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ปรัชญา  
  เป็นหลกัสูตรผลิตครูชั้นวชิาชีพและมีความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และการสอนคณิตศาสตร์ 

สามารถบูรณาการความรู้ ทกัษะ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพอยา่งสร้างสรรค ์น าไปสู่การจดัการศึกษา

และพฒันาเยาวชนไทยใหเ้ป็นคนดี มีสติปัญญาและด ารงชีวติอยา่งมีความสุข รู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงและ

เผชิญปัญหาดว้ยสติปัญญา 

วตัถุประสงค์ของหลกัสูตร 
 เพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ดงัน้ี 
 (1) มีความรอบรู้ในวชิาคณิตศาสตร์และทกัษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ รวมทั้งคณิตศาสตร์
ศึกษา และการสอนคณิตศาสตร์ ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบติั สามารถประยกุตค์วามเขา้ใจอนัถ่องแทใ้น
ทฤษฎีและระเบียบวธีิการศึกษาวจิยั เพื่อสร้างความรู้ใหม่ 
 (2) มีความรู้และทกัษะทางดา้นวชิาชีพครู ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั มีความอดทน ใจกวา้ง และมี
ความเช่ียวชาญในการจดัการเรียนรู้ รวมทั้งการท างานร่วมกบัผูเ้รียนและผูร่้วมงานทุกกลุ่ม 
  (3) มีคุณธรรม มีความกลา้หาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวชิาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูงต่อ
วชิาการ วชิาชีพ เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งเป็นคนเก่ง ดีและมีความสุข มีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคส์อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและประเทศชาติ  
 (4) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคใ์นการแกปั้ญหาและขอ้โตแ้ยง้โดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผูน้ าในการ
แสวงหาทางเลือกใหม่ท่ีเหมาะสมและปฏิบติัได ้
 (5) มีความรู้ความสามารถในการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ เพื่อ
พฒันาตนเองและพฒันาผูเ้รียน 

หลกัสูตรครุศาสตรบัณฑติสาขาวชิาคณติศาสตร์ 
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 (6) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปั้ญหาทางวชิาการ 
วชิาชีพ และสังคมอยา่งมีเหตุผลท่ีสมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวทิยาการและพหุ
วทิยาการ เพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
 (7) มีความสามารถในการติดตามพฒันาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมัน่ในการพฒันา
สมรรถนะของตนอยูเ่สมอ 
  (8) มีความสามารถน าความรู้และความสามารถไปประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่อาชีพครู หรือ
ศึกษาต่อระดบัสูงในสาขาวชิาคณิตศาสตร์หรือสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

จ านวนหน่วยกติ  หน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า 170 หน่วยกติ 

โครงสร้างหลกัสูตร 

1. หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป ไม่นอ้ยกวา่     30 หน่วยกิต 

2. หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่       134 หน่วยกิต  

             (ยกเวน้วชิาเอกคู่ ไม่นอ้ยกวา่ 143 หน่วยกิต) 

ประกอบดว้ย 

 2.1 กลุ่มวชิาชีพครู       39 หน่วยกิต 

 2.2 กลุ่มวชิาเฉพาะ  ไม่นอ้ยกวา่     79 หน่วยกิต  

   (ยกเวน้วชิาเอกคู่ ไม่นอ้ยกวา่ 88 หน่วยกิต) 

   2.2.1 วชิาเอกบงัคบั      69 หน่วยกิต 

   (ยกเวน้เอกคู่ ไม่นอ้ยกวา่ 78  หน่วยกิต) 

    แบบเอกเด่ียว  เรียนวชิาคณิตศาสตร์   69 หน่วยกิต  

    แบบเอกคู่ เรียนวชิาคณิตศาสตร์  43 หน่วยกิต 

   และเรียนวชิาในสาขาอ่ืนอีก 1 สาขา    35 หน่วยกิต 

    แบบเอก-โท เรียนวชิาคณิตศาสตร์  54 หน่วยกิต 

   และเรียนวชิาในสาขาอ่ืนเป็นวชิาโท                            15 หน่วยกิต 

   2.2.2 วชิาการสอนวชิาเอกบงัคบั     6 หน่วยกิต 

   2.2.3 วชิาเอก/การสอนวชิาเอกเลือก     4 หน่วยกิต 

  2.3 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู    16 หน่วยกิต 



3. หมวดวชิาเลือกเสรี        6 หน่วยกิต 

ส าหรับวชิาโท ซ่ึงจดัไวส้ าหรับนิสิตท่ีเรียนวชิาเอกอ่ืน มี 2 แบบ คือ 

1. วชิาโทคณิตศาสตร์  ไม่นอ้ยกวา่    16 หน่วยกิต 

 1.1 วชิาคณิตศาสตร์       13 หน่วยกิต 

 1.2 วชิาการสอนคณิตศาสตร์       3 หน่วยกิต 

2. วชิาโทสถิติ เรียนวชิาในกลุ่ม วชิาสถิติและความน่าจะเป็น 

      ไม่นอ้ยกวา่                             15 หน่วยกิต 
 

โครงสร้างของหลกัสูตรสามารถสรุปได้ดงัตารางต่อไปนี ้

แบบวชิา 
วชิา
ศึกษา
ทัว่ไป 

วชิาเฉพาะด้าน 

วชิา
เลอืก
เสรี 

รวม 

วชิาชีพครู วชิาเอก วชิาฝึก
ประสบก
ารณ์

วชิาชีพ
ครู 

บังคับ เลอืก 
วชิา 
เอก
คณติ 

วชิา 
เอก  
อืน่ 

วชิา 
การ
สอน 

เลอืก
เอก/  
การ
สอน 

เอกเด่ียว 30 39 - 69 - 6 4 16 6 170 

เอกคู ่ 30 39 - 43 35 6 4 16 6 179 

เอก-โท 30 39 - 54 15
(โท) 

6 4 16 6 170 

โทคณิต - - - 13 - 3 -  - 16 

โทสถิติ - - - 15 - - -  - 15 

 

หมายเหต ุ จ านวนหน่วยกิตท่ีระบุในตาราง หมายถึง จ านวนท่ีไม่นอ้ยกวา่ 

 

 

 



3.1.3 รายวชิา   

  ก าหนดใหนิ้สิตลงทะเบียนเรียนในหมวดวชิาดงัต่อไปน้ี 
  1) หมวดวชิาศึกษาทัว่ไป        30 หน่วยกติ 
  1.1) กลุ่มวชิาภาษาและการส่ือสาร      9 หน่วยกติ 
2001101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบคน้สารสนเทศ                3(3-0-6) 
   Thai for Communication and Information Retrieval 
2001102  ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร     3(3-0-6) 
   English for Communication 
2001103   ภาษาและวฒันธรรมเพื่อนบา้น     3(3–0–6) 
   Neighboring Language and Culture 
  1.2) กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์      6 หน่วยกติ 
1002101  การพฒันาพฤติกรรมมนุษย ์     3(3-0-6) 
   Human Behavior Development 
1002102  สุนทรียนิยม       3(3-0-6) 
   Aesthetic Appreciation 
  1.3) กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์       6 หน่วยกติ 
2003101  สังคมไทยและสังคมโลก      3(3-0-6) 
   Thai and Global Society 
2003102  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม    3(3-0-6) 
   Natural Resources and Environments 
  1.4) กลุ่มวชิาคณติศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   9 หน่วยกติ 
4004101  วทิยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ     3(2-2-5) 
   Science for Quality of Life 
4004102  การคิดและการตดัสินใจ      3(2-2-5) 
   Thinking and Decision Making 
4004103  เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ     3(2-2-5) 
   Integrated Information Technology 
 
 
 
 



 2) หมวดวชิาเฉพาะ ไม่นอ้ยกวา่      134 หน่วยกติ 
  (ยกเวน้เอกคู่ ไม่นอ้ยกวา่ 143หน่วยกิต) 
  2.1) กลุ่มวชิาชีพครู      39 หน่วยกติ 
1001101  การศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื     3(3-0-6) 
   Education for Sustainable Development 
1001102  หลกัการและปรัชญาการศึกษา     3(3-0-6) 
   Principle and Philosophy of Education 
1001201  ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู     3(3-0-6) 
   Language and Culture for Teachers 
1014233  ความเป็นครู       3(3-0-6) 
   Teacher Professional 
1012207  จิตวทิยาส าหรับครู      3(2-2-5) 
   Psychology for Teachers 
1001204  การพฒันาหลกัสูตร      3(2-2-5) 
   Curriculum Development 
1010201  นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา   3(2-2-5) 
   Educational Innovation and Information Technology 
1009301  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้     3(2-2-5) 
   Learning Measurement and Evaluation 
1001302  การจดัการเรียนรู้และส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้   3(2-2-5) 
   Learning Management and Environment for Learning 
1001303  การศึกษาส าหรับผูท่ี้มีความตอ้งการพิเศษ    3(3-0-6) 
   Education for Students with Special Needs 
1013310  ผูก้  ากบัลูกเสือ เนตรนารี ผูน้  ายวุกาชาดและผูน้ าผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ 3(2-2-5) 
   Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader 
1009401  การวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้     3(2-2-5) 
   Research for Learning Development 
1014432  การบริหารและการประกนัคุณภาพการศึกษา   3(2-2-5) 
   Administration and Quality Assurance of Education 
  2.2) กลุ่มวชิาเฉพาะไม่นอ้ยกวา่     79 หน่วยกติ 
   (ยกเวน้เอกคู่ ไม่นอ้ยกวา่ 88 หน่วยกิต)    
  2.2.1) วชิาเอกบังคับ       69 หน่วยกติ 



  (ยกเวน้เอกคู่ 78 หน่วยกิต) 
  2.2.1.1) วชิาเอกเดี่ยว       69  หน่วยกติ 
  ใหเ้รียนทุกรายวชิาต่อไปน้ี 
 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ทัว่ไป  
1004303  คณิตศาสตร์กบัการแกปั้ญหา     3(3-0-6) 
   Mathematics and Problem Solving  
1004404  คณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ     3(3-0-6) 
   Mathematics for Excellence 
 กลุ่มวชิาจ านวนและการด าเนินการ 
1004212  ระบบจ านวนส าหรับครู      3(3-0-6) 
   Number System for Teachers  
1004213  ทฤษฎีจ านวนส าหรับครู      3(3-0-6) 
   Number Theory for Teachers 
 กลุ่มวชิาเรขาคณติ 
1004231  เรขาคณิตส าหรับครู      3(3-0-6) 
   Geometryfor Teachers 
 กลุ่มวชิาพชีคณติ 
1004141  หลกัคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
   Principle of Mathematics 
1004243  คณิตตรรกศาสตร์ส าหรับครู     3(3-0-6) 
   Mathematical Logic for Teachers  
1004244  ทฤษฎีเซตส าหรับครู      3(3-0-6) 
   Set Theory for Teachers 
1004245  ทฤษฎีสมการส าหรับครู      3(3-0-6) 
   Theory of Equations for Teachers  
1004246  พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับครู     3(3-0-6) 
   Linear Algebra for Teachers 
1004247  พีชคณิตนามธรรมส าหรับครู     3(3-0-6) 
   Abstract Algebra for Teachers 
1004248  ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
   Introduction to Graph Theory  
 



