
รายละเอียดหลักสตูร 
หลักสตูรครศุาสตรบณัฑติ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร  (5 ป) 
หลักสตูรปรบัปรุง พ.ศ.2555 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
คณะ/สาขาวิชา   คณะครุศาสตร  สาขาวิชาคณิตศาสตร 
 

หมวดที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย:    ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  (5 ป) 
ภาษาอังกฤษ:    Bachelor  of  Education  Program  in  Mathematics  

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ช่ือเต็ม (ไทย):    ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร) 

          ช่ือยอ (ไทย):    ค.บ.(คณิตศาสตร) 
ช่ือเต็ม (อังกฤษ):   Bachelor  of  Education (Mathematics) 
ช่ือยอ (อังกฤษ):    B.Ed. (Mathematics) 
 

3.  วิชาเอก (ถามี) 
  ไมม ี
 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไมนอยกวา 167 หนวยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
       5.1  รูปแบบ 
    หลักสูตรระดับปรญิญาตรี 5 ป 
       5.2  ภาษาท่ีใช 
             ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
       5.3  การรับเขาศึกษา 
    รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางชาติทีส่ามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเปนอยางดี 
       5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
    เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
    ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)   

 5.4  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
    เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
       5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
    ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)   
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6.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
        8.1  ครูสอนวิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  
        8.2  นักวิชาการทางดานคณิตศาสตร  
        8.3  นักวิจัยและพฒันาในหนวยงานของรัฐหรอืเอกชน 
 

โครงสรางหลักสูตร 
 

       หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป                                         30  หนวยกิต                   
                  1)    กลุมวิชาภาษาและการสือ่สาร                        9   หนวยกิต 
 2)    กลุมวิชามนุษยศาสตร                         6  หนวยกิต 
                  3)    กลุมวิชาสังคมศาสตร                   6  หนวยกิต 
 4)    กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         9  หนวยกิต 
       หมวดวิชาเฉพาะดาน                                        131  หนวยกิต 

1)  กลุมวิชาชีพคร ู                                            50  หนวยกิต 
  -  กลุมวิชาชีพครูบังคับ               44  หนวยกิต 
  -  กลุมวิชาชีพครูเลือก            6  หนวยกิต 
         2)  กลุมวิชาเอก      81  หนวยกิต 
  -  กลุมวิชาเอกบังคับ                69  หนวยกิต 
  -  กลุมวิชาการสอนวิชาเอก               6  หนวยกิต 
  -  กลุมวิชาเอกเลอืก                6  หนวยกิต        
                       3.1.2.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี   ไมนอยกวา                  6  หนวยกิต 
    ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยไมซ้ํากบั
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเรจ็
หลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
      

รายวิชา หนวยกิต 
1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 
       1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 9 
 1.1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารบังคับ 3 
AGE111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0-6) 
 1.1.2  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารเลือก เลือกเรียน 6 
AGE112 
AGE113 
AGE214 
AGE215 
AGE216 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษสําหรบัทกัษะการเรียน 
ภาษาอังกฤษเพื่อการอานและเขียนทั่วไป 
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ 
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสือ่สาร 

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

       1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร เลือกเรียน 6 
AGE121 
AGE122 
AGE123 

ความจริงของชีวิต 
สุนทรียภาพของชีวิต 
จิตวิทยากับการพฒันาตน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
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       1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร เลือกเรียน 6 
AGE131 
AGE132 
AGE233 
AGE234 
AGE235 

เหตุการณโลกปจจบุัน 
วิถีไทย 
มนุษยกับสิง่แวดลอม 
บางปะกงศึกษา 
เศรษฐกจิพอเพียง 

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

       1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เลือกเรยีน 9 
AGE141 
AGE142 
AGE143 
AGE244 

วิทยาศาสตรพฒันาชีวิต 
คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน 
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลงักาย 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

 

 
รายวิชา หนวยกิต 

2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน  
       2.1  กลุมวิชาชีพคร ู 50 
 2.1.1  กลุมวิชาชีพครูบังคับ 44 
ECI201 
ECI301 
EED101 
EED301 
EED401 
EED501 
EED502 
EET201 
EFA101 
EFA401 
EPG201 
EPG301 
ERE301 
ERE401 

หลักสูตรและการพฒันาหลักสูตร 
หลักการจัดการเรียนรู 
ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับคร ู
การศึกษาสงัเกตและมสีวนรวม 
การทดลองสอน 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
การศึกษาและความเปนคร ู
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
จิตวิทยาการศึกษา 
การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 
การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
การวิจัยทางการศึกษา 

3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
1(0-2-1) 
1(0-2-1) 
6(300) 
6(300) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

 2.1.2  กลุมวิชาชีพครูเลือก 6 
EEN101 
EET216 
EET316 
EET317 
EFA201 
EFA302 
EFA303 
EPE401 

ภาษาอังกฤษสําหรบัคร ู
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู 
การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 
การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
การสือ่ความหมายสําหรับคร ู
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน 
ประวัติการศึกษาไทย 
ผูกํากบัลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน 

3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
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รายวิชา หนวยกิต 
EPG307 
EPG308 
ESC201 
ESC301 
ETH101 

มนุษยสัมพันธสําหรับคร ู
ความคิดสรางสรรค 
การศึกษาเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน 
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน 
ภาษาไทยสําหรบัคร ู

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

   2.2 กลุมวิชาเอก 81 
                 2.2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ 69 

EMA201 
EMA202 
EMA203 
EMA301 
EMA302 
EMA303 
EMA403 
SMA101 
SMA102 
SMA161 
SMA162 
SMA201 
SMA202 
SMA262 
SMA362 
SMA363 
SMA365 
SMA366 
SMA367 
SMA368 
SMA461 
SST264 
SST301 

