หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
(หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555)
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึกษา
Doctor of Philosophy Program in Mathematics Education

2. ชื่ อปริญญา
ภาษาไทย

:

ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (คณิ ตศาสตรศึกษา)
ปร.ด. (คณิ ตศาสตรศึกษา)
Doctor of Philosophy (Mathematics Education)
Ph.D. (Mathematics Education)

ภาษาอังกฤษ

:

3. วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาคณิ ตศาสตรศึกษา (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ. 2555) มีวตั ถุประสงค์เพื่อผลิต
ดุษฎีบณ
ั ฑิตที่มีคุณสมบัติดงั นี้
1) มี ค วามรู ้ ค วามเข้าใจอย่างลึก ซึ้ ง ในศาสตร์ แ ละการวิจ ยั ด้านคณิ ต ศาสตรศึ ก ษามี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจใน
การดําเนิ นงานวิจยั ในระดับลึกที่ มี ความเป็ นต้นแบบ (Originality) โดยการบูรณาการกระบวนการสื บเสาะหาความรู ้
(Disciplined Inquiry) ของศาสตร์ ต่างๆ เพื่อสร้ างองค์ความรู ้ ใหม่ดา้ นคณิ ตศาสตรศึ กษา
2) มี ความสามารถในการวิจยั เพื่อเป็ นฐานในการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ ที่ เน้นกระบวนการคิด
ขั้น สู ง ทางคณิ ต ศาสตร์ ใ นระดับ ต่า งๆ โดยบูร ณาการองค์ค วามรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้อ งเพื ่อ ดํา เนิ น การวิจ ยั ที ่ มี คุณ ภาพเป็ นที่
ยอมรั บของชุ มชนคณิ ตศาสตรศึกษาระดับชาติและนานาชาติ
3) มี ค วามสามารถในการเป็ นผูน้ าํ ด้า นการคิด วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ การสื่ อ สาร การใช้ค อมพิว เตอร์ แ ละ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ และการจัด การสมัย ใหม่ใ นศาสตร์ ดา้ นคณิ ต ศาสตรศึก ษา ที่ จ ะนําไปสู่ การพัฒ นาองค์ค วามรู ้
และการนําไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
4) มี ค วามสามารถในการพัฒ นาและถ่า ยทอดคุณ ลัก ษณะที่ พึง ประสงค์ด า้ นการมี ค วามรั บ ผิด ชอบต่อ
สังคม มี คุณธรรมจริ ยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชี พ
4. โครงสร้ างหลักสู ตร
ตามหลักสู ตรแบ่งเป็ น 2 แบบ คือ แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.1 หลักสู ตร แบบ 2.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 78 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) หมวดวิชาบังคับ
21
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
21
หน่วยกิต
3) ดุษฎีนิพนธ์
36
หน่วยกิต

