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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
 

ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร 
     ภาษาไทย : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
     ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Mathematics 
 

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
     ช่ือเต็ม (ไทย)  : ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 
     ช่ือย่อ (ไทย)  : ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
     ช่ือเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Mathematics) 
     ช่ือย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Mathematics) 

 

3.  วิชาเอก   
                       - 
 

4.   จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร  
     ไม่น้อยกว่า  171  หน่วยกิต 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
        3.1 หลักสูตร 

(1) จํานวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 171 หน่วยกิต  
(2) โครงสร้างหลักสูตร 

            โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาท่ีสอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ี 

 
(2.1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หนว่ยกติ 
 กลุ่มวิชาภาษาและการสือ่สาร     ไม่น้อยกว่า 9 หนว่ยกติ 
 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์ 6 หนว่ยกติ 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หนว่ยกติ 
 กลุ่มวิชาคณติศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี 9 หนว่ยกติ 
(2.2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 135 หนว่ยกติ 
 กลุ่มวิชาชพีครู ไม่น้อยกว่า 54 หนว่ยกติ 
      กลุ่มวิชาชพีครูบังคับ 36 หนว่ยกติ 
      กลุ่มวิชาชพีครูเลือก  ไม่น้อยกว่า 3 หนว่ยกติ 
      กลุ่มวิชาฝกึประสบการณ์วิชาชีพคร ู 15 หนว่ยกติ 
 กลุ่มวิชาเอก  ไม่น้อยกว่า 81 หนว่ยกติ 
     วิชาเอกบังคับ 30 หนว่ยกติ 
     วิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า 39 หนว่ยกติ 
     วิชาการสอนวิชาเอก 6 หนว่ยกติ 
     วิชาเอกเพ่ิมเติม ไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 
(2.3) หมวดวิชาเลือกเสร ีไม่น้อยกว่า 6 หนว่ยกติ 
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  (3) รายวิชาในหลกัสูตร 
(3.1)  หมวดศึกษาทัว่ไป ไม่น้อยกว่า             30  หนว่ยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.  2559  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ประกอบด้วย  4  
กลุ่มวิชา  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  และกลุ่มวิชา
คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นักศึกษาต้องเรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชาตามเกณฑ์ที่กําหนด       ไม่
น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร              9    หนว่ยกติ หรือ  12  หนว่ยกติ 
 บังคับเรียนจํานวน  6  หนว่ยกิต  ในรายวชิาต่อไปน้ี 
0591001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
0591002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร      3(3-0-6) 
 และใหเ้ลือกเรยีนจํานวน  3  หนว่ยกิต หรือ 6 หนว่ยกติ ในรายวชิาต่อไปนี ้
0591003 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียน      3(3-0-6) 
0591004 ภาษาญี่ปุ่นพ้ืนฐานและวัฒนธรรม           3(3-0-6) 
0591005 ภาษาจีนพ้ืนฐานและวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
 
 หมายเหตุ  สําหรับหลักสูตร/สาขาวิชา ที่มีเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิของหลักสูตร ( มคอ.1 ) ที่กําหนด 
ให้เรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาและการส่ือสารมากกว่าที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว้ (9 หน่วยกิต) สามารถเลือกเรียน
รายวิชาในกลุ่มน้ีให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรที่กําหนดไว้ได้ 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์            6    หนว่ยกิต 
 ให้เลือกเรียนจํานวน  6  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี ้
0592001 ความจริงของชีวิต          3(3-0-6) 
0592002 สุนทรียภาพของชีวิต        3(3-0-6) 
0592003 ทักษะชีวติ        3(3-0-6) 
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน           3(3-0-6) 
   
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์            6    หนว่ยกิต 
 ให้เลือกเรียนจํานวน  6  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี ้
0593001 จิตสํานึกและความรับผิดชอบตอ่สังคม         3(3-0-6)   
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก            3(3-0-6) 
0593003 กฎหมายกับชวีิตและสังคม          3(3-0-6) 
0593004 เศรษฐกิจเพ่ือชีวิต       3(3-0-6) 
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กลุ่มวิชาคณิตศาสตรว์ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        9    หนว่ยกิต 
 ให้เลือกเรียนจํานวน  9  หน่วยกิต  ในรายวิชาต่อไปนี ้
0594001 วิทยาศาสตร์เพ่ือคุณภาพชีวติ          3(3-0-6) 
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อชวีิต       3(2-2-5) 
0594003 กีฬาเพื่อสุขภาพ             3(2-2-5) 
0594004 ทรัพยากรธรรมชาตแิละสภาวะแวดลอ้ม         3(3-0-6) 
0594005 การคิดและการตดัสินใจ            3(3-0-6) 
   