ภาษาอังกฤษสําหรบัครูคณิตศาสตร 1 
พัฒนาการทางคณิตศาสตร 
โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสอนคณิตศาสตร 
คณิตศาสตรที่จําเปนสําหรับครู 1 
คณิตศาสตรที่จําเปนสําหรับครู 2 
ภาษาอังกฤษสําหรบัครูคณิตศาสตร 2 
สัมมนาคณิตศาสตร 
แคลคูลัส 1 
แคลคูลัส 2 
พีชคณิตเชิงเสน 
หลักการคณิตศาสตร 
แคลคูลสั 3 
ระบบจํานวน 
เรขาคณิตเบื้องตน 
การวิเคราะหเชิงตัวเลข 
สมการเชิงอนุพันธสามญั 
พีชคณิตนามธรรม 
ทฤษฎีเซต 
รากฐานเรขาคณิต 
ทฤษฎีจํานวน 
ทฤษฎีกราฟ 
ความนาเปนและสถิติเบื้องตน 
สถิติวิเคราะหและการประยุกตใชโปรแกรมสถิติ 1 

3(2-2-5)  
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 
3(2-2-5)  
3(2-2-5)  
3(2-2-5)  
3(2-2-5)  
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(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(2-2-5)  

                 2.2.2  กลุมวิชาการสอนวิชาเอก 6 
EMA401  
EMA402 

การสรางสือ่การสอนคณิตศาสตร 
บูรณาการการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

3(2-2-5)  
3(2-2-5) 
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รายวิชา หนวยกิต 
                  2.2.3 กลุมวิชาเอกเลือก 6 
                   ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

EMA404 
EMA405 
SMA462 
SMA463 
SMA464 
SST201 

การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร 
การประยุกตใชโปรแกรมสถิติสําหรับครูคณิตศาสตร 
ตัวแบบคณิตศาสตร 
การวิเคราะหจํานวนจรงิ 
ทอพอโลยีเบื้องตน 
สถิติเชิงคณิตศาสตร 1 

3(2-2-5)  
3(2-2-5)  
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา 6 
            ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยไมซ้ํากบัรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเรจ็หลักสูตร
ของสาขาวิชาน้ี 
 
 

คําอธบิายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 
 
AGE111 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบคน 3(3-0-6) 
 Thai for Communication and Information Retrieval 
 ศึกษาใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครือ่งมอืสื่อสาร สามารถจบัใจความสําคัญ 
วิเคราะห ตีความ และประเมินคุณคาได ทําใหเห็นถึงความสาํคัญของสารสนเทศ ประเภทของทรพัยากร
สารสนเทศ เครื่องมือและวิธีการสบืคนสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศทางวิชาการ และใหตระหนักใน
คุณคาคุณธรรมจริยธรรม 
 
AGE112 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
 English for Communication 
 ฝกใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใชบทสนทนา การถาม-ตอบ และการแสดงบทบาทสมมุติ
ในช้ันเรียนตลอดจนศึกษาโครงสรางไวยากรณ 
 
AGE113 ภาษาอังกฤษสําหรับทักษะการเรียน 3(3-0-6) 
 English for Study Skills 
 พัฒนาผูเรียนใหมเีทคนิคในการอานภาษาอังกฤษ เชน การอานเพื่อระบุใจความสําคัญและระบุ
รายละเอียด ตลอดจนการสรุปความ และใหมีทกัษะการสืบคนขอมูล 
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AGE121 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
 Meaning of life 
 ศึกษาสาระสําคัญแหงความจรงิของชีวิต ความหมาย ความมุงหมาย พัฒนาการและคุณคา
ศีลธรรมของชีวิต คุณธรรม จริยธรรม สภาพปญหาของสังคมไทย ปญหาที่เกี่ยวกบัการดําเนินชีวิต และ
แนวทางการแกไข การมองความจริงของชีวิตตามหลักหลักศาสนาธรรม การคิดวิเคราะหเพือ่นอมนํามาเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรมใหเหมาะสมกับสติปญญาและความเช่ือ นําชีวิตไปสูสันติสุขและ
สันติภาพแหงสังคม 
 
AGE122 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
 Aesthetic Appreciation 
 ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิด
กับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรบัรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น 
ศาสตรทางการไดยิน และศาสตรทางดานการเคลื่อนไหว สูทัศนศิลป ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผาน
ข้ันตอนการเรียนรูเชิงคุณคา จาก 1. ระดับการรําลึก 2. ผานข้ันตอนความคุนเคย และ 3. นําเขาสูความซาบซึ้ง 
เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึง้ทางสุนทรียภาพ 
 
AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
 Psychology and Self Development 
 ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา หลกัการและแนวคิดทางจิตวิทยา การนํากระบวนการทาง
จิตวิทยามาประยุกตใชในการพฒันาตน การสรางมนุษยสัมพันธ เพื่อการทํางาน การอยูรวมกันอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข 
 
AGE131 เหตุการณโลกปจจุบัน 3(3-0-6) 
 Contemporary World Affairs 
 ศึกษาความขัดแยงและความรุนแรงที่เกดิข้ึนในสังคมโลกหลงัเกิดสงครามโลกครัง้ที่ 2 ทั้งทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งศึกษาวิกฤตการณและการแกไขปญหาตางๆ ความรวมมอืระหวางประเทศ 
การแสวงหาสันติภาพ การจัดระเบียบโลกใหม ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในโลกปจจุบัน 
ตลอดจนการปรับตัวของไทย ทางดานเศรษฐกิจ การเมอืง และสงัคม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดระเบียบโลก
ใหม และแนวโนมของสงัคมโลกปจจบุัน 
 
