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หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร 

 
1.  ชื่อหลักสูตร 
        ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร 
      ภาษาอังกฤษ     Bachelor of Education in Mathematics 
 
2.  ชื่อปริญญา 
      ภาษาไทย  ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) 
    ค.บ. (คณิตศาสตร) 

ภาษาอังกฤษ  Bachelor of Education (Mathematics) 
    B.Ed. (Mathematics) 
 
3.  หนวยงานที่รับผิดชอบ 
      คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
4.  ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

      4.1 ปรัชญา 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร เปนหลักสูตรที่ผลิตครูตามเกณฑมาตรฐาน
วิชาชีพครู เปนครูช้ันวิชาชีพ มีความรู แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง สามารถบูรณาการความรูไปสูการจัด
การศึกษาและพัฒนาผูเรียน เปนผูดําเนินชีวิตดวยปญญา คุณธรรม จริยธรรมแหงวิชาชีพ  

4.2 วัตถุประสงค 
 4.2.1   มุงผลิตบัณฑิตให เปนครู ช้ันวิชาชีพ  ที่มีความรูและทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร พัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง มีความสามารถในการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรและสามารถใชเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตรในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 4.2.2  มุงพัฒนาการสื่อสารและการใชคณติศาสตร สรางคุณภาพชวีิตและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ  และความสามารถเผชิญสถานการณและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
 4.2.3   มุงปลูกฝงความตระหนักในคุณคาของวิชาคณิตศาสตร  การมีจิตสํานึกของความเปนครู     
ผูอุทิศตน  ความมีจริยธรรมในวิชาชีพ  ดํารงตนอยางมีศักดิ์ศรีและมีคุณคาแหงความเปนครู 
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5. กําหนดการเปดสอน  
 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2549 เปนตนไป 
 

6. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
6.1 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และเรียนรายวิชาคณิตศาสตร

เพิ่มเติม ชวงชั้นที่ 4 อยางนอย 60 ช่ัวโมงตอภาคเรียน จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และ
ใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 6.2 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ  ตามเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะกรรมการบริหารโครงการผลิตครู
การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี 

 
7. การคัดเลือกผูเขาศึกษา  
 เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา เร่ืองเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษา 

 
8. ระบบการศึกษา  
 ใชระบบภาคการศึกษาแบบทวิภาคตอปการศึกษา  ดังนี ้
 1.   ภาคการศกึษาปกติมเีวลาศึกษา ประมาณภาคเรยีนละ 15 สัปดาห 
 2.   การศึกษาภาคฤดูรอน ใหมีเวลาศึกษาประมาณภาคเรียนละ 6 สัปดาห 
 
9. ระยะเวลาการศึกษา 

9.1 ระยะเวลาการศึกษาเต็มเวลาตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 10  ภาคการศึกษาปกติ  และไมเกิน 
10 ปการศึกษา 

9.2   ระยะเวลาการศึกษาไมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา  17  ภาคการศึกษา   และไมเกิน 
15  ปการศึกษา  ทั้งนี้ใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
10. การลงทะเบียนเรียน  

ใหเปนไปตามระเบียบหรือขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วาดวยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2549  

 
11. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  

ใหเปนไปตามระเบียบของสภามหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 
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12. อาจารยประจําหลักสูตร 
 
ลําดับท่ี 

ชื่อ ตําแหนงทางวชิาการ คุณวุฒิและสาขาวิชา 

1 นางวรรณี    ธรรมโชติ ผูชวยศาสตราจารย ค.ม. (การศึกษาคณิตศาสตร) 
2 นางสาวกิติมา  เกื้อเกต ุ อาจารย กศ.บ. (คณิตศาสตร) 
3 นางนงนภัส   มากชูชิต อาจารย ค.ม. (การวัดผลและการประเมินผล

การศึกษา) 
4 นางรุจิราพรรณ  คงชวย อาจารย ศษ.ม. (การวัดผลและวิจยัการศึกษา) 
5 นายสถิตย   ประสิทธากรณ อาจารย กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

 

13. จํานวนนักศึกษา  
จํานวนนักศึกษา จํานวนนักศึกษา 

2549 2550 2551 2552 2553 
ช้ันปที่ 1 30 30 30 30 30 

ช้ันปที่ 2  30 30 30 30 

ช้ันปที่ 3    30 30 30 

ช้ันปที่ 4    30 30 

ช้ันปที่ 5     30 
รวม 30 60 90 120 150 

จํานวนนักศกึษาที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษา     30 
 
14. สถานที่และอุปกรณการสอน 

14.1  สถานที่ใชอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
14.2  อุปกรณการเรียนการสอนใชของคณะครุศาสตร และคณะวิทยาศาสตร 

 
15. แหลงเรียนรู 
 15.1 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา  

15.2 หองสมุดคณะวิทยาศาสตร 
15.3 หองสมุดคณะครุศาสตร   

 15.4  แหลงเรยีนรูอ่ืนทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยราชภัฏสงขลา 
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16. งบประมาณ  
 ใชงบประมาณแผนดิน งบประมาณบํารุงการศกึษา และงบประมาณเงนิรายไดมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
17.  หลักสูตร 
 17.1  จํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร      164 หนวยกิต 
 17.2  โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวย 
  17.2.1  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป       30  หนวยกิต 
     1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร         8  หนวยกิต 
     2) กลุมวิชามนุษยศาสตร           8  หนวยกิต 
     3) กลุมวิชาสงัคมศาสตร            6  หนวยกิต 
     4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      8  หนวยกิต 
  17.2.2  หมวดวิชาเฉพาะ                     128  หนวยกิต 
     1) กลุมวิชาชพีครู                                                                                   53  หนวยกิต 
         1.1) สาระความรูผูประกอบวิชาชีพครู       33  หนวยกติ   
          1.2) สาระฝกทักษะผูประกอบวิชาชีพครู      10  หนวยกติ 
        1.3) สาระผูประกอบวิชาชีพครูเฉพาะดาน                   6  หนวยกิต  
    1.4) สาระเพิ่มเติมวิชาเรียนไมนอยกวา          4  หนวยกิต 
       2) กลุมวิชาเฉพาะดาน        75  หนวยกิต 
   17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี         6  หนวยกิต 
  
 17.3  รายวิชา 
  17.3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              30  หนวยกิต 
              1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                           8  หนวยกิต 
     บังคับ 4 หนวยกิต 

 1500201  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1                 2(2-0-4) 
 1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1            2(2-0-4) 
เลือก 4 หนวยกิต 

1500202  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2    2(2-0-4) 
1500204  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร2    2(2-0-4) 
1500209 ภาษาจนีเบื้องตน      2(2-0-4) 
1500210  ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร     2(2-0-4) 
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1500211  ภาษาญี่ปุนเบือ้งตน     2(2-0-4) 
 1500212  ภาษาญี่ปุนเพือ่การสื่อสาร    2(2-0-4) 
 1500213 ภาษามาเลยเบือ้งตน     2(2-0-4) 
 1500214 ภาษามาเลยเพือ่การสื่อสาร    2(2-0-4) 

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร              8  หนวยกิต 
บังคับ 8 หนวยกิต 

1500205  สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา    2(2-0-4) 
1500213  ปรัชญาและศาสนา                       2(2-0-4) 
2500201  การคิดและการพัฒนาตน     2(2-0-4) 
2000202  สุนทรียภาพของชีวิต     2(2-0-4) 

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร               6  หนวยกิต 
บังคับ 6 หนวยกิต 

2500202  วิถีไทย       2(2-0-4) 
2500203  วิถีโลก       2(2-0-4) 
2500204  มนุษยกับสิ่งแวดลอม     2(2-0-4) 

4. กลุมวิชาคณติศาสตร  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี            8  หนวยกิต 
บังคับ 8 หนวยกิต 

4000205  วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวติ    2(2-0-4) 
4000206  การคิดและการตัดสินใจ                 2(2-0-4) 
4000207  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต    3(2-2-5) 
4000208  การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ    1(0-2-4)  

 17.3.2  หมวดวิชาเฉพาะ               128  หนวยกิต 
   1. กลุมวิชาคร ู                                      53  หนวยกิต 
       1.1) สาระความรูผูประกอบวิชาชพีคร ู          33  หนวยกิต 
  บังคับ เรียนทกุหลักสูตร     

  1542106  ภาษาไทยสําหรับครู    2(1-2-3) 
 1553509   ภาษาอังกฤษสาํหรับครู    2(1-2-3) 
 1033107    นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  3(2-2-5)  
 1053511   การแนะแนวสําหรับครู    2(1-2-3) 
 1052510   ธรรมชาติของผูเรียน    2(1-2-3) 
 1023301   หลักการจัดการเรียนรู    2(1-2-3) 
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 1083601   การศึกษาแบบเรียนรวม    3(3-0-6) 
 1024307   ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู  2(1-2-3) 
 1043104   หลักการวดัและการประเมนิผลการเรียนรู  2(1-2-3) 

  1043408    การวิจัยทางการศึกษา    3(2-2-5) 
 1014107   การศึกษาไทยและครูวิชาชีพในสังคมไทย  2(2-0-4) 

   1023304 การพัฒนาหลกัสูตร    2(1-2-3) 
   1064306   มาตรฐานและการประกันคณุภาพ   2(1-2-3) 
   1064307 การบริหารจัดการสถานศึกษา   2(1-2-3) 

 1023216   กิจกรรมพัฒนาผูเรียน    2(1-2-3) 
1.2)  สาระฝกทักษะผูประกอบวิชาชพีคร ู                     10  หนวยกิต 

 1003803   การฝกประสบการณวิชาชพีครู  1    2 (90)   
 1004804   การฝกประสบการณวิชาชพีครู  2   2 (90) 

 1005806   ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  1  3 (300)  
 1005807   ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา  2               3 (300) 

1.3) สาระผูประกอบวิชาชพีครูเฉพะดาน                     6  หนวยกิต 
 1021209 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐานและการพฒันา 
  หลักสูตรคณิตศาสตร    3(2-2-5) 
 1023648 การจัดการเรยีนคณิตศาสตร   3(2-2-5)  
1.4)  สาระเพิ่มเติมวิชาเลือกไมนอยกวา              4  หนวยกิต 

  1040114  การประเมินผลการเรียนในสถานศึกษา  2(1-2-3) 
  1040504  โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยและประเมินผล 3(2-2-5) 
  1020308  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู  2(1-2-3) 
  1030102  การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล   2(1-2-3) 
  1030503  การสรางสื่อการเรียนการสอน   2(1-2-3) 
  1030206  การใชส่ือมวลชนเพื่อการศึกษา   2(1-2-3) 
  1020303  การสอนซอมเสริม    2(1-2-3) 
  1020216  กิจกรรมรวมหลักสูตร     2(1-2-3) 
  4080405  ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารอง  ขั้นความรูเบื้องตน 2(1-2-3) 
  4080406  ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามญั  ขั้นความรูเบื้องตน 2(1-2-3) 
  4080407  ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามญัรุนใหญ  ฯ   2(1-2-3) 
  1020307  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  2(1-2-3) 
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  1050504  การพัฒนาทักษะการคิด    2(1-2-3) 
  1050503  พุทธศาสตรกับการแนะแนว   2(1-2-3) 
  1050403  จิตวิทยาเดก็พิเศษ    2(1-2-3) 
  1050511  จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน   2(1-2-3) 

 1050102  การสงเสริมความคิดสรางสรรค   2(1-2-3) 
 1051104  การพัฒนาบุคลิกภาพของเดก็กอนประถมศึกษา 2(1-2-3) 
 1051106  จิตวิทยาวยัเดก็     2(1-2-3) 
 1050503  การพัฒนาศักยภาพมนุษย    2(1-2-3) 
 3563208   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ  2(1-2-3) 
 1014903   การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา   2(1-2-3) 
 1030308  การนิเทศการสอน    2(1-2-3) 
 1064103    การวางแผนและการบรหิารโครงการพฒันาการศึกษา2(1-2-3) 
 1040108  การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบัติและจิตพิสัย 2(1-2-3) 
 4080418  นันทนาการเบือ้งตนสําหรับครู   2(1-2-3) 
 1010202  การจัดการแหลงเรียนรูในชมุชน   2(1-2-3) 
 1020502  การปกครองและจัดการชั้นเรียน                2(1-2-3) 
 2532205 การดูแลคุมครองพิทักษสิทธิเด็ก   2(1-2-3) 