 กลุ่มวชิาสถิติและความน่าจะเป็น  
1004252  ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
   Introduction to Theory of Probability  
1004253  หลกัสถิติ 1       3(3-0-6) 
   Principle of Statistics1  
 กลุ่มวชิาแคลคูลสั  
1004161  พรีแคลคูลสั       1(1-0-2) 
   Precalculus  
1004162  แคลคูลสั 1       3(3-0-6) 
   Calculus 1  
1004263  แคลคูลสั 2       3(3-0-6) 
   Calculus 2  
1004264  แคลคูลสั 3       3(3-0-6) 
   Calculus 3  
 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ประยุกต์  
1004371  การสร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้    3(3-0-6) 
   Introduction to Mathematical Modeling  
 กลุ่มวชิาส่งเสริมการศึกษาคณติศาสตร์  
1004381  ภาษาองักฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 1    2(1-2-3) 
   English for Mathematics Teachers 1  
1004382  ภาษาองักฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 2    2(1-2-3) 
   English for Mathematics Teachers 2  
1004384  แนวโนม้คณิตศาสตร์ศึกษา     3(3-0-6) 
   Trend in Mathematics Education  
1004485  การวจิยัทางคณิตศาสตร์ศึกษา     3(2-2-5) 
   Research in Mathematics Education  
1004487  สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา      1(0-2-1) 
   Seminar in Mathematics Education  
1004289  โปรแกรมประยกุตส์ าหรับครูคณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
   Application Program for Mathematics Teachers  
 
 



   2.2.1.1) วชิาเอกคู่      43  หน่วยกติ 
   ใหเ้รียนทุกรายวชิาต่อไปน้ี 
 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ทัว่ไป  
1004303  คณิตศาสตร์กบัการแกปั้ญหา     3(3-0-6) 
   Mathematics and Problem Solving  
 กลุ่มวชิาจ านวนและการด าเนินการ  
1004211  ระบบจ านวนและทฤษฎีจ านวนเบ้ืองตน้    3(3-0-6) 
   Introduction to Number System and Theory of Number 
 กลุ่มวชิาเรขาคณติ  
1004231  เรขาคณิตส าหรับครู      3(3-0-6) 
   Geometry for Teachers 
 กลุ่มวชิาพชีคณติ  
1004242  คณิตตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซตส าหรับครู    3(3-0-6) 
   Mathematical Logic and Set Theory for Teachers 
1004245  ทฤษฎีสมการส าหรับครู      3(3-0-6) 
   Theory of Equations for Teachers 
1004246  พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับครู     3(3-0-6) 
   Linear Algebra for Teachers 
1004247  พีชคณิตนามธรรมส าหรับครู     3(3-0-6) 
   Abstract Algebra for Teachers 
  กลุ่มวชิาสถิติและความน่าจะเป็น  
1004251  ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
   Introduction to Probability and Statistics  
  กลุ่มวชิาแคลคูลสั  
1004161  พรีแคลคูลสั       1(1-0-2) 
   Precalculus  
1004162  แคลคูลสั 1       3(3-0-6) 
   Calculus 1  
1004263  แคลคูลสั 2       3(3-0-6) 
   Calculus 2  
 
 



  กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ประยุกต์  
1004371  การสร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้    3(3-0-6) 
   Introduction to Mathematical Modelling  
  กลุ่มวชิาส่งเสริมการศึกษาคณติศาสตร์  
1004381  ภาษาองักฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 1    2(1-2-3) 
   English for Mathematics Teachers 1  
1004384  แนวโนม้คณิตศาสตร์ศึกษา     3(3-0-6) 
   Trend in Mathematics Education  
1004485  การวจิยัทางคณิตศาสตร์ศึกษา     3(2-2-5) 
   Research in Mathematics Education 
1004487  สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา      1(0-2-1) 
   Seminar in Mathematics Education 
 
และใหเ้รียนวชิาเอกอ่ืนอีก1 สาขาวชิา รวมหน่วยกิตไม่นอ้ยกวา่35 หน่วยกิต 
   
2.2.1.1) วชิาเอกโท      54  หน่วยกติ 
   ให้เรียนทุกรายวชิาต่อไปนี้ 
 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ทัว่ไป  
1004303  คณิตศาสตร์กบัการแกปั้ญหา     3(3-0-6) 
   Mathematics and Problem Solving  
 กลุ่มวชิาจ านวนและการด าเนินการ  
1004212  ระบบจ านวนส าหรับครู      3(3-0-6) 
   Number System for Teachers  
1004213  ทฤษฎีจ านวนส าหรับครู      3(3-0-6) 
   Number Theory for Teachers  
 กลุ่มวชิาเรขาคณติ  
1004231  เรขาคณิตส าหรับครู      3(3-0-6) 
   Geometry for Teachers 
 กลุ่มวชิาพชีคณติ  
1004141  หลกัคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
   Principle of Mathematics  
 



1004243  คณิตตรรกศาสตร์ส าหรับครู     3(3-0-6) 
   Mathematical Logic for Teachers  
1004244  ทฤษฎีเซตส าหรับครู      3(3-0-6) 
   Set Theory for Teachers 
1004245  ทฤษฎีสมการส าหรับครู      3(3-0-6) 
   Theory of Equations for Teachers 
1004246  พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับครู     3(3-0-6) 
   Linear Algebra for Teachers  
1004247  พีชคณิตนามธรรมส าหรับครู     3(3-0-6) 
   Abstract Algebra for Teachers  
 
 กลุ่มวชิาสถิติและความน่าจะเป็น  
1004251  ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
   Introduction to Probability and Statistics  
 กลุ่มวชิาแคลคูลสั  
1004161  พรีแคลคูลสั       1(1-0-3) 
   Precalculus  
1004162  แคลคูลสั 1       3(3-0-6) 
   Calculus 1  
1004263  แคลคูลสั 2       3(3-0-6) 
   Calculus 2  
 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ประยุกต์  
1004371  การสร้างตวัแบบเชิงคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้    3(3-0-6) 
   Introduction to Mathematical Modelling  
 กลุ่มวชิาส่งเสริมการศึกษาคณติศาสตร์  
1004381  ภาษาองักฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 1    2(1-2-3) 
   English for Mathematics Teachers 1  
1004382  ภาษาองักฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 2    2(1-2-3) 
   English for Mathematics Teachers 2  
1004384  แนวโนม้คณิตศาสตร์ศึกษา     3(3-0-6) 
   Trend in Mathematics Education  
 



1004485  การวจิยัทางคณิตศาสตร์ศึกษา     3(2-2-5) 
   Research in Mathematics Education 
1004487  สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา      1(0-2-1) 
   Seminar in Mathematics Education 
 
   2.2.1.1) วชิาโทคณติศาสตร์     13  หน่วยกติ 
   ให้เรียนทุกรายวชิาต่อไปนี้ 
 กลุ่มวชิาจ านวนและการด าเนินการ  
1004211  ระบบจ านวนและทฤษฎีจ านวนเบ้ืองตน้    3(3-0-6) 
   Introduction to Number System and Theory of Number 
 กลุ่มวชิาพชีคณติ  
1004242  คณิตตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซตส าหรับครู    3(3-0-6) 
   Mathematical Logic and Set Theory for Teachers 
 กลุ่มวชิาสถิติและความน่าจะเป็น  
1004251  ความน่าจะเป็นและสถิติเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
   Introduction to Probability and Statistics  
 กลุ่มวชิาแคลคูลสั  
1004161  พรีแคลคูลสั       1(1-0-2) 
   Precalculus 
1004162  แคลคูลสั 1       3(3-0-6) 
   Calculus 1 
   2.2.1.1) วชิาโทสถิติ      15  หน่วยกติ 
   ให้เรียนทุกรายวชิาต่อไปนี้ 
 กลุ่มวชิาสถิติและความน่าจะเป็น  
1004252  ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
   Introduction to Theory of Probability 
1004253  หลกัสถิติ 1       3(3-0-6) 
   Principle of Statistics 1 
1004254  หลกัสถิติ 2       3(3-0-6) 
   Principle of Statistics 2 
1004357  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์     3(3-0-6) 
   Non-parametric Statistics 



1004427  โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยัทางการศึกษา   3(3-0-6) 
   Application Program for Statistics and Educational Research  
 
   2.2.2) วชิาการสอนวชิาเอกบังคับ   6 หน่วยกติ 
   ใหเ้รียนวชิาต่อไปน้ี เป็นวชิาบงัคบั ส าหรับทุกวชิาเอก 
1004391  หลกัสูตรและการสอนคณิตศาสตร์     (3-0-6) 
   Curriculum and Teaching Mathematics 
1004393  นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  3(2–2–5) 
   Innovation and Technology in Mathematics Instruction 

ส าหรับวชิาโทคณิตศาสตร์ ใหเ้รียนรายวชิา 1004391 หลกัสูตรและการสอน 
คณิตศาสตร์เป็นวชิาบงัคบั         

     2.2.3) วชิาเอก/การสอนวชิาเอกเลอืก 
   ในแต่ละแบบวชิาเอกใหนิ้สิตเลือกรายวชิาต่อไปน้ีอยา่งนอ้ย 4 หน่วยกิต 
   2.2.3.1) วชิาเอกเดี่ยว 
 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ทัว่ไป  
1004101  ประวติัคณิตศาสตร์ส าหรับครู     2(2-0-4) 
   History of Mathematics for Teachers 
1004202  คณิตศาสตร์นนัทนาการส าหรับครู    3(1-4-4) 
   Mathematics for Recreation for Teachers 
 กลุ่มวชิาจ านวนและการด าเนินการ  
1004214  วยิตุคณิตส าหรับครู      3(3-0-6) 
   Discrete Mathematics for Teachers 
1004315  การวเิคราะห์เชิงจริงเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
   Introduction to Real Analysis  
1004316  การวเิคราะห์เชิงซอ้นเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
   Introduction to Complex Analysis 
1004317  การวเิคราะห์เชิงตวัเลขส าหรับครู     3(3-0-6) 
   Numerical Analysis for Teachers 
1004318  การวเิคราะห์เชิงเวกเตอร์เบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
   Introduction to Vector Analysis 
 
 



 กลุ่มวชิาการวดั  
1004221  ตรีโกณมิติและการประยกุต์     3(3-0-6) 
   Trigonometry and Application 
 กลุ่มวชิาเรขาคณติ  
1004232  เรขาคณิตนอกแบบยคุลิดส าหรับครู    3(3-0-6) 
   Non-Euclidean Geometry for Teachers 
1004433  ทอพอโลยเีบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
   Introduction to Topology 
 กลุ่มวชิาสถิติและความน่าจะเป็น  
1004254  หลกัสถิติ 2       3(3-0-6) 
   Principle of Statistics 2 
1004355  สถิติเพื่อการวิจยัทางการศึกษา     3(3-0-6) 
   Statistics for Educational Research 
1004356  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์     3(3-0-6) 
   Non-parametric Statistics 
1004457  โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยัทางการศึกษา   3(3-0-6) 
   Application Program for Statistics and Educational Research 
 กลุ่มวชิาแคลคูลสั  
1004365  แคลคูลสัขั้นสูง       3(3-0-6) 
   Advanced Calculus 
1004366  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั      3(3-0-6) 
   Ordinary Differential Equations 
1004367  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย      3(3-0-6) 
   Partial Differential Equations 
 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ประยุกต์  
1004372  ก าหนดการเชิงเส้น      3(3-0-6) 
   Linear Programming 
1004373  การวจิยัด าเนินการ      3(3-0-6) 
   Operational  Research 
 กลุ่มวชิาส่งเสริมการศึกษาคณติศาสตร์  
1004383  การสืบคน้ทางคณิตศาสตร์     2(0-4-2) 
   Inquiring in Mathematics 



1004486  การศึกษารายบุคคลทางคณิตศาสตร์    3(0-135) 
   Individual Studies in Mathematics 
 
1004488  สัมมนาคณิตศาสตร์ส าหรับครู     1(0-2-1) 
   Seminar in Mathematics for Teachers 
 กลุ่มวชิาการสอนคณติศาสตร์ 
1004392  จิตวทิยาส าหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   2(1-2-3) 
   Psychology for Mathematics Instruction 
1004394  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์   2(1-2-3) 
   Learning Measurement and Evaluation in Mathematics 
 
