จรรยาวชิาชพีคร ู 

Ethics for Teaching Profession 
3 

231 xxx การศกึษาขัน้พืน้ฐานในการศกึษาพเิศษ 
Basic studies in special education 

2 

231 xxx การวจิยัทางการศกึษา  
Educational Research 

2 

314 301  ทฤษฎเีซต  
Set Theory   

3 

314 361    การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1 
Numerical Analysis I 

3 

314 372     คณติศาสตรด์สิครตี 
Discrete Mathematics 

3 

314 314 ทฤษฎขีองสมการ 
Theory of Equations 

3 

231 xxx   การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรส์ าหรบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ที่ 3 
Organization of Learning Experience in Mathematics in 
Basic Education Level III 

2 

รวม 21 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

314 331 สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยขัน้แนะน า 
Introduction to Partial Differential Equation 

3 

241 431     ประสบการณ์วชิาชพีคร ู2 
Teaching Profession Experience II 

2 

231 xxx   การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรส์ าหรบัการศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน ช่วงชัน้ที่ 4 
Organization of Learning Experience in Mathematics in 
Basic Education Level IV 

2 

231 xxx การวจิยัทางการศกึษาเบือ้งตน้ 
Introduction to Educational Research 

2 

231 730 ปรชัญาคณติศาสตรศกึษา 
Philosophy of Mathematics Education 
 

3 
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231 731 ทฤษฎคีณติศาสตรศกึษา 
Theories of Mathematics Education  

3 

231 xxx สมัมนาคณติศาสตรศกึษา 1 
Seminar in Mathematics Education I 

1 

รวม 16 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

314 472 ทฤษฎกีราฟขัน้แนะน า 
Introduction to Graph Theory 

3 

231 xxx การวจิยัทางดา้นการเรยีนการสอน 
Research in Teaching and Learning 

2 

231 732 การวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา 
Research in Mathematics Education 

3 

231 736 การแกป้ญัหาทางคณติศาสตร์ 
 Mathematical Problem Solving 

3 

รวม 11 หน่วยกิต 
 

ชั้นปีที่ 5 
ภาคการศึกษาต้น 

231 745 การวจิยัในชัน้เรยีนคณติศาสตร์ 
Research in Mathematics Classroom 

3 

231 xxx สมัมนาคณติศาสตรศกึษา 2 
Seminar in Mathematics Education II 

1 

231 xxx เลอืกเสร ี 3 
รวม 7 หน่วยกิต 

 
ภาคการศึกษาปลาย 

231 xxx เลอืกเสร ี 3 
231 899 วทิยานิพนธ์ 

Thesis 
5 

รวม 8 หน่วยกิต 
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ชั้นปีที่ 6 
ภาคการศึกษาต้น 

241 531 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 1            6 
231 899 วทิยานิพนธ ์ 3 

รวม 9 หน่วยกิต 
 
ภาคการศึกษาปลาย 

241 532 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 2           6 
231 899 วทิยานิพนธ ์ 4 

รวม 10 หน่วยกิต 
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ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป 
 
000 101   ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร      3   หน่วยกติ 

      English for Communication 
      เงือ่นไขรายวชิา :  ไมม่ ี
      การพฒันาทกัษะการฟงั พดู อ่านและเขยีนภาษาองักฤษ  เพื่อใหส้ามารถสื่อสารใน
สถานการณ์ต่างๆ ในสงัคมได ้
       Development of listening, speaking, reading and writing English language skills for 
communication in social settings. 
000 102   ภาษาองักฤษทางวชิาการ 1      3 หน่วยกติ  
 English for Academic Purpose I (EAP I) 
 เ งือ่นไขรายวชิา :  000101 หรอืเทยีบเท่า 
 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษขัน้พืน้ฐาน เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของตนเองและทางวชิาการ  
และส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 Development of basic English language skills to help achieve personal and academic 
goals and to promote life-long learning. 
000 103   ภาษาองักฤษทางวชิาการ 2      3 หน่วยกติ
        English for Academic Purposes II (EAP II) 

 เงือ่นไขรายวชิา :  000102  หรอืเทยีบเท่า 
 การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษขัน้สงู เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของตนเองและทางวชิาการ  และ
ส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ 
 Development of advanced English language skills to help achieve personal and 
academic goals and to promote life-long learning. 
000 111   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร      3 หน่วยกติ
 Thai for Communication 

 เงือ่นไขรายวชิา :  ไมม่ ี
 การพฒันาทกัษะการใชภ้าษาไทยเพื่อการสื่อสารในชวีติประจ าวนั  และการประกอบอาชพีใน
อนาคต 
 Development of Thai language skills for daily life communication and for the 
students’ future works. 
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000 131   ทกัษะชวีติ          3 หน่วยกติ  
 Life Skills 

 เงือ่นไขรายวชิา :  ไมม่ ี
 การพฒันาทกัษะชวีติทีจ่ าเป็นในชวีติประจ าวนัและการท างานในอนาคต โดยเน้นทกัษะ     
การคดิ ภาวะการเป็นผูน้ า บุคลกิภาพ การอยูร่ว่มกนัในสงัคม การเสยีสละเพื่อส่วนรวม  และการจดั    
การปญัหาชวีติ 
 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   ชวีติกบัสุนทรยีะ         3 หน่วยกติ     
 Life and Aesthetics 

