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โครงสรางหลักสูตร  แผน ก  แบบ ก 2 

 มีจํานวนหนวยกิตรายวิชาเรียน ไมนอยกวา  24  หนวยกิต และวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 12  หนวยกิต  

รวมเปน  36  หนวยกิต  ซึ่งประกอบดวย 

 1. วิชาเอก ไมนอยกวา  18  หนวยกิต 

                          1.1  สัมมนา  2  หนวยกิต 

                          1.2  วิชาเอกบังคับ   9  หนวยกิต  

                          1.3  วิชาเอกเลอืก ไมนอยกวา  7  หนวยกิต 

 2. วิชารอง  ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

         3. วิทยานิพนธ  ไมนอยกวา  12   หนวยกิต 

 

รายการวิชา 

1. วิชาเอก  ไมนอยกวา  18   หนวยกิต 

    1.1 สัมมนา  2  หนวยกิต  

158597 สัมมนา  (Seminar) 1, 1 

    1.2 วิชาเอกบงัคับ  9  หนวยกิต 

153591 วิธีวิจัยทางการศึกษา (Research  Methods in Education) 3(3-0) 

158521 การพัฒนาหลักสตูรคณิตศาสตร (Mathematics Curriculum Development) 3(3-0) 

158522 ทฤษฎีและวิธีสอนคณิตศาสตร (Theories  and Methods of Teaching Mathematics) 3(3-0) 

    1.3 วิชาเอกเลอืก  ไมนอยกวา 7  หนวยกิต 

158511 ปรัชญาคณิตศาสตร  (Philosophy of Mathematics) 2(2-0) 

158523 การสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา (Teaching Mathematics at the Elementary Level) 2(2-0) 

158524 การสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา (Teaching Mathematics at the Secondary Level) 2(2-0) 

  158526 แนวโนมการสอนคณิตศาสตร (Trends in Teaching Mathematics) 2(2-0) 

158529 การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร (Practicum in Teaching Mathematics) 4(0-8) 

158531 สื่อการสอนวิชาคณติศาสตร (Instructional Media in Teaching Mathematics) 2(1-2) 

158533 คอมพิวเตอรในการสอนวิชาคณิตศาสตร (Computers in Teaching Mathematics) 2(1-2) 

158551 การประเมินผลการเรียนในการสอนคณิตศาสตร  (Assessment in Teaching Mathematics) 2(2-0) 

158561 การประชุมปฏิบัตกิารสําหรบัครูคณิตศาสตร (Workshop for Mathematics Teachers) 2(0-4) 

158562 การนิเทศการสอนคณิตศาสตร (Supervision in Teaching Mathematics) 2(2-0) 

158592 การศึกษางานวิจัยทางการศึกษาคณิตศาสตร (Research Studies in Mathematics Education) 2(2-0) 

158598 ปญหาพิเศษ (Special Problems) 1-3 

162532 นวัตกรรมในการเรยีนการสอน (Instructional Innovation) 2(1-2) 

2. วิชารอง ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

     ใหนิสิตเลอืกเรียนรายวิชานอกสังกดัภาควิชาที่นิสติสังกัดของมหาวทิยาลัยที่มเีลขรหสัสามตวัทายตั้งแต  500 ขึ้นไป  ทั้งน้ีใหอยูในดุลพินิจ 

ของคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําตัวนิสิต  โดยความเหน็ชอบของหัวหนาภาควิชา และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

3. วิทยานิพนธ   ไมนอยกวา  12   หนวยกิต 

158599 วิทยานิพนธ (Thesis)  1-12 

 



คําอธิบายรายวิชา 

158511 ปรัชญาคณิตศาสตร (Philosophy of Mathematics) 2(2-0) 

ปรัชญาและแนวความคิดเกี่ยวกบัปรัชญาคณิตศาสตร ประวัติความเปนมาของวิชาคณิตศาสตร  นับตั้งแตสมัย

โบราณจนถึงศตวรรษที่ 18 เนนประวตัิของวิชาเลขคณิต  พีชคณิต เรขาคณิต  และสัญลักษณทางวิชาคณิตศาสตร 

แนวความคดิเกี่ยวกับคณิตศาสตรศึกษา และปรัชญาคณิตศาสตรศึกษา 

158521 การพัฒนาหลักสตูรคณิตศาสตร (Mathematics Curriculum Development) 3(3-0) 

ความหมายของหลกัสูตรคณิตศาสตร วิวัฒนาการของหลกัสูตรคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

ของไทย  อิทธิทางปรัชญาการศึกษา  จิตวิทยาการศึกษา และสังคมวิทยาการศึกษาที่มีผลตอหลักสูตรคณิตศาสตร  

การพัฒนาหลักสตูรคณิตศาสตร การนําหลักสูตรคณิตศาสตรไปใช  การประเมินหลักสูตรคณติศาสตร  และแนวโนม 

ของหลักสูตรคณิตศาสตรในอนาคต 

158522 ทฤษฎีและวิธีสอนคณิตศาสตร (Theories and Methods of Teaching Mathematics) 3(3-0) 

ความสาํคัญและลักษณะของวิชาคณิตศาสตร  อิทธิพลทางปรัชญาการศึกษา  จิตวิทยาการศึกษาและสังคมวิทยา 

การศึกษาที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  ทฤษฎีและวิธีสอนคณิตศาสตร  ตามที่ปรากฎตั้งแตอดีต

