รายละเอียดหลักสูตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/สาขาวิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
คณะครุศาสตร สาขาวิชาคณิตศาสตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Education Program in Mathematics
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): ครุศาสตรบัณฑิต(คณิตศาสตร)
ชื่อยอ (ไทย):
ค.บ.(คณิตศาสตร)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Education (Mathematics)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.Ed. (Mathematics)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมนอยกวา 167 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและ/หรือนักศึกษาตางชาติทสี่ ามารถใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)
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6. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ครูสอนวิชาคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
8.2 นักวิชาการทางดานคณิตศาสตร
8.3 นักวิจัยและพัฒนาในหนวยงานของรัฐหรือเอกชน
โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1) กลุมวิชาภาษาและการสือ่ สาร
9 หนวยกิต
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
4) กลุมวิชาคณิตศาสตร-วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะดาน
131 หนวยกิต
1) กลุมวิชาชีพครู
50 หนวยกิต
- กลุมวิชาชีพครูบังคับ
44 หนวยกิต
- กลุมวิชาชีพครูเลือก
6 หนวยกิต
2) กลุมวิชาเอก
81 หนวยกิต
- กลุมวิชาเอกบังคับ
69 หนวยกิต
- กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
6 หนวยกิต
- กลุมวิชาเอกเลือก
6 หนวยกิต
3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา
6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยไมซ้ํากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จ
หลักสูตรของสาขาวิชานี้
รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารบังคับ
AGE111
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
1.1.2 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสารเลือก เลือกเรียน
AGE112
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AGE113
ภาษาอังกฤษสําหรับทักษะการเรียน
AGE214
ภาษาอังกฤษเพื่อการอานและเขียนทั่วไป
AGE215
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ
AGE216
ภาษาญี่ปุนเพื่อการสือ่ สาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร เลือกเรียน
AGE121
ความจริงของชีวิต
AGE122
สุนทรียภาพของชีวิต
AGE123
จิตวิทยากับการพัฒนาตน
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หนวยกิต
30
9
3
3(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร เลือกเรียน
AGE131
เหตุการณโลกปจจุบัน
AGE132
วิถีไทย
AGE233
มนุษยกับสิง่ แวดลอม
AGE234
บางปะกงศึกษา
AGE235
เศรษฐกิจพอเพียง
1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี เลือกเรียน
AGE141
วิทยาศาสตรพฒ
ั นาชีวิต
AGE142
คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
AGE143
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
AGE244
วิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย

รายวิชา
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.1 กลุมวิชาชีพครู
2.1.1 กลุมวิชาชีพครูบังคับ
ECI201
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
ECI301
หลักการจัดการเรียนรู
EED101
ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
EED301
การศึกษาสังเกตและมีสวนรวม
EED401
การทดลองสอน
EED501
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 1
EED502
การปฏิบัตกิ ารสอนในสถานศึกษา 2
EET201
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
EFA101
การศึกษาและความเปนครู
EFA401
การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
EPG201
จิตวิทยาการศึกษา
EPG301
การแนะแนวและการใหคําปรึกษา
ERE301
การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ERE401
การวิจัยทางการศึกษา
2.1.2 กลุมวิชาชีพครูเลือก
EEN101
ภาษาอังกฤษสําหรับครู
EET216
อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
EET316
การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
EET317
การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
EFA201
การสือ่ ความหมายสําหรับครู
EFA302
การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
EFA303
ประวัติการศึกษาไทย
EPE401
ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเ บื้องตน
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6
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
9
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

หนวยกิต
50
44
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)
6
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)

รายวิชา
EPG307
มนุษยสัมพันธสําหรับครู
EPG308
ความคิดสรางสรรค
ESC201
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ESC301
กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
ETH101
ภาษาไทยสําหรับครู
2.2 กลุมวิชาเอก
2.2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ
EMA201 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร 1
EMA202 พัฒนาการทางคณิตศาสตร
EMA203 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสอนคณิตศาสตร
EMA301 คณิตศาสตรที่จําเปนสําหรับครู 1
EMA302 คณิตศาสตรที่จําเปนสําหรับครู 2
EMA303 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร 2
EMA403 สัมมนาคณิตศาสตร
SMA101 แคลคูลัส 1
SMA102 แคลคูลัส 2
SMA161 พีชคณิตเชิงเสน
SMA162 หลักการคณิตศาสตร
SMA201 แคลคูลสั 3
SMA202 ระบบจํานวน
SMA262 เรขาคณิตเบื้องตน
SMA362 การวิเคราะหเชิงตัวเลข
SMA363 สมการเชิงอนุพันธสามัญ
SMA365 พีชคณิตนามธรรม
SMA366 ทฤษฎีเซต
SMA367 รากฐานเรขาคณิต
SMA368 ทฤษฎีจํานวน
SMA461 ทฤษฎีกราฟ
SST264 ความนาเปนและสถิติเบื้องตน
SST301 สถิติวิเคราะหและการประยุกตใชโปรแกรมสถิติ 1
2.2.2 กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
EMA401 การสรางสือ่ การสอนคณิตศาสตร
EMA402 บูรณาการการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
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หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
81
69
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)
6
3(2-2-5)
3(2-2-5)