 เงือ่นไขรายวชิา :  ไมม่ ี
 ค วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสุนทรยีะ สุนทรยีะในธรรมชาต ิศลิปะ และวฒันธรรม  
ประสบการณ์เกีย่วกบัสุนทรยีะ การวเิคราะหค์ุณค่าของสุนทรยีะ 
 Knowledge and appreciation of aesthetics; aesthetics in the nature, arts and cultures; 
experiences on aesthetics; analysis of the values of aesthetics. 
000 164   ชวีติกบัพลงังาน       3 หน่วยกติ         
        Life and Energy              
 เงือ่นไขรายวชิา :  ไมม่ ี
 ความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานกบัการด ารงชวีติ ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างสสารและพลงังาน  
รปูแบบของพลงังานและการเปลีย่นรปูพลงังาน ผลของการใชพ้ลงังานต่อชวีติและสิง่แวดลอ้ม  พลงังาน
ทดแทน การอนุรกัษ์พลงังาน 
 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 จรรยาวชิาชพีคร ู       3 หน่วยกติ  
             Ethics for Teaching Profession 
 เงือ่นไขรายวชิา  :  ไมม่ ี
  ความหมายและความส าคญัของวชิาชพีคร ู บทบาท  หน้าที ่ ภาระงานของคร ู ประวตั ิ 
พฒันาการของวชิาชพีคร ู จรรยาบรรณวชิาชพีคร ู ค่านิยม  บุคลกิภาพและคุณลกัษณะทีด่ขีองคร ู การ
สรา้งศกัยภาพ  สมรรถภาพและเจตคตทิีด่ต่ีอวชิาชพีคร ู กระแสโลกาภวิัตน์ทีส่่งผลกระทบต่อวชิาชพีคร ู
การด ารงตนและพฒันาตนของคร ู เกณฑม์าตรฐานและกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาตลอดจน  องคก์ร
และสมาคมทีเ่กีย่วขอ้งกบัวชิาชพีคร ู
 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  ภาษาองักฤษส าหรบัวชิาชพีครู        3 หน่วยกติ  
 English for Teaching Profession 
 เงือ่นไขรายวชิา  :  ไมม่ ี
 ทกัษะภาษาองักฤษเพื่อการคน้ควา้และเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  การอ่านบทความทางการศกึษา 
และการสื่อสารในทีป่ระชุมวชิาการทางการศกึษาในระดบัชาต ิ  
 English language skills for research and self-study, reading educational articles, 
English communication in the national conferences in education. 
200 303    การเสรมิสรา้งคุณภาพชวีติส าหรบัคร ู                       3 หน่วยกติ  

    Empowerment of Life Quality for Teachers 
    เงือ่นไขรายวชิา  :  ไมม่ ี

 ความหมาย  ความส าคญั  มติ ิและดชันีคุณภาพชวีติระดบัสากลและระดบัทอ้งถิน่  
ความสมัพนัธข์องคุณภาพชวีติกบัครทูีด่ ี หลกัการจดัการทรพัยากรบุคคล การประยกุตใ์ช ้การจดัการ
ทรพัยากรบุคคลเพื่อพฒันาหรอืปรบัปรงุมาตรฐานการด าเนินชวีติ น าเสนอ ด าเนินงาน และวเิคราะห์
โครงการจดัการทรพัยากรบุคคล  แนวโน้มการพฒันาคุณภาพชวีติครใูนอนาคต 
             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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ค าอธิบายรายวิชากลุ่มวิชาชีพครู 
 
กลุ่มเครื่องมือในการเรียนรู้ของครู (Cognitive Tool for Teacher Learning: CTL) 
231 xxx   ภาษาและการสื่อสารในชัน้เรยีน     2 หน่วยกติ 
 Language and Communication in classroom 
 เงือ่นไขรายวชิา : ไมม่ ี
 แนวทางการศกึษาการพดู การฟงัและการเขยีนเพื่อการมปีฏสิมัพนัธใ์นชัน้เรยีน  
 Speech communication, writing, listening and interactions skills in classroom 
231 xxx นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศกึษา   2  หน่วยกติ  
 Innovation and Technology in Education 
 เงือ่นไขรายวชิา : ไมม่ ี
 การแนะน านวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศส าหรบัการศกึษา  
 Introduction for innovation and information and communication technology in 
education 
231 xxx การวจิยัและพฒันาหลกัสตูร      2  หน่วยกติ  
 Research and Development of Curriculum 
 เงือ่นไขรายวชิา : ไมม่ ี
 การแนะน าหลกัสตูร ความสมัพนัธร์ะหว่างหลกัสตูรกบัเนื้อหา การสอนและการเรยีนใน             
ชัน้เรยีน วเิคราะหห์ลกัสตูร การประเมนิหลกัสตูรและแนวโน้มในการพฒันาหลกัสตูร  
 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 การจดัการเรยีนรูแ้ละการบรหิารจดัการในหอ้งเรยีน   3  หน่วยกติ  
 Classroom Culture/ Classroom Organization  
 เงือ่นไขรายวชิา : ไมม่ ี
 การแนะน าแงม่มุเกีย่วกบัวฒันธรรมในชัน้เรยีน การบรหิารจดัการหอ้งเรยีน ประกอบดว้ย              
การวางแผน การปฏบิตักิารสอนและการสะทอ้นผล 
 Introduction for aspects of classroom culture. Classroom organization; planning, 
doing and reflecting. 
231 xxx จติวทิยาส าหรบัคร ู      2  หน่วยกติ  
 Psychological bases of Education 
 สาระส าคญัของกลุ่มแนวคดิทางจติวทิยาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัการศกึษา จติวทิยาพืน้ฐาน
เพื่อการเขา้ใจธรรมชาตแิละพฒันาการของมนุษย ์ จติวทิยาการศกึษา   จติวทิยาการแนะแนวและการให้
ค าปรกึษา 
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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 การวดัและประเมนิผลการศกึษา     2  หน่วยกติ  
 Teaching and Learning Assessment (of, for, as) 
 การพฒันาระบบการประเมนิผลส าหรบัการสอนและการเรยีนรู ้ ความจ าเป็นของการใชก้าร
ประเมนิตามสภาพจรงิ ความส าคญัของสารสนเทศดา้นการประเมนิเพื่อตดัสนิใจในการท าการเรยีนการ
สอน  ความหลากหลายของงานทีใ่ชใ้นการประเมนิความสามารถในระดบัต่างๆ  ความไมเ่หมาะสมของ
การทดสอบมาตรฐานเพื่อวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน  
 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 หน่วยกติ  
 Professionalize Teacher Education 
 เงือ่นไขรายวชิา : ไมม่ ี
 ความรูข้องครเูกีย่วกบัเนื้อหาสาระ แนวทางการสอน วธิคีดิของนกัเรยีน การสรา้ง
สิง่แวดลอ้มเพื่อการเรยีนรูข้องนกัเรยีน 
 Teacher’s knowledge in subject matters, teaching approach, students’ ways of 
learning. Setting suitable environment for students’ learning. 
231 xxx การเรยีนรูก้ารศกึษาพเิศษขัน้พืน้ฐาน     2 หน่วยกติ 
 Basic Studies in Special Education 
 เงือ่นไขรายวชิา : ไมม่ ี
 การแนะน าพืน้ฐานการศกึษาพเิศษ สถานการณ์ปจัจบุนัของการศกึษาพเิศษในประเทศไทย
และโลก  
 Introduction for basic special education, the current situation of special education in 