   2.2.3.2) วชิาเอกคู่ 
 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ทัว่ไป  
1004101  ประวติัคณิตศาสตร์ส าหรับครู     2(2-0-4) 
   History of Mathematics for Teachers 
1004202  คณิตศาสตร์นนัทนาการส าหรับครู    3(1-4-4) 
   Mathematics for Recreation for Teachers  
1004404  คณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ     3(3-0-6) 
   Mathematics for Excellence 
     
 กลุ่มวชิาจ านวนและการด าเนินการ  
1004214  วยิตุคณิตส าหรับครู      3(3-0-6) 
   Discrete Mathematics for Teachers 
1004315  การวเิคราะห์เชิงจริงเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
   Introduction to Real Analysis 
1004316  การวเิคราะห์เชิงซอ้นเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
   Introduction to Complex Analysis 
1004317  การวเิคราะห์เชิงตวัเลขส าหรับครู     3(3-0-6) 
   Numerical Analysis for Teachers 
1004318  การวเิคราะห์เชิงเวกเตอร์เบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
   Introduction to Vector Analysis 
 



 กลุ่มวชิาการวดั  
1004221  ตรีโกณมิติและการประยกุต์     3(3-0-6) 
   Trigonometry and Application 
 กลุ่มวชิาเรขาคณติ 
1004232  เรขาคณิตนอกแบบยคุลิดส าหรับครู    3(3-0-6) 
   Non-Euclidean Geometry for Teachers 
1004433  ทอพอโลยเีบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
   Introduction to Topology 
 กลุ่มวชิาพชีคณติ  
1004141  หลกัคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
   Principle of Mathematics 
1004248  ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
   Introduction to Graph Theory  
 กลุ่มวชิาสถิติและความน่าจะเป็น  
1004253  หลกัสถิติ 1       3(3-0-6) 
   Principle of Statistics 1 
1004254  หลกัสถิติ 2       3(3-0-6) 
   Principle of Statistics 2 
1004355  สถิติเพื่อการวิจยัทางการศึกษา     3(3-0-6) 
   Statistics for Educational Research 
1004356  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์     3(3-0-6) 
   Non-parametric Statistics 
1004457  โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยัทางการศึกษา   3(2-2-5) 
   Application Program for Statistics and Educational Research 
 กลุ่มวชิาแคลคูลสั  
1004264  แคลคูลสั 3       3(3-0-6) 
   Calculus 3 
1004365  แคลคูลสัขั้นสูง       3(3-0-6) 
   Advanced Calculus 
1004366  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั      3(3-0-6) 
   Ordinary Differential Equations 
 



1004367  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย      3(3-0-6) 
   Partial Differential Equations 
 กลุ่มคณติศาสตร์ประยุกต์  
1004372  ก าหนดการเชิงเส้น      3(3-0-6) 
   Linear Programming 
1004373  การวจิยัด าเนินการ      3(3-0-6) 
   Operational  Research 
 กลุ่มวชิาส่งเสริมการศึกษาคณติศาสตร์  
1004382  ภาษาองักฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 2    2(1-2-3) 
   English for Mathematics Teachers 2 
1004383  การสืบคน้ทางคณิตศาสตร์     2(0-4-2) 
   Inquiring in Mathematics 
1004486  การศึกษารายบุคคลทางคณิตศาสตร์    3(0-135) 
   Individual Studies in Mathematics 
1004488  สัมมนาคณิตศาสตร์ส าหรับครู     1(0-2-1) 
   Seminar in Mathematics for Teachers 
1004289  โปรแกรมประยกุตส์ าหรับครูคณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
   Application Program for Mathematics Teachers 
 กลุ่มวชิาการสอนคณติศาสตร์ 
1004392  จิตวทิยาส าหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   2(1-2-3) 
   Psychology for Mathematics Instruction 
1004394  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์   2(1-2-3) 
   Learning Measurement and Evaluation in Mathematics 
   .2.3.2) วชิาเอกโท 
 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ทัว่ไป  
1004101  ประวติัคณิตศาสตร์ส าหรับครู     2(2-0-4) 
   History of Mathematics for Teachers 
1004202  คณิตศาสตร์นนัทนาการส าหรับครู    3(1-4-4) 
   Mathematics for Recreation for Teachers 
1004404  คณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ     3(3-0-6) 
   Mathematics for Excellence 
 



 กลุ่มวชิาจ านวนและการด าเนินการ  
1004214  วยิตุคณิตส าหรับครู      3(3-0-6) 
   Discrete Mathematics for Teachers 
1004315  การวเิคราะห์เชิงจริงเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
   Introduction to Real Analysis  
1004316  การวเิคราะห์เชิงซอ้นเบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
   Introduction to Complex Analysis 
1004317  การวเิคราะห์เชิงตวัเลขส าหรับครู     3(3-0-6) 
   Numerical Analysis for Teachers 
1004318  การวเิคราะห์เชิงเวกเตอร์เบ้ืองตน้     3(3-0-6) 
   Introduction to Vector Analysis 
 กลุ่มวชิาการวดั 
1004221  ตรีโกณมิติและการประยกุต์     3(3-0-6) 
   Trigonometry and Application 
 กลุ่มวชิาเรขาคณติ  
1004232  เรขาคณิตนอกแบบยคุลิดส าหรับครู    3(3-0-6) 
   Non-Euclidean Geometry for Teachers 
1004436  ทอพอโลยเีบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
   Introduction to Topology 
 กลุ่มวชิาพชีคณติ  
1004248  ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้      3(3-0-6) 
   Introduction to Graph Theory  
 กลุ่มวชิาสถิติและความน่าจะเป็น  
1004253  หลกัสถิติ 1       3(3-0-6) 
   Principle of Statistics 1 
1004254  หลกัสถิติ 2       3(3-0-6) 
   Principle of Statistics 2 
1004355  สถิติเพื่อการวิจยัทางการศึกษา     3(3-0-6) 
   Statistics for Educational Research 
1004356  สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์     3(3-0-6) 
   Non-parametric Statistics 
 



1004457  โปรแกรมประยกุตด์า้นสถิติและวจิยัทางการศึกษา   3(3-0-6) 
   Application Program for Statistics and Educational Research 
 กลุ่มวชิาแคลคูลสั  
1004264  แคลคูลสั 3       3(3-0-6) 
   Calculus 3 
1004365  แคลคูลสัขั้นสูง       3(3-0-6) 
   Advanced Calculus 
1004366  สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั      3(3-0-6) 
   Ordinary Differential Equations 
1004367  สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ย      3(3-0-6) 
   Partial Differential Equations 
 กลุ่มวชิาคณติศาสตร์ประยุกต์  
1004372  ก าหนดการเชิงเส้น      3(3-0-6) 
   Linear Programming 
1004373  การวจิยัด าเนินการ      3(3-0-6) 
   Operational  Research 
 กลุ่มวชิาส่งเสริมการศึกษาคณติศาสตร์  
1004383  การสืบคน้ทางคณิตศาสตร์     2(0-4-2) 
   Inquiring in Mathematics 
1004486  การศึกษารายบุคคลทางคณิตศาสตร์    3(0-135) 
   Individual Studies in Mathematics 
1004488  สัมมนาคณิตศาสตร์ส าหรับครู     1(0-2-1) 
   Seminar in Mathematics for Teachers 
1004289  โปรแกรมประยกุตส์ าหรับครูคณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
   Application Program for Mathematics Teachers 
 กลุ่มวชิาการสอนคณติศาสตร์ 
1004392  จิตวทิยาส าหรับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์   2(1-2-3) 
   Psychology for Mathematics Instruction 
1004394  การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์   2(1-2-3) 
   Learning Measurement and Evaluation in Mathematic 
    
 



   2.3 กลุ่มวชิาฝึกประสบการณ์วชิาชีพครู    16 หน่วยกติ 
1001403  การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1      2(0-120) 
   Practicum 1 
1001404  การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 2      2(0-120) 
   Practicum 2 
1001501  การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1    6(0-360) 
   Internship 1 
1001502  การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 2    6(0-360) 
   Internship 2 
 

แผนการศึกษา 

แผนการศึกษา (วชิาเอกเดี่ยว) 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก 
 วชิาศึกษาทัว่ไป 5 รายวชิา 15  วชิาศึกษาทัว่ไป 5 รายวชิา 15 
 วชิาชีพครู 1 รายวชิา 3  วชิาชีพครู 1 รายวชิา 3 
1004161 พรีแคลคูลสั 1 1004162 แคลคูลสั 1 3 
1004141 หลกัคณิตศาสตร์ 3    
 รวม 22  รวม 21 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก 
 วชิาชีพครู 3 รายวชิา 9  วชิาชีพครู 2 วชิา 6 
1004263 แคลคูลสั 2 3 1004264 แคลคูลสั 3 3 
1004243 คณิตตรรกศาสตร์ส าหรับครู 3 1004231 เรขาคณิตส าหรับครู 3 
1004246 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับครู 3 1004247 พีชคณิตนามธรรมส าหรับครู 3 
1004212 ระบบจ านวนส าหรับครู 3 1004244 ทฤษฎีเซตส าหรับครู 3 
    วชิาเลือกเสรี 1 วชิา 3 
 รวม 21  รวม 21 

 



ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก 
 วชิาชีพครู 2 รายวชิา 6  วชิาชีพครู 2 วชิา 6 
1004381 ภาษาองักฤษส าหรับครู

คณิตศาสตร์ 1 
2 1004382 ภาษาองักฤษส าหรับครู

คณิตศาสตร์ 2 
2 

1004252 ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ 3 1004253 หลกัสถิติ 1 3 
1004213 ทฤษฎีจ านวนส าหรับครู 3 1004384 แนวโนม้คณิตศาสตร์ศึกษา 3 
1004303 คณิตศาสตร์กบัการแกปั้ญหา 3 1004245 ทฤษฎีสมการส าหรับครู 3 
1004391 หลกัสูตรและการสอน

คณิตศาสตร์ 
3 1004393 นวตักรรมและเทคโนโลยกีาร

เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
3 

 รวม 20  รวม 20 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก 
 วชิาชีพครู 1 รายวชิา 3  วชิาชีพครู 1 วชิา 3 
1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1 2 1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 2 2 
1004371 การสร้างตวัแบบเชิง

คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ 
3 1004289 โปรแกรมประยกุตส์ าหรับครู

คณิตศาสตร์ 
3 

1004404 คณิตศาสตร์เพื่อความเป็นเลิศ 3 1004487 สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา 1 
1004248 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน้ 3  เลือกวชิาเอก  1 วชิา 3 
1004485 การวจิยัทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3  วชิาเลือกเสรี 1 วชิา 3 
 เลือกวชิาเอก  1 วชิา 3    
 รวม 20  รวม 15 

ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก 
1001501 การปฏิบติังานสอนใน

สถานศึกษา 1 
6 1001502 การปฏิบติังานสอนใน

สถานศึกษา 2 
6 

 รวม 6  รวม 6 



 

แผนการศึกษา  (วชิาเอกคู่) 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก 
 วชิาศึกษาทัว่ไป 5 รายวชิา 15  วชิาศึกษาทัว่ไป 5 รายวชิา 15 
 วชิาชีพครู 1 รายวชิา 3  วชิาชีพครู 1 รายวชิา 3 
1004161 พรีแคลคูลสั 1 1004162 แคลคูลสั 1 3 
 วชิาเอกอ่ืน 1 วชิา 3    
 รวม 22  รวม 21 

ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก 
 วชิาชีพครู 3 รายวชิา 9  วชิาชีพครู 2 วชิา 6 
1004163 แคลคูลสั 2 3 1004231 เรขาคณิตส าหรับครู 3 
1004242 คณิตตรรกศาสตร์และทฤษฎี

เซตส าหรับครู 
3 1004347 พีชคณิตนามธรรมส าหรับครู 3 

1004246 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับครู 3  วชิาเอกอ่ืน 2 วชิา 6 
 วชิาเอกอ่ืน 1 วชิา 3  วชิาเลือกเสรี 1 วชิา 3 
 รวม 21  รวม 21 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก 
 วชิาชีพครู 2 รายวชิา 6  วชิาชีพครู 2 วชิา 6 
1004381 ภาษาองักฤษส าหรับครู

คณิตศาสตร์ 1 
2 1004211 ระบบจ านวนและทฤษฎี

จ านวนเบ้ืองตน้ 
3 

1004303 คณิตศาสตร์กบัการแกปั้ญหา 3 1004251 ความน่าจะเป็นและสถิติ
เบ้ืองตน้ 

3 

1004391 หลกัสูตรและการสอน
คณิตศาสตร์ 

3 1004384 แนวโนม้คณิตศาสตร์ศึกษา 3 

 วชิาเอกอ่ืน 2 วชิา 6  วชิาเอกอ่ืน 2 วชิา 6 
 รวม 20  รวม 21 

      



ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก 
 วชิาชีพครู 1 รายวชิา 3  วชิาชีพครู 1 วชิา 3 
1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1 2 1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 2 2 
1004371 การสร้างตวัแบบเชิง

คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ 
3 1004393 นวตักรรมและเทคโนโลยกีาร

เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
3 

1004485 การวจิยัทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3 1004245 ทฤษฎีสมการส าหรับครู 3 
 เลือกวชิาเอก  1 วชิา 3 1004487 สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา 1 
 วชิาเอกอ่ืน 2 วชิา 5  เลือกวชิาเอก  1 วชิา 3 
 วชิาเลือกเสรี 1 วชิา 3  วชิาเอกอ่ืน 2 วชิา 6 
 รวม 22  รวม 21 
 

ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก 
1001501 การปฏิบติังานสอนใน

สถานศึกษา 1 
6 1001502 การปฏิบติังานสอนใน

สถานศึกษา 2 
6 

 รวม 6  รวม 6 
 

     3.1.4.1 แผนการศึกษา  (วชิาเอก-โท) 
 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก 
 วชิาศึกษาทัว่ไป 5 รายวชิา 15  วชิาศึกษาทัว่ไป 5 รายวชิา 15 
 วชิาชีพครู 1 รายวชิา 3  วชิาชีพครู 1 รายวชิา 3 
1004161 พรีแคลคูลสั 1 1004162 แคลคูลสั 1 3 
1004141 หลกัคณิตศาสตร์ 3    
 

รวม 22  รวม 21 



ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก 
 วชิาชีพครู 3 รายวชิา 9  วชิาชีพครู 2 วชิา 6 
1004263 แคลคูลสั 2 3 1004231 เรขาคณิตส าหรับครู 3 
1004243 คณิตตรรกศาสตร์ส าหรับครู 3 1004347 พีชคณิตนามธรรมส าหรับครู 3 
1004246 พีชคณิตเชิงเส้นส าหรับครู 3 1004244 ทฤษฎีเซตส าหรับครู 3 
1004212 ระบบจ านวนส าหรับครู 3  วชิาโท 1 วชิา 3 
    วชิาเลือกเสรี 1 วชิา 3 
 รวม 21  รวม 21 
 

ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก 
 วชิาชีพครู 2 รายวชิา 6  วชิาชีพครู 2 วชิา 6 
1004381 ภาษาองักฤษส าหรับครู

คณิตศาสตร์ 1 
2 1004382 ภาษาองักฤษส าหรับครู

คณิตศาสตร์ 2 
2 

1004213 ทฤษฎีจ านวนส าหรับครู 3 1004384 แนวโนม้คณิตศาสตร์ศึกษา 3 
1004391 หลกัสูตรและการสอน

คณิตศาสตร์ 
3 1004251 ความน่าจะเป็นและสถิติ

เบ้ืองตน้ 
3 

 วชิาโท 1 วชิา 3 1004245 ทฤษฎีสมการส าหรับครู 3 
 วชิาเลือกเสรี 1 วชิา 3 1004393 นวตักรรมและเทคโนโลยกีาร

เรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
3 

 รวม 20  รวม 20 

 
 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก 
 วชิาชีพครู 1 รายวชิา 3  วชิาชีพครู 1 วชิา 3 
1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1 2 1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 2 2 
1004371 การสร้างตวัแบบเชิง

คณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ 
3 1004303 คณิตศาสตร์กบัการแกปั้ญหา 3 



1004485 การวจิยัทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3 1004487 สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา 1 
 เลือกวชิาเอก  1 วชิา 3  เลือกวชิาเอก  1 วชิา 3 
 วชิาโท 2 วชิา 6  วชิาโท 1 วชิา 3 
 รวม 20  รวม 15 

ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่5 ภาคการศึกษาที ่2 

รหัสวชิา ช่ือวชิา นก. รหัสวชิา ช่ือวชิา นก 
1001501 การปฏิบติังานสอนใน

สถานศึกษา 1 
6 1001502 การปฏิบติังานสอนใน

สถานศึกษา 2 
6 

 รวม 6  รวม 6 
 

ค าอธิบายรายวชิา 
2001101  ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารและการสืบค้นสารสนเทศ    3(3-0-6) 
  Thai for Communication  and  Information  Retrieval 
 การใชภ้าษาไทยเพื่อการส่ือสารอยา่งสร้างสรรคก์ารคน้ควา้หาความรู้จากแหล่งทรัพยากร
สารสนเทศเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 
 
2001102 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร       3(3–0–6) 
  English for Communication 
 เขา้ใจตีความบทฟังและบทอ่านท่ีพบเห็นในชีวติประจ าวนัแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารภาษาพดูและ
ภาษาเขียนไดเ้หมาะสมกบับริบทและวฒันธรรมน าเสนอขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ ฝึกกลยทุธ์ดา้นกระบวนการฟัง พดู อ่านและเขียนเพื่อเสริมสร้างศกัยภาพในการส่ือสารและการ
แสวงหาขอ้มูล มีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนภาษาและใชภ้าษาเพื่อการอยูร่่วมกนัในสังคมอยา่งมีความสุข 
 
2001103 ภาษาและวฒันธรรมเพือ่นบ้าน      3(3–0–6) 
  Neighboring Language and Culture 
 ลกัษณะและความเป็นมาของภาษาเพื่อนบา้น วฒันธรรมและประเพณีของแต่ละภาษา การออกสียง/
การเขียนพยญัชนะและสระ พฒันาทกัษะทั้ง 4 ดา้น คือการฟัง พดู อ่านและเขียน โดยเนน้ท่ีทกัษะการฟัง พดู
และอ่าน เพื่อการส่ือสารในชีวติประจ าวนั 
 
 
 



1002101 การพฒันาพฤติกรรมมนุษย์      3(3-0-6) 
  Human Behavior Development 
 หลกัความเขา้ใจชีวติการเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นการพฒันาตนเองให้เป็นผูมี้สุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ การพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ การพฒันาจิตปัญญาศึกษาการบริหารจดัการตนเอง   
 
2002102 สุนทรียนิยม        3(3–0–6) 
  Aesthetic Appreciation 
 ศาสตร์ความงามของศิลปะ 3สาขา คือ ดนตรี ทศันศิลป์และศิลปะการแสดง ในแง่ของตน้ก าเนิด 
พฒันาการ วธีิการรับรู้และประสบการณ์ทางสุนทรียภาพ ในระดบัร าลึกระดบัความคุน้เคยและระดบัความ
ซาบซ้ึง 
 
2003101 สังคมไทยและสังคมโลก       3(3–0–6) 
  Thai and Global Society 
 พลวตัสังคมในมิติของสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการปกครองยคุโลกาภิวตัน์ โดยศึกษาสาเหตุ 
สถานการณ์และผลกระทบต่อสังคมไทยและสังคมโลกการจดัการสังคมโดยด าเนินชีวิตยดึหลกัความ
พอเพียงเพื่อให้เกิดการปรับตวัอยา่งรู้เท่าทนัโลก 
 
2003102 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     3(3–0–6) 
  Natural Resources and Environments 
 ความหมาย ความส าคญัของทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ความสัมพนัธ์เชิงระบบระหวา่งมนุษย์
กบัส่ิงแวดลอ้ม การใชท้รัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ 
โครงการและกิจกรรมท่ีใชว้ทิยาศาสตร์และเทคโนโลยท่ีีส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม นวตักรรมเทคโนโลย ี 
มาตรการต่างๆ  ปัญหาและสถานการณ์ดา้นส่ิงแวดลอ้มในปัจจุบนั  การมีส่วนร่วมและวถีิชีวติภายใตส้ภาวะ
การเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม 
 
4004101 วทิยาศาสตร์เพือ่คุณภาพชีวติ      3(2–2–5) 
  Science for Quality of Life 
 กระบวนการทางวทิยาศาสตร์การประยกุตใ์ชว้ทิยาศาสตร์ในการส่ือสารและการอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น 
การดูแลรักษาสุขภาพ กิจกรรมทกัษะการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมใน
การปรับปรุงคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละนวตักรรม 
 
 



4004102 การคิดและการตัดสินใจ       3(2–2–5) 
  Thinking and Decision Making 
 หลกัการและกระบวนการคิดของมนุษย ์ความคิดสร้างสรรค ์การวิเคราะห์ขอ้มูลและข่าวสาร 
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตดัสินใจ ก าหนดการเชิงเส้น และคณิตศาสตร์พื้นฐานส าหรับ
ชีวติประจ าวนั 
 
4004103 เทคโนโลยสีารสนเทศบูรณาการ      3(2–2–5) 
  Integrated Information Technology 
 บทบาทความส าคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์และเครือข่าย การเรียนรู้
และใชง้านเทคโนโลยสีารสนเทศ การประยกุตใ์ชง้านอินเทอร์เน็ต จริยธรรมและจรรยาบรรณในการใช้
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1001101 การศึกษาเพือ่การพฒันาทีย่ั่งยนื      3(3–0–6) 
  Education for Sustainable Development 
 กระบวนทศัน์การพฒันากระแสหลกัและกระแสทางเลือก วกิฤตของการพฒันาในบริบททางสังคม
ความสัมพนัธ์ของกระบวนทศัน์การพฒันากบัการศึกษา การศึกษากบักระบวนทศัน์การพฒันาท่ีย ัง่ยนืเพื่อ
การสร้างสรรคแ์ละสืบสานแนวทางการเป็นพลเมืองดีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความพอเพียงและความย ัง่ยนื
ความส านึกตระหนกัต่อความรับผดิชอบในหนา้ท่ีท่ีมีต่อสังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม การเมืองแบบมีส่วน
ร่วม และความส านึกในความเป็นพลโลก ความเขา้ใจมนุษยใ์นวถีิวฒันธรรมเพื่อการบริหารจดัการความ
ขดัแยง้ดว้ยวธีิแห่งสันติ 
 
1001102 หลกัการและปรัชญาการศึกษา      3(3–0–6) 
  Principle and Philosophy of Education 
 ปรัชญาและปรัชญาการศึกษา แนวคิดทฤษฎีทางการศึกษา กลวธีิการจดัการศึกษาอยา่งสร้างสรรค์
และมีปรัชญาเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ววิฒันาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลกหลกัการ 
เป้าประสงคแ์ละรูปแบบของการจดัการศึกษาร่วมสมยั บทบญัญติัวา่ดว้ยการศึกษาในรัฐธรรมนูญและ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  การประยกุตใ์ชป้รัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา 
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมในการสร้างแนวคิดปรัชญาสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้างการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของ
ชุมชน ทอ้งถ่ินและสังคม 
 
