
บัณ
ฑิต
วิท
ยา
ลัย

 

มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ

นค
รร
าช
สีม
า

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
คณะ/สาขาวิชา   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย 

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร 25511481108415 

ภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  
 ภาษาอังกฤษ Master of Education Program in Mathematics Education 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม   ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คณติศาสตรศึกษา) 
   ช่ือย่อ   ค.ม. (คณิตศาสตรศึกษา) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม   Master of Education (Mathematics Education) 
   ช่ือย่อ   M.Ed. (Mathematics Education) 
 

3.  จํานวนหน่วยกิต  
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 58  หน่วยกิต 

 
 

4. อาชีพทีส่ามารถประกอบอาชีพได้หลังสาํเร็จการศึกษา  
 4.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 4.2 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 4.3 นักวิชาการศึกษา 
 4.4 นักวิจัยทางการศึกษา 
 4.5 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 อาคาร 32 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ อาคาร 9 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครราชสีมา อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

6. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาท่ีจําเปน็ในการวางแผนหลักสูตร 
 6.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ทีก่ล่าวถึงกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคญั ได้แก่ (1) การน้อมนํา
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม        
(3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนาสู่ความมัน่คง มั่งคั่ง ย่ังยืน 
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สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สําหรับการพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยเพ่ือสนับสนุนการเจริญเติบโต
ของประเทศ โดยในช่วงวัยเด็กต้ังแต่แรกเกิดให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทกุด้าน วัยเรียน วัยรุ่นให้มทีักษะ  
การเรียนรู้ ทักษะชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นภายใต้บริบทสังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม วัยแรงงานให้มี     
การพัฒนายกระดับสมรรถนะฝีมือแรงงาน เพ่ือสร้างผลิตภาพเพ่ิมให้กับประทศ วัยสูงอายุให้มีการทํางานที่
เหมาะสมตามศักยภาพและประสบการณ์ มีรายได้ในการดํารงชีวิต มีการสร้างเสริมและฟ้ืนฟูสุขภาพเพ่ือ
ป้องกันหรือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดภาระแก่ปัจเจกบุคคล ครอบครัว และ
ระบบบริการสุขภาพ นอกจากน้ียังมีการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มคีุณภาพเท่าเทียม
และทั่วถึง ได้แก่ (1) ปฏิรูประบบบริหารจัดการทางการศึกษา โดยปรับระบบบริหารจัดการศึกษาใหม่ เพ่ือ
สร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ (Accountability) (2) ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษา เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา โดยการจัดสรรงบประมาณตรงสู่ผู้เรียน ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
จากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา (3) พัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ต้ังแต่กระบวนการผลิต สรรหา และ 
การคัดเลือกให้ได้คนดีคนเก่ง รวมท้ังระบบการประเมินและรับรองคุณภาพที่เน้นผลลัพธ์จากตัวผู้เรียน และ 
(4) ปฏิรูประบบการเรียนรู้ โดยมุ่งเน้นการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างสมรรถนะกําลังคนทั้งระบบการศึกษาต้ังแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาสื่อเพ่ือการเรียนรู้ ปรับปรุงหลักสูตรและผลิตกําลังคนให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือ     
การเรียนรู้ ดังน้ัน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้น ฐานความรู้ 
ตลอดจนกระบวนการจัดการเรียนรู้ และกรอบแนวคิดที่เคยใช้กันอยู่ในระบบการศึกษาจะต้องได้รับ      
การปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่เพ่ือให้สามารถพัฒนาคนเข้าสู่สังคมท่ีมีการแข่งขัน เน้น
ความหลายหลากทางความคิดและบูรณาการจัดการความรู้ที่หลากหลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นที่
จะต้องมีครูที่มีความรู้ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตาม
ศักยภาพ 
 6.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

ในสังคมปัจจุบันเป็นสังคมฐานความรู้ ซึ่งต้องอาศัยการเรียนรู้ของบุคคลในสังคมในการสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนสังคม จึงทําให้เกิดการแข่งขันด้านการศึกษาของประเทศต่างๆ ทั้งในระดับภูมิภาค
และระดับโลก ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตครูที่มคีวามรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรมและทักษะวิชาชีพ จะส่งผลไปยังภาคประชาชนที่จะเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ทั้งในระบบ 
นอกระบบ หรือตามอัธยาศัยอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ส่งผลใหส้งัคมเกิดความเข้มแข็ง             
ความเพียงพอ สอดคล้องกับทรัพยากรท้องถิ่น เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเองที่ก้าวหน้า ทันความ
เปลี่ยนแปลง ช่วยให้การช้ีนําการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกันและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
 