4.2 หลักสู ตร แบบ 2.2 จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสู ตรไม่นอ้ ยกว่า 90 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1) หมวดวิชาบังคับ
21
หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเลือก
21
หน่วยกิต
3) ดุษฎีนิพนธ์
48
หน่วยกิต
5. รายวิชาในหลักสู ตร
5.1 หมวดวิชาบังคับ เป็ นรายวิชาหลักที่ตอ้ งศึกษาในหลักสู ตร แบบ 2.1 และ 2.2 จํานวน 21 หน่วยกิต ดังนี้
**231 901 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางคณิ ตศาสตรศึกษา
3(3-0-6)
Critical Analysis of Theory in Mathematics Education
**231 902 กระบวนการสื บเสาะความรู ้ดา้ นคณิ ตศาสตรศึกษาขั้นสู ง
3(3-0-6)
Advanced Disciplined Inquiry in Mathematics Education
**231 903 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับปรัชญาทางคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
และปรัชญาทางคณิ ตศาสตรศึกษา
Critique Analysis in Philosophy of Mathematics
and Philosophy of Mathematics Education
**231 904 การพัฒนาการรู ้ข้ นั สู งทางคณิ ตศาสตรศึกษา
3(3-0-6)
Advanced Cognitive Development in Mathematics Education
*231 905 ระเบียบวิธีวทิ ยาแบบผสมในการวิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพทางการศึกษา 3(3-0-6)
Mixed Methodology in Qualitative and Quantitative Education Research
**231 991 สัมมนาทางคณิ ตศาสตรศึกษาขั้นสู ง 1
2(2-0-4)
Seminar in Advanced Mathematics Education I
*231 992 สัมมนาทางคณิ ตศาสตรศึกษาขั้นสู ง 2
2(2-0-4)
Seminar in Advanced Mathematics Education II
*231 993 สัมมนาทางคณิ ตศาสตรศึกษาขั้นสู ง 3
2(2-0-4)
Seminar in Advanced Mathematics Education III
5.2 หมวดวิชาเลือก เป็ นรายวิชาที่นกั ศึกษาเลือกเรี ยน จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต ดังรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1) นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาต่ อไปนี้ หรื อรายวิชาอื่นๆ ทีจ่ ะเปิ ดสอนเพิม่ เติมในภายหลัง จํานวนไม่
น้ อยกว่ า 12 หน่ วยกิต ดังนี้
**231 921 การคิดขั้นสู งทางคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
Advanced Mathematical Thinking
**231 922 การวิจยั ทางคณิ ตศาสตรศึกษาขั้นสู ง
3(3-0-6)
Advance Research in Mathematics Education
**231 923 หัวข้อคัดสรรในคณิ ตศาสตรศึกษา
3(3-0-6)
Selected Topics in Mathematics Education

**231 730 ปรัชญาคณิ ตศาสตรศึกษา
3(3-0-6)
Philosophy of Mathematics Education
**231 731 ทฤษฎีทางคณิ ตศาสตรศึกษา
3(3-0-6)
Theories of Mathematics Education
**231 732 การวิจยั ทางคณิ ตศาสตรศึกษา
3(3-0-6)
Research in Mathematics Education
**231 733 การพัฒนาหลักสู ตรคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
Development in Mathematics Curriculum
**231 736 การแก้ปัญหาทางคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Problem Solving
**231 737 กระบวนการทางคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Processes
**231 738 คอนสตรัคติวซิ ึ มกับคณิ ตศาสตรศึกษา
3(3-0-6)
Constructivism and Mathematics Education
**231 739 ศาสตร์ เกี่ยวกับการรู ้กบั คณิ ตศาสตรศึกษา
3(3-0-6)
Cognitive Science and Mathematics Education
**231 740 การสร้างวัฒนธรรมทางคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematical Enculturation
**231 741 คณิ ตศาสตร์ชาติพนั ธุ์วรรณนา
3(3-0-6)
Ethnomathematics
**231 742 การประเมินทางคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
Mathematics Assessment
**231 743 การพัฒนาหนังสื อเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
Development of Mathematics Textbooks
**231 744 ประวัติศาสตร์คณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
History of Mathematics
**231 745 การวิจยั ในชั้นเรี ยนคณิ ตศาสตร์
3(3-0-6)
Research in Mathematics Classroom
**231 746 คณิ ตศาสตร์กบั เทคโนโลยี
3(3-0-6)
Mathematics and Technology
2) นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเรี ย นรายวิ ช าจากหลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคณิ ต ศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ หรื อรายวิชาอื่นๆ ทีจ่ ะเปิ ดสอนเพิม่ เติมในภายหลัง จํานวนไม่ น้อยกว่ า 6 หน่ วยกิต ดังนี้
**314 711 พีชคณิ ต
3(3-0-6)
Algebra
**314 712 พีชคณิ ตเชิงเส้น
3(3-0-6)
Linear Algebra

*314 721 การวิเคราะห์เชิงจริ ง
Real Analysis
*314 722 ทฤษฎีเมเชอร์นามธรรม
Abstract Measure Theory
**314 723 การวิเคราะห์เชิงซ้อน
Complex Analysis
*314 724 ทฤษฎีความน่าจะเป็ น
Probability Theory
**314 725 ทฤษฎีปริ ภูมิบานาค
Banach Space Theory
**314 742 ทฤษฎีกราฟ
Graph Theory
**314 751 ทอพอโลยี
Topology
**314 781 ทฤษฎีจาํ นวนพีชคณิ ต
Algebraic Number Theory

