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ปรัชญา 

   มุงผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม รอบรูดานคณิตศาสตรศึกษา สามารถ

พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร  

       เพื่อผลิตมหาบัณฑิตใหคุณลักษณะที่สําคัญ  ดังน้ี 

  1.3.1 มีความรูความเขาใจในหลักการ  และทฤษฎีทางคณิตศาสตร สามารถพัฒนาหลักสูตรและ

จัดการเรียนรูคณิตศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.3.2 มีทักษะในการคิดแกปญหา และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการศึกษาคนควาวิจัยเพื่อพัฒนา

หลักสูตร และการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

  1.3.3 มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ ใฝเรียนรู  มีจิตสํานึกในการ

พัฒนาตนเอง อยางตอเน่ืองตลอดชีวิต 

จํานวนหนวยกิต   

  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  39 หนวยกิต 

โครงสรางหลักสูตร 
                       

หมวดวิชา จํานวนหนวยกิต 

1.  หมวดวิชาสัมพันธ 6 

2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน 21 

       2.1 วิชาบังคับ 

       2.2 วิชาเลือก 

15 

 6 

3.  หมวดวิทยานิพนธ 12 

4.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 6 

รวมหนวยกิตตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 39 

รายวิชา 

  1) หมวดวิชาสัมพันธ                6  หนวยกิต 

1045101 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 

Educational Research Methodology     

3(2-2-5) 

1515118

  

ปรัชญากบัการพัฒนาการศึกษา 

Philosophy and Educational Development   

3(3-0-6) 

  

 2) หมวดวิชาเฉพาะดาน              21         หนวยกิต 



      2.1) วิชาบังคับ                                                  15    หนวยกิต               

4095203 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 

Mathematical Analysis 

3(2-2-5) 

4095301 พีชคณิตสําหรบัคร ู

Algebra for Teachers 

3(2-2-5) 

4095601 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

Curriculum and Pedagogical Learning Management Process in 

Mathematics 

3(2-2-5) 

4096501 เรขาคณิตสําหรับคร ู

Geometry for Teachers 

3(2-2-5) 

4095607 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

Innovation and Technology for Mathematics Learning Management 
 

 3(2-2-5) 

   2.2)  วิชาเลือก           เลือกเรียนไมนอยกวา                                 6  หนวยกิต   

4095606 สัมมนาการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 

Seminar on Research in Mathematics Education 

 3(2-2-5) 

4095608 การแกปญหาและการพัฒนาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

Problem Solving and Development of Mathematics Learning 

Management 

3(2-2-5) 

 

 

4095906 คณิตศาสตรประยุกต 

Applied  Mathematics  

3(2-2-5) 

4095907 

 

การจัดการเรียนรูโครงงานคณิตศาสตร 

Mathematics Projects Learning Management 

3(2-2-5) 

 

4095908 แนวโนมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร     

Trends in Mathematics Learning Management 

3(2-2-5) 

 

4096301 พีชคณิตนามธรรม     

Abstract Algebra  

 3(3-0-6) 

4096406 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร     

Mathematical Modelling 

 3(3-0-6) 

4096502 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด      

Non Euclidean Geometry 

 3(3-0-6) 

4096901 หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา   

Special Topics in Mathematics Education 

 

 3(3-0-6) 

4115206 

 

สถิติเชิงคณิตศาสตร 

Mathematical Statistics 

 3(3-0-6) 



4115201 การวิเคราะหตัวแปรเชิงพห ุ                                                     

Multivariate Analysis 

3(2-2-5) 

4116202 สถิติเพื่อการวิจัย  

Statistics for Research 
 

 3(2-2-5) 

 3) วิทยานิพนธ             12  หนวยกิต 

4095903 วิทยานิพนธ                                                                                      12                              

Thesis  
 

                      4) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต)         6  หนวยกิต 

                       นักศึกษาจะตองมีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษและการใชคอมพิวเตอร ตาม

ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เรื่อง ขอกําหนดเกี่ยวกับการขอยกเวนการเรียนรายวิชา