 
 
 



1001201 ภาษาและวฒันธรรมส าหรับครู      3(3–0–6) 
  Language and Culture for Teachers 
 ความสัมพนัธ์ระหวา่งภาษาและวฒันธรรมของไทยและต่างประเทศ  คุณค่าและความส าคญัของ
ภาษาและวฒันธรรม  ในมิติของความหลากหลายทางวฒันธรรม  ภาษาและวฒันธรรมไทยเพื่อความเป็นครู  
ภาษาต่างประเทศเพื่อพฒันาวชิาชีพครู พลวตัของภาษาไทยและภาษาต่างประเทศกบัสังคมและวฒันธรรม  
การใชภ้าษาและวฒันธรรมเพื่อการอยูร่่วมกนัอยา่งสันติ 
 
1014233 ความเป็นครู        3(3–0–6) 
  Teacher Professional 
 หลกัการ ความส าคญัและพฒันาการของวชิาชีพครู และองคก์รวชิาชีพครู สภาพและภาระงานของ
ครู บทบาท หนา้ท่ี คุณลกัษณะของครู มาตรฐานวชิาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพครู 
ระเบียบขา้ราชการครู บทบญัญติั กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัครูและวชิาชีพครู จิตวิญญาณและทกัษะความเป็น
ครู ปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งครูกบัผูเ้รียนท่ีส่งเสริมการพฒันาศกัยภาพผูเ้รียน การเสริมสร้างศกัยภาพและ
สมรรถภาพความเป็นครู การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และการเป็นผูน้ าทางวชิาการ การส่งเสริม
ความกา้วหนา้และการพฒันาวชิาชีพครูเพื่อยกระดบัมาตรฐานวชิาชีพ องคก์รกลางบริหารงานบุคคลของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการพฒันาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ 
 
1012207 จิตวทิยาส าหรับครู       3(2–2–5) 
  Psychology for Teachers 
 จิตวทิยาพื้นฐานและจิตวทิยาพฒันาการของมนุษย ์จิตวทิยาการเรียนรู้และจิตวทิยาการศึกษา  
จิตวทิยาแนะแนวและการให้ค  าปรึกษา จิตวทิยาส าหรับเด็กพิเศษ ความเขา้ใจเก่ียวกบัธรรมชาติของผูเ้รียน  
ปฏิบติัการน าหลกัจิตวทิยาไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้ให้เหมาะสมกบัพฒันาการทางสติปัญญา รูปแบบการ
เรียนรู้ศกัยภาพและความถนดัของผูเ้รียนในแต่ละระดบัการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือผูเ้รียน การช่วยเหลือ
ผูเ้รียนให้เรียนรู้และพฒันาไดต้ามศกัยภาพของตน การใหค้  าแนะน าช่วยเหลือผูเ้รียนใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 
การส่งเสริมความถนดัและความสนใจของผูเ้รียน 
 
1001204 การพฒันาหลกัสูตร       3(2–2–5) 
  Curriculum Development 
 ทฤษฎีหลกัสูตร  องคป์ระกอบหลกัสูตรและการพฒันาหลกัสูตร  มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การอาชีวศึกษาและการอุดมศึกษา  หลกัสูตรมาตรฐานสากล  หลกัสูตร
การศึกษาเพื่ออาชีพ  หลกัสูตรสถานศึกษา ปฏิบติัการออกแบบและสร้างหลกัสูตรแบบจุลภาค  ปฏิบติัการ



ประเมินและน าผลไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรในแต่ละวชิาเอก  การพฒันาหลกัสูตรส าหรับผูเ้รียนท่ีมี
ความสามารถแตกต่างกนัในแต่ละระดบัการศึกษา 
 
1010201 นวตักรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา    3(2–2–5) 
  Educational Innovation and InformationTechnology 
 แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบนวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารทางการศึกษาท่ีส่งเสริม
การพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ กลยทุธ์และการปฏิบติัเก่ียวกบัการออกแบบ การพฒันา การใช ้และการ
เลือกใช ้รวมถึงการประเมินและการน าผลไปใชใ้นการพฒันานวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
ส่ือสารทางการศึกษา  การแสวงหาแหล่งเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดจากการใช้
นวตักรรมเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารทางการศึกษา 
 
1009301 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้      3(2–2–5) 
  Learning Measurement and Evaluation 
 ทฤษฎี รูปแบบ หลกัการ และเทคนิคการวดัและประเมินการเรียนรู้ การประเมินผลตามสภาพจริง 
แนวทางการวดัผลและประเมินผลการเรียนในสถานศึกษาคุณสมบติัของนกัวดัประเมินผล สถิติท่ีใชใ้นการ
วดัและประเมินผล คะแนนและการแปลความหมายคะแนน ปฏิบติัการออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือการวดั
และประเมินผลการเรียนรู้ ปฏิบติัการวดั และประเมินผล และน าผลไปใชใ้นการปรับปรุงการจดัการเรียนรู้
และหลกัสูตร 
 
1001302 การจัดการเรียนรู้และส่ิงแวดล้อมเพือ่การเรียนรู้    3(2–2–5) 
  Learning Management and Environment for Learning 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ รูปแบบเทคนิคการจดัการเรียนรู้และการใชส่ื้อการเรียนรู้  ปฏิบติัการออกแบบ
และจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้และเลือกใชส่ื้อการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน  ปฏิบติัการจดัชั้นเรียนและ
สร้างสรรคกิ์จกรรม  เพื่อสร้างเสริมพลงัอ านาจในการเรียนรู้และพฒันาดา้นอารมณ์ สังคม   การบูรณาการ
การจดัการเรียนรู้และส่ือการเรียนรู้กบัวชิาเอก  การพฒันาการจดัการเรียนการสอนและศูนยก์ารเรียนใน
สถานศึกษา  การบูรณาการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจดัการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้กบั
วชิาเอก  เทคนิคการจดัการชั้นเรียนและการจดัส่ิงแวดลอ้มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับผูเ้รียนท่ีมีความ
แตกต่างกนัในแต่ละระดบัการศึกษา 
 
 
 
 



1001303 การศึกษาส าหรับผู้ทีม่ีความต้องการพเิศษ     3(3-0-6) 
  Education for Students with Special Needs 
 ประวติัความเป็นมา ค าจ  ากดัความ ประเภทของผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทต่างๆ ไดแ้ก่ 
ร่างกายหรือสุขภาพ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ภาษา และการเรียนรู้ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษปัญหา
และการใหค้วามช่วยเหลือผูเ้รียนแต่ละประเภทแนวคิดและรูปแบบการจดัการศึกษาพิเศษ ความส าคญั
จ าเป็นและระบบการจดัการศึกษาพิเศษในประเทศไทย การจดัการเรียนการสอนผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษในโรงเรียนปกติ   สิทธิมนุษยชน กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้รียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 
1013310 ผู้ก ากบัลูกเสือ เนตรนารี ผู้น ายุวกาชาดและผู้น าผู้บ าเพญ็ประโยชน์  3(2-2-5) 
  Scout Unit Leader Girl Scout Cross Youth Leader and Girl Guides Leader 
 ประวติั ภูมิหลงั หลกัการ กิจการ ประเภท พิธีการ ค าปฏิญาณ และกฎลูกเสือ เนตรนารี  
ยวุกาชาดและผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ หลกัสูตรการฝึกอบรมลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดและผูบ้  าเพ็ญประโยชน์  
การด าเนินการ และการจดัค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยวุกาชาดและผูบ้  าเพญ็ประโยชน์ กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
การฝึกอบรมผูก้  ากบัลูกเสือขั้นความรู้เบ้ืองตน้หรือผูบ้งัคบับญัชาลูกเสือหรือเนตรนารีหรือยวุกาชาดหรือผู ้
บ  าเพญ็ประโยชน์  การพฒันาจิตอาสา การพฒันาจิตสาธารณะและการออกแบบกิจกรรมเพื่อพฒันาจิตอาสา
และจิตสาธารณะ 
 
1009401 การวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนรู้      3(2-2-5) 
  Research for Learning Development 
 ทฤษฎี รูปแบบและเทคนิคการวจิยั จรรณยาบรรณนกัวจิยัและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ระเบียบวธีิวจิยั
และการออกแบบการวจิยัการเพื่อพฒันาการเรียนรู้ การจดัท าโครงการวิจยัเพื่อพฒันาหลกัสูตรและการ
จดัการเรียนรู้  เคร่ืองมือวจิยั  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการวิจยั ปฏิบติัการเขียนและการน าเสนอรายงานการ
วจิยั การวพิากษง์านวจิยัและน าผลการวจิยัไปใชใ้นการพฒันาหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ 
 
1014432 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา    3(2-2-5) 
  Administration and Quality Assurance of Education 
 หลกัการ แนวคิด และทฤษฎีการบริหารการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา  ปฏิบติัการ
เก่ียวกบัการออกแบบระบบ การวางแผน การน าแผนสู่การปฏิบติั และการประเมินและปรับปรุงแผนการ
บริหารการศึกษาและการประกนัคุณภาพการศึกษา  การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปใชใ้นการ
พฒันาการเรียนรู้ กลยทุธ์การสร้างความร่วมมือกบับุคลากรทางการศึกษาและชุมชนเพื่อพฒันาผูเ้รียน  หลกั
ธรรมาภิบาล  ตลอดจนความรู้เก่ียวกบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารการศึกษา  กฎระเบียบและ
หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา 



1004101 ประวตัิคณติศาสตร์ส าหรับครู      2(2-0-4) 
  History of Mathematics for Teachers 
 คณิตศาสตร์วา่ดว้ยระบบจ านวนของชนชาติต่างๆ ตั้งแต่สมยัก่อนศตวรรษท่ี 17 จนถึงปัจจุบนั 
ปรัชญาคณิตศาสตร์และแนวคิดบางประการเก่ียวกบัคณิตศาสตร์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ประวติัและผลงาน
เด่นของนกัคณิตศาสตร์ท่ีส าคญัโดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Mathematics in number system ofvarious nationality during the 17th – century  to present ; the 
mathematical philosophy and some concepts about mathematics since the past andup to date ; the history 
and masterpiece of famous mathematicians; to connect with instructional management for basic education 
 
1004202 คณติศาสตร์นันทนาการส าหรับครู     3(1-4-4) 
  Mathematics for Recreation for Teachers 
 การศึกษาธรรมชาติในเชิงคณิตศาสตร์ชนิดของเกม การสร้างเกม และการจดัการค่ายคณิตศาสตร์ 
โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 To study the natural concepts in mathematics ; kind of game ; game creation ; mathematics camp 
management ;to connect with instructional management for basic education 
 
1004303 คณติศาสตร์กบัการแก้ปัญหา      3(3-0-6) 
  Mathematics and Problem Solving 
 หลกัการและทฤษฎีต่างๆ ทางคณิตศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัชีวติประจ าวนั การเช่ือมโยงความสัมพนัธ์
ระหวา่งความรู้ทางคณิตศาสตร์กบัปัญหาในชีวิตประจ าวนั ความหมายและประเภทของปัญหา กระบวนการ
แกปั้ญหาของโพลยา ยทุธวธีิต่างๆ ในการแกปั้ญหา ตวัอยา่งโจทยปั์ญหาท่ีฝึกการใชก้ระบวนการแกปั้ญหา
ทางคณิตศาสตร์โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 The principle and theory of mathematic that related with daily life ; The connected to relation 
between knowledge in mathematics and problem in daily life ; the meaning and type of problem ; Polya’s 
problem solving process ; problem solving strategies ; example of problem statement to practice for 
mathematics problem solving ; to connect with instructional management for basic education 
 