รายวิชา
หนวยกิต
2.2.3 กลุมวิชาเอกเลือก
6
ใหเลือกเรียนรายวิชาในกลุมวิชาเอกเลือก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร
3(2-2-5)
EMA405 การประยุกตใชโปรแกรมสถิติสําหรับครูคณิตศาสตร
3(2-2-5)
SMA462 ตัวแบบคณิตศาสตร
3(3-0-6)
SMA463 การวิเคราะหจํานวนจริง
3(3-0-6)
SMA464 ทอพอโลยีเบื้องตน
3(3-0-6)
SST201 สถิติเชิงคณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอ ยกวา
6
ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตร
ของสาขาวิชานี้

คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
AGE111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
ศึกษาใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครือ่ งมือสื่อสาร สามารถจับใจความสําคัญ
วิเคราะห ตีความ และประเมินคุณคาได ทําใหเห็นถึงความสําคัญของสารสนเทศ ประเภทของทรัพยากร
สารสนเทศ เครื่องมือและวิธีการสืบคนสารสนเทศ การนําเสนอสารสนเทศทางวิชาการ และใหตระหนักใน
คุณคาคุณธรรมจริยธรรม
AGE112 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ฝกใชภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันโดยใชบทสนทนา การถาม-ตอบ และการแสดงบทบาทสมมุติ
ในชั้นเรียนตลอดจนศึกษาโครงสรางไวยากรณ
AGE113 ภาษาอังกฤษสําหรับทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills
พัฒนาผูเ รียนใหมเี ทคนิคในการอานภาษาอังกฤษ เชน การอานเพื่อระบุใจความสําคัญและระบุ
รายละเอียด ตลอดจนการสรุปความ และใหมีทกั ษะการสืบคนขอมูล
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AGE121 ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
Meaning of life
ศึกษาสาระสําคัญแหงความจริงของชีวิต ความหมาย ความมุงหมาย พัฒนาการและคุณคา
ศีลธรรมของชีวิต คุณธรรม จริยธรรม สภาพปญหาของสังคมไทย ปญหาที่เกี่ยวกับการดําเนินชีวิต และ
แนวทางการแกไข การมองความจริงของชีวิตตามหลักหลักศาสนาธรรม การคิดวิเคราะหเพือ่ นอมนํามาเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนธรรมใหเหมาะสมกับสติปญญาและความเชื่อ นําชีวิตไปสูส ันติสุขและ
สันติภาพแหงสังคม
AGE122 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
Aesthetic Appreciation
ศึกษาและจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิด
กับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญของการรับรูก ับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น
ศาสตรทางการไดยิน และศาสตรทางดานการเคลื่อนไหว สูท ัศนศิลป ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผาน
ขั้นตอนการเรียนรูเ ชิงคุณคา จาก 1. ระดับการรําลึก 2. ผานขั้นตอนความคุนเคย และ 3. นําเขาสูความซาบซึ้ง
เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความซาบซึง้ ทางสุนทรียภาพ
AGE123 จิตวิทยากับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Psychology and Self Development
ศึกษาความเปนมาของจิตวิทยา หลักการและแนวคิดทางจิตวิทยา การนํากระบวนการทาง
จิตวิทยามาประยุกตใชในการพัฒนาตน การสรางมนุษยสัมพันธ เพื่อการทํางาน การอยูร วมกันอยางมีคุณภาพ
และมีความสุข
AGE131 เหตุการณโลกปจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary World Affairs
ศึกษาความขัดแยงและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกหลังเกิดสงครามโลกครัง้ ที่ 2 ทั้งทางดาน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งศึกษาวิกฤตการณและการแกไขปญหาตางๆ ความรวมมือระหวางประเทศ
การแสวงหาสันติภาพ การจัดระเบียบโลกใหม ทั้งทางดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมในโลกปจจุบัน
ตลอดจนการปรับตัวของไทย ทางดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เพื่อใหสอดคลองกับการจัดระเบียบโลก
ใหม และแนวโนมของสังคมโลกปจจุบัน
AGE132 วิถีไทย
3(3-0-6)
Thai Living
ศึกษา ธรรมชาติของมนุษย หนาที่ของสังคมมนุษย โครงสรางสังคม ความเปนมาของสังคมไทย
ความรูเกี่ยวกับสังคมโลก วิวัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมไทยกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ความหลากหลายทางวัฒนธรรม สภาพปญหาสังคม แนวทางการแกไขปญหาสังคมไทย ศึกษา
โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ ภูมิปญญาทองถิ่น เศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ
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AGE141 วิทยาศาสตรพัฒนาชีวิต
3(2-2-5)
Science and Life Development
ศึกษาความสําคัญของการพัฒนาและความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตร ไดแก กระบวนการ
แสวงหาความรูท างวิทยาศาสตร การแกปญหาโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร แนวคิดทางดานสุขภาพ ยาที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน การคุมครองผูบริโภค อาหารและโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต และ
อนามัยการเจริญพันธุ โดยตระหนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรที่มผี ลตอมนุษย
สภาพแวดลอม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
AGE142 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics for Daily Life
กระบวนการแกปญหาโดยใชคณิตศาสตรและสถิติ การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน
การใหเหตุผลและการตัดสินใจ กําหนดการเชิงเสน ดอกเบี้ย และการประยุกตใชในกิจกรรมทางธุรกิจและใน
ชีวิตประจําวัน
AGE143 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information Technology for Life
ศึกษาระบบคอมพิวเตอร ระบบโทรคมนาคม ระบบการจัดการสารสนเทศ การประมวล ผลขอมูล
การใชงานโปรแกรมระบบ โปรแกรมสําเร็จรูป การบริการตางๆ บนระบบเครือขายคอมพิวเตอร และ
อินเทอรเน็ต เพือ่ การศึกษาคนควา การทํารายงาน การนําเสนอผลงาน และประยุกตใชงานในชีวิตประจําวัน
อยางมีประสิทธิภาพ โดยเคารพในสิทธิทางปญญาจริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน และอนาคตได
AGE214 ภาษาอังกฤษเพื่อการอานและเขียนทั่วไป
3(3-0-6)
English for General Reading and Writing
พัฒนาผูเ รียนใหมีทกั ษะในการอานสื่อในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือพิมพ ปายประกาศ ฉลาก
สัญลักษณ แผนภูมิ และโฆษณา รวมทั้งเว็บไซต ตลอดจนการเขียนโตตอบจดหมาย และอีเมล กรอกขอมูล
เชน ใบสมัครงาน
AGE215 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงคทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ศึกษาภาษาอังกฤษในบริบททางวิชาการ โดยเนนความเขาใจ การเขียนสรุป และการนําเสนอจาก
สิ่งทีอ่ าน
AGE216 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
สําหรับผูเรียนที่ไมมพี ื้นฐานความรูภาษาญี่ปุนมากอน
ฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ โดยฝกทักษะการฟง การออกเสียงและการพูดขั้นพื้นฐานที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน ฝกทักษะการเขียนประโยคงายๆ ฝกทักษะการอานขอความสั้นๆ และศัพทที่ใชใน
ชีวิตประจําวัน รวมทัง้ ศึกษา และฝกฝนตัวอักษรฮิรางานะ คาตะคานะและตัวอักษรคันจิ
เบื้องตน ประมาณ 80 ตัว

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

AGE233 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Human and Environment
ศึกษา ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลักษณะทางภูมิศาสตรที่
มีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตของมนุษย และการใชทรัพยากรธรรมชาติ ปญหาทีเ่ กิดจากการใชทรัพยากร โดยใช
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทมี่ ีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ปญหาทีเ่ กิดจากสภาวะโลกรอน รวมทั้งแนวทางแกไข
ปญหาโดยเนนสิ่งแวดลอมในประเทศไทย
AGE234 บางปะกงศึกษา
3(3-0-6)
Bangpakong Studies
ศึกษาสภาพภูมิศาสตร ประวัติศาสตร ประชากร การเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม สภาพปญหาในอดีตและปจจุบัน แนวทางการพัฒนาและแกปญหาในพื้นทีล่ ุมน้ํา
บางปะกง
AGE235 เศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy
ศึกษาความหมาย ความสําคัญ และวิวัฒนาการของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดและหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหมตามแนวพระราชดําริ 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
พัฒนาสุขภาพของบุคลากรในองคกรและทองถิ่น แลวนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนําความรูไป
ใชในชีวิตประจําวันและอนาคตใหเกิดประโยชนสูงสุดไดอยางถูกตองและปลอดภัย