AGE132 วิถีไทย 3(3-0-6) 
 Thai Living 
 ศึกษา ธรรมชาติของมนุษย หนาที่ของสงัคมมนุษย โครงสรางสังคม ความเปนมาของสังคมไทย 
ความรูเกี่ยวกับสังคมโลก วิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกบัการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สภาพปญหาสังคม แนวทางการแกไขปญหาสงัคมไทย ศึกษา
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาทองถ่ิน เศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศนการพฒันาประเทศ 
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AGE141 วิทยาศาสตรพัฒนาชีวิต 3(2-2-5) 
 Science and Life Development 
 ศึกษาความสําคัญของการพัฒนาและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร ไดแก กระบวนการ
แสวงหาความรูทางวิทยาศาสตร การแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร แนวคิดทางดานสุขภาพ ยาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การคุมครองผูบริโภค อาหารและโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
อนามัยการเจริญพันธุ โดยตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มผีลตอมนุษย 
สภาพแวดลอม สงัคม การเมืองและวัฒนธรรม 
 
AGE142 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน  3(2-2-5) 
 Mathematics and Statistics for Daily Life 
 กระบวนการแกปญหาโดยใชคณิตศาสตรและสถิติ การวิเคราะหขอมลูเบื้องตน ความนาจะเปน 
การใหเหตุผลและการตัดสินใจ กําหนดการเชิงเสน ดอกเบี้ย และการประยุกตใชในกิจกรรมทางธุรกิจและใน
ชีวิตประจําวัน 
 
AGE143 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
 Information Technology for Life 
 ศึกษาระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การประมวล ผลขอมลู 
การใชงานโปรแกรมระบบ โปรแกรมสําเร็จรูป การบริการตางๆ บนระบบเครอืขายคอมพิวเตอร และ
อินเทอรเน็ต เพือ่การศึกษาคนควา การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน และประยุกตใชงานในชีวิตประจําวัน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปญญาจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน และอนาคตได 
 
AGE214 ภาษาอังกฤษเพ่ือการอานและเขียนท่ัวไป 3(3-0-6) 
 English for General Reading and Writing 
 พัฒนาผูเรียนใหมีทกัษะในการอานสื่อในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือพิมพ ปายประกาศ ฉลาก 
สัญลักษณ แผนภูมิ และโฆษณา รวมทั้งเว็บไซต ตลอดจนการเขียนโตตอบจดหมาย และอเีมล กรอกขอมลู 
เชน ใบสมัครงาน 
 
AGE215 ภาษาอังกฤษเพ่ือจุดประสงคทางวิชาการ 3(3-0-6) 
 English for Academic Purposes  
 ศึกษาภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ โดยเนนความเขาใจ การเขียนสรปุ และการนําเสนอจาก
สิ่งทีอ่าน 
 
AGE216  ภาษาญ่ีปุนเพ่ือการสื่อสาร  3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 สําหรับผูเรียนที่ไมมพีื้นฐานความรูภาษาญี่ปุนมากอน 
 ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบรูณาการ โดยฝกทกัษะการฟง การออกเสียงและการพูดข้ันพื้นฐานที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน ฝกทกัษะการเขียนประโยคงายๆ ฝกทักษะการอานขอความสั้นๆ และศัพทที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน รวมทัง้ศึกษา และฝกฝนตัวอักษรฮิรางานะ คาตะคานะและตัวอักษรคันจิ
เบื้องตน ประมาณ 80 ตัว 
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AGE233 มนุษยกับสิ่งแวดลอม 3(3-0-6) 
 Human and Environment 
 ศึกษา ความหมาย ความสําคัญของทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลักษณะทางภูมิศาสตรที่
มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษย และการใชทรพัยากรธรรมชาติ ปญหาทีเ่กิดจากการใชทรัพยากร โดยใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทีม่ีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปญหาทีเ่กิดจากสภาวะโลกรอน รวมทั้งแนวทางแกไข
ปญหาโดยเนนสิ่งแวดลอมในประเทศไทย 
 

AGE234 บางปะกงศึกษา 3(3-0-6) 
 Bangpakong Studies 
 ศึกษาสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ประชากร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สงัคม ศาสนา 
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สภาพปญหาในอดีตและปจจุบัน แนวทางการพฒันาและแกปญหาในพื้นทีลุ่มนํ้า
บางปะกง 
 
AGE235 เศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
 Sufficiency Economy 
 ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการของเศรษฐกจิพอเพียง แนวคิดและหลักเศรษฐกจิ
พอเพียง เศรษฐกจิพอเพียงกบัทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ การนําเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันและในการทํางาน 
 
AGE244 วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย 3(2-2-5) 
 Sport and Exercise Sciences  
 ศึกษาหลักการทางวิทยาศาสตรเชิงประยุกตที่เกี่ยวของกับกายวิภาค สรีรวิทยาการออกกําลังกาย 
เวชศาสตรการกีฬา โภชนาศาสตร วิธีการเลือกและหลักการออกกําลังกายที่ถูกตองเหมาะสม การปองกันการ
ปฐมพยาบาล การรักษาการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและทางการกีฬาเพื่อใหมีประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัยตอสุขภาพ การประเมินผลทางสมรรถภาพทางกายโดยหลักการทางวิทยาศาสตร มีความรูเกี่ยวกับ
การใชเครื่องมือทดสอบสมรรถภาพที่ทันสมัยโดยการนําขบวนการวิจัยมาประเมินผล และวิธีการเขียนโครงการ
พัฒนาสุขภาพของบุคลากรในองคกรและทองถ่ิน แลวนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําความรูไป
ใชในชีวิตประจําวันและอนาคตใหเกิดประโยชนสูงสดุไดอยางถูกตองและปลอดภัย 
 

คําอธบิายรายวิชาหมวดเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพคร ู
 

กลุมวิชาชีพครูบังคบั 
 
ECI201 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum and Curriculum Development 

ทฤษฎีหลักสูตร องคประกอบหลกัสูตร รูปแบบของหลักสูตรที่สําคัญ ความหมายและ
ความสําคัญของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก หลักการ จุดหมาย โครงสรางการจัดการ
เรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลตามสภาพจรงิ พื้นฐานการ
สรางและกระบวนการพฒันาหลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
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ECI301 หลักการจัดการเรียนรู 3(2-2-5) 
 Principles of Learning Management 

ความหมายและความสําคัญของการเรียนรู ระบบการเรียนการสอน กระบวนการจัดการ
เรียนรู การจัดการเรียนรูเพือ่จุดประสงคเฉพาะอยาง รปูแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรม
การเรียนรู การจัดบรรยากาศการเรียนรู สื่อการเรียนรู การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู และการฝก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู 
 
EED101 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 3(3-0-6) 
 Languages and Culture for Teachers 

การใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับสื่อสารในช้ันเรียน การใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการคนควาและพัฒนาองคความรู การศึกษารากฐานทางวัฒนธรรมที่อยูในภาษา 
วัฒนธรรมในการใชภาษา ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของทั้งสองภาษา การสื่อสารดวยภาษาโดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมเพือ่นําไปใชในการเรียนการสอน เพื่อพฒันาสูการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 
EED301 การศึกษาสังเกตและมสีวนรวม 1(0-2-1) 
 Teaching Observation and Participation 

การศึกษาทั้งในช้ันเรียนและในสถานศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน งานในหนาที่
ครูผูสอน หนาที่ครูประจําช้ัน การบรหิารงานของสถานศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรงุ
หลักสูตร รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช การวางแผนการศึกษาผูเรียนโดยการสังเกต สมัภาษณ รวบรวม
ขอมูล นําเสนอผลการศึกษา 
 
EED401 การทดลองสอน 1(0-2-1) 
 Trial Teaching 

การฝกปฏิบัติเขียนแผนการเรียนรู วิชาเฉพาะสําหรบัการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษา
และวิชาเอก การผลิตสื่อการเรียนรู กจิกรรมพัฒนาผูเรียน และการปกครองนักเรียน ทดลองการจัดการ
เรียนรูเฉพาะสาขาวิชาในสถานศึกษา การจัดทําโครงงานทางวิชาการ 
 
EED501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(300) 
 Professional Teaching Practice in School 1 

การปฏิบัติการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ไดแก การจัดทําแผนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ การใชเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ สอดคลองตามสาขาวิชา การจัด
กระบวนการเรียนรู การผลิตและการใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู การจัดโครงการและการจัดกจิกรรมที่สงเสรมิการเรยีนรูของผูเรียน การทําวิจัยในช้ันเรียน การนํา
ผลการประเมินมาพฒันาการจัดการเรียนรูและพฒันาคุณภาพผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
เรียนรู การสัมมนาการศึกษา 
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EED502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(300) 
 Professional Teaching Practice in School 2 

การปฏิบัติการสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ไดแก การจัดทําแผนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ การใชเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรูรูปแบบตางๆ สอดคลองตามสาขาวิชา การจัด
กระบวนการเรียนรู การผลิตและการใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู การจัดโครงการและการจัดกจิกรรมที่สงเสรมิการเรียนรูของผูเรียน การทําวิจัยในช้ันเรียน การนํา
ผลการประเมินมาพฒันาการจัดการเรียนรูและพฒันาคุณภาพผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
เรียนรู การสัมมนาการศึกษา 
 
EET201 เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Technology and Innovation 

ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ การ
สื่อความหมาย ประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก การจัดหา การใช การผลิต การเกบ็รกัษา การ
ออกแบบ และการประเมินผลสือ่การเรียนการสอน ความหมาย ความสําคัญ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา การผลิตงานเอกสาร การคํานวณเพื่อประเมินผลการเรียนการสอน การผลิต 
มัลติมเีดียประกอบการเรียนการสอน เชน สื่อนําเสนอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน และการสบืคน
สารสนเทศเพื่อพฒันาวิชาชีพ ฝกปฏิบัติผลิตสื่อพื้นฐานและสื่ออเิล็กทรอนิกส เพื่อการเรียนการสอน 
 
EFA101 การศึกษาและความเปนครู 3(3-0-6) 
 Education and Characteristics of Teacher 

ปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการศึกษาไทยและการศึกษาโลก รูปแบบการจัดการศึกษา 
การศึกษาเพื่อการพฒันาที่ย่ังยืน พัฒนาการของวิชาชีพครูและองคกรวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ของครู 
คุณลักษณะของครูที่ดี บุคลิกภาพของครู มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายที่
เกี่ยวของกบัการศึกษา 
 
EFA401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Administrative and Educational Quality Assurance 

ทฤษฎี รูปแบบ ระบบบรหิารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การออกแบบ
ระบบการบรหิารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนการบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การนําแผนการบรหิารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ 
การประเมินและปรบัปรุงแผนการบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
บรหิารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
EPG201 จิตวิทยาการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Psychology 