  1053703  การจัดกจิกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต  3(2-2-5) 
  1010203   การศึกษากับการพัฒนาชุมชน   2(1-2-3) 

                                       
 2. กลุมวิชาเฉพาะดาน      75 หนวยกิต 

 2.1) วิชาเฉพาะดาน              
    บังคับ เรียน             45 หนวยกิต 
    (1)  กลุมเนื้อหา  สาขาคณิตศาสตร  เรียนไมนอยกวา      
    4501202  หลักการคณิตศาสตร       3(3-0-6) 
 4501401 แคลคูลัส   1      3(3-0-6) 
 4502401 แคลคูลัส  2      3(3-0-6) 
 4502402 แคลคูลัส  3      3(3-0-6) 
 4502206   สํารวจเรขาคณิต      3(3-0-6) 
 4502201  ทฤษฎีจํานวน      3(3-0-6) 
 4503301   พีชคณิตนามธรรม  1     3(3-0-6) 
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 4502702  วิยุตคณิต      3(3-0-6) 
 4502301  พีชคณิตเชิงเสน       3(3-0-6) 

4503401 คณิตวิเคราะห      3(3-0-6) 
4502201   ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน    3(3-0-6) 
4502604   คณิตศาสตรสําหรับครู 1     3(2-2-5) 
4502605  คณิตศาสตรสําหรับครู 2     3(2-2-5) 
1551613 ภาษาอังกฤษสาํหรับครูคณิตศาสตร   3(3-0-6) 
4502603 เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร   3(2-2-5) 
วิชาเลือก     เรียนไมนอยกวา           30  หนวยกิต   
กลุมคณิตศาสตร                     

4502202 ทฤษฎีเซต      3(3-0-6) 
4503701    การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบื้องตน   3(3-0-6) 
4502101   ประวัติคณิตศาสตร     3(3-0-6) 
4503402   สมการเชิงอนุพันธสามัญ     3(3-0-6) 
4502204   ระบบจํานวน      3(3-0-6) 
4502205   รากฐานเรขาคณิต     3(3-0-6) 
4503702    กําหนดการเชงิเสน     3(3-0-6) 
4503704   คณิตศาสตรประกันภัย     3(3-0-6) 
4503201   ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร    3(3-0-6) 
4502203   ทฤษฎีสมการ      3(3-0-6) 
4503403   สมการเชิงอนุพันธยอย     3(3-0-6) 
4503405   แคลคูลัสชั้นสูง      3(3-0-6) 
4503404   การวิเคราะหเวคเตอร     3(3-0-6) 
4504401 การวิเคราะหเชิงจริง     3(3-0)-6 
4504402 การวิเคราะหเชิงซอน  1     3(3-0-6) 
4504501 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด     3(3-0-6) 
4504502   เรขาคณิตเชิงภาพฉาย     3(3-0-6) 
4504503 เรขาคณิตเชิงอนุพันธ     3(3-0-6) 
4503406   ทฤษฎีกราฟ      3(3-0-6) 
4504404   ทอพอโลยีเบื้องตน     3(3-0-6) 
4503703 ทฤษฎีเกม      3(3-0-6) 
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4504902 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา    2(1-2-3) 
กลุมสถิติ 

4552101   สถิติวิเคราะห 1      3(3-0-6) 
4552102   สถิติวิเคราะห 2      3(3-0-6) 
4552202 คณิตสถิติศาสตร 1     3(3-0-6) 
4552203   คณิตสถิติศาสตร 2     3(3-0-6) 
4553302   การวิเคราะหการถดถอย     3(3-0-6) 
4554201   ทฤษฎีความนาจะเปน 1     3(3-0-6) 
4554202  ทฤษฎีความนาจะเปน  2     3(3-0-6) 
4553501 การวิจยัดําเนนิการ  1     3(3-0-6) 
4553303 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร    3(3-0-6) 
4601102  การเขียนโปรแกรมและขัน้ตอนวิธี   3(2-2-5) 
4601201   การโปรแกรมคอมพิวเตอร    3(2-2-5) 
4603401   ระบบปฏิบัติการ      3(2-2-5) 
4602402   ระบบฐานขอมูล      3(2-2-5)  
4602401   โครงสรางขอมูล       3(2-2-5) 
4603203   การวิเคราะหและออกแบบระบบ     3(2-2-5) 
4603202   ระบบการจัดการฐานขอมูล    3(2-2-5) 

    4602602  ระบบการสื่อสารขอมูล     3(2-2-5) 
   
  17.3.3  หมวดวิชาเลือกเสรี                 6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและตองไมซํ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว 
 

ความหมายของรหัสวิชา     
หมวดวิชา/หมูวิชา   

      ระดับชั้น 
      ลักษณะวิชา    
      ลําดับวิชา 
 
 
  XXX   X    X    XX 
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17.4 แผนการศึกษา 
  รายละเอียดการจัดแผนการเรียน ระดับปรญิญาตรี 5 ป  สาขาการศึกษา 
 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร 

 ปที่1 

 ภาคเรียนที่1 
วิชาการศึกษาทั่วไป                                11  หนวยกิต 
1500201 ภาษาไทยเพื่อส่ือสาร  1                   2(2-0-4) 
1500205 สารสนเทศเพือ่การศึกษาคนควา     2(2-0-4) 
1500213 ปรัชญาและศาสนา                          2(2-0-4) 
2500202 วิถีไทย                                             2(2-0-4) 
4000205 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชวีิต          2(2-0-4) 
4000208 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ          1(0-2-1) 
 
วิชาเฉพาะดาน  9  หนวยกิต 
4091201 หลักการคณิตศาสตร                        3(3-0-6) 
4091401 แคลคูลัส 1                                        3(3-0-6) 
1551613 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
    
 
 รวม  20  หนวยกิต 

 ภาคเรียนที่2 
วิชาการศึกษาทั่วไป                                       9  หนวยกิต 
1500203  ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร 1          2(2-0-4) 
1500202  ภาษาไทยเพื่อการสือ่สาร  2              2(2-0-4) 
2500204  มนุษยกบัส่ิงแวดลอม                        2(2-0-4) 
4000207  เทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่ชีวิต         3(2-2-5) 
 
 
 
วิชาเฉพาะดาน        9  หนวยกิต 
4092401 แคลคูลัส 2                                          3(3-0-6) 
4112201 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน        3(3-0-6) 
4092702 เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร      3(3-0-6) 
                  
 
                   รวม      18  หนวยกิต 

 
 
 

 ปที่2 

 ภาคเรียนที่1 
วิชาการศึกษาทั่วไป                                 10  หนวยกิต 
1500204  ภาษาองักฤษเพือ่การสื่อสาร 2       2(2-0-4) 
2000201 การคิดกับการพัฒนาตน                 2(2-0-4) 
2000202 สุนทรียภาพของชวีิต                      2(2-0-4) 
2500203 วิถีโลก                                            2(2-0-4) 
4000206 การคิดและการตดัสินใจ                 2(2-0-4) 
 
วิชาเฉพาะดาน  9  หนวยกิต 
4502402 แคลคูลัส 3                                      3(3-0-6) 
4502301 พีชคณิตเชิงเสน                              3(3-0-6) 
4502201 ทฤษฏีจาํนวน                                 3(3-0-6) 
 
 
           รวม                                             19  หนวยกิต 

 ภาคเรียนที่2 
วิชาชีพคร ู       10  หนวยกิต 
1542106 ภาษาไทยสําหรับครู                            2(1-2-3) 
1021211 หลักสูตร กศ.พฐ.ฯคณิตศาสตร          3(2-2-5) 
1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม                     3(3-0-6) 
1052510 ธรรมชาติของผูเรียน                           2(1-2-3) 
 
 
วิชาเฉพาะดาน       9  หนวยกิต 
4502604 คณิตศาสตรสําหรับครู 1                   3(3-0-6) 
4552202 คณิตศาสตรสําหรับครู 2                   3(3-0-6) 
4503406 ทฤษฎีกราฟ                                      3(3-0-6) 
 
 
             รวม       19 หนวยกิต 
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 ปที่3 

 ภาคเรียนที่1 
วิชาชีพคร ู      9  หนวยกิต 
1553509 ภาษาอังกฤษสําหรับครู                    
2(1-2-3) 
1033107 นวัตกรรมและเทคโนฯ                    
3(2-2-5) 
1023303 หลักการจัดการเรียนรู                      
2(1-2-3) 
1043104 หลักการวัดและการประเมินผลฯ     2(1-2-3) 
 
วิชาเฉพาะดาน  12  หนวยกิต 
4503402 สมการเชิงอนุพนัธสามัญ                3(3-0-6) 
4502605 คณิตศาสตรสําหรับครู 2                 3(3-0-6) 
4503301 พีชคณิตนามธรรม 1                       3(3-0-6) 
4502202 ทฤษฎีเซต                                       3(3-0-6) 
 
 
              รวม                                  21  หนวยกิต 

 ภาคเรียนที่2 
วิชาชีพคร ู        9  หนวยกิต 
1023650  การจัดการเรียนรูฯ คณิตศาสตร       
3(2-2-5) 
1023216 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                        
2(1-2-3) 
1023304 การพัฒนาหลกัสูตร                          2(1-

3)  
1053511 การแนะแนวสําหรับครู                     
2(1-2-3) 
 
วิชาเฉพาะดาน       12 หนวยกิต 
4503401 คณิตวิเคราะห                                  3(3-0-6) 
4503302 พีชคณตินามธรรม 2                        3(3-0-6) 
4503403 สมการเชิงอนุพนัธยอย                    3(3-0-6) 
4503405 แคลคูสัสชั้นสูง                                3(3-0-6) 
 
 
 รวม      22  หนวยกิต 

 
 
 
 

 ปที่4 

 ภาคเรียนที่1 
วิชาชีพคร ู      8 หนวยกิต 
1024307 ทักษะและเทคนิคการเรียนรู           
2(1-2-3) 
1043408 การวิจัยการศึกษา                           
3(2-2-5) 
1064306 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ  
2(1-2-3) 
1003803  การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1   
2(90) 
 
วิชาเฉพาะดาน      9 หนวยกิต 
4503702 กําหนดการเชิงเสน                         3(3-0-6) 
4504501 เรขาคณิตนอกระบบยุคลคิ             3(3-0-6) 
4504404 ทอพอโลยีเบื้องตน                         3(3-0-6) 

วิชาเลือกเสร ี                                              3 หนวยกิต 
 

 ภาคเรียนที่2 
วิชาชีพคร ู     10  หนวยกิต 
1014107  การศึกษาไทยและครูฯ                           2(1-2-3) 
1064307  การบรหิารจัดการสถานศึกษา         2(1-2-3) 
เลือกวิชาชีพครูรวมกันไมนอยกวา              4  หนวยกิต 
…………………………………………………….. 
1004804 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2       2(90) 
วิชาเฉพาะดาน       6  หนวยกิต 
4502208 สํารวจเรขาคณิต                               3(3-0-6) 
4503701 การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร     3(3-0-6) 
 
 
วิชาเลือกเสร ี       3  หนวยกิต 
 
  
            รวม      19 หนวยกิต 
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                        รวม                                   20 หนวยกิต 

 

 ปที่5 

 ภาคเรียนที่1 
 
1005806 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1  
3(300) 
........................................................................... 
........................................................................... 
 
 
 รวม   3 หนวยกิต 

 ภาคเรียนที่2 
 

1005806 ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1  
3(300) 
........................................................................... 
........................................................................... 
 