7. ผลกระทบจากข้อ 6 ต่อการพัฒนาหลกัสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 7.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จัดทําหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจ สงัคม และวัฒนธรรม
เป็นผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการเรียนการสอน ดังน้ัน จงึมี
ความจําเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการท่ี
เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือรองรับการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดย
การผลิตบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ มีคุณธรรม จริยธรรม มทีักษะทางปัญญา มี
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีทกัษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนทักษะการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนรู้  
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 7.2 ความเก่ียวข้องกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัย 
ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศด้านการศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนด้าน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่
เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง ซึ่งการผลิตบุคลากรทางด้านคณิตศาสตรศึกษา ถือเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วย
ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาบรรลุพันธกิจของสถาบันที่มุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และมุ่งธํารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดี เก่ง และมีคุณธรรม การพัฒนาหลักสูตรจึงต้อง
เน้นและส่งเสริมเน้ือหาวิชาที่เป็นสากลและการใช้คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่คํานึงถึงคุณธรรม 
จริยธรรมทางวิชาชีพ ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนของชาติให้แข็งแกร่งและทนัต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่อไป 

 
8. ความสัมพนัธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

8.1 รายวิชาทีเ่ปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน  
8.1.1 หลักสูตรน้ีมีรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน ได้แก่ 
 ไม่มี 
8.1.2 หลักสูตรน้ีมีรายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน ได้แก่ 
 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน  จํานวน 1 รายวิชา  
 หมวดวิชาชีพครู จํานวน 7 รายวิชา 

8.2  การบริหารจัดการ  
                  อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรต้องประสานงานกับอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ด้านเน้ือหาสาระ    
การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคลอ้งกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  

มุ่งผลิตและพัฒนาครูคณิตศาสตร์ให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 1.2  ความสําคัญ  

     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในด้านเน้ือหาวิชา การจัดการเรียนรู้ การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ การวิจัย และนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน 
 1.3 วัตถุประสงค์  

 เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ดังน้ี 

 1.3.1 มีความรู้ในเน้ือหาวิชาคณิตศาสตร์ (Content knowledge) 
 1.3.2 มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ การผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และสามารถนําไปใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างมีคุณภาพ 
 1.3.3 มีความรู้ความสามารถในการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 1.3.4 มีคณุธรรม จริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

ระบบทวิภาค 1 ปีการศึกษามี 2 ภาคการศึกษา ได้แก่  
- ภาคการศึกษาที่ 1 ต้ังแต่ เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 
- ภาคการศึกษาที่ 2 ต้ังแต่ เดือนมกราคม ถึง เดือนพฤษภาคม 
- ภาคฤดูร้อน  ต้ังแต่ เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกรกฎาคม 

 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
 
3. หลักสูตร 

3.1 หลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา ใช้ระยะเวลาในการสําเรจ็

การศึกษาไม่เกิน 5 ปี 
 3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มี 2 แผน ดังน้ี 
     1)  แผน ก แบบ ก 2 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
     2) แผน ก แบบ ก 2 หลักสตูรวิชาชีพครู จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
58 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มีโครงสร้างหลักสูตร
แบ่งเป็นหมวดวิชาสอดคล้องประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ดังน้ี 
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หมวดวิชา 
จํานวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ ก 2 
แผน ก แบบ ก 2 
หลักสูตรวิชาชีพคร ู

หมวดวิชาสัมพันธ ์ 3 3 
หมวดวิชาเฉพาะ 21 18 
   1) วิชาบังคับ 15 15 
   2) วิชาเลือก 6 3 
หมวดวิทยานพินธ ์ 12 12 
หมวดวิชาชีพคร ู - 25 
   1) วิชาชีพครู - 18 
   2) การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 

- 1 

   3) การปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 

- 6 

รวม 36 58 
 
 
-แผน ก แบบ ก 2 

ก. หมวดวิชาสัมพันธ ์        3  หน่วยกิต 
    408532  สถิติเพ่ือการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา  3(2-2-5)        
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ      15 หน่วยกิต 
    408511  ทฤษฎีทางคณติศาสตรศึกษา   3(3-0-6)  
    408514  การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์   3(3-0-6)        
    408531  ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา  3(2-2-5)        
    408611  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)        
    408612  สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1   1(1-2-3)        
    408613  สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 2   2(1-2-3)        

- วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 
    408512  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
    408513  การวิจัยในช้ันเรียนทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5)        
    408521  คณิตศาสตร์สําหรับครู 1    3(3-0-6)        
    408522  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์   3(3-0-6)        
    408523  คณิตศาสตร์ในโรงเรียน    3(3-0-6) 
    408621  คณิตศาสตร์สําหรับครู 2    3(3-0-6)        
    408622  วิยุตคณิตและการประยุกต์    3(3-0-6)        
    408623  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6)        
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ค. วิทยานิพนธ ์      12 หน่วยกิต 
    408693  วิทยานิพนธ์     12       หน่วยกิต 

  ง. รายวิชาเสรมิพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 
    700501  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา   2(1-2-3) 
 

-แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรวิชาชีพคร ู
ก. หมวดวิชาสัมพันธ ์        3  หน่วยกิต 
    408532  สถิติเพ่ือการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา  3(2-2-5)        
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า  18 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ      15 หน่วยกิต 
    408511  ทฤษฎีทางคณติศาสตรศึกษา   3(3-0-6)  
    408514  การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์   3(3-0-6)        
    408531  ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา  3(2-2-5)        
    408611  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5)        
    408612  สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1   1(1-2-3)        
    408613  สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 2   2(1-2-3)        

- วิชาเลือก   ไม่น้อยกว่า  3 หน่วยกิต 
    408512  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์  3(3-0-6) 
    408513  การวิจัยในช้ันเรียนทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5)        
    408521  คณิตศาสตร์สําหรับครู 1    3(3-0-6)        
    408522  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์   3(3-0-6)        
    408523  คณิตศาสตร์ในโรงเรียน    3(3-0-6) 
    408621  คณิตศาสตร์สําหรับครู 2    3(3-0-6)        
    408622  วิยุตคณิตและการประยุกต์    3(3-0-6)        
    408623  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6)        
ค. วิทยานิพนธ ์      12 หน่วยกิต 
    408693  วิทยานิพนธ์     12       หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาชีพคร ู      25 หน่วยกิต 

- วิชาชีพครู      18 หน่วยกิต 
    408515  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
    408516  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้คณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
    702512  จิตวิทยาสําหรับครู     3(2-2-5)        
    702513  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู   3(2-2-5)   
    702514  ปรัชญาการศึกษา     3(3-0-6)        
    702515  ความเป็นครูมืออาชีพ    3(2-2-5)        

- การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน    1 หน่วยกิต 
    702531  การสังเกตและทดลองสอน    1(0-1-4) 

- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    6 หน่วยกิต 
    702541  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1   3(270) 
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    702542  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2   3(270) 
  จ. รายวิชาเสริมพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต 

    700501  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา   2(1-2-3) 
 
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   

1) ความหมายของเลขประจําวิชา 
เลขประจําวิชาในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

ประกอบด้วยเลข 6 หลกั มีความหมายดังน้ี 
ลําดับเลขตําแหน่งที่ 1-3  ของสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คือ 408   
    ของสาขาวิชาระดับบัณฑิตศึกษา คือ 700 

   ของหมวดวิชาชีพครู คือ 702 
ลําดับเลขตําแหน่งที่ 4 หมายถึง ช้ันปีหรือความยาก 

เลข 5 หมายถึง ช้ันปีที่ 1 (ต่อเน่ืองจากระดับปริญญาตร)ี  
เลข 6 หมายถึง ช้ันปีที่ 2 (ต่อเน่ืองจากระดับปริญญาตร)ี  

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 5  หมายถึง กลุ่มย่อยของสาขาวิชา 
เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตรศึกษา 
เลข 2 หมายถึง กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 
เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาสถิติและการวิจัย 
เลข 9 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ 

ลําดับเลขตําแหน่งที่ 6 หมายถึง ลําดับของวิชาในกลุ่มย่อย 
2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มีรายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร ดังน้ี  

- แผน ก แบบ ก 2    ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาสัมพันธ ์                  3      หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ      15 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

  ค. วิทยานิพนธ ์      12 หน่วยกิต 
- แผน ก แบบ ก 2 หลักสูตรวิชาชีพคร ู ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาสัมพันธ ์                   3      หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

- วิชาบังคับ      15 หน่วยกิต 
- วิชาเลือก    ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