ธรรมชาติและพัฒนาการของผูเรียน วิธีการศึกษาพัฒนาการ การศึกษาเด็กพเิศษ 
ความหมายของการเรียนรู ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู และ
การประยุกตใชหลักการเรียนรูในการเรียนการสอนอยางมีประสทิธิภาพ 
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EPG301 การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 3(3-0-6) 
 Guidance and Counseling 

ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริการ
และการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ทักษะ กระบวนการ และเทคนิคการใหคําปรกึษา บทบาท
หนาที่ของผูใหคําปรึกษา คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครแูนะแนวและผูใหคําปรึกษา 
 
ERE301 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 3(3-0-6) 
 Educational Measurement and Evaluation 

หลักการ บทบาท ของการวัดและการประเมินผลการศึกษา จุดมุงหมายทางการศึกษากับ
การประเมินผล ระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาข้ันพื้นฐาน เทคนิคที่ใชในการวัดพฤติกรรม
ดานพุทธิพิสัย จิตพสิัย และทกัษะพสิัย สรางและใชเครื่องมอืวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติเบื้องตนใน
การวัดและประเมินผลการศึกษา วิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ ประเมินผลจากแฟมสะสมงาน 
ประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินผลภาคปฏิบัติ ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม และแปลความหมาย
ของคะแนนจากการสอบ 
 
ERE401 การวิจัยทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Educational Research 

ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความสําคัญของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ข้ันตอน 
เทคนิคการวิจัยสถาบันและวิจัยในช้ันเรียน ออกแบบและวางแผนการวิจัย สถิติเพือ่การวิจัย การเสนอ
โครงการเพือ่ทําวิจัย สรางเครื่องมือ ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน การนําเสนอ
ผลงานวิจัย การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา และการวิพากยผลงานวิจัย 

 
กลุมวิชาชีพครเูลอืก 
 
EEN101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู 3(3-0-6) 
 English for Teachers 

การเสริมสรางทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษ ฝกฝนการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายไดอยางเหมาะสม สามารถใชทักษะภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรู 
และพัฒนาวิชาชีพคร ู
 
EET216 อินเทอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู 3(2-2-5) 
 Internet for Learning 

ความหมาย ความสําคัญ ขอดี ขอจํากัด มารยาทในการใชระบบอินเทอรเน็ต กฎหมายการ
กระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร บริการตางๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือในการจัดการเรียนรูผาน
ระบบอินเทอรเน็ตฝกปฏิบัติการใชอินเทอรเน็ต เพื่อการศึกษาคนควา การนําเสนอ และผลิตสื่อเพื่อการ
เรียนรู 
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EET316 การใชสื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Utilization of Mass Media for Education 

ความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการ การใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร อินเทอรเน็ต เครือขายขอมูลสากล และสื่อสารสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาในรูปแบบอื่น การใชและเลือกรับขอมูล ขาวสารที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะห
ขาวสารเพื่อการเรียนรู ฝกปฏิบัติการใชสื่อมวลชนเพื่อการจัดการศึกษา 
 
EET317 การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 3(2-2-5) 
 Production and Presentation of Multimedia for Education 

ความหมาย ความสําคัญ ขอดี ขอจํากัด และประโยชนของการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อ
การเรียนรู ศึกษากระบวนการออกแบบ และการประเมินสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาฝกปฏิบัติการ
ออกแบบ และสรางงานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
 
EFA201 การสื่อความหมายสําหรับคร ู 3(3-0-6) 
 Communication for Teachers 

หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับการสื่อความหมายของมนุษย ทักษะการสื่อความหมายของ
ธรรมชาติของการสื่อความหมายของบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการเรียนการ
สอน การสื่อความหมายของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน 
 
EFA302 การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน 3(3-0-6) 
 Education for Community Development 

ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชน ลักษณะของชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน 
การศึกษาและสํารวจปญหาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน กิจกรรมการพัฒนาชุมชน การประเมินผล
การพัฒนาชุมชน ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒนา
ชุมชน 

 
EFA303 ประวัติการศึกษาไทย 3(3-0-6) 
 Thai Education History 

ประวัติความเปนมาของการศึกษาไทยแตละสมัย เริ่มต้ังแตสมัยโบราณจนถึงปจจุบัน 
โครงสรางการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ วิวัฒนาการการศึกษาของประเทศไทยและกลุมประชาคมอาเซียน 
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ แผนการศึกษาไทยในสมัยตางๆ 
 
EPE401 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบ้ืองตน 3(3-0-6) 
 Senior Scout Basic Unit Leader Training Course 

จุดประสงคของการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน 
การเปดแกรนดฮาวลและแนวปฏิบัติหนาเสาธง เชน การตรวจ การเชิญธง การสวดมนต ฯลฯ การสาธิต
วิชาชาวคาย คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การแสดงความเคารพ การแตงกาย การบันเทิงของกองลูกเสือ
สามัญรุนใหญ บทบาทของผูกํากับลูกเสือ แนวการฝกอบรมเพื่อความกาวหนาของลูกเสือ-เนตรนารีและ
ผูบังคับบัญชาลูกเสือ หมูลูกเสือภาคปฏิบัติ การฝกอบรมอยางมีความหมาย การพักแรมคางคืนโดยมี
อุปกรณขนาดเบา การฝกทักษะทางลูกเสือ การฝกอบรมนายหมู การสํารวจ การบริการเยาวชน การ
ลูกเสือนานาชาติ การวางแผนกําหนดการฝกอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับการผจญภัย การเดินทางไกลและการ
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พักแรม การทําโครงการเสนอ แผนปฏิบัติงานสวนตัว แนวการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี
สามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน การมีจิตอาสา นอมนําเศรษฐกิจพอเพียงใชในชีวิตประจําวันของลูกเสือ
และผูกํากับลูกเสือ    
 