 
 รวม  3  หนวยกิต 

หมายเหตุ   แผนการเรียนอาจปรับไดตามความเหมาะสม  
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 17.5   คําอธิบายรายวิชา 
         17.5.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป                           30 หนวยกิต 
         

 1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร                            8 หนวยกิต 
 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 

 
1500201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1           2(2-0-4) 

Thai for Communication 1 
 ฝกทักษะการใชภาษาทั้งการฟง การพูด การอานและการเขียน โดย
เนนการฟงและการอานเชิงวิ เคราะห  ใหสามารถสื่อภาษาไดอย างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถ นําความรู ความคิดที่ไดรับมาพัฒนาตนเองอยาง
สรางสรรค 

 

1500202   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2                                     2(2-0-4) 
   Thai for Communication 2 

รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 1500201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1 
  ฝกทักษะการใชภาษาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยเนนการพูดและการ
เขียนแบบตาง ๆ  

 
1500203   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1                       2(2-0-4) 

English for Communication I 
ฝกทักษะดานการฟง พูด เพือ่การสื่อสารในสถานการณตาง ๆ เชน    การ

ทักทาย การกลาวลา การแนะนําตัวเองและผูอ่ืน การกลาวขอบคุณ การขอโทษ ฯลฯ การ
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อานและการเขียนเพื่อส่ือความหมายในชีวติประจําวนั เชนการอานโฆษณา
ฉลาก รวมทั้ง การกรอกแบบฟอรมตาง ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 

1500204 ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสาร 2     2(2-0-4) 
  English for Communication II 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 1500203 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 

ฝกทักษะดานการฟง พูด เพื่อใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น ฝกทักษะ
การอานเพื่อหาหัวขอเร่ืองการอานเพื่อจบัใจความสําคัญและรายละเอยีด รวมท้ังการ
เขียนขอความสั้น ๆ เพื่อการสื่อสาร 

1500209 ภาษาจีนเบื้องตน       2(2-0-4) 
  Chinese for Beginners 
  สําหรับผูเรียนท่ีไมมีความรูภาษาจีนมากอน 

ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ สําหรับทักษะการฟง และพูด      
ผูเรียนไดฝกทักษะขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ทักษะการเขียน ฝกเขียนตาม
คําบอก และเขียนประโยคงาย ๆ ได ทักษะการอาน ฝกอานเนื้อหาขอความสั้น  ๆ
สามารถสรุปและตอบคําถามได 

 
1500210 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      2(2-0-4) 

   Chinese for Communication 
 สําหรับผูเรียนที่เรียนภาษาจนีเบื้องตน หรือผูที่เรียนภาษาจนีในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมาแลว ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ โดย
เนน การสอนแบบสื่อสาร สําหรับทกัษะการฟงและพูด ผูเรียนไดฝกทกัษะภาษาใน
ดานสถานการณตาง  ๆทักษะการเขียน   ฝกเขียนประโยคจากการพูดเพื่อชวยเสริมทักษะ



 15

การพูด  ใหถูกตองยิ่งขึ้น ทักษะการอาน ฝกอานขอความในรูปแบบตาง ๆ จาก
เอกสารจริง (Authentic Material) 

 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 

1500211 ภาษาญีปุ่นเบือ้งตน      2(2-0-4) 
Japanese for Beginners 

   สําหรับผูเรียนท่ีไมมีความรูภาษาญีปุ่นมากอน 
 ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ สําหรับทักษะการฟง และพูด 
ผูเรียนไดฝกทักษะขัน้พื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวนั ทกัษะการเขียน ฝกเขียน
ตามคําบอก และเขียนประโยคงาย  ๆได ทักษะการอาน ฝกอานเนื้อหาขอความสั้น  ๆ
สามารถสรุปและตอบคําถามได 

1500212 ภาษาญีปุ่นเพือ่การสื่อสาร     2(2-0-4) 
   Japanese for Communication 

 สําหรับผูเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุนเบื้องตน หรือผูที่เรียนภาษาญี่ปุนในชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลายมาแลว ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ    โดย
เนนการสอนแบบสื่อสาร สําหรับทักษะการฟงและพูด ผูเรียนไดฝกทักษะภาษาใน
ดานสถานการณตาง ๆ  ทักษะการเขียน   ฝกเขียนประโยคจากการพูดเพื่อชวยเสริม
ทักษะการพูดใหถูกตองยิ่งขึ้น ทักษะการอาน ฝกอานขอความในรูปแบบตาง ๆ 
จากเอกสารจริง (Authentic Material) 

 1500213 ภาษามาเลยเบือ้งตน                  2(2-0-4) 
   Malay for Beginners 

   ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง  4  อยางบูรณาการ สําหรับทักษะการฟง และ
พูด ผูเรียนไดฝกทักษะขั้นพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ทักษะการเขียน ฝก
เขียนตามคําบอก และเขียนประโยคงาย ๆ ได ทักษะการอาน ฝกอานเนื้อหา
ขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได 
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 1500214 ภาษามาเลยเพือ่การสื่อสาร     2(2-0-4) 
   Malay for Communication  

สําหรับผูเรียนที่เรียนภาษามาเลยเบื้องตน หรือผูทีเรียนภาษามาเลยใน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมาแลว ใหผูเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ 
โดยเนนการสอนแบบสื่อสาร สําหรับทักษะการฟงและพูด ผูเรียนไดฝกทักษะ
ภาษาในดานสถานการณตางๆ ทักษะการเขียน ฝกเขียนประโยคจากการพูด
เพื่อชวยเสริมทักษะการพูดใหถูกตองยิ่งขึ้น ทักษะการอาน ฝกอานขอความใน
รูปแบบตาง ๆ จากเอกสารจริง (Authentic Material) 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป - อ ) 
 

2)  กลุมวิชามนุษยศาสตร                             8 หนวยกิต 
 

1500205  สารสนเทศเพื่อการศึกษาคนควา     2(2-0-4) 
 Information for Study Skills and Research 

ความหมาย ความสําคัญของสารนิเทศ แหลงสารนิเทศในการศึกษา
คนควาภายในมหาวิทยาลัย และเขาถึงแหลงสารนิเทศอื่น ๆ วิธีการแสวงหา และ
รวบรวมสารนิเทศมาใชเพื่อการศึกษาคนควาดวยตัวเอง และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิธีการนําเสนอผลการศึกษาคนควาตามรูปแบบและขั้นตอนที่เปน
มาตรฐาน 

 
1500213 ปรัชญาและศาสนา          2(2-0-4) 

Philosophy  and  Religion 
ศึกษาองคประกอบ ความหมาย ความสัมพันธและความแตกตาง

ระหวางปรัชญาและศาสนา เพื่อรูจักคุณคาที่แทจริงของปรัชญาและศาสนา รูจัก
ลักษณะแนวคิดของปรัชญาในศาสนา ตาง ๆ เชน ศาสนาพราหมณ – ฮินดู 
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม เพื่อแกไขปญหาและพัฒนาสังคม 
ตลอดถึงการนําหลักธรรมคําสอนของศาสนาดังกลาวมาใชในชีวิตประจําวัน 

  

2500201    การคิดและการพฒันาตน                                               2(2-0-4) 
Thinking and Self Development 
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ศึกษาธรรมชาติและพัฒนาการทางการคิด ทักษะการคิด กระบวนการ
คิดและการแกปญหา การศึกษาตนเอง การประเมินและการพัฒนาตน การ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืนเพื่อการดําเนิน
ชีวิตที่มีคุณคาและการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 
 
 
 
 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                           น ( ท – ป-อ ) 
 
2000202 สุนทรียภาพของชีวิต       2(2-0-4) 

Aesthetic Appreciation 
ศึกษาและจํ าแนกขอตางในศาสตรทางความงาม ความหมายของ

สุนทรียศาสตรเชิงการคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป ความสําคัญ  
ของการรับรูกับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น  ศาสตรทางการไดยิน        
และศาสตรทางการเคลื่อนไหว     สูทัศนศิลป ศิลปะดนตรี และศิลปะการแสดง ผาน
ขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคา ระดับการรําลึก ความคุนเคย และ ความซาบซึ้ง  

 

 3)  กลุมวิชาสงัคมศาสตร                             6 หนวยกิต 
 

2500202 วิถีไทย         2(2-0-4) 
Thai Living     

ศึกษาลักษณะทางภูมิศาสตรที่มีผลตอวิถีชีวิต วิวัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลง    ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง วัฒนธรรม และประเพณีไทย        
ภูมิปญญาทองถ่ิน    ภูมิปญญาไทย ปญหาสังคมไทย วิสัยทัศนดานเศรษฐกิจ          สังคม 
และการเมืองการปกครองตามวิถีแหงประชาธิปไตย การดําเนินชีวิตแบบ
พอเพียงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 

2500203 วิถีโลก           2(2-0-4) 
Global Society and Living     
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ศึกษาวิวัฒนาการสังคม เศรษฐกิจ  การเมืองและการปกครองของโลก 
ปญหาของโลกยุคปจจุบัน การจัดระเบียบโลก สันติศึกษา  สิทธิมนุษยชน
ตลอดจนถึงการปรับตัวของไทย   ในสังคมโลก 
 

2500204    มนุษยกับสิ่งแวดลอม                                2(2- 0-4) 
    Man and Environments   

ความหมาย และความสําคัญของสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับสิ่งแวดลอม ระบบกายภาพ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การใชทรัพยากรธรรมชาติ การมีสวนรวมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติ 
การสงเสริมบํารุงรักษา  คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 

 4)  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี                                       8 หนวยกิต 

4000205 วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต                                  2(2-0-4) 
Science for Quality of Life 
 ศึกษาความหมายของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เจตคติ เชิง
วิทยาศาสตร กระบวนการและวิธีการทางวิทยาศาสตร ความหมายขององคประกอบ
ของคุณภาพชีวิต  สุขภาพซึ่งเปนองคประกอบรากฐานของคุณภาพชีวิต 
ผลกระทบของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีตอ    คุณภาพชีวิตของบุคคลและ
ชุมชน และการประเมินคุณภาพชีวิต 

 
4000206 การคิดและการตัดสินใจ                                                            2(2-0-4) 

Thinking and Decision Making 
หลักการและทักษะกระบวนการคิด  การคิดอยางมี เหตุผล  การ

วิเคราะหขอมูล และการใชคณิตศาสตรเพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
 

4000207   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                  3(2-2-5) 
Information Technology for Life 

ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  และคอมพิวเตอรที่มี
อิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อุปกรณคอมพิวเตอร    การประมวลผลขอมูล การจัดการและการใชงานขอมูล 
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การใชโปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกตการสืบคนขอมูล การแสวงหา
ความรู การสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร    ระบบฐานขอมูลและ
แหลงขอมูลอ่ืน  ๆการเคารพสิทธิทางปญญา 

 
4000208 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ      1(0-2-4) 

   Exercise for Health 
ปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายที่เหมาะสม เพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่

ดีตอการออกกําลังกาย และมีทักษะการออกกําลังกายที่สามารถนําไปประยุกตใช
สรางเสริม สุขภาพในการดํารงชีวิตประจําวันของผูเรียนเอง และแนะนําชักจูง
บุคคลอื่นไดดวย โดยใหเลือกศึกษากีฬาหนึ่งประเภทที่สนใจ 

 17.5.2  คําอธิบายรายวิชาหมวดวชิาเฉพาะดาน                                            128 หนวยกิต 
  1.  กลุมวิชาชีพครู             53 หนวยกิต 

   1.1  สาระการเรียนรูผูประกอบวชิาชพีคร ู                      33 หนวยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              น ( ท – ป-อ ) 

 1542106 ภาษาไทยสําหรับครู                           2 (1-2-3) 
   Thai Language for Teacher 

ศึกษาธรรมชาติของภาษา การใชภาษาเพือ่การสื่อสาร หลักการใช
ภาษาไทย หลักการพูด และการสรางบุคลิกภาพในการพูด การประเมินผลและการ
ปรับปรุงการพูด   การฝกการพูดในชวีิตประจําวนั และในชมุชน เนนฝกพดูอธิบาย 
อภิปราย การกลาวรายงาน การกลาวสรุป การกลาวแนะนาํและขอบคุณวิทยากร 
การพูดจูงใจ และโนมนาวใจ  

 1553509 ภาษาองักฤษสาํหรับครู                 2 (1-2-3) 
   English Language for Teachers 

  ศึกษาและฝกทักษะทั้งสี่ คือ การฟง  การอาน  การเขียน การพูด งาน
วิชาการที่เกี่ยวของกับสาขาตาง ๆ เชน ส่ืออิเล็กทรอนิกส  เพื่อสนับสนุนการเรียน
และ การสงเสริมความกาวหนาทางวิชาการและเพื่อความเขาใจ วัฒนธรรมที่
หลากหลาย 