คําอธิบายรายวิชาหมวดเฉพาะดาน กลุมวิชาชีพครู
กลุมวิชาชีพครูบังคับ
ECI201

หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
3(2-2-5)
Curriculum and Curriculum Development
ทฤษฎีหลักสูตร องคประกอบหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตรที่สําคัญ ความหมายและ
ความสําคัญของหลักสูตร หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก หลักการ จุดหมาย โครงสรางการจัดการ
เรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู การจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง พื้นฐานการ
สรางและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
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ECI301

หลักการจัดการเรียนรู
3(2-2-5)
Principles of Learning Management
ความหมายและความสําคัญของการเรียนรู ระบบการเรียนการสอน กระบวนการจัดการ
เรียนรู การจัดการเรียนรูเพือ่ จุดประสงคเฉพาะอยาง รูปแบบ เทคนิค และวิธีการจัดการเรียนรู กิจกรรม
การเรียนรู การจัดบรรยากาศการเรียนรู สื่อการเรียนรู การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู และการฝก
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู
EED101

ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู
3(3-0-6)
Languages and Culture for Teachers
การใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษสําหรับสื่อสารในชั้นเรียน การใชภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อการคนควาและพัฒนาองคความรู การศึกษารากฐานทางวัฒนธรรมที่อยูในภาษา
วัฒนธรรมในการใชภาษา ความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของทั้งสองภาษา การสื่อสารดวยภาษาโดย
คํานึงถึงวัฒนธรรมเพือ่ นําไปใชในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาสูการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
EED301

การศึกษาสังเกตและมีสวนรวม
1(0-2-1)
Teaching Observation and Participation
การศึกษาทั้งในชั้นเรียนและในสถานศึกษา เกี่ยวกับพฤติกรรมการสอน งานในหนาที่
ครูผสู อน หนาที่ครูประจําชั้น การบริหารงานของสถานศึกษา มีสวนรวมในการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตร รวมทั้งการนําหลักสูตรไปใช การวางแผนการศึกษาผูเรียนโดยการสังเกต สัมภาษณ รวบรวม
ขอมูล นําเสนอผลการศึกษา
EED401

การทดลองสอน
1(0-2-1)
Trial Teaching
การฝกปฏิบัตเิ ขียนแผนการเรียนรู วิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรูแตละระดับการศึกษา
และวิชาเอก การผลิตสื่อการเรียนรู กิจกรรมพัฒนาผูเรียน และการปกครองนักเรียน ทดลองการจัดการ
เรียนรูเฉพาะสาขาวิชาในสถานศึกษา การจัดทําโครงงานทางวิชาการ
EED501

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(300)
Professional Teaching Practice in School 1
การปฏิบัตกิ ารสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ไดแก การจัดทําแผนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ การใชเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรูร ูปแบบตางๆ สอดคลองตามสาขาวิชา การจัด
กระบวนการเรียนรู การผลิตและการใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมที่สง เสริมการเรียนรูของผูเรียน การทําวิจัยในชั้นเรียน การนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
เรียนรู การสัมมนาการศึกษา
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EED502

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(300)
Professional Teaching Practice in School 2
การปฏิบัตกิ ารสอนวิชาชีพในสถานศึกษา ไดแก การจัดทําแผนการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ การใชเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนรูร ูปแบบตางๆ สอดคลองตามสาขาวิชา การจัด
กระบวนการเรียนรู การผลิตและการใชสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู การจัดโครงการและการจัดกิจกรรมที่สง เสริมการเรียนรูของผูเรียน การทําวิจัยในชั้นเรียน การนํา
ผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียน การจัดทําบันทึกและรายงานผลการ
เรียนรู การสัมมนาการศึกษา
EET201

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Technology and Innovation
ความหมาย ขอบขายและความสําคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิธีระบบ การ
สื่อความหมาย ประเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก การจัดหา การใช การผลิต การเก็บรักษา การ
ออกแบบ และการประเมินผลสือ่ การเรียนการสอน ความหมาย ความสําคัญ และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา การผลิตงานเอกสาร การคํานวณเพื่อประเมินผลการเรียนการสอน การผลิต
มัลติมเี ดียประกอบการเรียนการสอน เชน สื่อนําเสนอ หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน และการสืบคน
สารสนเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ฝกปฏิบัตผิ ลิตสื่อพื้นฐานและสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อการเรียนการสอน
EFA101