  ค. วิทยานิพนธ ์      12 หน่วยกิต 
ง. หมวดวิชาชีพคร ู     25 หน่วยกิต 
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- วิชาชีพครู      18 หน่วยกิต 
- การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน   1 หน่วยกิต 
- การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   6 หน่วยกิต 

 
คําอธบิายรายวิชา 

ก. หมวดวิชาสัมพันธ ์  
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
408532  สถิติเพื่อการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา   3(2-2-5) 

(Statistics for Research in Mathematics Education) 
 สถิติเชิงพรรณนา สถิติเชิงอนุมาน การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค่าเฉล่ียของ
ประชากรกลุ่มเด่ียวและสองกลุ่ม การวิเคราะห์ความแปรปรวน สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ การวิเคราะห์การ
ถดถอยและสหสัมพันธ์ การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติสําหรับวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลในงานวิจัยทาง
คณิตศาสตรศึกษา 
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   
- วิชาบงัคบั     

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
408511  ทฤษฎีทางคณิตศาสตรศึกษา   3(3-0-6) 

(Theories of Mathematics Education) 
 ปรัชญา ทฤษฎีเก่ียวกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ แนวคิดเก่ียวกับคอนสตรัคติวิซึม 
(constructivism) คอนสตรัคติวิซึมกับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ศึกษาอ่ืนๆ 
 
408514  การพัฒนาหลักสูตรคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 

(Mathematics Curriculum Development) 
 หลักการ แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
ศึกษาพัฒนาการของหลักสูตรคณิตศาสตร์  
 วิเคราะห์หลักสูตรและสามารถจัดทําหลักสูตรได้ ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและ
นําผลไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 
408531  ระเบียบวิธีวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา    3(2-2-5) 

(Research Methodology in Mathematics Education) 
 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา การออกแบบการ
วิจัย การเขียนเค้าโครงการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา การใช้และการผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ และการเขียนรายงานการวิจัย  
 สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และทําวิจัยเพ่ือ
ใช้พัฒนาการเรียนการสอนคณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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408611  นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
(Innovation and Technology in Learning Mathematics) 

 หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อการเรียนรู้ 
นวัตกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 สามารถประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 
 
408612  สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1    1(1-2-3) 

(Seminar in Mathematics Education I) 
 การวิเคราะห์ปัญหาเก่ียวกับคณิตศาสตรศึกษา ประเด็นปัญหาทางคณิตศาสตร
ศึกษาในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต การสํารวจงานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 
 
408613  สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 2    2(1-2-3) 

(Seminar in Mathematics Education II) 
 การอภิปรายและสัมมนาประเด็นทางคณิตศาสตรศึกษาที่นักศึกษาสนใจภายใต้การ
ดูแลของอาจารย์ผู้สอน 
 

- วิชาเลือก      
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
408512  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 

(Skills and Processes in Mathematics) 
 ความสําคัญของทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ การพัฒนาทักษะการ
คํานวณ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการให้เหตุผล ทักษะกระบวนการสื่อสาร ทักษะ
กระบวนการเช่ือมโยง และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ 

 
408513  การวิจัยในช้ันเรียนทางคณิตศาสตร์    3(2-2-5) 

(Research in Mathematics Classroom) 
 หลักการออกแบบการวิจัยในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ การนําแนวคิดทางการวิจัยไปใช้
ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ การพัฒนาแนวคิดทางการวิจัยจากช้ันเรียนคณิตศาสตร์ การทําปฏิบัติการ
วิจัยในช้ันเรียนคณิตศาสตร์ในหัวข้อที่สนใจ 
 
408521  คณิตศาสตร์สําหรับครู 1    3(3-0-6) 

(Mathematics for Teacher I) 
 เน้ือหาและความคิดรวบยอดของคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ตอนต้น 
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408522  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 
(Mathematical Analysis) 

 ระบบจํานวนจริงและฟังก์ชัน ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง ลิมิตและความ
ต่อเน่ือง อนุพันธ์ ผลรวมรีมันน์ ปริพันธ์แบบรีมันน์ ลําดับและอนุกรมของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลาย
ตัวแปร ปริพันธ์หลายช้ัน ปริภูมิอิงระยะทาง 
 
408523  คณิตศาสตร์ในโรงเรียน    3(3-0-6) 

(School Mathematics) 
 ความคิดรวบยอดของสาระ จํานวนและการดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิต
และการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น และใช้ความรู้ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปใช้ใน
การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 
408621  คณิตศาสตร์สําหรับครู 2    3(3-0-6) 