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3) นักศึ กษาเลือกเรี ยนรายวิชาจากหลักสู ตรศึ กษาศาสตรมหาบัณ ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึ กษา
หรื อรายวิชาอื่นๆ ทีจ่ ะเปิ ดสอนเพิม่ เติมในภายหลัง จํานวนไม่ น้อยกว่ า 3 หน่ วยกิต ดังนี้
3(3-0-6)
**218 711 หลักและระบบบริ หารการศึกษา
Principles and Educational Administration System
**218 712 การพัฒนาองค์การและทรัพยากรมนุษย์
3(3-0-6)
Organization and Organization Development
**218 715 การวิจยั ทางการบริ หารการศึกษา
3(3-0-6)
Research in Educational Administration
**218 722 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Quality Assurance
**218 723 การวิเคราะห์นโยบายและการจัดการศึกษา
3(3-0-6)
Policy and Planning for Educational Development
5.3 วิชาดุษฎีนิพนธ์
หลักสู ตร แบบ 2.1 จํานวน 36 หน่วยกิต และ
หลักสู ตร แบบ 2.2 จํานวน 48 หน่วยกิต
**231 999 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
*231 998 ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation

36 หน่วยกิต
48 หน่วยกิต

6. แผนการศึกษา
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
**231 901 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ทฤษฎีทางคณิ ตศาสตรศึกษา
Critical Analysis of Theory in Mathematics Education
**231 902 กระบวนการสื บเสาะความรู ้ดา้ นคณิ ตศาสตรศึกษาขั้นสู ง
Advanced Disciplined Inquiry in Mathematics Education
**231 991 สัมมนาทางคณิ ตศาสตรศึกษาขั้นสู ง 1
Seminar in Advanced Mathematics Education I
xxx xxx วิชาเลือก
Elective Courses
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
**231 903 การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์เกี่ยวกับปรัชญาทางคณิ ตศาสตร์
และปรัชญาทางคณิ ตศาสตรศึกษา
Critique Analysis in Philosophy of Mathematics
and Philosophy of Mathematics Education
**231 904 การพัฒนาการรู ้ข้ นั สู งทางคณิ ตศาสตรศึกษา
Advanced Cognitive Development in Mathematics Education
*231 992 สัมมนาทางคณิ ตศาสตรศึกษาขั้นสู ง 2
Seminar in Advanced Mathematics Education II
xxx xxx วิชาเลือก
Elective Courses
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

จํานวนหน่ วยกิต
แบบ 2.1
แบบ 2.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3

3

11
11

11
11

จํานวนหน่ วยกิต
แบบ 2.1
แบบ 2.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)

3(3-0-6)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

3

3

11
22

11
22

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
*231 905 ระเบียบวิธีวทิ ยาแบบผสมในการวิจยั เชิงปริ มาณและคุณภาพทางการศึกษา
Mixed Methodology in Qualitative and Quantitative Education
Research
*231 993 สัมมนาทางคณิ ตศาสตรศึกษาขั้นสู ง 3
Seminar in Advanced Mathematics Education III
xxx xxx วิชาเลือก
Elective Courses
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
xxx xxx วิชาเลือก
Elective Courses
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
231 xxx ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
231 xxx ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

จํานวนหน่ วยกิต
แบบ 2.1
แบบ 2.2
3(3-0-6)
3(3-0-6)

2(2-0-4)

2(2-0-4)

6

6

11
33

11
33

จํานวนหน่ วยกิต
แบบ 2.1
แบบ 2.2
9
9
9
42

9
42

จํานวนหน่ วยกิต
แบบ 2.1
แบบ 2.2
9
12
9
51

12
54

จํานวนหน่ วยกิต
แบบ 2.1
แบบ 2.2
9
12
9
60

12
66

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
231 xxx ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
231 xxx ดุษฎีนิพนธ์
Dissertation
รวมจํานวนหน่ วยกิตลงทะเบียนเรี ยน
รวมจํานวนหน่ วยกิตสะสม

จํานวนหน่ วยกิต
แบบ 2.1
แบบ 2.2
9
12
9
69

12
78

จํานวนหน่ วยกิต
แบบ 2.1
แบบ 2.2
9
12
9
78

12
90