การศึกษาและความเปนครู
3(3-0-6)
Education and Characteristics of Teacher
ปรัชญาการศึกษา วิวัฒนาการศึกษาไทยและการศึกษาโลก รูปแบบการจัดการศึกษา
การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน พัฒนาการของวิชาชีพครูและองคกรวิชาชีพครู บทบาทหนาที่ของครู
คุณลักษณะของครูที่ดี บุคลิกภาพของครู มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู องคกรกลางบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายที่
เกี่ยวของกับการศึกษา
EFA401

การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2-5)
Administrative and Educational Quality Assurance
ทฤษฎี รูปแบบ ระบบบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การออกแบบ
ระบบการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา การวางแผนการบริหารการศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การนําแผนการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาสูการปฏิบัติ
การประเมินและปรับปรุงแผนการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
บริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา
EPG201

จิตวิทยาการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Psychology
ธรรมชาติและพัฒนาการของผูเรียน วิธีการศึกษาพัฒนาการ การศึกษาเด็กพิเศษ
ความหมายของการเรียนรู ปจจัยที่สง ผลตอการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู การประเมินผลการเรียนรู และ
การประยุกตใชหลักการเรียนรูในการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ
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EPG301

การแนะแนวและการใหคําปรึกษา
3(3-0-6)
Guidance and Counseling
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญาและหลักการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริการ
และการดําเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ทักษะ กระบวนการ และเทคนิคการใหคําปรึกษา บทบาท
หนาที่ของผูใหคําปรึกษา คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนวและผูใหคําปรึกษา
ERE301

การวัดและการประเมินผลการศึกษา
3(3-0-6)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ บทบาท ของการวัดและการประเมินผลการศึกษา จุดมุงหมายทางการศึกษากับ
การประเมินผล ระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน เทคนิคที่ใชในการวัดพฤติกรรม
ดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย สรางและใชเครื่องมือวัดและประเมินผลการศึกษา สถิติเบื้องตนใน
การวัดและประเมินผลการศึกษา วิเคราะหคุณภาพแบบทดสอบ ประเมินผลจากแฟมสะสมงาน
ประเมินผลตามสภาพจริง ประเมินผลภาคปฏิบัติ ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม และแปลความหมาย
ของคะแนนจากการสอบ
ERE401

การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2-5)
Educational Research
ความหมาย ลักษณะ ประเภท ความสําคัญของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอน
เทคนิคการวิจัยสถาบันและวิจัยในชั้นเรียน ออกแบบและวางแผนการวิจัย สถิติเพือ่ การวิจัย การเสนอ
โครงการเพือ่ ทําวิจัย สรางเครื่องมือ ฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การนําเสนอ
ผลงานวิจัย การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา และการวิพากยผลงานวิจัย

กลุมวิชาชีพครูเลือก
EEN101

ภาษาอังกฤษสําหรับครู
3(3-0-6)
English for Teachers
การเสริ ม สร า งทั ก ษะการฟ ง การพู ด การอ า น การเขี ย นภาษาอั ง กฤษ ฝ ก ฝนการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อความหมายไดอยางเหมาะสม สามารถใชทักษะภาษาอังกฤษในการคนควาหาความรู
และพัฒนาวิชาชีพครู
EET216

อินเทอรเน็ตเพื่อการเรียนรู
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

การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา
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

การผลิตและการนําเสนอมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3(2-2-5)
Production and Presentation of Multimedia for Education
ความหมาย ความสําคัญ ขอดี ขอจํากัด และประโยชนของการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อ
การเรียนรู ศึก ษากระบวนการออกแบบ และการประเมินสื่อมัล ติมีเ ดียเพื่อการศึก ษาฝก ปฏิบัติก าร
ออกแบบ และสรางงานมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
EFA201

การสื่อความหมายสําหรับครู
3(3-0-6)
Communication for Teachers
หลัก การ แนวคิด เกี่ยวกับ การสื่อความหมายของมนุษย ทัก ษะการสื่อความหมายของ
ธรรมชาติของการสื่อความหมายของบุคคลหรือหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาและการเรียนการ
สอน การสื่อความหมายของประเทศในกลุมประชาคมอาเซียน
EFA302

การศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชน
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
ประวั ติความเปน มาของการศึก ษาไทยแตล ะสมัย เริ่ม ตั้ ง แตส มัยโบราณจนถึง ป จ จุบั น
โครงสรางการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ วิวัฒนาการการศึกษาของประเทศไทยและกลุ มประชาคมอาเซียน
วิเคราะหจุดออน จุดแข็ง และศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบ แผนการศึกษาไทยในสมัยตางๆ
EPE401

ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบื้องตน
3(3-0-6)
Senior Scout Basic Unit Leader Training Course
จุดประสงคของการฝกอบรมวิชาผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบื้องตน
การเปดแกรนดฮาวลและแนวปฏิบัติหนาเสาธง เชน การตรวจ การเชิญธง การสวดมนต ฯลฯ การสาธิต
วิชาชาวคาย คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ การแสดงความเคารพ การแตงกาย การบันเทิงของกองลูกเสือ
สามัญรุนใหญ บทบาทของผูกํากับลูกเสือ แนวการฝกอบรมเพื่อความกาวหนาของลูกเสือ -เนตรนารีและ
ผูบังคับบัญ ชาลูก เสือ หมูลูกเสือภาคปฏิบัติ การฝก อบรมอยางมีความหมาย การพักแรมคางคืนโดยมี
อุปกรณขนาดเบา การฝกทัก ษะทางลูก เสือ การฝกอบรมนายหมู การสํารวจ การบริการเยาวชน การ
ลูกเสือนานาชาติ การวางแผนกําหนดการฝกอบรมกิจกรรมเกี่ยวกับการผจญภัย การเดินทางไกลและการ
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พักแรม การทําโครงการเสนอ แผนปฏิบัติง านสวนตัว แนวการฝกอบรมวิชาผูกํากับ ลูกเสือ -เนตรนารี
สามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบื้องตน การมีจิตอาสา นอมนําเศรษฐกิจพอเพียงใชในชีวิตประจําวันของลูกเสือ
และผูกํากับลูกเสือ
EPG307

มนุษยสัมพันธสําหรับครู
3(3-0-6)
Human Relations for Teachers
ความหมายและความสํ า คั ญ ของมนุ ษ ยสั ม พั น ธ สํ า หรั บ ครู หลั ก การ องค ป ระกอบ
กระบวนการ เทคนิ คการสรา งมนุษยสัม พันธ ความขัดแยง และวิธีก ารลดความขั ดแยง วิธี ก ารสรา ง
สัมพันธภาพระหวางบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน และบทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธใน
โรงเรียนและชุมชน
EPG308

ความคิดสรางสรรค
3(3-0-6)
Creative Thinking
ความหมาย ขอบขาย ประเภท ประโยชนของความคิดสรางสรรค หลักจิตวิทยากับความคิด
สรางสรรค ลักษณะของบุคคลที่มีความคิดสร างสรรค สภาพแวดลอมที่กอใหเกิดความคิดสรางสรรค
อุปสรรคของการเกิดความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาและสงเสริมความคิด
สรางสรรค วิธีการประเมินความคิดสรางสรรค กลวิธีในการใชความคิดสรางสรรคในชีวิตประจําวัน การจัด
กิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค
ESC201

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(3-0-6)
Education for Sustainable Development
แนวคิดและวิธีการการจัดการกระบวนการเรียนรูแบบยั่งยืน เสริมสรางแนวคิดแบบองครวม
และความสมดุล แหง สุขภาวะ เพื่อการพั ฒ นาทางสิ่ง แวดลอ ม เศรษฐกิจ สัง คมและขนบธรรมเนีย ม
วัฒนธรรมทองถิ่นเพื่อสัมพันธกับสังคมโลก ปลูกฝงคานิยม เหตุผลเชิงจริยธรรมและการตัดสินใจ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตในสังคม
ESC301

กฎหมายเกี่ยวกับชีวิตประจําวัน
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

ภาษาไทยสําหรับครู
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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คําอธิบายรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะดาน กลุมวิชาเอก
กลุมวิชาเอกบังคับ
EMA201

ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร 1
3(2-2-5)
English for Mathematics Teachers 1
หลักการอานเบื้องตน เทคนิคการเขียนโครงสรางของประโยค การคาดคะเนความหมาย
ของประโยคจากคําศัพทบางคํา จําแนกใจความสําคัญหลัก (main idea) ใจความสําคัญรอง (sub
divisions) และรายละเอียดทีส่ นับสนุนใจความสําคัญรอง (supporting detail) รูและเขาใจศัพท
ภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตร และสามารถนําไปใชได อานและเขาใจบทความ งานวิจัย ชุดการเรียนรูและ
ตําราทางคณิตศาสตรแขนงตางๆ ที่เปนภาษาอังกฤษ แสดงขั้นตอนการแกปญหาทางคณิตศาสตรและ
นําเสนอผลงานวิชาการทางคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษได
EMA202 พัฒนาการทางคณิตศาสตร
3(3–0–6)
Evolution in Mathematics
ประวัติของคณิตศาสตร ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ปรัชญา แนวคิด และผลงานสําคัญของนัก
คณิตศาสตรนานาชาติ และความเปนมาของการศึกษาวิชาคณิตศาสตรในประเทศไทย
EMA203 โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการสอนคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Computer Packages for Mathematics Teaching
ลักษณะพื้นฐานของโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร เชน MATLAB, Mathematica,
Maple, SciLab, Geometer’s Sketchpad หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ทันสมัยและเหมาะกับการประยุกตใชใน
การจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรในชั้นเรียนระดับตางๆ การสรางสื่อ electronics และการนําเสนอผลงาน
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร การผลิต CAI สําหรับการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
EMA301 คณิตศาสตรที่จําเปนสําหรับครู 1
3(2-2-5)
Essential Mathematics for Teachers 1
หลักการ ทฤษฎี เนื้อหา ทักษะกระบวนการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร และวิธีสอนในระดับ
ประถมศึกษา
EMA302 คณิตศาสตรที่จําเปนสําหรับครู 2
3(2-2-5)
Essential Mathematics for Teachers 2
หลักการ ทฤษฎี เนื้อหา ทักษะกระบวนการแกปญ
 หาทางคณิตศาสตร และวิธีสอนในระดับ
มัธยมศึกษา
EMA303 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร 2
3(2-2-5)
English for Mathematics Teachers 2
วิธีสอนคณิตศาสตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนภาษาอังกฤษ หลักการเขียนกระบวนการคิด
คํานวณและการพิสจู นทางคณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษ การผลิตสื่อการเรียนรูและการทดลองสอน
คณิตศาสตรเปนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
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EMA403 สัมมนาคณิตศาสตร
3(2–2–5)
Seminar in Mathematics
สัมมนาในหัวขอเรือ่ งทีเ่ กี่ยวกับการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร การแกปญหาและสรางโจทย
ปญหาทางคณิตศาสตร และการวิจัยทางคณิตศาสตร ที่นักศึกษาสนใจ โดยอยูในดุลยพินิจของอาจารยผสู อน
SMA101 แคลคูลัส 1
3(3–0–6)
Calculus 1
เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรง วงกลมและภาคตัดกรวย ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชันตอเนื่อง
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ฟงกชันอดิศัย การประยุกตอนุพันธ หลักเกณฑ โลปตาล และอินทิกรัล
SMA102 แคลคูลัส 2
3(3-0-6)
Calculus 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : SMA101 แคลคูลัส 1
พิกัดเชิงขั้ว 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 การพิสจู น เซต ความสัมพันธและ
ฟงกชัน (วิชานี้เนนการพิสจู น)
SMA201

แคลคูลัส 3
3(3-0-6)
Calculus 3
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : SMA102 แคลคูลัส 2
เวกเตอร แ ละเรขาคณิ ต วิเ คราะห ใ นปริ ภู มิ 3 มิ ติ ว า ด วยเส นตรง ระนาบโค ง และผิ ว
อนุพันธยอย อินทิกรัลหลายชั้นและการประยุกต
SMA202 ระบบจํานวน
3(3-0-6)
Number System
สมบัติของจํานวนจริง คาสัมบูรณของจํานวนจริง สมบัติของจํานวนเต็ม สมภาค สวน
ตกคาง สมการไดโอแฟนไทน ฟงกชันทฤษฎีจํานวน จํานวนเชิงซอน (วิชานี้เนนการพิสจู น)
SMA262

เรขาคณิตเบื้องตน
3(3–0–6)
Introduction to Geometry
ระบบสัจพจน เรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิต
ของยุคลิดโดยใชแนวทางอื่น วิเคราะหเนื้อหาเรขาคณิตของยุคลิดโดยใชระบบสัจพจน 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
สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง 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
การสรางทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน สัจพจนของการเลือก เซต อันดับ
จํานวนเชิงการนับ จํานวนเชิงอันดับที่
SMA367

รากฐานเรขาคณิต
3(3-0-6)
Foundation of Geometry
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา พัฒนาการเรขาคณิตเชิงวงรี
พัฒนาการเรขาคณิตเชิงทรงกลม พัฒนาการเรขาคณิตเชิงภาพฉาย ในแงระบบสัจพจน
SMA368

ทฤษฎีจํานวน
3(3-0-6)
Number Theory
สวนตกคางกําลังสอง ฟงกชันของออยเลอร ทฤษฎีบทแฟรมาต ทฤษฎีบทวิลสัน สัญลักษณ
ของเลอจองค บทตั้งของเกาส สัญลักษณของยาโคบี
SMA461