1033107 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา                            3(2-2-5) 
  Innovation and Educational Technology 
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 ความหมาย ขอบขาย  และความสําคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การศึกษาตอการเรียนการสอน  แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการเกี่ยวกับนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ    การเรียนรูดวยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา ระบบและกระบวนการสื่อความหมาย การจําแนกประเภทของ
ส่ือ    การเรียนการสอน  การเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกับการ
เรียนการสอน  การจัดหา  การใช  การผลิต  การประเมิน  และการเก็บรักษาสื่อการเรียนการ
สอน  การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  การ
ออกแบบ การสราง  การนําไปใช  การประเมิน  และการปรับปรุงนวัตกรรม
การศึกษา ปฏิบัติการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกับ
สภาพชั้นเรียน ความสําคัญของคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
ครู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา การวิเคราะหปญหาที่เกิดจาก
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                         น ( ท – ป-อ ) 
 

1053511 การแนะแนวสําหรับคร ู                    2 (1-2-3) 
  Guidance  for  Teachers 

ความรูพื้นฐาน หลักการ แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการแนะแนว การจัด
กิจกรรมแนะแนวและ ใหคําปรึกษา เพื่อสงเสริมพัฒนาผูเรียน 

 
 

1052510 ธรรมชาตขิองผูเรียน                    2 (1-2-3) 
  Nature  of  Learners 

ธรรมชาตขิองการพัฒนาการ และการเรยีนรูของมนษุย ทฤษฎีการเรียนรู 
และการประยกุตใชในการจัดการเรียนการสอน การศึกษา ชวยเหลือผูเรียนให
เรียนรูและการพัฒนาใหเต็มศักยภาพของตน 

 
1023301 หลักการจัดการเรียนรู                 2 (1-2-3) 

  Principles of Learning Management 
ความหมายของการเรียนรูและกระบวนการจัดการเรียนรู สภาพปจจุบัน   

และปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรูในประเทศไทย การสรางจุดประสงคของการ
เรียนรู    การจัดทําแผนการเรียนรู รูปแบบการจัดการเรียนรูและวิธีที่จะชวยใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูไดดี การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การสรางโปรแกรมการ
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เรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนที่มีความแตกตางกัน การพัฒนาและเลือกใชส่ือนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู    การวัดและประเมินผลการเรียนรูตามจุดประสงค การ
จัดบรรยากาศการเรียนรู ฝกปฏิบัติการจัดการเรียนรู 

1083601 การศึกษาแบบเรียนรวม                    3(3-0-6) 
   Inclusive Education 

ความหมายของการเรียนรวม แนวคิดปรัชญาของการเรียนรวม รูปแบบการ
เรียนรวม ลักษณะและประเภทของเด็กที่มีความตองการพิเศษ การคัดแยก
เบื้องตน การปรับหลักสูตรและการจัดพฤติกรรมและบริการสนับสนุนวิธีการ
สอน วิถีชีวิตและประเมินผลในชั้นเรียนรวม 

 
 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 

1024307 ทักษะและเทคนิคการจัดการเรียนรู               2 (1-2-3) 
   Teaching Skills and Techniques in Learning Management 

ความหมาย  ความสําคัญ  และขอบขายของทักษะและเทคนิคการจัดการ
เรียนรู  ทักษะการนําเขาสูบทเรียน  การเราความสนใจ  การเสริมแรง  การตั้งคําถาม  
การอธิบาย   ยกตัวอยางและสรุปบทเรียน  การใชส่ือการจัดการเรียนรู  การเลา
เร่ืองและนิทาน    การแตงเพลง  และรองเพลงประกอบการจัดการเรียนรู  การใชสี
หนา  ทาทาง  และวาจา  การเขียนตัวอักษร  และวาดรูปบนกระดานดํา  การ
แสดงบทบาทสมมุติ  การจัดการเรียนรูกลุมยอย  การจัดการเรียนรูรายบุคคล  การ
จัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนวางแผน  การเรียนดวยตนเอง  การกําหนดโครงการ  
และวิธีการอื่นๆ 

 
1043104 หลักการวัดและการประเมินผลการเรียนรู               2 (1-2-3) 

   Principles of Learning Measurement and Evaluation 
   ความหมายของการทดสอบ การวัด และการประเมินผล บทบาทของ

การประเมินผลทางการศึกษา จุดมุงหมายทางการศึกษากับการประเมินผล
เทคนิคที่ใชในการวัดพฤติกรรมดานพุทธพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 
ลักษณะเดนของเครื่องมือ เทคนิคในการวัดที่ดี การสรางแบบทดสอบชนิดตาง 
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ๆ การวิเคราะหคุณภาพของ  แบบทดสอบ สถิติเบื้องตนในการวัดและประเมิน
ทางการศึกษา การวิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ การแปลความหมายของ
คะแนนสอบ ระเบียบการประเมินผลการเรียน ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การนําผลการวัดและการประเมินมาใช 

 
1043408 การวิจัยทางการศึกษา                 3(2-2-5) 

   Educational Research 
 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา การแสวงหาความจริง
โดยกระบวนการวิจัยในรูปแบบตาง ๆ การออกแบบกระบวนการศึกษา การฝก
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน การวิจารณและสังเคราะหงานวิจัยเพื่อนํามาใชใน
การพัฒนาการเรียนรู  และจรรยาบรรณของนักวิจัย 

 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 

 

1014107 การศึกษาไทยและครูวิชาชีพในสังคมไทย               2 (2-0-4) 
  Thai Education and Professional Teachers in Thai Society 

ปรัชญา  จุดหมาย  หลักการ  วิสัยทัศนและภารกิจของการศึกษาใน
ระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  หลักการจัดการศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  ระบบการบริหารจัด
การศึกษาไทย  ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไขปรับปรุงเพื่อพัฒนาการศึกษา
ในโลกยุคโลกาภิวัตน 

ความหมายและความสําคัญของวิชาชีพครู และความเปนครู  บทบาท
หนาที่และความรับผิดชอบของครู  คุณลักษณะของครูที่ดี  จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
การสงเสริม    คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู  การสรางศรัทธาและเจตคติที่ดีตอ
วิชาชีพครู  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการเปนครูดี  ครูเกง  และครูปรีชาสามารถ 
มาตรฐานวิชาชีพครู  การเปนบุคคลแหงการเรียนรูและการเปนผูนําทางวิชาการ  
พัฒนาการและการพัฒนาวิชาชีพครู  องคกรวิชาชีพครู และใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู     

 1023304 การพัฒนาหลักสูตร                  2(1-2-3) 
  Curriculum Development 
   ความหมาย   ความสําคัญและประเภทของหลักสูตร แนวคิดทฤษฎ ี
  และปรัชญาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาหลักสตูร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  
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  ปจจัยที่มีผลตอการพัฒนาหลักสูตร   ปญหาและแนวโนมของการพัฒนาหลักสูตร 
  วิเคราะห  ปรับปรุง  และจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับบริบทของทองถ่ิน 
  และสถานศึกษา  

1064306 มาตรฐานและการประกันคณุภาพ                2 (1-2-3) 
   Standard and Assurance in Education 

หลักการ  ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบและ
กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา  รูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาปฐมวัย มาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้
ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพกับมาตรฐานการศึกษา  การตรวจสอบการ
ประเมินคุณภาพ และ การนําผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา   ศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 

1064307 การบริหารจัดการสถานศึกษา                             2 (1-2-3) 
 School Administration 

ทฤษฎีและหลักการบริหารจัดการ การคิดอยางเปนระบบ  ภาวะผูนําทาง
การศึกษา  การทํางานเปนทีม  การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธใน
องคกร  การติดตอส่ือสารในองคกร  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ     
การบริหารจัดการในหองเรียน   การเขียนโครงการและการบริหารจัดการโครงการ      
เพื่อพัฒนานักเรียนและสถานศึกษา และการประเมินโครงการ 

 

1023216 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน                2  (1-2-3) 
   Student Development Activity 

ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมาย ประเภทของกิจกรรม โครงการ    และ
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หลักการและกระบวนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนดาน
กิจกรรมแนะแนว  และดานกิจกรรมนักเรียน การจัดกิจกรรมตามความถนัด  ความ
สนใจของผูเรียนและกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผูบําเพ็ญประโยชนและ
รักษาดินแดน   การจัดทําโครงงานวิชาการ  โครงการฝกวิชาชีพ  และการ
ประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนา     ผูเรียน บทบาทหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับ
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
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  1.2 วิชาฝกประสบการณวิชาชพีครู                        10 หนวยกิต 

1003803 ฝกประสบการณวิชาชีพครู 1            2 (90 ชั่วโมง) 
Professional Experience 1   

การวางแผนการศึกษาผูเรียนดานตางๆ ในสถานศึกษาทุกชวงชั้นและ
นําแผนไปปฏิบัติในสถานการณจริง การศึกษา สังเกต สัมภาษณ เก็บรวบรวม
ขอมูล เกี่ยวกับธรรมนูญสถานศึกษา  บทบาทหนาที่ของบุคลากร  สราง
ความคุนเคย และมีสวนรวมในกิจกรรมบางอยางกับผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ 
การบันทึกขอมูล ตรวจสอบ ขอมูลกับทฤษฎี สังเคราะหและนําเสนอผล
การศึกษาผูเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณกับกลุม เสนอผลการปฏิบัติงาน
และการรวบรวมประสบการณเปนรายบุคคลในลักษณะที่แสดงใหเห็นถึง การ
คิด การพัฒนางาน และการประเมินผลการเรียนรูของตนเอง 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 

1003804 ฝกประสบการณวิชาชีพครู 2            2 (90 ชั่วโมง) 
Professional Experience 2   

การวางแผนการศึกษางานวิชาการของสถานศึกษา  ระบบการ
สนับสนุนงานวิชาการ ระบบการเรียนการสอน ส่ือและแหลงเรียนรู การ
ประเมินผลของสถานศึกษา  และนําไปปฏิบัติ  ในสถานการณจริง   การนําผล
การเรียนรูจากแผนงานวิชาการมาจัดทําแผนจัดการเรียนรู อยางนอย   1 กลุมสาระ 
และนําไปทดลองอยางนอย 3 คร้ัง เพื่อใหเกิดการปรับปรุงแกไข รวมกับครู
ผูเชี่ยวชาญของสถานศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา การเก็บรวบรวมขอมูล การ
บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู   ในลักษณะของการวิเคราะหผลการ
เรียนรูของผูเรียนพรอมทั้งจุดออนจุดแข็งของตนเอง  นําเสนอผลการศึกษาเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณในกลุม 

 
1005806 ปฏิบตังิานวชิาชีพครูในสถานศึกษา 1           3  (300 ชั่วโมง) 

Internship 1 
 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามระดับชวงชั้นและสาระที่ตน

ศึกษา อยางนอย  1  ชวงชั้น  1  สาระการเรียนรู โดยจัดการเรียนรวมกับเพื่อน
รวมทีม ครู   ผูเชี่ยวชาญ  อาจารยที่ปรึกษา  ในลักษณะของการเรียนรวมคิด 
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รวมทํา  รวมแกปญหา   และรวมประเมิน จัดทําแผนการเรียนรูตลอดภาคเรียน 
และนําแผนไปปฏิบัติ โดยใชเวลาปฏิบัติการสอน  ไมเกินครึ่งหนึ่งของครู
ประจําการ และใชเวลาเพื่อเตรียมการจัดการเรียนรูอยางนอย 2 เทาของเวลา
ปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนรวมกับครูและบุคลากรในสถานศึกษา
อยางนอย 1 โครงการ บันทึก วิเคราะห สังเคราะห ผลการเรียนรู  ของผูเรียน
และปญหา ของผูเรียนอยางเปนระบบ  นําผลการวิเคราะหจุดออน     จุดแข็ง
ของตนเองมากําหนดประเด็นที่ตองการพัฒนาอยางนอย 1 เร่ือง/ทักษะ 
วางแผนดําเนินการพัฒนา และรายงานผลการฝกอยางเปนระบบ  บันทึกผลการ
ปฏิบัติงานครูดานตางๆ ในลักษณะที่แสดงใหเห็นถึงการ  แกปญหา การพัฒนา
งานและประเมินผลการเรียนรูของตนเองอย างสม่ํ า เสมอ   นํา เสนอ
ประสบการณเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมเปนระยะ ๆ อยางตอเนื่อง 