(3.2)  หมวดวิชาเฉพาะ  
 หมวดวิชาเฉพาะด้านของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

ประกอบด้วย 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครู และกลุ่มวิชาเอก นักศึกษาจะต้องเรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชาตาม
หลักเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 

กลุ่มวิชาชีพครู ประกอบด้วย 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาชีพครูบังคับ กลุ่มวิชาชีพครู
เลือก กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  นักศึกษาจะต้องเรียนให้ครบทุกกลุ่มวิชาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตร ดังน้ี 

 
กลุ่มวิชาชพีครู   ไม่น้อยกว่า              54  หนว่ยกิต 
 
  กลุ่มวิชาชพีครูบังคบั             30  หนว่ยกิต 
 
 1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู     3 (2-2-5) 
 1003101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู      3 (2-2-5) 
 1011101 ความเป็นครู       3 (2-2-5) 
   1014102  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสําหรับครู  3 (2-2-5) 
 1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน    3 (2-2-5) 
 1023203 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตร    3 (2-2-5) 

1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา   3 (2-2-5) 
 1041102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้     3 (2-2-5) 

1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา     3 (3-0-6) 
   1044103  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  3 (2-2-5) 
 1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ      3 (3-0-6) 
 1052401 จิตวิทยาการเรียนรู้และการแนะแนว    3 (2-2-5) 
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 กลุ่มวิชาชพีครูเลือก  
 เลือกเรียนจากรายวิชาตอ่ไปน้ี     ไม่น้อยกว่า     3  หน่วยกิต 
  
 1012201 การศึกษากับการพัฒนาชุมชน     2 (2-0-4)
 1013203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ      2 (2-0-4) 
 1013204 กิจกรรมการศึกษาเพ่ือทอ้งถ่ิน     2 (2-0-4) 

1013504 การศึกษาทางเลือก       2 (2-0-4) 
1014902 สัมมนาปัญหาการศึกษา      3 (2-2-5) 
1023204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน      2 (1-2-3) 
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน     3 (2-2-5) 
1031201 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ      3 (2-2-5) 
1033104 เทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารเพื่อการศึกษา   3 (2-2-5) 
1033105 การออกแบบสือ่มลัตมิีเดียเพ่ือการศึกษา    3 (2-2-5) 
1033106 การผลติสือ่แอนิเมชั่นเพ่ือการศึกษา    3 (2-2-5) 
1033107 คอมพิวเตอรช์ว่ยสอนเพื่อการศึกษา    3 (2-2-5) 
1052301 มนุษยสัมพันธส์ําหรับคร ู      2 (2-0-4) 
1053101 ความคิดสร้างสรรค์      2 (2-0-4) 
1053402 จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ      2 (2-0-4) 
1053603 เครื่องมอืและเทคนิคการแนะแนว     2 (2-0-4) 
1003102 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ     3 (2-2-5) 
1004102 กิจกรรมเข้าจังหวะ      3 (2-2-5) 
1004103 ผู้นํานันทนาการและการอยู่ค่ายพักแรมสําหรับครู   3 (2-2-5) 
1083601 การศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม   3 (3-0-6) 
4081108 พลศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาพ     3 (2-2-5) 
4081402 ผู้กํากับลูกเสอื-เนตรนารีสามญัข้ันความรู้เบ้ืองต้น   1 (0-2-1) 
 
กลุ่มวิชาฝกึประสบการณว์ชิาชีพคร ู             15 หนว่ยกิต 

 
 1024824 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1    1 (45) 
 1024825 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2    1 (45) 
 1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3    1 (45) 
 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6 (480) 
 1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6 (480) 
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กลุ่มวิชาเอก   ไม่น้อยกว่า            81 หนว่ยกิต 
กลุ่มเอกบังคบั                    30 หนว่ยกิต 
 
1101201 หลักการคณติศาสตร์      3 (3-0-6) 
1101401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1     3 (3-0-6) 
1102201 ระบบจํานวน       3 (3-0-6) 
1102401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2     3 (3-0-6) 
1102501 เรขาคณิตเบ้ืองต้น      3 (3-0-6) 
1103301 พีชคณตินามธรรม 1      3 (3-0-6) 
1103401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3     3 (3-0-6) 
1104302 พีชคณติเชิงเสน้       3 (3-0-6) 
1104901 สัมมนาคณิตศาสตร์      3 (2-2-5) 
1101801 หลักสถิต ิ       3 (3-0-6) 
 
กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า                                                  39 หนว่ยกิต 
 
1102202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น    3 (3-0-6) 
1102701 โปรแกรมสําเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์    3 (2-2-5) 
1103101 ประวัติคณิตศาสตร์      3 (3-0-6) 
1103201 ทฤษฎีเซต       3 (3-0-6) 
1103303 คณิตศาสตร์เตม็หน่วย      3 (3-0-6) 
1103402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ      3 (3-0-6) 
1103501 รากฐานเรขาคณิต      3 (3-0-6) 
1103604 กําหนดการเชงิเส้น      3 (3-0-6) 
1103605 คณิตศาสตร์ประกันภัย      3 (3-0-6) 
1103702 คอมพิวเตอรช์ว่ยสอนคณติศาสตร ์     3 (2-2-5) 
1104201 ทฤษฎีจํานวน       3 (3-0-6) 
1104202 ตรรกศาสตร์เชงิคณิตศาสตร์     3 (3-0-6) 
1104301 พีชคณตินามธรรม 2      3 (3-0-6) 
1104303 ทฤษฎีสมการ       3 (3-0-6) 
1104401 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย      3 (3-0-6) 
1104402 แคลคูลัสข้ันสูง       3 (3-0-6) 
1104403 การวิเคราะห์เวคเตอร์      3 (3-0-6) 
1104404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์     3 (3-0-6) 
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1104405 การวิเคราะห์เชิงจริง 1      3 (3-0-6) 
1104406 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบื้องตน้     3 (3-0-6) 
1104407 วิธีการเชิงตัวเลข       3 (3-0-6) 
1104408 การวิเคราะห์เชิงจริง 2      3 (3-0-6) 
1104501 เรขาคณิตนอกระบบยูคลคิ     3 (3-0-6) 
1104502 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย      3 (3-0-6) 
1104504 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้น      3 (3-0-6) 
1104902 ทฤษฎีเกม       3 (3-0-6) 
1104903 การสืบค้นทางคณิตศาสตร ์     3 (3-0-6) 
1104904 ทอพอโลจีเบ้ืองต้น      3 (3-0-6) 
1102801 สถิติวิเคราะห์       3 (3-0-6) 
1102802 สถิติเชิงคณติศาสตร ์      3 (3-0-6) 
1102803 การวิเคราะห์การถดถอย      3 (3-0-6) 
1102804 การวิจัยดําเนินงาน 1      3 (3-0-6) 
1102805 การวิจัยดําเนินงาน 2      3 (3-0-6) 
1102806 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1      3 (3-0-6) 
1102807 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2      3 (3-0-6) 
 
กลุ่มการสอนวิชาเอก         6 หน่วยกิต 
 
1103901 การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา    3 (2-2-5) 
1103902 การสอนคณิตศาสตร์ระดับมธัยมศึกษา    3 (2-2-5) 

 
กลุ่มเอกเพ่ิมเติม ไม่น้อยกวา่       6 หนว่ยกิต 
 
1101202 พีชคณติระดับวิทยาลัย      3 (3-0-6) 
1103801 การวิเคราะห์เน้ือหาคณติศาสตร์การศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  3 (2-2-5) 
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(3.3)  หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่น้อยกว่า                      6 หนว่ยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี หรือรายวิชา ในหลักสูตรหมวดวิขาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 โดยไม่ซ้ํากับรายวิชา
ที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่ซ้ํากับรายวิชาท่ีทางหลักสูตรจัดไว้ให้เรียนตามแผนการเรียน รวมถึงต้องไม่เป็น
รายวิชาที่กําหนดโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชาน้ี 
 
  (4)  การจัดแผนการศึกษา 

                    สําหรับการจัดแผนการศึกษาของหลักสูตรครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ได้จัดให้สอดคล้องตามระบบการศึกษาแบบทวิภาค ในหลักสูตรปริญญาตรี             
5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ละภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและไม่
เกิน 22 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดของการจัดแผนการเรียน ดังน้ี 
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ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 

 วิชาศกึษาทัว่ไป  
xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 
xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 

 วิชาชีพคร ู  
1003101 ภาษาอังกฤษสาํหรับครู 3(2-2-5) 
1023203 ปรัชญาการศึกษาและการพัฒนาหลักสตูร 3(2-2-5) 
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ 3(3-0-6) 

 วิชาเอก  
1101201 หลักการคณติศาสตร์ 3(3-0-6) 
1101401 แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 3(3-0-6) 

 รวม 21 
 
    

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 

 วิชาศกึษาทัว่ไป  
xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 
xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 