EPG307 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 3(3-0-6) 
 Human Relations for Teachers 

ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู  หลักการ องคประกอบ 
กระบวนการ เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธ ความขัดแยงและวิธีการลดความขัดแยง วิธีการสราง
สัมพันธภาพระหวางบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน และบทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธใน
โรงเรียนและชุมชน 
 
EPG308 ความคิดสรางสรรค 3(3-0-6) 
 Creative Thinking 

ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค หลักจิตวิทยากับความคิด
สรางสรรค ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรค 
อุปสรรคของการเกิดความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาและสงเสริมความคิด
สรางสรรค วิธีการประเมินความคิดสรางสรรค กลวิธีในการใชความคิดสรางสรรคในชีวิตประจําวัน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค 

 
ESC201     การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน                                                       3(3-0-6) 

Education for Sustainable Development 
แนวคิดและวิธีการการจัดการกระบวนการเรียนรูแบบย่ังยืน เสริมสรางแนวคิดแบบองครวม 

และความสมดุลแหงสุขภาวะ เพื่อการพัฒนาทางสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมและขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรมทองถ่ินเพื่อสัมพันธกับสังคมโลก ปลูกฝงคานิยม เหตุผลเชิงจริยธรรมและการตัดสินใจ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม 

 
ESC301 กฎหมายเก่ียวกับชีวิตประจําวัน 3(3-0-6) 
 Laws for Daily Life 

หลักเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายไทยและการบังคับใชกฎหมาย การจัดทํากฎหมาย
ไทย และกฎหมายพื้นฐานในการปกครองประเทศ และศึกษา วิเคราะห และปฏิบัติตามกฎหมายแพงและ
พาณิชยที่สําคัญ กฎหมายแพงและพาณิชยในชีวิตประจําวัน กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นๆ ที่ควรรูและ
ปฏิบัติในชีวิตประจําวัน เชน กฎหมายครอบครัว สัญญาซื้อขาย พ.ร.บ. เปนตน ปญหาการใชกฎหมายใน
สังคมไทย และแนวทางการแกไข เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจ และตระหนักในความสําคัญของการ
ปฏิบัติตนตามกฎหมาย และดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมไทย อยางสันติ 
 
ETH101 ภาษาไทยสําหรับคร ู 3(3-0-6) 
 Thai for Teachers 

ลักษณะสําคัญและลักษณะยอยของภาษาไทย ระบบเสียง คํา การจําแนกคํา การสรางคํา 
ความหมายของคํา การสรางประโยค ลักษณะประโยค การเรียงลําดับคํา การใชถอยคํา ภาษาสุภาพ ราชา
ศัพท อักขรวิธี การอานและการเขียนสะกดการันต และความรูหลักภาษาไทยที่เปนพื้นฐานสําหรับครู 
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คําอธบิายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก 
 

กลุมวิชาเอกบังคับ 
 
EMA201 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร 1                                    3(2-2-5) 
 English  for  Mathematics  Teachers 1 
 หลักการอานเบื้องตน  เทคนิคการเขียนโครงสรางของประโยค     การคาดคะเนความหมาย
ของประโยคจากคําศัพทบางคํา    จําแนกใจความสําคัญหลกั (main  idea)   ใจความสําคัญรอง (sub  
divisions)  และรายละเอียดทีส่นับสนุนใจความสําคัญรอง (supporting   detail)  รูและเขาใจศัพท
ภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตร  และสามารถนําไปใชได   อานและเขาใจบทความ  งานวิจัย  ชุดการเรียนรูและ
ตําราทางคณิตศาสตรแขนงตางๆ  ที่เปนภาษาอังกฤษ   แสดงข้ันตอนการแกปญหาทางคณิตศาสตรและ
นําเสนอผลงานวิชาการทางคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษได  
 
EMA202    พัฒนาการทางคณิตศาสตร                               3(3–0–6) 
               Evolution  in  Mathematics 
                ประวัติของคณิตศาสตร  ต้ังแตอดีตถึงปจจบุัน   ปรัชญา แนวคิด และผลงานสําคัญของนัก
คณิตศาสตรนานาชาติ  และความเปนมาของการศึกษาวิชาคณิตศาสตรในประเทศไทย    
 
EMA203    โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสอนคณิตศาสตร                          3(2-2-5) 
      Computer Packages for Mathematics Teaching 
      ลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมสําเรจ็รปูทางคณิตศาสตร เชน MATLAB,  Mathematica,  
Maple,  SciLab,  Geometer’s Sketchpad หรอืโปรแกรมอื่นๆ ที่ทันสมัยและเหมาะกับการประยุกตใชใน
การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในช้ันเรียนระดับตางๆ  การสรางสื่อ electronics และการนําเสนอผลงาน
โดยใชโปรแกรมสําเรจ็รูปทางคณิตศาสตร การผลิต CAI สําหรบัการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 
 
EMA301   คณิตศาสตรท่ีจําเปนสําหรับครู 1                      3(2-2-5) 
               Essential  Mathematics  for  Teachers 1 
               หลักการ  ทฤษฎี  เน้ือหา  ทักษะกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร และวิธีสอนในระดับ
ประถมศึกษา 
 