(Mathematics for Teacher II) 
 เน้ือหาและความคิดรวบยอดของคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 
408622  วิยุตคณิตและการประยุกต์    3(3-0-6) 

(Discrete Mathematics and Applications) 
 หลักการนับ การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ สัมประสิทธ์ิทวินาม หลักการเพ่ิมเข้า 
การตัดออก ฟังก์ชันก่อกําเนิด ฟังก์ชันเวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ 
 
408623  ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์    3(3-0-6) 

(Mathematical Modeling) 
 การพัฒนาการนําตัวแบบคณิตศาสตร์มาใช้ในวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ
ทางธุรกิจ ระบบตัวแบบพลศาสตร์ สมการเชิงเส้นและสมการไม่เชิงเส้น ตัวแบบกับระบบสมการเชิงเส้นและ
ระบบสมการไม่เชิงเส้น ประโยชน์และข้อจํากัดของตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ 
 
  ค. วิทยานิพนธ ์   
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
408693  วิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต 

(Thesis) 
 การวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยเฉพาะเรื่องในสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา โดยอยู่
ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
 

ง. หมวดวิชาชีพคร ู   
- วิชาชพีคร ู     

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
408515  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 

(Mathematics Learning Management) 
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 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
การจัดการเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เพ่ือให้
ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ บูรณาการการจัดการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดช้ัน
เรียน และการพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา 
 สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง และสร้าง
บรรยากาศการจัดช้ันเรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
 
408516  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 

(Measurement and Evaluation of Mathematics Learning) 
 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 สามารถวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ และนําผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
702512  จิตวิทยาสําหรับครู   3(2-2-5) 

(Psychology for Teachers) 
 จิตวิทยาพ้ืนฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยา
การศึกษา จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา 
 สามารถให้คําแนะนํา ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ใช้จิตวิทยาเพ่ือความ
เข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
702513  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู   3(2-2-5) 

(Language and Culture for Teachers) 
 ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู และภาษาต่างประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู 
 สามารถใ ช้ทั กษะการ ฟั ง  การ พูด  การ อ่ าน  การ เขี ยนภาษาไทย  และ   
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารความหมายอย่างถูกต้อง ใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
 

702514  ปรัชญาการศึกษา    3(2-2-5) 
(Education Philosophy) 

 ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 
แนวคิด และกลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน  
 สามารถประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา  วิเคราะห์เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน  
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702515  ความเป็นครูมืออาชีพ    3(3-0-6) 
(Teachers Professional Development) 

 สภาพงานครู  คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพครู การปลูกฝังจิตวิญญาณความ
เป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู การสร้าง
ความก้าวหน้าและการพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริต  คุณธรรม
และจริยธรรมของวิชาชีพครู  จรรยาบรรณวิชาชีพครูของคุรุสภา  หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 มีความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพ่ือให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู ปฏิบัติตน
เป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ สามารถ
จัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และสามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

- การฝึกปฏิบติัวิชาชีพระหว่างเรียน     
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
702531  สังเกตและทดลองสอน    1(0-1-4) 

(Observation and Practicum) 
 การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้
ด้วยตนเอง การทดลองสอนในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือ
เคร่ืองมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนน และการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้
คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ 
 สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจุดประสงค์การเรียนรู้ที่หลากหลาย 
สามารถปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ และวัดและประเมินผลผู้เรียน 

- การฝึกปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา     
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
702541  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1    3(270) 

(Practicum in Professional Teaching I) 
 การปฏิบัติการสอนและการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การบริหารจัดการใน
ห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการปฏิบัติ การปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 
 สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายได้ 
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702542  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2    3(270) 
(Practicum in Professional Teaching II) 

 การปฏิบัติการสอนและการจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การบริหารจัดการใน
ห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลและนําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผลการปฏิบัติ การปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายในสถานศึกษา 
 สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก ประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน และปฏิบัติงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมายได้ 
 

จ. หมวดวิชาเสริมพืน้ฐาน  
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
700501 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  2(1-2-3) 
 (English for Graduate Studies) 
 การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษ และทักษะ     
การเรียนสําหรับบัณฑิตศึกษา การอ่านเอกสารทางวิชาการ บทคัดย่อ รายงานการวิจัย และบทความวิจัย   
ที่เก่ียวกับสาขา กลวิธีการอ่าน การสรุปจากการอ่านเอกสารทางวิชาการ การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งต่างๆ 
การอ้างอิง การเขียนหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สนใจ และบทคัดย่อ 