 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 

1005807 ปฏิบตังิานวชิาชีพครูในสถานศึกษา 2            3 (300 ชั่วโมง) 
 Internship 2 

การปฏิบัติงานหนาที่ครูและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการสอน โดยใช
เวลาปฏิบัติการสอนไมเกินครึ่งหนึ่งของครูประจําการ และใชเวลาเพื่อ
เตรียมการ    จัดการ และใชเวลาเพื่อเตรียมการจัดการเรียนรูอยางนอย 2 เทาของ
เวลาปฏิบัติการสอน      นําปญหาการเรียนรูของผูเรียนจากภาคเรียนที่แลวมา
วางแผนและดําเนินการแกไขอยางเปนระบบในลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียน 
รายงานผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาคุณภาพการสอนของตน โดยการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมและมีการเผยแพรสูประชาคมวิชาชีพครู 

 

 1.3 สาระผูประกอบวิชาชพีครูเฉพาะดาน                          6  หนวยกิต 
 

1021211 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพฒันาหลักสูตรคณิตศาสตร    3 (2-2-5) 
  Basic Education Curriculum  and  Curriculum Development  of   
  Mathematics Subject 

  หลักการจุดมุงหมายและโครงสรางของหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
กลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู เวลาเรียน กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การนํา
หลักสูตรไปใชการประเมินหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรกลุมสาระการเรียนรู
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คณิตศาสตร    การศึกษาและการนําบริบทของทองถ่ินมาเปนขอมูลพื้นฐาน ในการ
พัฒนาหลักสูตรในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร 

 
 

1023650   การจัดการเรียนรูคณิตศาสตร        3 (2-2-5) 
Learning Management of  Mathematics Subject 
  การจัดการเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ 
การศึกษาเอกสารหลักสูตร ความสําคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะของกลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร เทคนิคและทักษะการเรียนรู การใชและพัฒนาสื่อ การวัดและ
ประเมินผล นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรู และการจัดการเรียนรู  กลุมสาระการ
เรียนรูคณิตศาสตร   ใหสอดคลองกับบริบทของหองเรียนและทองถ่ิน ฝกปฏิบัติการ
จัดการเรียนรู  
 

 1.4 สาระเพิ่มเติมวิชาเลือกไมนอยกวา            4 หนวยกิต 
  
1040114 การประเมินผลการเรียนในสถานศึกษา               2 (1-2-3) 

 Learning Evaluation in School 
หลักการ จุดประสงคและแนวทางการประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หลักการและแนวทางในการประเมินผลการเรียนการสอนในแตละกลุมสาระการ
เรียนรู การประเมินตามสภาพจริง เครื่องมือการวัดผลการเรียนการสอน ปญหา
และแนวทางในการแกปญหาเกี่ยวกับการประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
แนวทางการนําผลการประเมินไปใช 

 
1040504 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยและประเมินผล              3 (2-2-5) 

 Computer Program for Research and Evaluation 
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร กระบวนการทํางานของ

โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยและประเมินผล  การเตรียมขอมูล การสราง
แฟมขอมูล โดยใชสถิติบรรยาย  สถิติเชิงอนุมาน  และการนําเสนอผลการ
วิเคราะหขอมูล 

 
1020308 การพัฒนารปูแบบการจัดการเรียนรู               2 (1-2-3) 

 Development  of  Learning  Management  Model 
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ความหมาย  องคประกอบ  แนวคิดที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนรู  
ประเภทรูปแบบการจัดการเรียนรู  กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรู  หลักเกณฑรูปแบบการจัดการเรียนรู 
 

1030102 การศึกษาโดยระบบสื่อสารทางไกล               2 (1-2-3) 
 Telecommunications and Distance Learning 

ความหมาย  ความสําคัญ  หลักการ  และแนวคิดในการจัดการศึกษา
สําหรับมวลชน  การศึกษาตามอัธยาศัย  การจัดการศึกษาผานระบบสื่อทางไกลใน
รูปแบบตาง ๆ การใชเครือขายคอมพิวเตอรในการสืบคน  และการเรียนรู  การ
ติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเว็บไซตเพื่อการเรียนการ
สอน การรับ การสง  และการถายโอนขอมูลสําหรับการศึกษาทางไกล 

 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
1030503 การสรางสื่อการเรียนการสอน                            2 (1-2-3) 

  Media Construction 
ความหมาย ประเภท  และประโยชนของสื่อการเรียนการสอน  การวิเคราะห

บทเรียนเพื่อการสรางสื่อ  ประเภทของสื่อที่เหมาะสม  การผลิตสื่อ  การใชส่ือและ
การพัฒนาสื่อเฉพาะตามระดับการศึกษา  การผลิตสื่อการเรียนการสอน  ราคาเยา 
การประเมินผลสื่อ   การเรียนการสอน 
 

1030206 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา                 2(1-2-3) 
 Utilization of Mass Media in Education 

ความหมาย  ความสําคัญ ของส่ือมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา  
หลักการและวิธีการใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน ส่ิงพิมพ  หนังสือพิมพ  
ภาพยนตร  เครือขายขอมูลสากล  และส่ือสารสนเทศเพื่อการศึกษา การใชและ
เลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะหขาวสารเพื่อการ
เรียนรู 

 
1020303 การสอนซอมเสริม      2(1-2-3) 

 Remedial Teaching 
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 ความหมาย  ขอบเขต  ความมุงหมาย  และความสําคัญของการสอน
ซอมเสริม หลักการ แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับการสอนซอมเสริม  
คุณลักษณะที่ดีของครูผูสอนซอมเสริมเด็กปกติและเด็กพิเศษ การวิเคราะห
คุณลักษณะผูเรียน การวิเคราะหปญหาการจัดการเรียนรู การออกแบบกิจกรรม
การเรียนการรูเพื่อการสอนซอมเสริม   การสอนเสริมเด็กปกติและเด็กพิเศษ  
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ใชในการสอนซอมเสริม 

 
 
 
 
 
 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 

1020216 กิจกรรมรวมหลักสูตร                                           2 (1-2-3) 
 Co-curriculum Activity 

ความหมาย ความสําคัญ จุดมุงหมาย และประเภทของกิจกรรมรวม      
หลักสูตร ความสัมพันธระหวางกิจกรรมรวมหลักสูตรกับกิจกรรมในหลักสูตร  
หลักการและกระบวนการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร  การประเมินผลการจัด
กิจกรรมรวมหลักสูตร กฎระเบียบขอบังคับที่นํามาใชในการจัดกิจกรรมรวม
หลักสูตร บทบาทและหนาที่ของบุคคลที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร
ลักษณะ ผูนําและผูตามที่ดีตามวิถีทางประชาธิปไตยกับกิจกรรมรวมหลักสูตร 

 

4080405 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสาํรองขั้นความรูเบื้องตน               2(1-2-3) 
 Cup Basic Unit Leader Training Course 

วัตถุประสงคของการลูกเสือสํารอง ประวัติและกิจกรรมขององคการ
ลูกเสือโลก  โครงสรางการลูกเสือไทย  หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-
เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน  หลักสูตรลูกเสือสํารอง  วิชาดาวดวงที่  1  
ดาวดวงที่  2  ดาวดวงที่  3  และวิชาพิเศษ  กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง  
พิธีการลูกเสือสํารอง  แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟและการอยูคายฝกอบรม ผู
กํากับลูกเสือเนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

 



 29

4080406 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ขั้นความรูเบื้องตน                          2 (1-2-3) 
 Scout Basic Unit Leader  Training  Course 

การปฐมนิเทศและจุดมุงหมายของการฝกอบรมกิจการของลูกเสือ 
สาระสําคัญของการลูกเสือ  ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององคการลูกเสือ
โลก     รูจักลูกเสือสามัญ  การรองเพลง  วิธีการที่ใชในการฝกอบรมลูกเสือสามัญ
วินัย  ความเปนระเบียบเรียบรอย  และความวองไว  แนวการฝกอบรมลูกเสือสามัญ  
ความรูในการเลนเกม  บทบาทของนายหมูในระบบหมู  ประวัติและโครงสรางของการ
ลูกเสือไทย  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  วิธีการ
บริหารในกองลูกเสือสามัญ  ทักษะการลูกเสือและการสอน  การวางแผนกําหนดการ
ประชุมนายหมู  หนาที่และความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสือ  พิธีการลกูเสอื-เนตร
นารี  การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ    การเดินทางไกล  โครงการฝกอบรมผูกํากับ
ลูกเสือ-เนตรนารี  คําปฏิญาณและกฎของลูกเสือ 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
4080407 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ ขั้นความรูเบื้องตน              2(1-2-3) 

 Senior  Scout  Basic  Unit  Leader  Training  Course 
การปฐมนิเทศและจุดมุงหมายของการฝกอบรมลูกเสือ กิจการลูกเสือ 

สาระสําคัญของกิจการลูกเสือ จุดหมายและวิธีการรูจักลูกเสือสามัญรุนใหญและ
ธรรมชาติของเด็ก  ลูกเสือสามัญรุนใหญกับคําปฏิญาณและกฎของลูกเสือวินยัและความ
เปนระเบียบเรียบรอย  สัญญาณ  ระบบหมู  ที่ประชุมนายหมู    การประชุมภายในหมูและ
กอง  การสวนสนาม  ขอเสนอแนะในการชุมนุมรอบกองไฟ   เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ  
หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ  ขอบเขตของกิจกรรมและกิจกรรมสามัญ  บทบาท
การทํางานรวมกับคนอื่นและชุมชน  เงื่อนลูกเสือสามัญรุนใหญ  ภูมิหลังของลูกเสือ
โลกและการลูกเสือไทย  แผนที่  เข็มทิศ  ส่ิงแวดลอม  การอนุรักษ  การประชุมกอง
ลูกเสือสามัญรุนใหญคร้ังที่  1  (กิจกรรมกลางคืน)    การปฐมพยาบาล    การบรหิารงานใน
กองลูกเสือสามัญรุนใหญ  การวางแผนจัดทํากําหนดการฝกอบรม    การประชุมกอง
ลูกเสือสามัญรุนใหญคร้ังที่  2  (การทดสอบสมรรถภาพ)  โครงการฝกอบรม  วิชาผูกํากับ
ลูกเสือ 

 
1020307 ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร    2(1-2-3) 

 Process Skill in Science 



 30

ธรรมชาติและความหมายของวิทยาศาสตร  ความหมาย  ขอบขาย  
ความสําคัญ  และพัฒนาการของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร  แนวคิด  
ทฤษฎีและหลักการเกี่ยวกับการนําทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตรมา
พัฒนาคุณภาพการเรียนรู  ระเบียบวิธีวิทยาศาสตร  ทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  13 ทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  การวัดและประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร
ปฏิบัติการออกแบบและวางแผนจัดการเรียนรูโดยใชทักษะกระบวนการ     
ทางวิทยาศาสตรแบบแยกยอยและแบบผสม 

 
 
 
 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 

 
1050504 การพัฒนาทักษะการคิด                  2(1-2-3) 

 Thinking Skill Development 
ความหมายและความสําคัญของทักษะการคิดพื้นฐานความรูเกี่ยวกับ

พัฒนาการทางสติปญญา  และการคิดของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  และ
หลักการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบตางๆ  เชน  การคิด
แบบเอกนัย    การคิดแบบอเนกนัย  การคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิด
อยางมีวิจารณญาณและคิดไตรตรอง  การคิดริเร่ิมสรางสรรคและจินตนาการ  
การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร  การนําเสนอความคิดและแผนผัง
ความคิด  การสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด  การออกแบบและวางแผนการ
จัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการคิด  เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 

 
1055303 พุทธศาสตรกับการแนะแนว                 2(1-2-3) 

 Buddhism and Guidance Services 
หลักพุทธศาสตรและการแนะแนว  ความสัมพันธระหวางพุทธศาสนากับ