ทฤษฎีกราฟ
3(3-0-6)
Graph Theory
แนวคิดพื้นฐานของกราฟ สภาพเชื่อมโยง กลยุทธการคนหาเบือ้ งตน กราฟพิเศษชนิดตาง
ๆ เชน กราฟสมบูรณ กราฟสุม และอื่น ๆ ปญหาคลาสสิก และปญหาใหม ๆ ทางดานกราฟ และ
เครือขาย เชน ปญหาถุงเป ปญหาเสนทางพนักงานขาย เขตอิสระและคลิก และปญหาอืน่ ๆ
SST264

ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Probability and Statistics
ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน การคาดคะเนทางคณิตศาสตร
การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน
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SST301

สถิติวิเคราะหและการประยุกตใชโปรแกรมทางสถิติ 1
3(2-2-5)
Statistical Analysis and Programming Application 1
ความหมาย ระเบียบวิธีและประโยชนของสถิติ สถิติพรรณนา ความนาจะเปน ตัวแปรสุม
การแจกแจงของตัวแปรสุมวิยุต การแจกแจงของตัวแปรตอเนื่อง การแจกแจงการชักตัวอยาง
การ
ประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย สัดสวน ความแปรปรวนของประชากรหนึง่ กลุมและ
สองกลุม และการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
EMA401 การสรางสื่อการสอนคณิตศาสตร
3(2–2–5)
Media Construction in Mathematics Teaching
ความหมายของสื่อการเรียนการสอน การสรางและการใชสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร สื่อ
ประเภทสิง่ พิมพ สื่อประดิษฐ สื่ออิเลคทรอนิกส ฯลฯ
EMA402 บูรณาการการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Integration of Learning Management for Mathematics
การบูรณาการระหวางองคความรูใ นวิชาชีพครูและวิชาคณิตศาสตร ตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การฝกสอนในชั้นเรียนโดยใชรปู แบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาและใช
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อการเรียนรูท ี่ผลิตจากวัสดุหาไดงายและราคาถูก และการวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน

กลุมวิชาเอกเลือก
EMA404 การวิจัยทางการสอนคณิตศาสตร

3(2-2-5)

Research in Mathematics Teaching
หลักการและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน และการวิจัยทัว่ ไปทางการสอนคณิตศาสตร การเขียน
เคาโครงการวิจัย การเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากการจัดการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรและการเขียน
รายงานการวิจัยทัง้ สองแบบ
EMA405 การประยุกตใชโปรแกรมสถิติสาํ หรับครูคณิตศาสตร
3(2-2-5)
Statistical Packages for Mathematics Teachers
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ในการจัดการเรียนรูวชิ าคณิตศาสตรและสถิติในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะหขอมูลในงานวิจัย
และการประเมินผลการเรียนรู
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SMA462 ตัวแบบคณิตศาสตร
3(3-0-6)
Mathematical Modeling
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : SMA201 แคลคูลัส 3
SMA363 สมการเชิงอนุพันธสามัญ
กระบวนการสรางตัวแบบ การสรางตัวแบบโดยใชสัดสวน การหาตัวแบบทีเ่ หมาะสม
การสรางตัวแบบจากการทดลอง การจําลองแบบ การสรางตัวแบบโดยใชสมการเชิงอนุพันธ
SMA463 การวิเคราะหจํานวนจริง
3(3-0-6)
Real Analysis 1
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : SMA161 หลักการคณิตศาสตร
ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง ลิมิตและ
ความตอเนื่อง อนุพันธ รีมันนอินทิกรัล
SMA464 ทอพอโลยีเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Topology
แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับทอพอโลยี ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง ปริภูมเิ มตริก ปริภูมิเชิง
ทอพอโลยี ความกระชับและความเชื่อมโยง
SST201 สถิตเิ ชิงคณิตศาสตร 1
3(3-0-6)
Mathematical Statistics 1
ความนาจะเปน ความนาจะเปนมีเงือ่ นไข ตัวแปรสุม ฟงกชันความนาจะเปนของตัวแปรสุม โมเมนต
โมเมนตเวียนบังเกิด การแจกแจงความนาจะเปนที่สําคัญบางชนิด เทคนิคการแปลงของตัวแปรสุมวิยุตและ
ตอเนื่อง กฎตัวเลขจํานวนมาก ขีดจํากัดของการแจกแจง และทฤษฎีขีดจํากัดศูนยกลาง
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