ภาษาอังกฤษ สําหรับบัณฑิตศึกษา และวิชาคอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา ผูที่ไมผานเกณฑจะตองเรียน

รายวิชาขางตน โดยไมนับหนวยกิต 
 

1555101 ภาษาอังกฤษสําหรบับัณฑิตศึกษา 

English for Graduate Studies 

 3(2-2-5) 

4125101   

  

คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา 

Computer for Graduate Studies 

3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการศึกษา 

ชั้นปท่ี  1 

ภาคการศึกษาท่ี  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย น(ท-ป-ศ) 

หมวดวิชาสัมพันธ 1515118 ปรัชญากบัการพัฒนาการศึกษา 3(3-0-6) 
หมวดวิชาเฉพาะดาน 

บังคับ 

 

4095301 พีชคณิตสําหรบัคร ู 3(2-2-5) 

4095601 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตร 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน 1555101 ภาษาอังกฤษสําหรบับัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 
รวม 9  หนวยกิต 

 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย น(ท-ป-ศ) 

หมวดวิชาสัมพันธ 1045101 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา   3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน  

บังคับ 

4095203 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

4096501 เรขาคณิตสําหรับคร ู 3(2-2-5) 

หมวดวิชาเสรมิพื้นฐาน 4125101 คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา* 3(2-2-5) 

รวม 9  หนวยกิต 
 

 

 

 ภาคฤดูรอน 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย น(ท-ป-ศ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน  

บังคับ 

4095607 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

เลือกเรียน 

xxxxxxx วิชาเลือก 1 3(x-x-x) 

รวม 6  หนวยกิต 

         

หมายเหตุ   * รายวิชาเสริมพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต) 

 

 

 

            

  



  ชั้นปท่ี             2  

ภาคการศึกษาท่ี 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย น(ท-ป-ศ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

เลือกเรียน 

xxxxxxx วิชาเลือก 2 3(x-x-x) 

วิทยานิพนธ 4095903 วิทยานิพนธ   6 

รวม 9  หนวยกิต 
 

ภาคการศึกษาท่ี  2 

หมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย น(ท-ป-ศ) 

วิทยานิพนธ 4095903 วิทยานิพนธ   6 

รวม 6  หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คําอธิบายรายวิชา   

  1)   หมวดวิชาสัมพันธ                                               6  หนวยกิต  

1045101 วิธวิีทยาการวิจัยทางการศึกษา 

Educational Research Methodology 

3(2-2-5) 

                      หลักการและแนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา ประเภทของการวิจัยทางการศึกษา การ

วิจัยเชิงปริมาณ  การวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา ปญหาและการกําหนดปญหาการวิจัย  

การกําหนดคําถามการวิจัย  วัตถุประสงค  ขอบเขต  ตัวแปร  สมมติฐาน นิยามศัพทเฉพาะ ประโยชนที่คาดวา

จะไดรับจากการวิจัย และกรอบแนวคิดการวิจัย การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  การออกแบบ และ

แบบแผนการวิจัย  ประชากรและกลุมตัวอยาง  เครื่องมือวิจัยทางการศึกษา การสรางและหาคุณภาพเครือ่งมอื

วิจัยทางการศึกษา สถิติและการวิเคราะหขอมูล การจัดทํารายงานการวิจัย การนําผลการวิจัยไปใชฝก

ปฏิบัติการเขียนโครงการวิจัย 

    Principles and concepts of educational research, research methods: 

qualitative research and quantitative research, research methodology, research problems and 

problem defining, reseach questions, objectives, delimitation, varibles, hypotheses, definition 

of terms, significance of the study, research framework, literature review, research design, 

research procedure, population and sample, instrumentation, statistics and data analysis, 

report writing, and research proposal writing 

 

1515118  ปรัชญากับการพัฒนาการศึกษา    

 Philosophy and Educational Development   

3(3-0-6) 