การแนะแนวในดานความคิด  จุดมุงหมายและวิธีการปฏิบัติ   ทรรศนะเกี่ยวกับ
โลกและชีวิตในแงความทุกข  การดับทุกขตามแนวคิดทางการแนะแนว  
หลักการบําบัดเชิงพุทธศาสตร  เนนการฝกปฏิบัติเพื่อพัฒนาตนเอง 
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1050403 จิตวิทยาเด็กพเิศษ      2(1-2-3) 

 Special Child Psychology 
ความหมาย  ขอบขาย  และพฤติกรรมของเด็กกลุมพิเศษ  สาเหตุของ

พฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ  องคประกอบทางดานกายภาพ  ชีวภาพและ
สังคมที่มีผลตอกลุมเด็กพิเศษ  ประเภทของเด็กพิเศษ  การสงเสริมพัฒนาการของ
เด็กกลุมพิเศษ  องคการและหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็กพิเศษ 

 
 
 
 
 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
1050511 จิตวิทยาการแนะแนววัยรุน     2(1-2-3) 

 Adolescence Guidance Psychology 
วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน  พัฒนาการดานตาง ๆ  ของ

วัยรุน  ปจจัยที่สงผลตอพัฒนาการ  ปญหาวัยรุน  บทบาทของครูกับการแนะแนว
วัยรุน  แนวทางการพัฒนาความสามารถ และศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการ
แนะแนว    การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาปองกันแกไขปญหาและตอบสนอง
ความตองการของวัยรุนดานการศึกษา  อาชีพ  สังคม  และสวนตัว 
 

1050102 การสงเสริมความคิดสรางสรรค                             2 (1-2-3) 
 Creative Thinking Process 

ความหมาย   ทฤษฎี  กระบวนการคิด   และขั้นตอนของการเกิด
ความคิดสรางสรรค  ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสรางสรรค  ปจจัยที่สงผลตอ
ความคิดสรางสรรค การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสรางสรรค  
บทบาทของครูและบุคคลในครอบครัวในการสงเสริมความคิดสรางสรรค  การใช
แบบทดสอบเพื่อวัดความคิดสรางสรรค  กิจกรรมเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค 

 
1051104 การพัฒนาบุคลิกภาพของเดก็กอนประถมศึกษา                           2 (1-2-3) 



 32

 Personality Development for Preschool Children 
ความหมายของการพัฒนาและบุคลิกภาพของเด็กทฤษฎีจิตวิทยาเด็กที่สําคัญ 

พัฒนาการของเด็กวัยแรกเกิดจนถึง  6 ป  ส่ิงที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการทาง
บุคลิกภาพและการปรับตัวของเด็ก  การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อสงเสริมพัฒนาการ
และบุคลิกภาพใหเหมาะสมกับวัย 

 
1051106 จิตวิทยาวัยเดก็                                2 (1-2-3) 

 Child Psychology 
ความหมายและความสําคัญของวัยเด็ก พัฒนาการของวัยเด็ก ทฤษฎี

พัฒนาการและการประยุกตใชเพื่อสงเสริมพัฒนาการ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
บุคลิกภาพของวัยเด็ก  ปญหาและวิธีการแกปญหาวัยเด็ก 

 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
1050503 การพัฒนาศักยภาพมนุษย                2 (1-2-3) 

 Human Potential Development 
 ศึกษาแนวทางการพัฒนาตนเอง  การประยุกตทฤษฎีทางจิตวิทยาเพื่อ
การวิเคราะหตนเอง  การพัฒนาความคิด  แรงจูงใจ  บุคลิกภาพ  การแสดงออกเพื่อ
สรางสัมพันธกับบุคคลอื่น  การตั้งเปาหมายของชีวิตและการทํางาน การวางแผน 
พัฒนาตนเองอยางสอดคลองกับบุคลิกภาพ  คานิยม  สภาพแวดลอม  เนนการ
ทดลองโปรแกรมการพัฒนาศักยภาพตนเอง 

 
3563208 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ                            2 (1-2-3) 

 Management Information System 
ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหาร  ความสําคัญและบทบาท

ของระบบสารสนเทศในการบริหาร  เทคนิคพื้นฐานของระบบสารสนเทศใน
องคการทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้เนนถึงระบบสารสนเทศในยุค
ปจจุบัน  และการประยุกตใชระบบสารสนเทศในหนวยงานทางการศึกษาและ
สถานศึกษา 

 
1014903 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา                 2(1-2-3) 



 33

   Independent Study in Education 
นักศึกษาเลือกศึกษาทางการศึกษาที่สนใจ  1  เร่ือง  โดยจัดทําเปน

โครงการภายใตการควบคุมของอาจารยผูสอน 
 

1030308 การนิเทศการสอน      2(1-2-3) 
 Instructional Supervision 

จุดมุงหมาย  หลักการ  และกระบวนการนิเทศการสอน  รูปแบบการ
นิเทศการสอน  เครื่องมือที่ใชในการนิเทศการสอน  การประเมินผลการนิเทศ
การสอน  การประสานงานระหวางผูที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน  ปญหา
เกี่ยวกับการนิเทศการสอนในปจจุบัน  และแนวโนมการนิเทศการสอน 
 
 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
1064103 การวางแผนและการบริหารโครงการพฒันาการศึกษา             2 (1-2-3) 
 Planning and Educational Project Management 

หลักการเกี่ยวกับการวางแผนและการบริหารโครงการพัฒนาการศึกษา การ
คิดอยางเปนระบบ  การวางแผนเชิงกลยุทธ  การจัดทําโครงงานทางวิชาการ   การจัด
โครงการฝกอาชีพ  การจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และ
การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพชุมชน 
 

1040108 การประเมินผลการเรียนดานการปฏิบตัิและจิตพิสัย               2(1-2-3) 
 Performance Evaluation  

บทบาท ความสําคัญ ธรรมชาติ และจุดมุงหมาย ของการประเมินผล
การเรียนรูดานการปฏิบัติกลุมสาระการเรียนรูตาง ๆ ตามหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 การสรางเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรูดานการ
ปฏิบัติ  

 
4080418 นันทนาการเบือ้งตนสาํหรับครู                 2(1-2-3) 
 Introduction to Recreation for Teachers 
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ศึกษาความหมาย   ขอบขาย  ความมุงหมายและความสําคัญของ
นันทนาการ  ความสําคัญของนันทนาการตอชีวิตประจําวัน  ประเภทของ
นันทนาการสําหรับเด็ก  การจัดกิจกรรมนันทนาการตาง ๆ สําหรับเด็ก  ความ
รับผิดชอบของประชาชนในดานนันทนาการ  นันทนาการสําหรับตนเอง  ครอบครัว  
โรงเรียน  ชุมชน  เนนฝกปฏิบัติ 

 
1010202 การจัดการแหลงเรียนรูในชมุชน                 2(1-2-3) 
 Community Resource Center Management 

ความหมาย  ความเปนมา  จุดมุงหมาย  ประเภทของแหลงเรียนรู  
กระบวนการจัดการแหลงเรียนรูในชุมชน  การนําแหลงเรียนรู  มาใชในการจัดการ
เรียนรูการศึกษาสํารวจแหลงเรียนรูในชุมชน  การฝกปฏิบัตินําแหลงเรียนรูมาใช
ในการจัดการเรียนรู 

 
รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 

1020502 การปกครองและจัดการชั้นเรียน                 2(1-2-3) 
 Classroom  Organization and Management 

ความหมาย  ความสําคัญ  ของชั้นเรียนและการปกครองชั้นเรียน  ปรัชญา
แนวคิด  และวิวัฒนาการทางการศึกษาที่มีผลกระทบตอการปกครองชั้นเรียน  
หลักการ  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารจัดการชั้นเรียนและการปกครองชั้นเรียน  
พัฒนาการของ ผูเรียนวัยตางๆ  การวิเคราะหพฤติกรรมผูเรียนและปญหาการ
ปกครองชั้นเรียน  เทคนิคการปรับพฤติกรรมนักเรียนที่มีปญหา เทคนิควิธีและ
กระบวนการปกครองชั้นเรียน  การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน 

 

2532205 การดูแลคุมครองพิทักษสิทธิเด็ก                 2(1-2-3) 
 Protection  of Children’s  Right 

ความหมาย    ความสําคัญ    ความเปนมาของการดูแลคุมครองพิทักษ
สิทธิเด็ก  ประเภทของเด็กที่ควรไดรับการคุมครอง  องคกรที่ดูแลคุมครอง
พิทักษเด็กกฎหมาย ที่วาดวยการดูแลคุมครอง  พิทักษสิทธิเด็กระดับนานาชาติ  
และประเทศ กิจกรรมที่ชวยดูแลคุมครองสิทธิเด็ก 

 

1053703 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาชีวิต                            3 (2-2-5) 
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 Guidance Activities for Life Development 
ศึกษาหลักการสงเสริมพัฒนาการดานตาง ๆ ของนักเรียน  นักศึกษา  

เทคนิค  การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการพัฒนาตน  เชน  การพัฒนาความคิด  
การตัดสินใจที่ดี  การกลาแสดงออก  ทักษะชีวิต  การทํางานกลุม  การพัฒนา
ทางอาชีพ  และการพัฒนาคุณธรรม  เปนตน  การประเมินผลกิจกรรม  เนนการ
เสริมประสบการณไดการจัดกิจกรรมแนะแนวในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน 

 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 

1010203 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน                 2(1-2-3) 
 Education and Community Development 

สภาพภูมิศาสตร  วิถีประชา  ปญหาและความตองการของชุมชนแตละ
ประเภท  วิธีการนําการศึกษารูปแบบตางๆ  เพื่อรวมแกปญหาและตอบสนอง
ความตองการของชุมชน  ปฏิบัติการชุมชนศึกษาไดอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการและ สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

ลักษณะและปญหาความตองการของชุมชนเมือง ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  
และชุมชนชนบท การบูรณาการการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยใหเกิดประโยชนกับชุมชนอยางถูกตองและประหยัด  
การพัฒนาอยางผสมผสานระหวางบาน วัด โรงเรียน  การศึกษาสํารวจปญหา
และความตองการของชุมชนละแวกที่รับผิดชอบ  การนําเสนอโครงการเฉพาะ
กิจเพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับปญหาและความตองการที่สํารวจพบ 
 

 17.5.3 กลุมวิชาเฉพาะดาน   
 

 1) บังคับเรียน 15 รายวิชา            45  หนวยกิต 
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 4501202 หลักการคณิตศาสตร                          3 (3-0-6)  
   Principles  of  Mathematics   

  ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร  ตรรกศาสตร  การ พิสูจน  
เซต ความสัมพันธและฟงกชัน  ระบบจํานวนจริงและระบบจํานวนเชิงซอนโดย
เนนวิธีการพิสูจน 

 
 4501401 แคลคูลัส  1            3(3-0-6) 
   Calculus 1  

           ลิมิตของฟงกชัน  ฟงกชันตอเนื่อง  อนุพันธและการหาอนุพันธของ
ฟงกชันพีชคณิต  ฟงกชันอดิศัย  การประยุกตอนุพันธ  และปริพันธไมจํากัดเขต 
 

 
 รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
 4502401   แคลคูลัส 2                                              3 (3-0-6)
   Calculus 2 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4501401  แคลคูลัส 1  

 สมการอิงตัวแปรเสริม  ปริพันธจํากัดเขต  เทคนิคการหาปริพันธ  การ
ประยุกตปริพันธจํากัดเขต  อนุพันธ  และปริพันธของฟงกชันในเชิงพิกัดเชิงขั้ว  
ปริพันธไมตรงแบบ  หลักเกณฑโลปตาล  ลําดับและอนุกรม  อนุกรม  เลขชี้กําลัง  

 
 4502402  แคลคูลัส 3                                3 (3-0-6) 
  Calculus 3 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4502401 แคลคูลัส 2  

   เวคเตอรและเรขาคณติวเิคราะหในปริภูม ิ3 มิติ วาดวยเสนตรง  ระนาบโคงและ  
ผิวอนพุันธยอย  ปริพนัธสองชัน้  ปริพันธสามชั้นและการประยุกต 