1004404 คณติศาสตร์เพือ่ความเป็นเลิศ      3(3-0-6) 
  Mathematics for Excellence 
 คุณลกัษณะของผูเ้รียนท่ีมีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์  การคดัแยกและการคดัเลือก การจดั
หลกัสูตรการเรียนส าหรับผูท่ี้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ การจดักิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของผู ้



ท่ีมีความสามารถพิเศษ การวเิคราะห์เน้ือหา วธีิการแกปั้ญหา และกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ ศึกษา
คน้ควา้และฝึกเก่ียวกบัการแกปั้ญหาท่ีสลบัซบัซอ้นของขอ้สอบต่างๆ ในระดบัประเทศและนานาชาติ 
 Characteristics of  student with mathematical special skills ; the classification and selection ; 
course management for student with mathematical special skills ; activity management to enable learning 
for student with mathematical special skills ; content analysis ; problem solving method and thinking 
process in mathematics ; study and practice to solve complicated problem such as any examinationsand 
international examinations 
 
1004211 ระบบจ านวนและทฤษฎจี านวนเบือ้งต้น     3(3-0-6) 
  Introduction to Number System and Theory of Number 
 การสร้างระบบจ านวนและสมบติัของจ านวนจ านวนธรรมชาติและจ านวนเตม็ การหารลงตวั 
จ านวนเฉพาะ สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 Number system and properties of natural number and integer ; Divisible ; Prime number ; 
congruence ; Diophantine equation ; to connect with instructional management for basic education 
 
1004212 ระบบจ านวนส าหรับครู       3(3-0-6) 
  Number System for Teachers 
 การสร้างระบบจ านวนและสมบติัของจ านวนต่างๆ ไดแ้ก่ จ  านวนธรรมชาติ จ  านวนเตม็ จ  านวน
ตรรกยะ จ านวนตรรกยะ จ านวนจริง และจ านวนเชิงซอ้นโดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 The creating of number system and properties of number such as Natural number Integer Rational 
number Irrational number Real number and Complex number ; to connect with instructional management 
for basic education 
 
1004213 ทฤษฎจี านวนส าหรับครู       3(3-0-6) 
  Number Theory for Teachers 
 ประวติัทฤษฎีจ านวน การหารลงตวั จ  านวนเฉพาะ สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังกช์นัในทฤษฎี
จ านวน โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 History of Number theory; Divisible ; Prime number ; congruence ; Diophantine equation ; 
function in Number theory ; to connect with instructional management for basic education 
 



1004214 วยุิตคณติส าหรับครู       3(3-0-6) 
  Discrete Mathematics for Teachers 
 การนบัและความสัมพนัธ์เวยีนเกิด พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิงการจดั ออโตมาตา ไวยากรณ์และ
ภาษา ระบบเชิงพีชคณิต โพเซตและแลตทิซโดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 Counting and recurrence relation ; Boolean algebra and combinatorial circuit ; Automata theory ; 
tense and language ; algebraic system ; poset and lattice ; to connect with instructional management for 
basic education 
 
1004315 การวเิคราะห์เชิงจริงเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Real Analysis 

บุรพวชิา:  รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น  1004263 แคลคูลสั 2 
    1004212 ระบบจ านวนส าหรับครู หรือ 
    1004211ระบบจ านวนและทฤษฎีจ านวนเบ้ืองตน้ 
 ระบบจ านวนจริง ทอพอโลยบีนเส้นจ านวนจริง ล าดบัและอนุกรมของจ านวนจริง ปริภูมิ 
เมทริกซ์ เซตบริบูรณ์ เซตของโบเรล ฟังกช์นัต่อเน่ืองบนปริภูมิเมทริกซ์ ความเช่ือมโยง ความสมบูรณ์ ความ
ปกคลุมแน่นโดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Real system ; topology on real number ; sequence and series on real number ; metric space ; 
complete set ; Borel’s set  Continuity of function on metric space ; connectedness ; completeness ; 
compactness ; to connect with instructional management for basic education 
 
1004316 การวเิคราะห์เชิงซ้อนเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Complex Analysis 
  บุรพวชิา:   รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น  1004264 แคลคูลสั 3 
 ฟังกช์นัของตวัแปรเชิงซอ้น ฟังกช์นัวเิคราะห์ ฟังกช์นัมูลฐาน การหาอนุพนัธ์ การหาปริพนัธ์ การ
ส่งคงแบบ โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Function of complex variable ; analytic function ; elementary function ; derivatives and integral 
of function ; conformal mapping ; to connect with instructional management for basic education 
 
 
 
 



1004317 การวเิคราะห์เชิงตัวเลขส าหรับครู      3(3-0-6) 
  Numerical Analysis for Teachers 
 ความคลาดเคล่ือนและตวัเลขนยัส าคญั ระเบียบวธีิการประมาณค่าในรูปแบบต่างๆการหาผลเฉลย
โดยวธีิการของลากรองจ ์ผลเฉลยเชิงตวัเลขของสมการ และระบบสมการโดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียน
การสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Error and significant digit ; estimation methodology in various form ; finding solution by 
Lagrange method ; numerical solution of equation and equation system ; to connect with instructional 
management for basic education 
 
1004318 การวเิคราะห์เชิงเวกเตอร์เบือ้งต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Vector Analysis 
 พีชคณิตของเวกเตอร์ อนุพนัธ์ของเวกเตอร์ ปริพนัธ์ของเวกเตอร์ พิกดัเชิงเส้นโคง้ และการวเิคราะห์
เทนเซอร์โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Algebraic vector ; derivatives and integral of vector ; polar coordinate system ; tensor analysis ; to 
connect with instructional management for basic education 
 
1004221 ตรีโกณมิติและการประยุกต์      3(3-0-6) 
  Trigonometry and Application 
 อตัราส่วนตรีโกณมิติ การวดัมุม วงกลมหน่ึงหน่วย การหาค่าของฟังกช์นัตรีโกณมิติ กราฟของ
สมการตรีโกณมิติ ฟังกช์นัตรีโกณมิติของมุมผลบวกและผลต่าง ฟังกช์นัตรีโกณมิติของมุมทวคูีณ ผลบวก
ผลต่างและผลคูณของฟังกช์นัตรีโกณมิติ เอกลกัษณ์ตรีโกณมิติ การแกส้มการตรีโกณมิติ กฎของไซน์และ
กฎของโคไซน์ บทประยกุตข์องการหาระยะทางและความสูง โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Trigonometric ratio ; angle measurement and unit circle ; Finding the values of trigonometric 
function ; graph of trigonometric equation ; summation and difference angle of trigonometric function ; 
summation , difference and multiplication of trigonometric function ; trigonometric identity ; solving 
trigonometric equation ; sine and cosine rule ; application of finding the distance and height ; to connect 
with instructional management for basic education 
 
 
 
 



1004231 เรขาคณติส าหรับครู       3(3-0-6) 
  Geometry for Teachers 
 ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยคุลิด พฒันาเรขาคณิตแบบยคุลิดโดยใชแ้นวทางอ่ืน วิเคราะห์เน้ือหา
เรขาคณิตแบบยคุลิดโดยใชร้ะบบสัจพจน์ โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 Axiom system ; Euclidean geometry ; to develop Euclidean geometry by using the different way ; 
to analyse Euclidean geometry by using axiom system ; to connect with instructional management for 
basic education 
 
1004232 เรขาคณตินอกแบบยุคลดิส าหรับครู     3(3-0-6) 
  Non-Euclidean Geometry for Teachers 
 เรขาคณิตนอกแบบยคุลิด เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา เรขาคณิตวงรี เรขาคณิตทรงกลม ความคลอ้ง
จองของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Non-Euclidean geometry ; hyperbolic geometry ; ellipse geometry ; spherical geometry ; 
consistency of non – Euclidean geometry ; to connect with instructional management for basic education 
 
1004433 ทอพอโลยเีบือ้งต้น       3(3-0-6) 
  Introduction to Topology 
 แนวคิดเบ้ืองตน้เก่ียวกบัทอพอโลย ีทอพอโลยบีนเส้นจ านวนจริง ปริภูมิอิงระยะทาง ปริภูมิเชิงทอ
พอโลย ีความกระชบัและความเช่ือมโยง โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 Basic concept in Topology ; topology on real number ; distance space ; topological space ; 
compactness and connectedness ;to connect with instructional management for basic education 
 
1004141 หลกัคณติศาสตร์        3(3-0-6) 
  Principle of Mathematics 
 ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ ระเบียบวธีิการพิสูจน์ เซต ความสัมพนัธ์
ฟังกช์นั โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Nature and structure of mathematics ; logic ; proving method ; set ; relation and function ; to 
connect with instructional management for basic education 
 
 



1004242 คณติตรรกศาสตร์และทฤษฎีเซตส าหรับครู    3(3-0-6) 
  Mathematical Logic and Set Theory for Teachers 
 กฎแห่งการอา้งอิง สัจนิรันดร์ ความสมเหตุสมผล วลีบ่งปริมาณการสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศยัระบบ
สัจพจน์ ทฤษฎีเซตเบ้ืองตน้ ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นัโดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 Logical reference ; tautology ;sensibleness ; phrase quantifiers ; construct set theory  by using the 
axiom system ; basic of set theory ; relation and function ; to connect with instructional management for 
basic education 
 
1004243 คณติตรรกศาสตร์ส าหรับครู      3(3-0-6) 
  Mathematical Logic for Teachers 
 การใหเ้หตุผล สัจนิรันดร์ การอนุมานกฎแห่งการอา้งอิง ตวับ่งปริมาณ โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการ
เรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Reasoning and tautology ; inference ; logical reference ; quantifier ; to connect with instructional 
management for basic education 
 
1004244 ทฤษฎีเซตส าหรับครู       3(3-0-6) 
  Set Theory for Teachers 
 การสร้างทฤษฎีเซตโดยอาศยัระบบสัจพจน์ ทฤษฎีเซตเบ้ืองตน้ ความสัมพนัธ์ ฟังกช์นั เซตอนัดบั 
เซตนบัไดแ้ละเซตนบัไม่ได ้จ  านวนเชิงการนบั จ านวนเชิงอนัดบัท่ี โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Construct set theory  by using the axiom system ; basic of set theory ; relation and function ; 
ordered set ; countable and uncountable set ; cardinal number ; ordinal number ; to connect with 
instructional management for basic education 
 
1004245 ทฤษฎสีมการส าหรับครู       3(3-0-6) 
  Theory of Equations for Teachers 
  บุรพวชิา:   รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น  1004263  แคลคูลสั  2  
 สมการพหุนาม สมบติัของสัมประสิทธ์ิและรากของสมการก าลงั n (nมากกวา่หรือเท่ากบั 2)  การ
ประมาณค่ารากสมการโดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 Polynomial equation ; properties of coefficient and root of equation degree n (n greater than or 
equal 2) ; polynomials and approximation of roots ;to connect with instructional management for basic 
education 
 
1004246 พชีคณติเชิงเส้นส าหรับครู      3(3-0-6) 
  Linear Algebra for Teachers 
 เมทริกซ์ ตวัก าหนด ระบบสมการเชิงเส้น เวกเตอร์ ปริภูมิเวกเตอร์ ฐานหลกั มิติ การแปลงเชิงเส้น 
ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะโดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Matrix ; determinant ; linear equation system ; vector and vector space ; basis dimension and 
linear transform ; eigenvalue and eigenvector ;to connect with instructional management for basic 
education 
 