                       การกําเนิดของปรัชญา  ประเภทและสาขาของปรัชญา  ปรัชญากับรากฐาน               การ

ดําเนินชีวิต และกระบวนการคิดที่มีหลัก วิเคราะหความสัมพันธของปรัชญาทั่วไปกับปรัชญาการศึกษา  

ความสําคัญของปรัชญาการศึกษาที่มีตอการจัดการศึกษา พุทธปรัชญากับการพัฒนาสูความเปนมนุษยที่

สมบูรณ วิเคราะหเปรียบเทียบ ปรัชญาการศึกษาตาง ๆ  การนําปรัชญาการศึกษาสูการจัดหรือพัฒนา

การศึกษา และตัวอยางรวมสมัย  สังเคราะหแนวทางการจัดการศึกษาอยางสรางสรรค โดยมีปรัชญาเปนฐาน 

    History and branches of philosophy, philosophy and living fundamental, 

thinking principles, analysis of relationships between general philosophy and educational 

philosophy, importance of educational philosophy for learning management, buddhist 

philosophy and human development, comparative studies of educational pholosophy, 

implementation of educational philosophy for educational development, recent examples, 

synthesis of leaning management based on philosophy.  

 

 

 

 



2) หมวดวิชาเฉพาะดาน             21  หนวยกิต 

      2.1) วิชาบังคับ                                                12  หนวยกิต   

3409520  การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร     

Mathematical Analysis 

3(2-2-5) 

                        สาระสาํคัญของระบบจาํนวนจรงิ ลําดับของจํานวนจริง ลิมติ ความตอเน่ือง อนุพันธและ

อินทิกรลั การเช่ือมโยงแนวคิดกับสาระการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

              The essence of real number systems, sequences of real numbers, limits, 

continuity, derivatives and integral; practice on connecting these concepts to mathematics 

learning subjects in the basic education curriculum. 
 

1409530  พีชคณิตสําหรับคร ู      

Algebra for Teachers 

3(2-2-5) 

             การประยุกตใชเกี่ยวกับฟงกชันพหุนาม ฟงกชันตรรกยะ เศษสวนยอย ฟงกชันเลขช้ีกําลัง 

ฟงกชันลอการิทึม ฟงกชันตรีโกณมิติ ฟงกชันตรีโกณมิติผกผัน ฟงกชันไฮเพอรโบลิก สมการพหุนาม  ทฤษฎีบท

พหุนาม ระบบสมการเชิงเสนและเมทริกซ ดีเทอรมิแนนต กําหนดการเชิงเสน การเช่ือมโยงแนวคิดกับสาระการ

เรียนรูวิชาคณิตศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

             Application of polynomial function, rational function, partial fraction, 

exponential function, logarithmic function, trigonometric function, inverse trigonometric 

function, hyperbolic function, polynomial equation, polynomial theorem, linear equation 

system and matrix, determinant, linear programming; practice on connecting these concepts to 

mathematics learning subjects in the basic education core curriculum B.E. 2551. 

 

4095601 การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

Curriculum and Pedagogical Learning Management Process 

in Mathematics 

3(2-2-5) 

                  ส า ร ะ ก า ร เ ร ียน รู ข อ ง ห ลัก สูต ร คณิตศาส ตร  มาตรฐานการเรียนรู การประเมิน

หลักสูตร  การจัดการศึกษาวิชาคณิตศาสตร หนังสือเรียน คูมือครู แนวทางในการนําทฤษฎี การเรียนรู และ

ทฤษฎีทางจิตวิทยามาใชในการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  ฝกปฏิบัติทําแผนการจัดการเรียนรู  สื่อการ

เรียนรู แบบฝกเสริมทักษะ และฝกสรางเครื่องมือวัดผลการเรียนรู วัดเจตคติ วัดทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร 

                           Learning strands of mathematics courses, learning standards, course evaluation, 

learning management of mathematics subjects, textbooks, teacher manuals, guidelines for 

applying learning and psychological theories to mathematics learning management; making 

lesson plans; producing instructional materials; creating excercises;  and developing testing 

tools for evaluating learning achievements, attitudes, skills, and mathematics processes. 