EMA302   คณิตศาสตรท่ีจําเปนสําหรับครู 2                     3(2-2-5) 
               Essential  Mathematics  for  Teachers 2 
                หลักการ  ทฤษฎี  เน้ือหา  ทักษะกระบวนการแกปญหาทางคณิตศาสตร และวิธีสอนในระดับ
มัธยมศึกษา 
 
EMA303   ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร 2             3(2-2-5) 
               English  for  Mathematics  Teachers 2 
      วิธีสอนคณิตศาสตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนภาษาอังกฤษ  หลักการเขียนกระบวนการคิด
คํานวณและการพิสจูนทางคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อการเรียนรูและการทดลองสอน
คณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน 
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EMA403    สัมมนาคณิตศาสตร                     3(2–2–5) 
               Seminar  in  Mathematics 

     สัมมนาในหัวขอเรือ่งทีเ่กี่ยวกับการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร การแกปญหาและสรางโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร และการวิจัยทางคณิตศาสตร ที่นักศึกษาสนใจ โดยอยูในดุลยพินิจของอาจารยผูสอน 

 

SMA101    แคลคูลัส  1                                        3(3–0–6) 
               Calculus 1 
                เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรง  วงกลมและภาคตัดกรวย  ลิมิตของฟงกชัน  ฟงกชันตอเน่ือง  
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต  ฟงกชันอดิศัย  การประยุกตอนุพันธ   หลักเกณฑ    โลปตาล  และอินทิกรัล 
 

SMA102    แคลคูลัส  2                               3(3-0-6) 
               Calculus  2 
                                รายวิชาที่ตองเรียนกอน : SMA101  แคลคูลัส 1 
               พิกัดเชิงข้ัว  สมการอิงตัวแปรเสริม  เทคนิคการหาปริพันธและการประยุกต    อินทิกรัลไมตรง
แบบ   ลําดับและอนุกรม  อนุกรมกําลัง   
 
SMA161     พีชคณิตเชิงเสน                     3(3-0-6) 

Linear Algebra 
เมทริกซและตัวกําหนด    ปริภูมิเวกเตอร    การแปลงเชิงเสน   คาเจาะจง  เวกเตอรเจาะจง  

และการประยุกต 
 

SMA162    หลักการคณิตศาสตร                               3(3-0-6)  
           Principle  of  Mathematics 
               ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร    ตรรกศาสตร  การพิสจูน  เซต   ความสัมพันธและ
ฟงกชัน  (วิชาน้ีเนนการพิสจูน) 
 

SMA201 แคลคูลัส  3                                  3(3-0-6) 
Calculus  3 

                รายวิชาที่ตองเรียนกอน  : SMA102  แคลคูลัส  2 
 เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหในปริภูมิ  3  มิติ  วาดวยเสนตรง  ระนาบโคงและผิว    
อนุพันธยอย  อินทิกรัลหลายช้ันและการประยุกต   
 
SMA202    ระบบจํานวน                3(3-0-6) 

Number System 
สมบัติของจํานวนจริง   คาสัมบรูณของจํานวนจรงิ  สมบัติของจํานวนเต็ม  สมภาค  สวน

ตกคาง  สมการไดโอแฟนไทน   ฟงกชันทฤษฎีจํานวน   จํานวนเชิงซอน (วิชาน้ีเนนการพสิจูน) 
 
SMA262     เรขาคณิตเบ้ืองตน                         3(3–0–6) 
 Introduction  to  Geometry 
 ระบบสจัพจน  เรขาคณิตของยุคลิด  พัฒนาการเรขาคณิตของยุคลิด       พัฒนาการเรขาคณิต
ของยุคลิดโดยใชแนวทางอื่น  วิเคราะหเน้ือหาเรขาคณิตของยุคลิดโดยใชระบบสจัพจน  การคนพบเรขาคณิต
นอกแบบยุคลิด  การแปลงทางเรขาคณิต 
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SMA362    การวิเคราะหเชิงตัวเลข                     3(3-0-6) 
               Numerical  Analysis 
                               รายวิชาที่ตองเรียนกอน  : SMA102  แคลคูลัส 2 
                คาความคลาดเคลื่อน  การหาผลเฉลยของสมการเชิงเสนและไมเชิงเสน   การประมาณคาในชวง   
อนุพันธ และอินทิกรัลเชิงตัวเลข    ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธสามัญ 
 
SMA363    สมการเชิงอนุพันธสามัญ                    3(3-0-6) 
               Ordinary  Differential  Equations 
                             รายวิชาที่ตองเรียนกอน  : SMA102  แคลคูลัส 2 
                สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหน่ึง   สมการเชิงอนุพันธอันดับสูง  การแปลงลาปลาซ    ระบบ
สมการเชิงอนุพันธ   การหาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธโดยอนุกรมกําลัง และการประยุกต    
 
SMA365     พีชคณิตนามธรรม                          3(3-0-6) 

Abstract Algebra 
กลุม  กลุมยอย  กลุมวัฏจักร  กลุมผลหาร  กลุมวิธีเรียงสับเปลี่ยน วง  อินทิกรัลโดเมน  สนาม   

 
SMA366 ทฤษฎีเซต                                         3(3-0-6) 
 Set  Theory 

การสรางทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสจัพจน  สจัพจนของการเลือก  เซต  อันดับ                   
จํานวนเชิงการนับ  จํานวนเชิงอันดับที ่
 
SMA367 รากฐานเรขาคณิต                                 3(3-0-6) 
  Foundation  of  Geometry 

เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด   พัฒนาการเรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา  พัฒนาการเรขาคณิตเชิงวงรี  
พัฒนาการเรขาคณิตเชิงทรงกลม   พัฒนาการเรขาคณิตเชิงภาพฉาย  ในแงระบบสจัพจน 
 