1004247 พชีคณตินามธรรมส าหรับครู      3(3-0-6) 
  Abstract Algebra for Teachers 
 กรุป กรุปยอ่ย กรุปวฏัจกัร กรุปเรียงสับเปล่ียน สาทิสสัณฐาน สมสัณฐาน อตัสัณฐาน  
กรุปยอ่ยปรกติ กรุปผลหาร ริง อินทิกรัลโดเมน ฟีลดโ์ดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Group subgroup and group cycle ; permutation group ; homomorphism ; isomorphism ; 
automorphism ; normal subgroup ; quotient group ;  ring integral domain and field ;to connect with 
instructional management for basic education 
 
1004248 ทฤษฎกีราฟเบือ้งต้น       3(3-0-6) 
  Introduction to Graph Theory 
 บทนิยามของกราฟ กราฟเชิงเดียว สมสัณฐาน กราฟยอ่ย แนวเดิน กราฟเชิงโยง วถีิ ตน้ไม ้กราฟ
แบบออยเลอร์และแฮมิลตนั กราฟเชิงระนาบ การระบายสีของกราฟ กราฟระบุทิศทางโดยเช่ือมโยงกบัการ
จดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Definition of graph ; simple graph ; isomorphic graph ; subgraph ; walk trail and path ; connected 
graph ; Euler and Hamilton graph ; planar graph ; graph coloring ; directed graph ; to connect with 
instructional management for basic education 
 
 
 



1004251 ความน่าจะเป็นและสถิติเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Probability and Statistics 
 คณิตศาสตร์เชิงการจดั ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม ค่า
คาดหมายและความแปรปรวนของตวัแปรสุ่ม การแจกแจงตวัแปรสุ่มวยิตุบางชนิด  การแจกแจง 
ตวัแปรสุ่มต่อเน่ืองบางชนิด การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ทฤษฎีชกัตวัอยา่ง การประมาณค่า การทดสอบ
สมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย สัดส่วน และความแปรปรวนของประชากรหน่ึงกลุ่มและสองกลุ่ม โดยเช่ือมโยง
กบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Combinatorics ; probability ; random variable ; probability distribution of random variable ; 
expected value and  variance of random variable ; distribution for discrete random variable ; distribution 
for continuous random variable ; data analysis ; sampling theorem ; estimation ; hypothesis testing about 
mean ; proportion ; variance of one group and two groups population ; to connect with instructional 
management for basic education 
 
1004252 ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นเบือ้งต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Theory of Probability 
  บุรพวชิา:   รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น   1004263 แคลคูลสั 2 
 คณิตศาสตร์เชิงการจดั ความน่าจะเป็น ตวัแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นของตวัแปรสุ่ม ค่า
คาดหมายและความแปรปรวนของตวัแปรสุ่ม โมเมนตแ์ละฟังกช์นัก่อก าเนิด การแจกแจงตวัแปรสุ่มวยิตุบาง
ชนิด การแจกแจงตวัแปรสุ่มต่อเน่ืองบางชนิด การแจกแจงความน่าเป็นตวัแปรสุ่มสองมิติและ n มิติ กฎของ
เลขจ านวนมาก และทฤษฎีบทลิมิตสู่ส่วนกลางโดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 Combinatorics ; probability ; random variable ; probability distribution of random variable ; 
expected value and  variance of random variable ; moment and generating function ; distribution for 
discrete random variable ;distribution for continuous random variables ; probability distribution of random 
variable 2 & n dimension ; law of large numbers ; central limit theorem ; to connect with instructional 
management for basic education 
 
1004253 หลกัสถิติ 1        3(3-0-6) 
  Principle of Statistics 1 
  บุรพวชิา:  รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น 1004252 ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบ้ืองตน้ 
 ความหมาย ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ จรรยาบรรณทางวชิาชีพของนกัสถิติ การเก็บรวบรวม
ขอ้มูล การน าเสนอขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้ ทฤษฎีชกัตวัอยา่งทฤษฎีการตดัสินใจ  การประมาณ



ค่า การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย สัดส่วน และความแปรปรวนของประชากรหน่ึงกลุ่มและสอง
กลุ่มโดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Meaning scope and advantage of statistics ; data  collection ; data presentation ; data analysis ; 
sampling theory ; decision theory ; estimation ; hypothesis testing about mean , proportion and variance of 
one and two population ; to connect with instructional management for basic education 
 
1004254 หลกัสถิติ 2        3(3-0-6) 
  Principle of Statistics 2 
  บุรพวชิา:  รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น  1004253หลกัสถิติ 1 
 การทดสอบความเป็นเอกพนัธ์ุของความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวและสอง
ทาง การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพนัธ์เชิงเดียว สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์เบ้ืองตน้ การ
ทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบความเป็นอิสระ โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Testing for homogeneity of variance ; analysis of variance in one way and two way ; simple 
correlation and linear regression analysis ; basic non – parametric statistics ; goodness of fit test ; 
independent test ; to connect with instructional management for basic education 
 
1004355 สถิติเพือ่การวจัิยทางการศึกษา      3(3-0-6) 
  Statistics for Educational Research 
 การวดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย การชกัตวัอยา่ง การแจกแจงค่าท่ีไดจ้ากตวัอยา่ง 
การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานค่าเฉล่ียและสัดส่วน การวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวและ
หลายทาง การวเิคราะห์การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพนัธ์เชิงเดียวการทดสอบไคก าลงัสอง 
 Measure of central tendency ; distribution measurement ; sampling ; sampling distribution ; 
estimation ; hypothesis testing for mean and proportion ; analysis of variance in one way and many ways ;  
simple correlation and linear regression analysis ; chi – square test 
 
1004356 สถิติศาสตร์ไม่องิพารามิเตอร์      3(3-0-6) 
  Non-parametric Statistics 
  บุรพวชิา:  รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น  1004253หลกัสถิติ 1 
 แนวคิดของสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบสมมติฐาน
เก่ียวกบัพารามิเตอร์ต่างๆ โดยใชส้ถิติศาสตร์ท่ีไม่อิงพารามิเตอร์ของประชากร 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม และ n กลุ่ม 



สหสัมพนัธ์แบบสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 Non – parametric statistics concepts ; goodness of fit test ; hypothesis testing about parametrics 
by using non – parametric statistics of one , two and n population ; non – parametric statistics correlation ; 
to connect with instructional management for basic education 
 
1004457 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและวจัิยทางการศึกษา    2(2-2-5) 
  Application Program for Statistics and Educational Research 
 การใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อการวจิยัทางการศึกษาเก่ียวกบัค่าร้อยละ ความถ่ี การวดั
แนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง การวดัการกระจาย การทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัค่าเฉล่ีย การวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียวและสองทางการวดัความสัมพนัธ์ การทดสอบสถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ เช่น ไค
ก าลงัสอง การวดัความเช่ือมัน่และเท่ียงตรงของเคร่ืองมือการวจิยัโดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Using computer programming for educational research about percent , frequency ; measure of 
central tendency ; distribution measurement ; hypothesis testing about mean value ; analysis of variance in 
one way and two way ; relation measurement ; non – parametric statistics testing such as chi – square ; 
measurement of confidence level and confidence of a questionnaire; to connect with instructional 
management for basic education 
 
1004161 พรีแคลคูลสั        1(1-0-2) 
  Precalculus 
 เรขาคณิตวเิคราะห์วา่ดว้ยเส้นตรง วงกลม พาราโบลา วงรี ไฮเพอร์โบลา โดยเช่ือมโยงกบัการ
จดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Analytic geometry to linear circle parabolaellipse and hyperbola ; to connect with instructional 
management for basic education 
 
1004162 แคลคูลสั 1        3(3-0-6) 
  Calculus 1 
  บุรพวชิา:  รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น  1004161 พรีแคลคูลสั 
 ลิมิตและความต่อเน่ืองของฟังกช์นั  การหาอนุพนัธ์และการประยกุต ์ การหาปริพนัธ์และการ
ประยกุต ์ปริพนัธ์ไม่ตรงแบบ หลกัเกณฑข์องโลปีตาลโดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 



 Limit and continuous of function ; differentiation and application ; integration and application ; 
improper integral ; L’Hopital’s rule ; to connect with instructional management for basic education 
 
1004263 แคลคูลสั 2        3(3-0-6) 
  Calculus 2 
  บุรพวชิา:  รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น  1004262 แคลคูลสั 1   
 ล าดบัและอนุกรม  อนุกรมก าลงัพิกดัเชิงขั้ว สมการอิงตวัแปรเสริมอนุพนัธ์และปริพนัธ์ของฟังกช์นั
ในพิกดัเชิงขั้วโดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Sequence and series ; power series ; polar coordinate ; parametric equation ; derivative and 
integral of function in polar coordinate ; to connect with instructional management for basic education 
 
1004264 แคลคูลสั 3        3(3-0-6) 
  Calculus 3 
  บุรพวชิา:  รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น  1004263 แคลคูลสั 2  
 เวกเตอร์และเรขาคณิตวเิคราะห์ในปริภูมิสามมิติวา่ดว้ยเส้นตรง ระนาบโคง้และผวิ อนุพนัธ์ยอ่ย 
ปริพนัธ์สองชั้น ปริพนัธ์สามชั้นและการประยกุต ์สมการเชิงอนุพนัธ์เบ้ืองตน้โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการ
เรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Vector and analytic geometry in three – dimensional space ; linear ; plane and surface ; partial 
derivative ; double integral ; triple integral and application ; ordinary differential equation ; to connect 
with instructional management for basic education 
 
1004365 แคลคูลสัข้ันสูง        3(3-0-6) 
  Advanced Calculus 
  บุรพวชิา:  รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น  1004264 แคลคูลสั 3   
 ล าดบัและอนุกรมของฟังกช์นั  ฟังกช์นัพิเศษ  ฟังกช์นัของตวัแปรหลายตวั  ปริพนัธ์ตามเส้น  
ปริพนัธ์ตามผวิ  การทดสอบการลู่เขา้ของปริพนัธ์ไม่ตรงแบบโดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Sequence and series of function ; special function ; several variable function ; line integral ; 
surface integral ; convergent test of improper integral ; to connect with instructional management for basic 
education 
 
 



1004366 สมการเชิงอนุพนัธ์สามัญ       3(3-0-6) 
  Ordinary Differential Equations 
  บุรพวชิา:  รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น  1004263 แคลคูลสั 2  
 ความหมายสมการเชิงอนุพนัธ์สามญั สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบัหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์อนัดบั n
สมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้นท่ีมีสัมประสิทธ์ิเป็นตวัแปร ระบบสมการเชิงอนุพนัธ์เชิงเส้น ผลการแปลงลา
ปลาซและการประยกุต ์อนุกรมฟูเรียร์โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Meaning of ordinary differential equation ; the first order differential equation ; n-th order 
differential equation; linear differential equation with variable coefficient ; linear differential equation 
system ; Laplace transform and application ; Fourier series ; to connect with instructional management for 
basic education 
 
1004367 สมการเชิงอนุพนัธ์ย่อย       3(3-0-6) 
  Partial Differential Equations 
  บุรพวชิา:  รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น 1004264 แคลคูลสั 3 
    1004366สมการเชิงอนุพนัธ์สามญั 
 สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยอนัดบัหน่ึง สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยอนัดบัสอง สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยวงรี
สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยเชิงไฮเพอร์โบลา สมการเชิงอนุพนัธ์ยอ่ยเชิงพาราโบลา ปริพนัธ์ของอนุพนัธ์โดย
เช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 The first order partial differential equation ; the second order partial differential equation ; ellipse 
partial differential equation ; hyperbolic partial differential equation ; integral of derivative ; to connect 
with instructional management for basic education 
 