Thailand and the world 
231 xxx พืน้ฐานความรูด้า้นวฒันธรรม      2  หน่วยกติ  
 Cultural bases of Education 
 เงือ่นไขรายวชิา : ไมม่ ี
 ศกึษาเกีย่วกบัพืน้ฐานความรูด้า้นวฒันธรรมทางการศกึษาทีส่ะทอ้น  ส่งเสรมิคุณค่าและ
สนบัสนุนค่านิยม โลกทศัน์ และภาษาของวฒันธรรมในสงัคม ศกึษาวฒันธรรมในแงม่มุของประเพณี 
ประวตัศิาสตร ์ค่านิยม ภาษาทีส่รา้งวฒันธรรมในชุมชนนัน้  เพื่อใหคุ้ณค่าในการสรา้งความรู้ วธิกีารรู้
และโลกทศัน์อยา่งเท่าเทยีม  
 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 การวจิยัทางการศกึษาเบือ้งตน้     2 หน่วยกติ  
 Introduction to Educational Research 
 เงือ่นไขรายวชิา : ไมม่ ี
 การท าวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยัเพื่อการวจิยัทางการศกึษาและเพื่อคน้หาค าตอบเกีย่วกบัปญัหา
ส าคญัทางการศกึษา เช่น หลกัสตูร หนงัสอืเรยีน การสอน การเรยีนรูต้ลอดชวีติ การคดิขัน้สงู เป็นตน้  
 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 การวจิยัทางดา้นการเรยีนการสอน     2 หน่วยกติ  
 Research in Teaching and Learning  
 เงือ่นไขรายวชิา : ไมม่ ี
 การท าวจิยั ระเบยีบวธิวีจิยัเพื่อการวจิยัดา้นการเรยีนการสอนและเพื่อคน้หาค าตอบเกีย่วกบั
ปญัหาส าคญัทางดา้นการเรยีนการสอนทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีน  
 Conducting research, methodology for research in teaching and learning and to 
investigate solution for crucial problems in teaching and learning in classroom. 
 
กลุ่มบูรณาเน้ือหากับวิธีสอน (Pedagogical Content Knowledge: PCK) 
 
231 111 กระบวนการแกป้ญัหาในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน   3 หน่วยกติ 

 Processes of Problem Solving in School Mathematics 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 โมเดลการแกป้ญัหาคณติศาสตรต์ามแนวคดิของโพลยา (Polya) ชอเอน็เฟลด ์ (Schoenfeld) 
เลสเตอร ์(Lester) และคนอื่นๆ กระบวนการคดิทางคณติศาสตร ์การรูค้ดิ (Metacognition) ประสบการณ์
เชงิอารมณ์ในระหว่างการแกป้ญัหาคณติศาสตร ์

 Polya’s, Schoenfeld’s, Lester’s and other mathematical problem solving model, 
mathematical thinking processes, metacognition, emotional experience during mathematical 
problem solving. 
231 212 กระบวนการสื่อสารในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน   2 หน่วยกติ 

 Processes of Communication in School Mathematics 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
 การคดิและสญัลกัษณ์ แนวการศกึษาภาษากบัการสื่อสารคณติศาสตรใ์นโรงเรยีนรปูแบบของ
การสื่อสารในชัน้เรยีนคณติศาสตร ์ปญัหาการสื่อสารในสาระเฉพาะทางคณติศาสตร ์ 
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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 กระบวนการพสิจูน์และใหเ้หตุผลในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน  2 หน่วยกติ 

 Processes of Proofs and Reasoning in School Mathematics  
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 การพสิจูน์และการใหเ้หตุผลในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีนในการศกึษาขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ที ่ 1 
ถงึ 4 ซึง่เกีย่วขอ้งกบัธรรมชาตขิองการพสิจูน์และใหเ้หตุผล กระบวนการพืน้ฐานของการพสิจูน์และให้
เหตุผล การใหเ้หตุผลในเนื้อหาสาระต่างๆ เช่น การใหเ้หตุผลเรือ่งเศษส่วน การใหเ้หตุผลเรือ่งการวดั 
การใหเ้หตุผลทางพชีคณติ  การพฒันาความสามารถในการพสิจูน์และใหเ้หตุผลในคณติศาสตรร์ะดบั
โรงเรยีน 

 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 กระบวนเชื่อมโยงและการน าเสนอในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน  2 หน่วยกติ 

 Processes of Connection and Representation in School Mathematics 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี

    การเชื่อมโยงคณติศาสตรก์บัวชิาอื่น การเชื่อมโยงในวชิาคณติศาสตร ์การเชื่อมโยง
คณติศาสตรใ์นการศกึษาขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ที ่1 ถงึช่วงชัน้ที ่2 การเชื่อมโยงคณติศาสตรใ์นการศกึษาขัน้
พืน้ฐานช่วงชัน้ที ่ 3 ถงึช่วงชัน้ที่  4 ระบบของการน าเสนอกบัการพฒันาความคดิรวบยอดทาง
คณติศาสตร ์การน าเสนอกบัความเป็นนามธรรม อทิธพิลของภาษาทีม่ต่ีอการน าเสนอทางคณติศาสตร ์
การน าเสนอกบัระบบสญัลกัษณ์  การน าเสนอกบับทบาทของบรบิท  

    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 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรส์ าหรบัการศกึษา    
  ขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ที ่ 1-2          3 หน่วยกติ 

 Organization of Learning Experience in Mathematics in Basic Education level I-II 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
 การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร ์ทีม่รีายละเอยีดทัง้วธิสีอน อุปกรณ์การสอน
และกจิกรรมการเรยีนรู ้ตามหน่วยการเรยีนรูต้ลอดปีการศกึษา ในการศกึษาขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ที ่ 1-2 
โดยเป็นแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตรท์ีน่ าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ และมคีวามหลากหลายเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 
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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 child-
centered teaching. 
231 417 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรส์ าหรบัการศกึษา   2 หน่วยกติ 
  ขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ที ่ 3      
 Organization of Learning Experience in Mathematics in Basic Education   Level III 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร ์ทีม่รีายละเอยีดทัง้วธิสีอน อุปกรณ์การสอน
และกจิกรรมการเรยีนรู ้ตามหน่วยการเรยีนรู ้ตลอดปีการศกึษา ในการศกึษาขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ที ่ 3-4 
โดยเป็นแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาทีน่ าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ และมคีวามหลากหลายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

 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 การจดัประสบการณ์การเรยีนรูค้ณติศาสตรส์ าหรบัการศกึษา   2 หน่วยกติ 
  ขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ที ่ 4         
 Organization of Learning Experience in Mathematics in Basic Education Level IV  
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 การเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาคณติศาสตร ์ทีม่รีายละเอยีดทัง้วธิสีอน อุปกรณ์การสอน
และกจิกรรมการเรยีนรู ้ตามหน่วยการเรยีนรู ้ตลอดปีการศกึษา ในการศกึษาขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ที ่ 3-4 
โดยเป็นแผนการจดัการเรยีนรูว้ชิาทีน่ าไปปฏบิตัไิดจ้รงิ และมคีวามหลากหลายเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

 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    ประสบการณ์วชิาชพีคร ู1         2  หน่วยกติ 
               Teaching Profession Experience I 
 เงือ่นไขรายวชิา :  ไมม่ ี
บทบาทครกูบัภาระหน้าทีง่านครปูระจ าชัน้   งานกจิการนกัเรยีน งานกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน การสะทอ้น
ผลและ การรายงานผลการปฏบิตังิาน   
 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   ประสบการณ์วชิาชพีคร ู2              2 หน่วยกติ 
 Teaching Profession Experience II 
 เงือ่นไขรายวชิา :  241 331 
 บทบาทหน้าทีค่รปูระจ าวชิา การสงัเกตและการสะทอ้นผลการสอน การออกแบบ  การเขยีน
แผน การจดัการเรยีนรู ้การทดลองสอนและการสะทอ้นผลการสอน การสมัมนาเกีย่วกบัแนวคดิ ปญัหาและ
แนวทางแกไ้ขการเขยีนแผนการจดัการเรยีนรูแ้ละการทดลองสอน 
 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   การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 1                6 หน่วยกติ 
 School Internship I 
 เงือ่นไขรายวชิา :  241 431 
 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาเตม็รปูแบบและเตม็เวลา การพฒันาตน ดา้นความรู ้ทกัษะ        
การปฏบิตังิาน การปฏบิตัติน การสรา้งคุณค่าในวชิาชพีครตูามมาตรฐานและจรรยาบรรณของวชิาชพีคร ู
ภายใตก้ารดแูลของครพูีเ่ลีย้งและอาจารยน์ิเทศก ์การรายงานผลการปฏบิตักิารสอน      
 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  การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษา 2               6 หน่วยกติ 
 School Internship II 
 เงือ่นไขรายวชิา :  241 531 
 การปฏบิตักิารสอนในสถานศกึษาเตม็รปูแบบและเตม็เวลา  การพฒันาตน ดา้นความรู ้ 
ทกัษะการปฏบิตังิาน  การปฏบิตัติน  การสรา้งคุณค่าในวชิาชพีครตูามมาตรฐานและจรรยาบรรณของ
วชิาชพีคร ูภายใตก้ารดแูลของครพูีเ่ลีย้งและอาจารยน์ิเทศก ์การรายงานผลการปฏบิตักิารสอน      
 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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ค าอธิบายรายวิชาสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  
 
กลุ่มคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย (Collegiate Mathematics) 
314 121   แคลคลูสั 1        3 หน่วยกติ  
 Calculus I 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 เรขาคณติวเิคราะห ์ลมิติและความต่อเน่ืองของฟงักช์นัค่าจรงิตวัแปรเดยีว อนุพนัธแ์ละการ
ประยกุตข์องอนุพนัธ ์ปรพิทัธ ์
 Analytic geometry, limits and continuity of real valued functions of one variable, 
derivatives and their applications, integrals. 
314 122 แคลคลูสั 2        3 หน่วยกติ 
 Calculus II 
 เงือ่นไขของรายวชิา :  314 121 