 

4096501 เรขาคณิตสําหรับคร ู  

Geometry for Teachers 

 

3(2-2-5) 

            หลักการ ทฤษฎีบทและการประยุกตเรขาคณิตแบบยุคลิด การแปลงทางเรขาคณิต 

เรขาคณิตวิเคราะห เรขาคณิตนอกแบบยุคลิดเบื้องตน เรขาคณิตพลวัต การเช่ือมโยงแนวคิดกับสาระการ

เรียนรูวิชาคณิตศาสตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฝกปฏิบัติทําแผนและ

สื่อการจัดการเรียนรู 

                       Principles of theorem and application of Euclidean geometry, geometric 

transformation, analytic geometry, basic of Euclidean geometry, dynamic geometry; practice 

on connecting these concepts to mathematics learning strands of the basic education core 

curriculum B.E. 2551; making lesson plans and constructing instructional materials. 

 

4095607 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

Innovation and Technology for Mathematics Learning 

Management 

   3(2-2-5) 

                     การนําคอมพิวเตอร เครื่องคํานวณ หรือเทคโนโลยีอื่น ๆ  สื่อและนวัตกรรมที่นํามาใชในการ

จัดการเรียนรูคณิตศาสตร การผลิตนวัตกรรมสําหรับใชในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชเทคโนโลยี  

                           Applying computers, calculators or other technologies, media and innovations as 

well as making a techonological innovation for mathematics learning management. 

 

  2.2) วิชาเลือก                                                      6  หนวยกิต   

4095606 สัมมนาการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา   

Seminar on Research in Mathematics Education 

3(2-2-5) 

                    ประเด็นการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

คณิตศาสตร สรุปประเด็นที่ศึกษา และนําเสนอผลการศึกษาในช้ันเรียน  จัดทํา   เคาโครงการวิจัย กรอบ

แนวคิดในการวิจัย และฝกเขียนบทความวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 

   Mathematics education research issues regarding mathematics curriculum 

development,  summarizing the studied issues and  presenting the results to the class, writing 

a research project which includes a  conceptual framework, and practice on writing a research 

article on mathematics education. 

 

 

 

 

 

 



4095608 การแกปญหาและการพัฒนาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

Problem Solving and Development of Mathematics 

Learning  Management 

3(2-2-5) 

                     วิเคราะห สัง เคราะหและอภิปรายสรุปประเด็นปญหาเกี่ยวกับ  การ เรียนรูและ

การ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับการเรียนรูคณิตศาสตร ปญหาการจัดการเรียนรู วิธีการแกไขหรือ

ปองกัน การคัดเลือกประเด็นปญหา การวางแผนการพัฒนาการเรียนรู และแนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนา   การ

เรียนรูคณิตศาสตร 

                            Analyzing, synthesizing and discussing issues concerning and behavioral change 

involving mathematics learing, learning management problems, solutions and prevention, 

defining problems, and formulating a learning development plan and  research guildlines to 

improve the mathematics learning. 

 

4095906 คณิตศาสตรประยุกต 

Applied  Mathematics 

3(2-2-5) 

                     การประยุกตเกี่ยวกับพีชคณิตเชิงเสน  คณิตศาสตรกับการเงิน  ทฤษฎีเกม ทฤษฎีกราฟ

เบื้องตนและการประยุกต  ความสัมพันธเวียนเกิด  ฟงกชันกอกําเนิด  และการใชโปรแกรมประยุกตทาง

คณิตศาสตร 

                         Application of linear algebra, mathematics and finance, game theory, preliminary 

graph theory; application of recurrence relationships and generator functions; and the use of 

mathematical software. 