1004371 การสร้างตัวแบบเชิงคณติศาสตร์เบือ้งต้น     3(3-0-6) 
  Introduction to Mathematical Modelling 
 ตวัแบบทางคณิตศาสตร์เบ้ืองตน้ ขั้นตอนและเทคนิคในการสร้างตวัแบบทางคณิตศาสตร์เพื่อ
แกปั้ญหาดา้นต่างๆ โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Basic mathematical model ; step and technique to creating mathematical model for solving 
problem ; to connect with instructional management for basic education 
 
 
 
 



1004372 ก าหนดการเชิงเส้น       3(3-0-6) 
  Linear Programming 
 พื้นฐานทางคณิตศาสตร์เก่ียวกบัก าหนดการเชิงเส้น ปัญหาก าหนดการเชิงเส้น การหา 
ผลเฉลยโดยกราฟ ระเบียบวิธีซิมเพล็กซ์ ปัญหาคู่กนั สภาพเส่ือมคลาย ก าหนดการเชิงจ านวนเตม็  
การประยกุตข์องก าหนดการเชิงเส้นเก่ียวกบัปัญหาต่างๆ  โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Basic in mathematics about linear programming ; linear programming problem ; graphical 
solution ; simplex method ; duality problems ; deterioration ; integer programming ; applications of linear 
programming with any problem ; to connect with instructional management for basic education 
 
1004373 การวจัิยด าเนินการ       3(3–0–6) 
  Operational  Research 

ตวัแบบการวจิยัด าเนินการ ก าหนดการเชิงเส้นและปัญหาคู่กนั ปัญหาการขนส่งและปัญหาการ
ก าหนดงาน การวเิคราะห์ข่ายงาน เทคนิคการประเมินค่าและควบคุมโครงการ และวธีิวถีิวกิฤต ทฤษฎีเกม 
ตวัแบบสินคา้คงคลงั ตวัแบบแถวคอย และก าหนดการพลศาสตร์โดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอน
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Operational research models ; linear programming and duality problem ; transport problem and 
assignment problem ; network analysis ; evaluation technique and project control ; critical path method ; 
game theory ; inventory model ; queue model and dynamic programming ; to connect with instructional 
management for basic education 
 
1004381 ภาษาองักฤษส าหรับครูคณติศาสตร์ 1     2(1-2-3) 
  English for Mathematics Teachers1 
 โครงสร้างภาษาองักฤษส าหรับงานวชิาการทางคณิตศาสตร์ ศพัทว์ชิาการทางคณิตศาสตร์ ความคิด
รวบยอด  หลกัการและเทคนิคการอ่านงานคณิตศาสตร์ท่ีเป็นภาษาองักฤษ 
 English structure for paper in mathematics ; academic vocabulary ; concept ; principle and 
reading techniquefor English paper related to mathematics 
 
 
 
 
 



1004382 ภาษาองักฤษส าหรับครูคณติศาสตร์ 2     2(1-2-3) 
  English for Mathematics Teachers2 
  บุรพวชิา:  รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น 1004381 ภาษาองักฤษส าหรับครูคณิตศาสตร์ 1  
 ฝึกอ่านบทความหรือวารสารหรืองานวจิยัทางคณิตศาสตร์หรือต าราคณิตศาสตร์ต่างประเทศ  
สามารถส่ือสาร และฟังการน าเสนอเป็นภาษาองักฤษได ้ 
 Practice to read article or journal or research paper in mathematics or mathematical textbook ; can 
be communicated and listened the presentation in English  
 
1004383 การสืบค้นทางคณติศาสตร์      2(0-4-2) 
  Inquiring in Mathemeatics 
 การวเิคราะห์แหล่งความรู้ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และวธีิการน าเสนอความรู้
เหล่านั้น 
 Analysis knowledge sources about mathematical instruction and presentation method 
 
1004384 แนวโน้มคณติศาสตร์ศึกษา      3(3-0-6) 
  Trend in Mathematical Education 
 ธรรมชาติของคณิตศาสตร์ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปรัชญาและทฤษฎีการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ พฒันาการและการพฒันาหลกัสูตรคณิตศาสตร์ของไทยและต่างประเทศ  แนวทางการจดัการ
เรียนการสอน  การวดัและการประเมินผลผูเ้รียนคณิตศาสตร์ 
 Nature of mathematics ; factors affecting to mathematical learning ; philosophy and theory about 
mathematicallearning; development and mathematics curriculum development of Thailand and nationality 
; course syllabus ; learning  measurement and evaluation mathematicalstudent 
 
1004485 การวจัิยทางคณติศาสตร์ศึกษา      3(2-2-5) 
  Research in Mathematics Education 
 ความหมาย ระเบียบวธีิการและขั้นตอนของการท าวิจยั หลกัการและระเบียบวธีิทางสถิติ สถิติท่ี
จ  าเป็นท่ีใชใ้นการวจิยั การฝึกใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการค านวณและวเิคราะห์ขอ้มูล การน าความรู้ไป
ปฏิบติัการวจิยัทางคณิตศาสตร์ศึกษาอยา่งง่าย 
 Meaning  ; research methodology and process ; principles and statistical methods; statistics for 
research; practice to use software package for calculate and analyse data ; using knowledge for 
mathematical research 
 



1004486 การศึกษารายบุคคลทางคณติศาสตร์     3(0-135) 
  Individual Studies in Mathematics 
 ศึกษาและคน้ควา้อิสระเก่ียวกบัเร่ืองพิเศษทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ศึกษาท่ีก าลงัเป็นท่ีสนใจ
ร่วมกนัระหวา่งนิสิตนกัศึกษากบัอาจารยผ์ูส้อน 
 Independent study about special topics in mathematics or mathematical education which 
interesting by students and teachers 
 
1004487 สัมมนาคณติศาสตร์ศึกษา      1(0-2-1) 
  Seminar in Mathematical Education 
 ศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอเก่ียวกบัเน้ือหาหรืองานวจิยัทางคณิตศาสตร์ศึกษา
หรือการสอนคณิตศาสตร์จากวารสารและเอกสารทางวชิาการต่างๆ  จดัสัมมนาในเร่ืองท่ีนิสิตสนใจ โดยให้
อยูใ่นดุลยพินิจของอาจารยผ์ูส้อน 
 Investigation  analysis synthesis and presentation about content or research in mathematics or 
mathematical teaching  from journal ; creating the seminar about interesting topics 
 
1004488 สัมมนาคณติศาสตร์ส าหรับครู      1(0-2-1) 
  Seminar in Mathematics for Teachers 
 ศึกษาคน้ควา้ วเิคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอเก่ียวกบัเน้ือหาหรืองานวจิยัทางคณิตศาสตร์จาก
วารสารและเอกสารทางวชิาการต่างๆจดัสัมมนาในเร่ืองท่ีนิสิตสนใจ โดยใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของอาจารย์
ผูส้อนโดยเช่ือมโยงกบัการจดัการเรียนการสอนระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Investigation  analysis synthesis and presentation  about content or research in mathematics from 
journal ; creating the seminar about interesting topics ;to connect with instructional management for basic 
education 
 
1004489 โปรแกรมประยุกต์ส าหรับครูคณติศาสตร์     3(2-2-5) 
  Application Program for Mathematics Teachers 
 โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ท่ีใชใ้นการศึกษาและการจดัการเรียนการสอนวชิาคณิตศาสตร์
ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 Software package in mathematics to connect with instructional management for basic education 
 
 
 



1004391 หลกัสูตรและการสอนคณติศาสตร์     3(3-0-6) 
  Curriculum and Teaching of Mathematics 
 หลกัสูตรเน้ือหาสาระคณิตศาสตร์และวธีิสอนคณิตศาสตร์ในระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดบั
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีทางจิตวทิยาเพื่อน ามาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ 
 Curriculum and contents in mathematics ; mathematics teaching method for basic education in 
primary and secondary school ; learning theory and psychological theory for learning management 
 
1004392 จิตวทิยาส าหรับการเรียนการสอนคณติศาสตร์    2(1-2-3) 
  Psychology for Mathematical Instruction 
 แนวคิดและทฤษฎีทางจิตวทิยาท่ีประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
 Concept and theory in psychology to apply with mathematical instruction 
 
1004393 นวตักรรมและเทคโนโลยใีนการเรียนการสอนคณติศาสตร์   3(2–2–5) 
  Innovation and Technology in Mathematical Instruction 
 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และเทคโนโลยอ่ืีนๆ  ตลอดจนการประยกุตใ์ชใ้นการเรียน
การสอนคณิตศาสตร์ 
 Information and communication technology and another technology to apply with mathematical 
instruction 
 
1004394 การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ทางคณติศาสตร์    2(1-2-3) 
  Learning Measurement and Evaluation in Mathematics 
 แนวคิดและทฤษฎีทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ท่ีประยกุตใ์ชก้บัการเรียนการสอน
คณิตศาสตร์ 
 Concept and theory in measurement and evaluation to apply with mathematical instruction 
 
1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1       2(0–120) 
  Practicum 1 
 สังเกตและเรียนรู้สภาพทัว่ไปของสถานศึกษา และงานดา้นต่างๆในสถานศึกษา  การสังเกตการ
จดัการเรียนรู้และการฝึกงานเป็นผูช่้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อพฒันาความเป็นครูมืออาชีพ  
กิจกรรมพฒันาผูเ้รียนและการเขียนโครงการเพื่อจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  การร่วมปฏิบติัธรรมหรือการจดั
กิจกรรมอาสา 
 



1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 2       2(0–120) 
  Practicum 2 
  บุรพวชิา:  รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น  1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1 
 การจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้หรือแผนการปฏิบติังาน การออกแบบทดสอบ ขอ้สอบหรือ
เคร่ืองมือวดัผล ตลอดจนการตรวจขอ้สอบ การใหค้ะแนนและการตดัสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบติั 
และการใหค้ะแนนผูเ้รียน การศึกษาผูเ้รียนเป็นรายกรณีเพื่อแกปั้ญหาผูเ้รียน  การทดลองการจดัการเรียนรู้
หรือปฏิบติังานวชิาชีพเฉพาะดา้นในสถานการณ์จ าลองและในสถานศึกษา 
 
1001501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(0–360) 
  Internship 1 
  บุรพวชิา:  รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น 1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1 
    1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 2 
 การบูรณาการองคค์วามรู้ทั้งหมดในสาขาวชิาเอกมาใชใ้นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา และ
ปฏิบติังานครูดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย การจดัท าแผนการเรียนรู้และการจดักระบวนการเรียนรู้ การวดั
และประเมินผลและน าผลไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือแบ่งปัน
ความรู้ในการสัมมนาทางการศึกษา 
 
1001502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(0–360) 
  Internship 2 
  บุรพวชิา:  รายวชิาท่ีตอ้งสอบผา่น 1001403 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 1 
    1001404 การฝึกทกัษะวชิาชีพครู 2 
    1001501การปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1 
 ปฏิบติัการสอนในสถานศึกษาต่อเน่ืองจากการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา 1  การบูรณาการองค์
ความรู้ทั้งหมดในสาขาวชิาเอกมาใชใ้นการปฏิบติัการสอนในสถานศึกษา และปฏิบติังานครูดา้นอ่ืนๆท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  การจดัท าแผนการเรียนรู้และการจดักระบวนการเรียนรู้  การวดัและประเมินผลและน าผล
ไปใชใ้นการจดัการเรียนรู้และพฒันาผูเ้รียน การแลกเปล่ียนเรียนรู้หรือแบ่งปันความรู้ในการสัมมนาทาง
การศึกษา   การวจิยัเพื่อพฒันาผูเ้รียนโดยประมวลองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการเรียนตามหลกัสูตร และการฝึก
ประสบการณ์วชิาชีพมาจดัท าเป็นบณัฑิตนิพนธ์ 
 