 เทคนิคของการหาปรพินัธ ์  การประยกุตข์องปรพินัธ ์ อนุพนัธย์อ่ย  ล าดบัและอนุกรมของ
จ านวนจรงิ 
 Techniques of integration, application of integration, partial derivatives, sequences and 
series of real numbers. 
314 201 หลกัของคณติศาสตร ์       3 หน่วยกติ 
 Principle of Mathematics  
 เงือ่นไขของรายวชิา :  ไมม่ ี
 โครงสรา้งเชงิคณติศาสตร ์ตรรก ะเชงิคณติศาสตร ์วธิกีารพสิจูน์ เซตความสมัพนัธแ์ละ
ฟงักช์นัพฒันการของจ านวนจรงิ 
 Mathematical structure, mathematical logic, methods of proof, sets, relations and 
functions, development of real numbers.  
314 211 พชีคณติเชงิเสน้ 1       3 หน่วยกติ 

 Linear Algebra I 
 เงือ่นไขของรายวชิา :  ไมม่ ี 

 เมทรกิซแ์ละตวัก าหนด ระบบสมการเชงิเสน้ ปรภิมูเิวกเตอรแ์ละปรภิมูยิอ่ย ฐานและมติ ิการ
แปลงเชงิเสน้ ค่าเฉพาะ เวกเตอรเ์ฉพาะ และการประยกุต์ 

 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 ทฤษฎจี านวน 1       3 หน่วยกติ 
 Number Theory I 

 เงือ่นไขของรายวชิา :  ไมม่ ี
 การหารลงตวั สมภาค ฟงักช์นัในทฤษฎจี านวน สามจ านวนของปีทากอรสัและทฤษฎบีท
สุดทา้ยของแฟรม์าต ์
 Divisibility, congruencies, some functions of number theory, Pythagorean triples and 
Fermat’s last theorem. 
314 221 แคลคลูสัขัน้สงู         3 หน่วยกติ 

 Advanced Calculus 
 เงือ่นไขของรายวชิา :  314 122 
 อนุพนัธข์องฟงักช์นัของตวัแปรจรงิหลายตวั ปรพินัธห์ลายชัน้ อนุพนัธแ์ละปรพินัธข์องฟงักช์นั
ค่าเวกเตอร ์
 Derivatives of several real variables functions, multiple integrals, derivatives and 
integrals of vector functions. 
314 231 สมการเชงิอนุพนัธส์ามญั       3 หน่วยกติ 

 Ordinary Differential Equations 
 เงือ่นไขของรายวชิา :  314 122 
 ผลเฉลยของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญัอนัดบัหนึ่งและระดบัขัน้หน่ึงพรอ้มทัง้การประยกุตผ์ล
เฉลยของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญัเชงิเสน้ทีส่มัประสทิธเ์ป็นค่าคงตวัและการประยกุต ์ผลการแปลงของ
ปลาซ และการประยกุตก์บัสมการเชงิอนุพนัธส์ามญัเชงิเสน้ทีส่มัประสทิธเ์ป็นค่าคงตวั ผลเฉลยของ
สมการเชงิอนุพนัธส์ามญัเชงิเสน้ทีส่มัประสทิธิเ์ป็นตวัแปร 
 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 ทฤษฎเีซต        3 หน่วยกติ 
 Set Theory   
 เงือ่นไขของรายวชิา :  314 201 

 พฒันาการของทฤษฏเีซต  พชีคณติและการด าเนินการของเซต ความสมัพนัธ์  การเป็นอนัดบั  
สจัพจน์การเลอืก อนนัตแ์บบนบัได ้จ านวนเชงิอนัดบัทีแ่ละอุปนยัเชงิอนนัต ์จ านวนเชงิการนบั 

 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 คณติศาสตรว์เิคราะห ์13(3-0-6)     3 หน่วยกติ 
 Mathematical Analysis I 

 เงือ่นไขของรายวชิา :  314 201  หรอื  323  201 
 ระบบจ านวนจรงิ  ล าดบัของจ านวนจรงิ ลมิติ ความต่อเนื่อง อนุพนัธ ์ ปรพินัธร์มีนัน์ 
 Real numbers system, real sequences, limits, continuity, derivatives, Riemann 
integrals. 
314 331 สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยขัน้แนะน า     3 หน่วยกติ  

 Introduction to Partial Differential Equation 
 เงือ่นไขของรายวชิา : 314 231  

 บทน า อนุกรมฟูเรยีร ์ระเบยีบวธิกีารแยกตวัแปร สมการเชงิอนุพนัธย์อ่ยในระบบพกิดัฉาก  พกิดั
ทรงกระบอก และพกิดัทรงกลม ปญัหาค่าเฉพาะแบบสตูรม์-ลอีูวลิล ์การแปลงฟูเรยีรแ์ละการประยกุต์ 
 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 การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 1      3 หน่วยกติ 

 Numerical Analysis I 
 เงือ่นไขของรายวชิา : 314  122 
 ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการไมเ่ป็นเชงิเสน้  ผลเฉลยของระบบสมการเชงิเสน้             
การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่าโดยวธิกี าลงัสองน้อยสุด การหาอนุพนัธแ์ละปรพินัธเ์ชงิตวัเลข  
ปญัหาค่าเริม่ตน้ของสมการเชงิอนุพนัธส์ามญั 
  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 ทฤษฎกีราฟขัน้แนะน า      3  หน่วยกติ  

 Introduction to Graph Theory 
 เงือ่นไขของรายวชิา : 314 201 หรอื 323 201 
 ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบักราฟ  กราฟตน้ไมแ้ละความเชื่อมโยง  กราฟออยเลอรแ์ละกราฟแฮมลิ
ตนั กราฟเชงิระนาบ การใหส้กีบักราฟ กราฟระบุทศิทาง การจบัคู่ 
 Basic knowledge in graph theory, trees and connectivity, Eulerian and Hamiltonian 
graphs, planar graphs, graph colorings, digraphs, matching. 
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314 372  คณติศาสตรด์สิครตี      3  หน่วยกติ 
 Discrete Mathematics 
 เงือ่นไขของรายวชิา : 314 201 