จนถึงปจจุบัน เปรียบเทียบขอดีและขอจํากัดของวิธีสอนแตละแบบ  หลักการสอนและทักษะการสอนคณิตศาสตร  

ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรยีนการสอนคณิตศาสตรเพ่ือใหเกดิประสิทธิภาพในการเรียนการสอน 

158523 การสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา (Teaching Mathematics at the Elementary Level) 2(2-0) 

จุดมุงหมายการสอนคณิตศาสตรระดบัประถมศึกษา เนือ้หาวิชาและความคิดรวบยอด หลักการทางคณิตศาสตร  

การเตรียมบทเรียน วิธีสอนการใชสื่อและการวัดผล  และการประเมินผล  การปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอน  

ตลอดจนปญหาตางๆ ที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนกลุมทักษะ (คณิตศาสตร) ระดับประถมศึกษาในปจจุบัน 

158524 การสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา (Teaching Mathematics at the Secondary Level) 2(2-0) 

จุดมุงหมายการสอนคณิตศาสตรระดบัมัธยมศึกษา  เน้ือหาวิชา และวิธีการทางคณิตศาสตร  การเตรียมบทเรียน 

การสอน  การวัดผล  และการใชวัสดอุุปกรณการสอนคณิตศาสตร  การปรับปรุงการสอน  และปญหาตางๆ  

ในการสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาในปจจุบัน 

158526 แนวโนมการสอนคณิตศาสตร (Trends in Teaching Mathematics) 2(2-0) 

การพัฒนาโปรแกรมใหม ๆ ทางการสอนคณิตศาสตร ศกึษาตําราและบทเรยีนที่เขียนตามแนวโนม   โดยเฉพาะ 

แนวโนมทางเทคนคิและวิธีสอนที่นํามาใชกันในปจจุบันทั้งในระดับประถมศกึษาและมัธยมศึกษา 

158529 การปฏิบัติการสอนคณิตศาสตร (Practicum in Teaching Mathematics) 4(0-8) 

การฝกสอนคณิตศาสตรในโรงเรียนในความดูแลของอาจารยนิเทศก ดวยความเห็นชอบของสังกัดภาควิชา 

158531 สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร (Instructional Media in Teaching Mathematics) 2(1-2) 

แนวคิดและความสาํคัญของสื่อการเรยีนการสอน  การผลิตสื่อการเรียนการสอน  การเลือกสื่อการเรียนการสอนและ

เทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการเรียนการสอนคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ 

158533 คอมพิวเตอรในการสอนวิชาคณิตศาสตร (Computers in Teaching Mathematics) 2(1-2) 

ความสาํคัญของคอมพิวเตอรในการสอนวิชาคณิตศาสตร กระบวนการคิดการเขียนแผนภูมิแบบตอเนื่อง    และ 

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรสาํหรบับทเรียนวิชาคณติศาสตรในระดบัประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 

 158551 การประเมินผลการเรียนในการสอนคณิตศาสตร (Assessment in Teaching Mathematics) 2(2-0) 

การสรางและใชแบบทดสอบของครูคณิตศาสตร  โดยเนนถึงการสรางแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและ

การใชการตรวจและใหคะแนนสอบ  การจัดรูปแบบของขอสอบทางคณิตศาสตร  การใชวิธีการทางสถิติเกี่ยวกับ 

การทดสอบในหองเรียน  ปญหาและโครงการทดสอบทางคณิตศาสตร 

158561 การประชุมปฏิบัติการสําหรับครูคณิตศาสตร (Workshop for Teachers of Mathematics) 2(0-4) 

การประชุมปฏิบัตกิารเกี่ยวกับปญหาที่สัมพันธกับการสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

158562 การนิเทศการสอนคณิตศาสตร (Supervision of Mathematics Instruction) 2(2-0) 

ทฤษฎีวิธีการและเทคนิคในการนิเทศเพื่อปรับปรุงคุณภาพของการสอนคณิตศาสตร  ตลอดจนวิธีการจัดอบรมครู

และปญหาตาง ๆ ในการนิเทศการสอน 

158592 การศึกษางานวิจัยทางการศึกษาคณติศาสตร (Research Studies in Mathematics Education) 2(2-0) 

หลักเกณฑในการวิเคราะหงานวิจัยโดยทั่วไป การศึกษางานคนควาและวิจัยทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร   

การวิจัยเกี่ยวกับการใชสื่อการสอนคณิตศาสตรที่จะสามารถนํามาใชปรับปรงุการสอน  การพัฒนาหลักสูตรและ 

การประดิษฐและ/หรือเลือกใชสื่อการสอนที่เหมาะสม ตลอดจนการทดลองวางโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเรียน 

การสอนคณิตศาสตร 

 



158597 สัมมนา (Seminar)  1 

การนําเสนอและอภิปรายหัวขอที่นาสนใจทางการสอนคณิตศาสตร ระดบัปริญญาโท 

158598 ปญหาพิเศษ  (Special Problems) 1–3 

การศึกษาคนควาทางการสอนคณิตศาสตรระดับปริญญาโท และเรียบเรียงเขียนเปนรายงาน 

158599 วิทยานิพนธ (Thesis)  1–12 

วิจัยในระดับปริญญาโท และเรียบเรยีงเขียนเปนวิทยานิพนธ 

 


	โครงสร้างหลักสูตร  แผน ก  แบบ ก 2 
	รายการวิชา 
	1. วิชาเอก  ไม่น้อยกว่า  18   หน่วยกิต 
	 คำอธิบายรายวิชา