SMA368 ทฤษฎีจํานวน                     3(3-0-6) 
 Number  Theory 

สวนตกคางกําลงัสอง  ฟงกชันของออยเลอร  ทฤษฎีบทแฟรมาต    ทฤษฎีบทวิลสัน  สัญลักษณ
ของเลอจองค  บทต้ังของเกาส   สัญลักษณของยาโคบี  
 
SMA461 ทฤษฎีกราฟ                        3(3-0-6) 

Graph Theory 
แนวคิดพื้นฐานของกราฟ     สภาพเช่ือมโยง  กลยุทธการคนหาเบือ้งตน  กราฟพเิศษชนิดตาง 

ๆ  เชน  กราฟสมบรูณ    กราฟสุม  และอื่น ๆ      ปญหาคลาสสิก  และปญหาใหม ๆ ทางดานกราฟ  และ
เครือขาย  เชน ปญหาถุงเป  ปญหาเสนทางพนักงานขาย  เขตอสิระและคลิก  และปญหาอืน่ ๆ  
 
SST264     ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน                             3(3-0-6) 
               Introduction to Probability and Statistics 
               ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน การคาดคะเนทางคณิตศาสตร              
การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


SST301     สถิติวิเคราะหและการประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติ 1           3(2-2-5) 
               Statistical Analysis and Programming Application 1 
                ความหมาย  ระเบียบวิธีและประโยชนของสถิติ  สถิติพรรณนา  ความนาจะเปน   ตัวแปรสุม  
การแจกแจงของตัวแปรสุมวิยุต  การแจกแจงของตัวแปรตอเน่ือง  การแจกแจงการชักตัวอยาง          การ
ประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย  สัดสวน  ความแปรปรวนของประชากรหน่ึงกลุมและ
สองกลุม  และการใชโปรแกรมสําเรจ็รปูทางสถิติ 
 

กลุมวิชาการสอนวิชาเอก 
 
EMA401    การสรางสื่อการสอนคณิตศาสตร                  3(2–2–5)  
               Media  Construction in Mathematics Teaching   
                ความหมายของสื่อการเรียนการสอน การสรางและการใชสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร สื่อ
ประเภทสิง่พิมพ  สื่อประดิษฐ  สื่ออิเลคทรอนิกส ฯลฯ 
 
EMA402    บูรณาการการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร               3(2-2-5) 
                Integration of Learning Management for Mathematics  

      การบูรณาการระหวางองคความรูในวิชาชีพครูและวิชาคณิตศาสตร ตามหลกัสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน การฝกสอนในช้ันเรียนโดยใชรปูแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การพฒันาและใช
นวัตกรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูที่ผลิตจากวัสดุหาไดงายและราคาถูก และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน   

 
กลุมวิชาเอกเลือก 
 
EMA404   การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร               3(2-2-5) 
             Research in Mathematics Teaching 
     หลักการและกระบวนการวิจัยในช้ันเรียน และการวิจัยทัว่ไปทางการสอนคณิตศาสตร การเขียน
เคาโครงการวิจัย การเกบ็รวบรวมและวิเคราะหขอมลูจากการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรและการเขียน
รายงานการวิจัยทัง้สองแบบ  
 
EMA405   การประยุกตใชโปรแกรมสถิติสาํหรับครูคณิตศาสตร                                3(2-2-5)  
              Statistical Packages for Mathematics Teachers  
     การใชโปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิติ ในการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรและสถิติในระดับ
การศึกษาข้ันพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมลูในงานวิจัย 
และการประเมินผลการเรียนรู 
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SMA462   ตัวแบบคณิตศาสตร                                3(3-0-6) 
              Mathematical  Modeling 
              รายวิชาที่ตองเรียนกอน  : SMA201 แคลคูลัส 3 

                         SMA363  สมการเชิงอนุพันธสามญั 
              กระบวนการสรางตัวแบบ  การสรางตัวแบบโดยใชสัดสวน     การหาตัวแบบทีเ่หมาะสม        
การสรางตัวแบบจากการทดลอง  การจําลองแบบ  การสรางตัวแบบโดยใชสมการเชิงอนุพันธ 
 
SMA463   การวิเคราะหจํานวนจริง                                 3(3-0-6) 
              Real  Analysis 1 
              รายวิชาที่ตองเรียนกอน :  SMA161  หลักการคณิตศาสตร 
              ระบบจํานวนจรงิ   ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจรงิ  ลําดับและอนุกรมของจํานวนจรงิ  ลิมิตและ
ความตอเน่ือง  อนุพันธ  รีมันนอินทิกรัล   
   
SMA464   ทอพอโลยีเบ้ืองตน                                            3(3-0-6) 
               Introduction  to  Topology 
               แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับทอพอโลยี    ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง  ปริภูมเิมตริก     ปริภูมิเชิง
ทอพอโลยี    ความกระชับและความเช่ือมโยง 
 
SST201   สถิติเชิงคณิตศาสตร 1                    3(3-0-6) 
             Mathematical Statistics 1 
             ความนาจะเปน ความนาจะเปนมีเงือ่นไข ตัวแปรสุม ฟงกชันความนาจะเปนของตัวแปรสุม โมเมนต 
โมเมนตเวียนบังเกิด การแจกแจงความนาจะเปนที่สําคัญบางชนิด เทคนิคการแปลงของตัวแปรสุมวิยุตและ
ตอเน่ือง กฎตัวเลขจํานวนมาก ขีดจํากัดของการแจกแจง และทฤษฎีขีดจํากัดศูนยกลาง 
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