 โครงสรา้งพชีคณติ ระบบตรรกศาสตรแ์ละระบบเซ ต เซตอนัดบับางส่วน  เทคนิคการนบั  
ความสมัพนัธเ์วยีนเกดิ กราฟ กราฟระบุทศิทางและขา่ยงาน 
 Algebraic  structures, logic systems and set systems, partially ordered sets, counting 
techniques, recurrence relations, graphs, digraphs and networks. 
316 202 หลกัสถติ ิ      3  หน่วยกติ  
 Principles of Statistics 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
 ความหมายและขอบขา่ยของสถติ ิขอ้มลูและระดบัการวดั ทบทวนวธิกีารทางสถติ ิ                      
ความน่าจะเป็นการแจกแจงของตวัสถติ ิการประมาณค่า การทดสอบสมมตฐิาน การวเิคราะหค์วาม
แปรปรวน  การวเิคราะหก์ารถดถอยและสหสมัพนัธเ์ชงิเสน้ 
 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 ทฤษฎขีองสมการ      3  หน่วยกติ  
 Theory of Equations  
 เงือ่นไขรายวชิา 314 201 หรอื 323 201 
 - 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน (School Mathematics) 
 
231101 เรขาคณติในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน     3  หน่วยกติ  

 Geometry in School Mathematics  
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
 เนื้อหา กระบวนการเรยีนรูแ้ละวธิสีอนเกีย่วกบัสาระการเรยีนรูเ้ร ือ่งเรขาคณติ ซึง่สาระดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ที ่1 ถงึ ช่วงชัน้ที ่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   จ านวนและการด าเนินการในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน  3  หน่วยกติ 

 Numbers and Operations in School Mathematics 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 เนื้อหา กระบวนการเรยีนรูแ้ละวธิสีอนเกีย่วกบัสาระการเรยีนรูเ้ร ือ่งจ านวนและการด าเนินการ
ทีส่อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ที ่1 ถงึ ช่วงชัน้ที ่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  การวดัในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน    3  หน่วยกติ
 Measurement in School Mathematics  
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 เนื้อหา กระบวนการเรยีนรูแ้ละวธิสีอนเกีย่วกบัสาระการเรยีนรูเ้ร ือ่ง การวดัขัน้พืน้ฐานซึง่เป็น
เรือ่งเกีย่วกบั ระยะทาง เวลา พืน้ที ่ปรมิาตร เงนิ แผนที ่และการวดัขัน้สงู ซึง่เป็นเรือ่งราวเกีย่วกบั 
ตรโีกณมติแิละแคลคลูสั สาระดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อใหบ้รรลุมาตรฐาน
ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นระดบัช่วงชัน้ที ่1 ถงึ ช่วงชัน้ที ่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 พชีคณติในคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน    3  หน่วยกติ  

 Algebra in School Mathematics 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 เนื้อหา กระบวนการเรยีนรูแ้ละวธิสีอนเกีย่วกบัสาระการเรยีนรูเ้ร ือ่ง  พชีคณติ ซึง่สาระดงักล่าว
สอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานต่างๆ ตามทีก่ าหนดไวใ้นการศกึษา
ขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ที ่1 ถงึ ช่วงชัน้ที ่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 ความน่าจะเป็นและสถติใินคณติศาสตรร์ะดบัโรงเรยีน   3 หน่วยกติ

 Probability and Statistics in School Mathematics 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 เนื้อหา กระบวนการเรยีนรูแ้ละวธิสีอนเกีย่วกบัสาระการเรยีนรูเ้ร ือ่ง ความน่าจะเป็นและสถติ ิ
ซึง่สาระดงักล่าวสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน เพื่อใหบ้รรลุมาตรฐานต่าง ๆ ตามทีก่ าหนด
ไวใ้นการศกึษาขัน้พืน้ฐานช่วงชัน้ที ่1 ถงึ ช่วงชัน้ที ่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 ปรชัญาคณติศาสตรศกึษา      3 หน่วยกติ 
  Philosophy of Mathematics Education 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
 การวพิากษ์แนวคดิเรือ่ง Absolutism ในปรชัญาส าหรบัคณติศาสตร ์การปรบัเปลีย่นมโนทศัน์
เกีย่วกบัปรชัญาคณติศาสตรแ์นวคดิของกลุ่มต่างๆ เกีย่วกบัปรชัญาคณติศาสตรศกึษา เช่น วทิ
เกน็สไตน์ ลาคาโทส และคอนสตรคัตวิซิมึเชงิสงัคม 
 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 ทฤษฎทีางคณติศาสตรศกึษา      3 หน่วยกติ 
 Theories of Mathematics Education 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
 ทศันะเชงิสงัคมวฒันธรรมเกีย่วกบัการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์  ทฤษฎเีกีย่วกบัศาสตรก์ารรูก้บัการ
เรยีนรูค้ณติศาสตร ์ทศันะแบบคอนสตรคัตวิซิมึกบัการเรยีนรูค้ณติศาสตร์ 
 Sociocultural perspectives on mathematics learning, cognitive science theories and 
mathematics learning, and constructivist perspectives on mathematics learning. 
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231 732  การวจิยัทางคณติศาสตรศกึษา      3 หน่วยกติ 
 Research in Mathematics Education 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
 ศกึษาแนวคดิและกระบวนการในการวจิยั โดยครอบคลุมทัง้ปรชัญาการแสวงหาความรู้  
เป้าหมายของการวจิยั ทฤษฎกีารวจิยัเชงิคุณภาพ ระเบยีบวธิวีจิยัทางดา้นคณติศาสตรศกึษา เช่น 
ระเบยีบระเบยีบวธิวีจิยัเชงิชาตพินัธุว์รรณนา ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิประวตัศิาสตร ์ การวจิยัเชงิการทดลอง
เกีย่วกบัการสอน เป็นตน้  การก าหนดปญัหาการวจิยั  การสรา้งกรอบแนวคดิในการวจิยั ความถูกตอ้ง
และเชื่อถอืไดข้องการวจิยัเชงิคุณภาพ ศกึษางานวจิยัทางดา้นคณติศาสตรศกึษาในภาพกวา้ง ทัง้ในอดตี  
ปจัจบุนั 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  การแกป้ญัหาทางคณติศาสตร์      3 หน่วยกติ 
 Mathematical Problem Solving 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
  การแกป้ญัหาคณติศาสตรต์ามแนวคดิของโพลยา รปูแบบและทฤษฎเีกีย่วกบัการแกป้ญัหา
คณติศาสตร ์การแกป้ญัหาคณติศาสตรใ์นชัน้เรยีน งานวจิยัเกีย่วกบัการแกป้ญัหาคณติศาสตร ์
  Polya’s mathematical problem solving, models and theories of mathematical problem 
solving,  mathematical problem solving in classroom,  research in mathematical problem solving. 
231 745 การวจิยัใน ชัน้เรยีนคณติศาสตร์     3 หน่วยกติ 