 

4095907  การจัดการเรียนรูโครงงานคณิตศาสตร            3(2-2-5) 

Mathematics Projects Learning Management 

          ศึกษาความหมาย หลักการ จุดมุงหมาย ประเภท ข้ันตอนและกระบวนการจัดทําโครงงาน

คณิตศาสตร การประเมินผลโครงงานคณิตศาสตร การจัดการเรียนรูเกี่ยวกับโครงงานคณิตศาสตรและการ

จัดการเรียนรูคณิตศาสตรโดยใชโครงงานคณิตศาสตรเปนฐาน 

            Study the meaning, principles, aims, types, procedures and processes of 

mathematics projects, mathematics project evaluation, learning management about 

mathematics projects, and mathematics learning management using mathematics project 

based approach. 

 

 

 

 

 

 



4095908 แนวโนมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร     3(2-2-5) 

Trends in Mathematics Learning Management 

การวิเคราะหหลักสูตรและการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรของประเทศช้ันนํา วิเคราะหผลการ

ประเมินระดับนานาชาติ เชน ผลการประเมินของ PISA และผลการประเมินของ TIMSS แลวนําผลการ

ประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จําเปนในศตวรรษที่ 21   

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) และพัฒนาคุณภาพการจัดการ

เรียนรูคณิตศาสตร  

Analysis of mathematics courses and learning management provided and 

performed by leading countries, analysis of Thai students’  mathematics abilities reported by 

PISA and TIMSS, formulation of plans aimed at developing the quality of mathematics learning 

management and students’  skills needed in the 21st century in accordance with STEM 

Education, and improve the quality of mathematics learning management. 

 

4096301 พีชคณิตนามธรรม     

Abstract Algebra  

3(3-0-6) 

                     กรุป ริง อินทิกรัลโดเมน ฟลด ไอดีล ยูคลิเดียนโดเมน โพลิโนเมียลริง ฟลดเอกซเทนชัน และ

ทฤษฎีบทของกาลัวส  

                     Group, ring, integral domains, field,  ideal, Euclidean domains, polynomial ring, 

field extension and Galois's theorem. 

 

4096406 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร     

Mathematical Modelling 

3(3-0-6) 

                      หลักการและการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร และการประยุกตในวิทยาศาสตรชีวภาพ 

นิเวศวิทยาและสรีรวิทยา ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเชิงเสนและไมเชิงเสน เพื่อหาผลเฉลยไมตอเน่ืองและ   

ผลเฉลยตอเน่ือง 

                          Principles and creation of mathematical models; application in biological science, 

ecology and physiology; linear and nonlinear mathematical models for discrete solutions 

and continuous solutions. 

 

4096502 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด      

Non Euclidean Geometry 

3(3-0-6) 

                     ระบบสัจพจน เรขาคณิตจํากัด อิลิเมนต เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด เรขาคณิตไฮเพอร        

โบลิก เรขาคณิตอิลิปติก เรขาคณิตเชิงภาพฉาย 

          Geometry axioms system, Euclidean geometry elements, hyperbolic 

geometry, elliptic  geometry, and  projection geometry. 

 



4096901 หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา   

Special Topics in Mathematics Education 

3(2-2-5) 

                      เรื่องที่นาสนใจและเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาดานคณิตศาสตร และ 

คณิตศาสตรศึกษา ตามความเหมาะสมกับเหตุการณปจจุบัน 

    Topics of interest relating mathematics education useful and appropriate for 

mathematics learning management in today’s world. 

 

4115206 สถิติเชิงคณิตศาสตร 

Mathematical Statistics 

3(3-0-6) 

                    ทฤษฎีความนาจะเปน ตัวแปรสุม และการแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมที่สําคัญ   

คาคาดหมายและโมเมนต  ฟงกชันของการแจกแจง  การแจกแจงสิ่งตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบ

สมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน สหสัมพันธและการถดถอย และวิธีทางสถิติที่ไมอิงพารามิเตอร 

    Probability theory, random variables, probability distribution of important 

random variables, expected value and moment, distribution function, sample distribution, 

estimation, hypothesis testing, analysis of variance, correlation and regression, and 

nonparametric statistical methods. 