 4502206    สํารวจเรขาคณิต       3 (3-0-6) 
  Survey  of  Geometry   
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     มิติและความสัมพันธระหวางมิติ  การสรางรูปเรขาคณิตโดยใชวง
เวียนและสันตรง การเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  ทฤษฏีบทพีทาโกรัสและ
การประยุกต  สมบัติของเสนขนาน  ความคลายและวงกลม  การพิสูจนทฤษฏี
บททางเรขาคณิต  สมบัติและการประยุกตเกี่ยวกับรูปทรงและพื้นที่ผิวใน 3  มิติ  
สมบัติและการประยุกตการแปลงทางเรขาคณิต  การแกปญหาโดยใชตัวแบบทาง
เรขาคณิตใน 2 มิติ 3 มิติ  และเรขาคณิตการแปลง 

 
 4502201  ทฤษฏีจํานวน        3 (3-0-6) 
  Numbers  Theory   

  การหารลงตัว  จําวนวนเฉพาะและทฤษฏีหลักมูลของเลขคณิต  สมภาค  
สวนตกคางกําลังสอง  สมการไดโอแฟนไทน ฟงกชันทฤษฏีจํานวน  
 

 
 
   รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
 4503301   พีชคณตินามธรรม  1          3 (3-0) 
   Abstract  Algebra 1 

             กรุป  กรุปยอย  กรุปวัฏจักร กรุปวิธีเรียงสับเปล่ียน  สาทิสสัณฐาน  
สมสัณฐาน  อัตสัณฐาน  กรุปยอยปกติ  ทฤษฏีบทเคยเลย  กรุปผลหาร   

  ริงอินทิกรัลโดเมน  ฟลด   
 
 4502301 พีชคณติเชงิเสน        3 (3-0-6) 
  Linear  Algebra    

  เมทริกซ ตัวกําหนด การหาเมทริกซผกผันดวยวิธีตาง ๆ ระบบ
สมการเชิงเสนและผลเฉลย ปริภูมิเวกเตอร ฐานหลัก และมิติของปริภูมิเวกเตอร 
การแปลงเชิงเสนและ เมทริกซการแปลงเชิงเสน คาลักษณะเฉพาะ เวกเตอร
ลักษณะเฉพาะ  การแปลงเปนเมทริกซทแยงมุม  ปริภูมิผลคูณภายใน
กระบวนการกราม-ชมิตท การประยุกตพีชคณิตเชิงเสน 

 
 4503401 คณิตวิเคราะห        3 (3-0-6) 
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  Mathematicsl   Analysis   
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน  : 4502402  แคลคูลัส 3  

    ระบบจํานวนจริงและระบบจํานวนชิงซอน  ลิมิต  ความตอเนื่อง  
อนุพันธและปริพันธ  

 
 4552201 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน       3 (3-0-6) 
  Introduction  to  Probability  and  Statistics 
          ความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  การแจกแจงความนาจะเปน  การ 

 คาดหมาย  การแจกแจงคาการชักตัวอยาง การประมาณคา  การทดสอบ
สมมุติฐาน 
 
 
 
 

 รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 

 4502604 คณิตศาสตรสาํหรับครู  1       3 (3-0-6) 
   Mathematics  for  Teachers  I  

 ทักษะกระบวนการคณิตศาสตร  การพัฒนามโนมติ (concept)  ทาง
คณิตศาสตรโดยใชกระบวนการอุปนัยและนิรนัย  วิเคราะหสาระการเรียนรู 
คณิตศาสตรชวงชั้นที่ 1 และชวงชั้นที่ 2 การเขาสูเนื้อหาคณิตศาสตร  เนน
แนวคิดระบบคณิตศาสตร 

 
   4502605 คณิตศาสตรสาํหรับครู 2      3 (3-0-6) 
   Mathmatics  for  Teachers II  
   รายวิชาท่ีตองเรียนกอน  : 4502604  คณิตศาสตรสําหรับครู 1  

 วิเคราะหสาระการเรียนรูคณิตศาสตรชวงชั้นที่ 3   และชวงชั้นที่ 4  
การเขาสูเนื้อหาคณิตศาสตร  เนนแนวคิดระบบคณิตศาสตร  ตัวแบบและ
โครงงานคณิตศาสตร  การวิจัยในชั้นเรียนวิชาคณิตศาสตร การวัดและ
ประเมินผลวิชาคณิตศาสตร  
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   1551613 ภาษาองักฤษสาํหรับครูคณิตศาสตร     3 (3-0-6) 
   English  for  Mathematics  Teachers 

 ศึกษาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสําหรับงานวิชาการทางคณิตศาสตร  ศัพท
วิชาการทางคณิตศาสตร  หลักการและเทคนิคการอานงานวิชาการทาง 
คณิตศาสตรที่เปนภาษาอังกฤษ  ฝกการอานงานวิชาการทางคณิตศาสตรจาก
ตําราวารสาร  และการสืบคนทางอินเตอรเน็ตแลวนําเสนอผลการอาน  และ
เขียนสรุปเปนภาษาอังกฤษ 

   4502603 เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร       3 (2-2-5) 
   Technology  for  Mathematics  Teachers 

 ศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร  เครื่องคํานวณ  เพื่อสงเสริม 
 การศึกษาและแกปญหาทางคณิตศาสตร 

  
 
 (1.2)  วิชาเอกเลือก  เรียนไมนอยกวา  26   หนวยกิต   จากรายวิชาตอไปนี้   
  
 รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
 4502204 ระบบจํานวน          3 (3-0-6) 
   Number System  

 การสรางระบบจํานวน  จํานวนธรรมชาติ จํานวนเต็ม  สมบัติตาง  ๆ ของ
จํานวนเต็ม  จํานวนตรรกยะ  จํานวนจริง  จาํนวนเชิงซอน   

 
 4502202 ทฤษฏีเซต        3 (3-0-6) 
   Set  Theory  

 การสรางทฤษฏีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน  สัจพจนของการเลือก  
เซตอันดับ จํานวนเชิงการนับ  จํานวนเชิงอันดับที่  

 
 4503701 การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร      3 (3-0-6) 
   Mathematical  Modelling  
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 ขั้นตอนและเทคนิคในการสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร เพื่อการแกปญหา
ดานตาง ๆ  โดยกลาวถึงการวิเคราะหปญหา   การกําหนดนัยทั่วไป  การ
ตรวจสอบนัยทั่วไป  การสรุปเปนตัวแบบ  การแปลความหมายของคําตอบ  

 
 4502101 ประวัติคณิตศาสตร       3 (3-0-6) 

   History  of  Mathematics  
 ศึกษาประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร ตั้งแตสมัยโบราณ
จนถึงปจจุบัน 

 

 4503402 สมการเชิงอนพุันธสามัญ             3(3-0-6) 
   Ordinary Differential Equation 
   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4502401 แคลคูลัส 2 

 สมการเชิงอนุพันธอันดับที่หนึ่ง สมการเชิงอนุพันธแบบเชิงเสน 
อนุกรมกําลัง ผลการแปลงลาปลาซ ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน การ
ประยุกต 

 

  รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา           น ( ท – ป-อ ) 
 
 4502205 รากฐานเรขาคณิต      3(3-0-6) 
   Foundation ion of Geometry 

 ระยะทาง สมภาค ความคลาย พื้นที่ หลักการของเรขาคณิต ระบบ
เรขาคณิตของยุคลิด บทนําเขาสูเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

 

 4503702  กําหนดการเชงิเสน      3(3-0-6) 
   Linear Programming 

 พื้นฐานทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับกําหนดการเชิงเสน  ปญหาเชิงเสน 
ผลเฉลยโดยกราฟ  ระเบียบวิธีซิมเพลกซ  ปญหาคูกัน  สภาพเสื่อมคลาย 
กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม  การประยุกตของกําหนดการเชิงเสนกับปญหาตาง 
ๆ โดยเนนการแกปญหาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

   

 4503704    คณิตศาสตรประกันภัย       3(3-0-6)
   Mathematics Insurance 
   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4552201 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน หรือ  
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          4552101 สถิติวิเคราะห 1 
 ทฤษฎีและหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกันภัย  ทฤษฏีความนาจะเปน
ของการประกันภัย  ความหมายและลักษณะของการประกันภัย  การประกันและ
การประกันภัยอ่ืน  ๆ  ความนาจะเปนของการมีชีวิตและการตาย    การคิด
ดอกเบี้ย  ตารางมรณะ  คารายป  การคํานวณคาประกันแบบตางๆ  เงินสํารอง
ประกันชีวิต 

  

 4503201   ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร     3(3-0-6) 
        Mathematical Logic  

 โครงสรางคณิตศาสตร  กฎแหงการอางอิง  ความสมเหตุสมผล  แคลคูลัสเชิง
ประพจน   แคลคูลัสพรีดิเคต  ทฤษฎีอันดับที่หนึ่ง 

 
  
 
 

 รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
 4502203   ทฤษฎีสมการ       3(3-0-6) 
   Equations  Theory   
   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4502401  แคลคูลัส 2 
     สมการพหุนาม  สมบัติของสัมประสิทธิแ์ละรากของสมการ  สมการกําลัง 

สอง  สมการกาํลังสาม  และกาํลังมากกวาสาม  การประมาณผลเฉลยของสมการ 

 4504501 เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด      3(3-0-6) 
   Non -  Euclidean  Geometry 

 การคนพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด  เรขาคณิตเชิงทรงกลม  เรขาคณติ
เชิงไฮเพอรโบลา  เรขาคณิตเชิงวงรี  ความขัดแยงกันของเรขาคณิตนอกแบบ
ยุคลิด 
 

 4504502 เรขาคณิตเชงิภาพฉาย      3(3-0-6) 
   Projective  Geometry 
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 มโนภาพเบื้องตนของเรขาคณิตเชิงภาพฉาย ทวิภาวะเชิงภาพฉาย 
ความสัมพันธฮารโมนิก ภาคตัดกรวย ทฤษฎีบทปาสคาลและบริอองซอง ขั้วและ
เชิงขั้ว พื้นผิวกําลังสอง เรขาคณิตอิงระยะทาง 

 
 4502702 วิยุตคณติ       3(3-0-6) 
   Discrete Mathematics 
    การนับ การจัด การเลือก ความสัมพันธเวียนเกิด กราฟ ตนไม ขายงาน  
   การจับคู พืชคณิตบูลีน วงจรตรรก ตัวแบบคณนา 
 
 4503403 สมการเชิงอนพุันธยอย      3(3-0-6) 
        Partial  Differential  Equation      
        รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4502402 แคลคูลัส  3  และ 4503402สมการเชิงอนุพันธสามัญ 

 สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่ง  สมการเชิงอนุพันธอันดับสอง  สมการ
เชิงอนุพันธ เชิงวงรี  สมการอนุพันธเชิงไฮเพอรโบลา  สมการอนุพันธเชิง
พาราโบลา ปริพันธของอนุพันธ 

 รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 

 4503405 แคลคูลัสชั้นสงู       3(3-0-6) 
        Advanced  Calculus 
        รายวิชาท่ีตองเรียนกอน  : 4502402  แคลคูลัส 3  

 ลําดับและอนุพันธของฟงกชัน  การทดสอบการลูเขา สมบัติของลําดับ 
และอนุกรมของการลูเขาเอกรูปที่เกี่ยวของกับความตอเนื่อง อนุพันธและ
ปริพันธ สูตรเทยเลอรและการประมาณคา การหาอนุพันธของฟงกช่ันที่อยูใน
รูปปริพันธ ฟงกช่ันแกมมาและบีตา อนุกรมฟูเธียร และการแปลง 

 
 4503404 การวิเคราะหเวกเตอร      3(3-0-6) 
        Vector  Analysis 
   รายวิชาท่ีเรียนมากอน : 4502402 แคลลูลัส 3 

 พีชคณิตของเวกเตอร  อนุพันธของเวกเตอร  ปริพันธของเวกเตอร  พิกัดเชิง
เสนโคงและการวิเคราะหเทนเซอร 
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 4504401   การวิเคราะหเชิงจริง       3(3-0-6) 
         Real  Analysis  

 จํานวนจริง  สวนตัดเดเดคินด  เซตปด  เซตเปด  ปริภูมิเมทริกซ เซต
สมบูรณ     เซตของโบเรล  ฟงกชันตอเนื่องบนปริภูมิเมทริกซ   ความติดตอ  ความ
สมบูรณ  ความปกคลุมแนน 