 Research in Mathematics Classroom 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี

 ทศันะเกีย่วกบัครใูนฐานะผูป้ฏบิตัทิีส่ามารถสะทอ้นการท างานของตนเองและในฐานะ นกัวจิยั  
การน าแนวคดิทางการวจิยัไปใชใ้นการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ การพฒันาแนวคดิทางการวจิยัจาก           
ชัน้เรยีนคณติศาสตร ์การวจิยัในชัน้เรยีนคณติศาสตรก์บัการพฒันาวชิาชพีคร ูและการท าวจิยัในชัน้เรยีน
คณติศาสตรใ์นหวัขอ้ทีส่นใจ 

 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 สมัมนาทางคณติศาสตรศกึษา 1      2 หน่วยกติ 
 Seminar in Mathematics Education I 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
 ประเดน็และสาระทีเ่ป็นปจัจบุนัทางดา้นคณติศาสตรศกึษา โดยครอบคลุมเรือ่งต่อไปน้ี ทฤษฎี
ทางคณติศาสตรศกึษา คณติศาสตรก์บัคณติศาสตรศกึษา การพฒันาหลกัสตูร การแกป้ญัหา
คณติศาสตร ์และการวจิยัเกีย่วกบัคณติศาสตรใ์นชัน้เรยีนทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ
 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 สมัมนาทางคณติศาสตรศกึษา 2      2 หน่วยกติ 
 Seminar in Mathematics Education II 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
 ประเดน็และสาระทีเ่ป็นปจัจบุนัทางดา้นคณติศาสตรศกึษา โดยครอบคลุมเรือ่งต่อไปน้ี ทฤษฎี
ทางคณติศาสตรศกึษา คณติศาสตรก์บัคณติศาสตรศกึษา การพฒันาหลกัสตูร การแกป้ญัหา
คณติศาสตร ์และการวจิยัเกีย่วกบัคณติศาสตรใ์นชัน้เรยีนทัง้ในระดบัชาตแิละระดบันานาชาต ิ
 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 การศกึษาพเิศษในคณติศาสตรศกึษา 
            Special Education in Mathematics Education 
    การศกึษาสภาพปจัจบุนัเกีย่วกบัการศกึษาพเิศษในสงัคมไทยและโลก โดยครอบคลุมทัง้
ประวตัศิาสตร ์ทฤษฎกีารศกึษาพเิศษ พระราชบญัญตักิารศกึษาพเิศษ  
   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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ค าอธิบายกลุ่มวิชาเลือกเสรี 
231 733 การพฒันาหลกัสตูรคณติศาสตร์     3 หน่วยกติ