 

4115201 การวิเคราะหตัวแปรเชิงพหุ      3(2-2-5) 

                     Multivariate Analysis 

  พีชคณิตของเมทริกซและเวกเตอรสุม การแจกแจงแบบปกติของตัวแปรเชิงพหุ  การอนุมาน

เวกเตอรคาเฉลี่ยโดยวิธีโฮลเทลลิงทีสแควร การอนุมานเวกเตอรคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางขนาดใหญ  การ

วิเคราะหความแปรปรวนของตัวแปรเชิงพหุทางเดียวและสองทาง  การวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณของ

ตัวแปรเชิงพหุ การถดถอยโลจิสติกส การวิเคราะหตัวประกอบ การวิเคราะหดิสคริมิแนนต   การวิเคราะหแบบ

เกาะกลุม และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

  Matrix algebra and random vectors, multivariate normal distribution, mean 

vector inference by the Hotelling t- square method, mean vector inference of large samples, 

multivatiate analysis of variance of one-way and two-way, multiple regression analysis of 

multivariate, logistic regression, factor analysis, discriminant analysis, cluster analysis and 

software application. 

 

 

 

 

 

 

 



4116202 สถิติเพ่ือการวิจัย  

Statistics for Research 

3(2-2-5) 

                     สถิติพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน การแจกแจงทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน สหสัมพันธ

และการถดถอย การวิเคราะหขอมูลทางสถิติ การวิเคราะหขอมูลดวยตัวแปรเชิงพหุ การวิเคราะหคุณภาพของ

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย และการแปลความหมาย 

             Descriptive statistics and inferential statistics, statistical distribution, hypothesis 

testing, correlation and regression, statistical data analysis, data analysis for  multivariate; 

examination of the quality of research instruments and interpretation of results.  

 
 

  3. วิทยานิพนธ                12 หนวยกิต 

4095903  วิทยานิพนธ  

 Thesis 

12 

                     คนควารวบรวมงานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาและนําผลมาอภิปรายหาขอสรุป เพื่อกําหนด

ปญหา แลวนํามาเขียนเคาโครงวิทยานิพนธ นําเสนอเคาโครงวิทยานิพนธ สรางและตรวจสอบเครื่องมือ 

ดําเนินการทดลองเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหผลการศึกษา เขียนรายงานการศึกษาคนควา  ปรับปรุงให

สมบูรณ และเขียนบทความเผยแพร 

   Reviewing research articles on mathematics education, discussing them and 

finding conlusions, defining research problems, writing and presenting a research proposal, 

constructing and validating research instruments, collecting and analyzing data, writing and 

revising the research report, and writing a manuscript for publication.   

 

4. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (ไมนับหนวยกิต)                                12 หนวยกิต 

1555101 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 

English for Graduate Studies 

 3(2-2-5) 

           การอานภาษาอังกฤษในสาขาวิชาของนักศึกษา การอานบทความวิชาการ การอานบทความ

วิจัย ยุทธวิธีการอาน การอานเพื่อความเขาใจ การอานอยางมีวิจารณญาณ การนําเสนอหัวขอวิจัย การ

อภิปรายหัวขอตามความสนใจของตน และการเขียนบทคัดยอ 

            Reading English related to students field, reading academic articles, reading 

academic researches, reading strategies, reading comprehension, reading critically, research 

topic presentation, discussion interested articles and writing abstract. 

 

 

 

 

 



 

4125101 คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา 

Computer for Graduate Studies 

3(2-2-5) 

                      ความรูและทักษะการใชคอมพิวเตอรที่จําเปนและมีความสัมพันธตอการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา เนนทักษะการใชคอมพิวเตอรเพื่อการสืบคนขอมูล ทักษะการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล 

การนําเสนอขอมูล การจัดการความรูผานเครือขายสังคม และทักษะการใชโปรแกรมประยุกตเพื่อการศึกษา

และวิจัย 

         Computer knowledge and skills necessary for graduate studies, focusing on 

information retrieval, data collection, data analysis, and presentations; using social networks 

for knowledge management; and using education and research softwares. 

 

 

 