 4504402 การวิเคราะหเชิงซอน 1       3(3-0-6) 
         Complex  Analysis 1 
         รายวิชาท่ีตองเรียนกอน :  4502402  แคลคูลัส 3  
            จํานวนเชิงซอน  ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน  การหาอนพุันธ  การหา  

 ปริพันธ  ทฤษฎีบทของโคชี  สูตรปริพันธของโคชี   อนุกรมของเทเลอร  และอนุกรม 
   ของรอเลนต  สวนตกคาง  การสงคงแบบและการประยกุต 
 
 
 
 
 รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 

 
 4504503    เรขาคณิตเชงิอนุพันธ                   3(3-0-6) 
         Differential  Geometry 
         รายวิชาท่ีตองเรียนกอน :  4504404  ทอพอโลยีเบื้องตน 
           อนุพันธสามัญ  ทฤษฎีของเสนโคงและผิว  โดยวิธีการเชิงอนุพันธ 
 
 4503406 ทฤษฎีกราฟ                    3(3-0-6) 
         Graph  Theory 

 บทนิยามของกราฟ  ความไมขาดตอนของกราฟ  วิถีตนไม  กราฟแบบ
ออยเลอร และแฮมิลตัน  กราฟเชิงระนาบและภาวะคูกัน  การระบายสีของ
กราฟ  ไดกราฟและการไหลของขายงาน 

 
 4504404  ทอพอโลยีเบื้องตน                    3(3-0-6) 
       Introduction  to  Topology 
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          แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับทอพอโลยี  ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง 
ปริภูมิอิงระยะทาง  ปริภูมิเชิงทอพอโลยี  ความกระชับและความเชื่อมโยง 

 4503703  ทฤษฎีเกม                          3(3-0-6) 
         Game  Theory 
  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4502401  แคลคูลัส 2 

           บทนิยาม  ยุทธวิธี  สมดุล  เกมผลบวกเปนศูนย  รูปแบบปกติ  ทฤษฎี
มินิแมกซ ยุทธวิธีที่ดีที่สุด  เกมสมมาตร  การใชโปรแกรมเชิงเสน  ทฤษฎียูทิลิตี้
เกม n – คน เกมในรูปแบบที่กวางขึ้น 

 
 4504902    สัมมนาคณติศาสตรศึกษา                   2(1-2-3) 
   Mathematics  Education  Seminar 

     ศึกษาคนควาและอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาหรืองานวิจัยที่นาสนใจทาง
คณิตศาสตรศึกษา  จากวารสารและเอกสารทางวิชาการตาง ๆ เพื่อเปนการ
เพิ่มพูนความรูและแนวคิดที่อาจนําไปสูการวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษาตอไป 

 
 รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                        น ( ท – ป-อ ) 
 
 4112101 สถิติวิเคราะห 1                      3(3-0-6) 
   Statistical  Analysis 1 

     ความหมาย ขอบเขตและประโยชนของสถิติ การเก็บรวบรวมขอมูล 
การนําเสนอขอมูล  การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน ความนาจะเปน การแจกแจงตัว
แปรสุม  การแจกแจงทวินาม  การแจกแจงปวซง และการแจกแจงปกติ การแจก
แจงที การแจกแจงไคกําลังสอง การแจกแจงเอฟ การประมาณคาและการ
ทดสอบสมมุติฐานประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูป 

 4502102 สถิติวิเคราะห 2                      3(3-0-6) 
   Statistical  Analysis 2 
   รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4552101 สถิติวิเคราะห 1   

 การทดสอบดวยไคกําลังสอง การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว
และสองทาง การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนและสหพันธเชิงเดียว สถิติศาสตร
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ไมอิงพารามิเตอรเบื้องตน อนุกรมเวลาเบื้องตนและเลขดัชนี การประยุกตใช
โปรแกรมสําเร็จรูป 

 
 4552202  คณิตสถิติศาสตร 1         3(3-0-6) 
         Mathematical  Statistics 1 
   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4502401 แคลคูลัส 2 
    การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมที่สําคัญ โมเมนตและฟงกช่ัง 

 กอกําเนิดโมเมนต การแจกแจงรวม การแจกแจงตามขอบและการแจกแจงมี 
 เงื่อนไข ความแปรปรวนรวม โมเมนตรวม และฟงกช่ันกอกําเนดิโมเมนตรวม  
 เทคนิคการแปลง การแจกแจงหลายตัวแปรที่สําคัญ กฎของเลขจํานวนมากและ 
 ทฤษฎีลิมิตสูศูนยกลาง 

 
 
 
 
 รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
 4552203 คณิตสถิติศาสตร 2                     3(3-0-6) 
         Mathematical  Statistics 2 
         รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  : 4552202 คณิตสถิติศาสตร 1 หรือ  
            4502402 แคลคูลัส 3 

      การอนุมานเชิงสถิติ  การประมาณคาแบบจุด  การหาตัวประมาณคา
โดยวิธีโมเมนต  วิธีความควรจะเปนสูงสุดและวิธีของเบส  การประมาณคา
แบบชวงและวิธีหาชวงความเชื่อมมั่น  ทฤษฎีการทดสอบสมมุตฐานของนีย
แมนและเพียรสัน  การทดสอบที่มีกําลังสูงสุดในรูปแบบเดียวกัน  การทดสอบ
อัตราสวนความควรจะเปนและการทดสอบดวยไคกําลังสอง 

 
 4553302  การวิเคราะหการถดถอย                     3(3-0-6) 
   Regression  Analysis  
   รายวิชาท่ีตองเรียนกอน  : 4552102 สถิติวิเคราะห  2  
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      การวิเคราะหการถดถอยเชิงเดียวและเชิงพหุคูณ การตรวจสอบ
ความเหมาะสมของตับแบบ การใชตัวแปรหุนสําหรับตัวแปรเชิงคุณภาพ
ในการวิเคราะหการถดถอย การสรางตัวแบบที่เหมาะสมโดยการคัดเลือก
ตัวแปรวิธีตาง  ๆ  และการวิเคราะห การถดถอยที ่ไมเชิง เสน  และการ
ประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 4554201 ทฤษฎีความนาจะเปน 1                     3(3-0-6) 
   Theory  of  Probability 1 
   รายวิชาท่ีตองเรียนกอน   :   4502401  แคลคูลัส 2 

     ปริภูมิความนาจะเปน  ตัวแปรสุมและเวกเตอรสุม  โมเมนตของตัว
แปรสุมและเวกเตอรสุม  ฟงกชันกอกําเนิด  และฟงกชันลักษณะเฉพาะ   การ
แปลงตัวแปรและผลประสานการลูเขาในเชิงความนาจะเปน  การลูเขาในเชิง
การแจกแจง  กฎของเลขจํานวนมาก  และทฤษฏีลิมิตสูศูนยกลาง   

 
  
 
 รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
 4554202 ทฤษฎีความนาจะเปน 2                    3(3-0-6) 
   Theory  of  Probability  2  
   รายวิชาท่ีตองเรียนกอน  :  4554201  ทฤษฎีความนาจะเปน 1  

     กระบวนการเชิงสุม  กระบวนการปวซง  กระบวนการปรับใหม  
ทฤษฎีแถวคอย  การวิเคราะหสเปกตรัล  กระบวนการแบบเกาส  การวิเคราะห
อนุกรมเวลา  กระบวนการไวเนอรและเลวี  กระบวนการมารคอฟ  การ
พยากรณเชิงสุม และกระบวนการแตกสาขา  

 
 4553501 การวิจัยดําเนนิการ 1                     3(3-0-6) 
   Operations  Research 1   

     ตัวแบบการวิจัยดําเนินการ  กําหนดการเชิงเสน  ปญหาคูกัน  การ
วิเคราะหความไว  ปญหาการขนสง  ปญหาการจัดงาน  การตัดสินใจและทฤษฎีเกม 
และการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
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 4553303 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร                   3(3-0-6) 
   Nonparametic  Statistics   
   รายวิชาท่ีตองเรียนกอน : 4552101  สถิติวิเคราะห 1  

     การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี  การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับ
พารามิเตอรตาง ๆ โดยสถิติที่ไมอิงพารามิเตอรของประชากรหนึ่งกลุม  สอง
กลุมและหลายกลุม   การทดสอบความสุมและสหสัมพันธแบบไม อิง
พารามิเตอรและการประยุกตใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 
 4601102 การโปรแกรมและขั้นตอนวิธี     3(2-2-5) 
   Programming and Algorithm 

 พื้นฐานขั้นตอนวิธีกับการแกปญหาการโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบ
ตาง ๆ และการประยุกตใชโปรแกรมในการแกปญหาทางวิทยาศาสตร  

 
 

  
 รหัสวิชา  ชื่อและคําอธิบายรายวชิา            น ( ท – ป-อ ) 
 
 4601201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร     3(2-2-5) 
   Computer Programming 
    หลักการโปรแกรมคอมพวิเตอร การนําไปทําใหเกิดผลดวยภาษาคอมพวิเตอร 
 
 4602401 โครงสรางขอมูล       3(2-2-5) 
   Data Structure 
   รายวิชาท่ีจะตองเรียนมากอน : 4601102  การโปรแกรมและขั้นตอนวธีิ หรือ 
               4601201 การโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 แบบชนิดขอมูล โครงสรางขอมูลเชิงเสน โครงสรางขอมูลไมเชิงเสน 
การเรียงลําดับขอมูล และการคนหาขอมูล 

 
 4602402 ระบบฐานขอมูล       3(2-2-5) 
   Database System 



 48

 ระบบฐานขอมูล แบบจําลองฐานขอมูล ภาษา เทคนิค วิธีวิเคราะหและ
การออกแบบฐานขอมูล 

 
 4603203 การวิเคราะหและออกแบบระบบ       3(2-2-5) 
   System Analysis and Design 

 หลักการวิเคราะหและออกแบบระบบ  การออกแบบและพัฒนา
ตนแบบซอฟตแวร 

 
 4603401 ระบบปฏิบัติการ       3(2-2-5) 
   Operating System 

 วิวัฒนาการ  องคประกอบ  หนาที่  และลักษณะการทํางานของ
ระบบปฏิบัติการ 

 
 

  
 

17.5.4 หมวดวิชาเลือกเสรี 6  หนวยกิต 
 ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและตองไมซํ้ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว 
 
18.  หลักการและเหตุผล 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป พ.ศ. 2548 เปนการปรับปรุงหลักสูตร ตามเงื่อนไขมาตรฐาน
หลักสูตรของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสํานักงานครุุสภา โดยหลักสูตรนี้เปนการปรับ
การเรียนการสอนแบบชุดวิชาเปนรายวิชา 
 
 18.1  ตารางเปรียบเทียบโครงสราง 

หลักสูตรเดิม จํานวนหนวยกิต หลักสูตรใหม จํานวนหนวยกิต 
กลุมชุดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมชุดวิชาชีพครู 

- ชุดวิชาการศึกษา 
- ชุดวิชาการฝก

ไมนอยกวา 30 
ไมนอยกวา 55 
ไมนอยกวา 30 
ไมนอยกวา 25 

กลุมชุดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุมชุดวิชาชีพครู 

- สาระความรูผูประกอบ
วิชาชีพครู 

ไมนอยกวา 30 
ไมนอยกวา 53 
ไมนอยกวา 33 
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ประสบการณวิชาชีพ 
กลุมชุดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมชุดวิชาเลือกเสร ี
        รวม 

 
ไมนอยกวา 80 
ไมนอยกวา 6 
ไมนอยกวา 171 

- สาระฝกทักษะผู
ประกอบวิชาชีพครู 

- สาระผูประกอบวิชาชีพ
ครูเฉพาะดาน 

- สาระเพิ่มเติมวิชาเลือก 
กลุมชุดวิชาเฉพาะดาน 
กลุมชุดวิชาเลือกเสร ี
         รวม 

ไมนอยกวา 10 
 
ไมนอยกวา 6 
 
ไมนอยกวา 4 
ไมนอยกวา 75 
ไมนอยกวา 6 
ไมนอยกวา 164 

 
18.2 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร พ.ศ. 2547 กับหลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 (หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป) 



 