Development in Mathematics Curriculum 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
 ปรชัญาและแนวคดิเกีย่วกบัหลกัสตูรคณติศาสตร ์ ความสมัพนัธร์ะหว่างหลกัสตูรคณติศาสตร์
กบัการเรยีนและการสอนในชัน้เรยีนคณติศาสตร ์ ศกึษาความหมายและความส าคญัของหลกัสตูร 
ทฤษฎหีลกัสตูรพืน้ฐานทีม่อีทิธพิลต่อการพฒันาหลกัสตูร ประเภทของหลกัสตูรรปูแบบและโครงสรา้ง
หลกัสตูรระดบัต่างๆ ของไทย วเิคราะหแ์ละปฏบิตักิารพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาและหลกัสตูรทอ้งถิน่ที่
ตอบสนองความตอ้งการของสงัคม การน าหลกัสตูรไปใช ้ การประเมนิหลกัสตูร และแนวโน้มในการ
พฒันาหลกัสตูร 
 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 กระบวนการทางคณติศาสตร์      3 หน่วยกติ 
   Mathematical Processes 
   เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
   กรอบทฤษฎปีระวตัแิละงานวจิยัทีเ่กีย่วกบักระบวนการทางคณติศาสตร ์กระบวนการทาง
คณติศาสตรแ์บบต่างๆ เช่น  กระบวนการแกป้ญัหา กระบวนการพสิจูน์และใหเ้หตุผล กระบวนการ
เชื่อมโยง กระบวนการสื่อสาร  กระบวนการน าเสนอ  และกระบวนการเชงิความคดิสรา้งสรรค ์
 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 คอนสตรคัตวิซิมึกบัคณติศาสตรศกึษา     3 หน่วยกติ 
 Constructivism and Mathematics Education 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
 แนวคดิเกีย่วกบัคอนสตรคัตวิซิมึ คอนสตรคัตวิซิมึในฐานะทฤษฎทีางคณติศาสตรศกึษา คอน
สตรคัตวิซิมึกบัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์ 
 Perspectives on constructivism, constructivism as a theory in mathematics education, 
constructivism and mathematics instruction. 
231 739 ศาสตรเ์กีย่วกบัการรูก้บัคณติศาสตรศกึษา    3 หน่วยกติ
 Cognitive Science and Mathematics Education 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
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 แนวคดิเกีย่วกบัศาสตรเ์กีย่วกบัการรู้  ศาสตรเ์กีย่วกบัการรูใ้นฐานะทฤษฎทีางคณติศาสตร
ศกึษา ศาสตรเ์กีย่วกบัการรูแ้ละการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์           
 Perspectives on cognitive science, cognitive science as a theory in mathematics 
education, cognitive science and mathematics instruction. 
231 740 การสรา้งวฒันธรรมทางคณติศาสตร์    3  หน่วยกติ 
 Mathematical Enculturation 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
 คณติศาสตรศกึษาในฐานะทีเ่ป็นกระบวนการทางสงัคม  วฒันธรรมทางคณติศาสตร ์ค่านิยม
เกีย่วกบัวฒันธรรมทางคณติศาสตร ์กระบวนการสรา้งวฒันธรรมทางคณติศาสตร์  การใชว้ฒันธรรมเขา้สู่
หลกัสตูรคณติศาสตร ์
 Mathematics education as a social process, mathematical culture, values of 
mathematical culture, process of mathematical enculturation, and cultural approach to 
mathematics curriculum 
231 741 คณติศาสตรช์าตพินัธุว์รรณนา     3  หน่วยกติ 
 Ethnomathematics 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
 ความหมายของคณติศาสตรช์าตพินัธุว์รรณนา  การส ารวจความคดิและการปฏบิตัทิาง
คณติศาสตรใ์นวฒันธรรมยอ่ย การศกึษาคณติศาสตรใ์นวฒันธรรมอื่นและการวเิคราะหผ์ลของ
คณติศาสตรต่์อมรดกทางวฒันธรรมและโลกทศัน์  การเปรยีบเทยีบคณติศาสตรใ์นวฒันธรรมอื่นกบั
คณติศาสตรใ์นวฒันธรรมไทย 
 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   การประเมนิทางคณติศาสตร์     3  หน่วยกติ 
 Mathematics Assessment 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
 การพฒันาระบบการประเมนิผลคณติศาสตรใ์นโรงเรยีน  ความจ าเป็นของการใชก้ารประเมนิ
ตามสภาพจรงิ ความส าคญัของสารสนเทศดา้นการประเมนิเพื่อตดัสนิใจในการท าการเรยีนการสอ นใช้
ในการประเมนิความสามารถทางคณติศาสตรใ์นระดบัต่างๆ  ความไมเ่หมาะสมของแบบทดสอบ
มาตรฐานในการประเมนิผลสมัฤทธิท์างการเรยีนคณติศาสตร์ 
 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 743การพฒันาหนงัสอืเรยีนวชิาคณติศาสตร์     3 หน่วยกติ 

Development of Mathematics Textbooks 
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เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
การวเิคราะหห์นงัสอืเรยีนวชิาคณติศาสตรใ์นระดบัโรงเรยีน การน าแนวคดิในหลกัสตูร

คณติศาสตรไ์ปใชใ้นการสรา้งหนงัสอืเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ รปูเล่มของหนงัสอืเรยีนวชิาคณติศาสตร ์ 
องคป์ระกอบดา้นการเรยีนการสอนของหนงัสอืเรยีนวชิาคณติศาสตร ์   ปญัหาการใชห้นงัสอืเรยีนใน
ชัน้เรยีนคณติศาสตร ์

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 ประวตัศิาสตรค์ณติศาสตร ์      3 หน่วยกติ 

 History of Mathematics 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
 ความสมัพนัธร์ะหว่างประวตัศิาสตรก์บัศาสตรท์างการสอนเกีย่วกบัคณติศาสตรใ์นดา้นต่างๆ 

ดงันี้ บทบาทของประวตัศิาสตรค์ณติศาสตรใ์นหลายมติแิละทุกระดบัการศกึษาตัง้แต่อนุบาลถงึ ระดบั
ปรญิญาตร ีความสมัพนัธข์องประวตัศิาสตรค์ณติศาสตรก์บัการเรยีนการสอนคณติศาสตรใ์นโรงเรยีน 
งานวจิยัทีใ่ชป้ระวตัศิาสตรค์ณติศาสตรใ์นการสอนคณติศาสตรใ์นโรงเรยีน  

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 คณติศาสตรก์บัเทคโนโลย ี      3 หน่วยกติ 
 Mathematics and Technology 

 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
มมุมองเกีย่วกบัคณติศาสตรใ์นสงัคมเทคโนโลย ีสถานภาพและเป้าหมายของคณติศาสตร์ในโรงเรยีนเมือ่
มองจากการใชเ้ทคโนโลย ีศกัยภาพของเทคโนโลยเีชงิอนัตรกริยิากบัคณติศาสตร ์งานวจิยัเกีย่วกบัใช้
เทคโนโลยใีนการเรยีนการสอนคณติศาสตร ์ผลกระทบของเทคโนโลยกีบัการเรยีนการสอนคณติศาสตร์
ในโรงเรยีน 
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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ค าอธิบายรายวิชาวิทยานิพนธ์ 
 
231 899 วทิยานิพนธ์        12 หน่วยกติ 
 Thesis 
 เงือ่นไขของรายวชิา : ไมม่ ี
 ท าวจิยัและเขยีนรายงานวจิยัเฉพาะเรือ่งในสาขาวชิาคณติศาสตรศกึษา โดยอยูใ่นความดแูลของ
คณะกรรมการทีป่รกึษาวทิยานิพนธ ์ 
 Conducting research and writing report on a specific topic in the field of mathematics 
education under the supervision of the advisory thesis committee. 
 

 
 