 วิชาชีพคร ู  
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู 3(3-2-5) 
1011101 ความเป็นครู 3(2-2-5) 
1014102 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสําหรับครู 3(2-2-5) 

 วิชาเอก  
1102401 แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 3(3-0-6) 
1101801 หลักสถิต ิ 3(3-0-6) 

 รวม 21 
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 
 วิชาศกึษาทัว่ไป  

xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 
xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 
xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 
xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 

 วิชาชีพคร ู  
1044102 การประกันคุณภาพการศึกษา 3(3-0-6) 

 วิชาเอก  
1102201 ระบบจํานวน 3(3-0-6) 
1103401 แคลคลูัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 3(3-0-6) 

 รวม 21 
 

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 

 วิชาศกึษาทัว่ไป  
xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 
xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 
xxxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไป 3 

 วิชาชีพคร ู  
1052401 จิตวิทยาการเรยีนรู้และการแนะแนว 3(2-2-5) 
1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 3(2-2-5) 

 วิชาเอก  
1102501 เรขาคณิตเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 
1104403 การวิเคราะห์เวกเตอร์ 3(3-0-6) 

 รวม 21 
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ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 

 วิชาชีพคร ู  
1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 

 วิชาเอก  
1103301 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
1104302 พีชคณิตเชิงเสน้ 3(3-0-6) 
1103901 การสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
1103402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 3(3-0-6) 
1104903 การสืบค้นทางคณิตศาสตร์ 3(3-0-6) 
1102801 สถิติวิเคราะห์ 3(3-0-6) 

 รวม 21 
 
 
 

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 

 วิชาชีพคร ู  
1041102 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ 3(2-2-5) 
1024824 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 1(45) 

 วิชาเอก  
1103902 การสอนคณิตศาสตร์ระดับมธัยมศึกษา 3(2-2-5) 
1103501 รากฐานเรขาคณิต 3(3-0-6) 
1103604 กําหนดการเชงิเส้น 3(3-0-6) 
1104405 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 3(3-0-6) 
1104504 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

 รวม 19 
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ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 

 วิชาชีพคร ู  
1044103 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
1024825 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 1(45) 

 วิชาเอก  
1103801 การวิเคราะห์เน้ือหาคณติศาสตร์การศกึษาข้ันพ้ืนฐาน 3(2-2-5) 
1104201 ทฤษฎีจํานวน 3(3-0-6) 
1104501 เรขาคณิตนอกระบบยูคลดิ 3(3-0-6) 
1104402 แคลคลูัสขั้นสูง 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกเสร ี 3 
 รวม 19 

 
 

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 
รหัสวิชา ชื่อวชิา หนว่ยกติ 

 วิชาชีพคร ู  
1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 1(45) 
1003102 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
4081402 ผู้กํากับลูกเสอื-เนตรนารีสามัญข้ันความรู้เบ้ืองต้น 1(0-2-1) 

 วิชาเอก  
1104901 สัมมนาคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 
1101202 พีชคณิตระดับวิทยาลัย 3(3-0-6) 
1102701 โปรแกรมสําเร็จรูปด้านคณติศาสตร์ 3(2-2-5) 
1104904 ทอพอโลจีเบ้ืองต้น 3(3-0-6) 

 วิชาเลือกเสรี 3 
 รวม 20 
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ปีที่ 5 ภาคการศึกษาท่ี 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
 

6(480) 

 รวม 6 
 

 
ปีที่ 5 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 

1005802 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
 

6(480) 

 รวม 6 
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(5)  คําอธิบายรายวิชา 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                น(ท-ป-อ) 
0591001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร            3(3-0-6) 
  Thai for Communication 

 ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเคร่ืองมือสื่อสาร  และแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ  การสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากทรัพยากรสารสนเทศ การสรุปความ การขยายความ การวิเคราะห์  และการ
แสดงความคิดเห็น  การตีความ  และการนําเสนอ  โดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 

 The importance of Thai Language as a tool for communication and 
representation of national identity; information retrieval from information resources; drawing 
conclusions; making elaboration; analyses and expressions of opinions; data interpretation 
and presentation with an emphasis on integration process of language skills. 
 
0591002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 
  English for Communication 

 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ท่ัวไปในชีวิตประจําวัน  การทักทาย การ
บอกลา การแนะนําตัวเองและผู้อื่น การแสดงถึงอารมณ์  และความรู้สึกที่เหมาะสม  การบอกลักษณะบุคคล  
และส่ิงของ  โดยการพัฒนาทักษะการฟัง  พูด  อ่าน  และเขียนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานกันทั้ง 4 ทักษะ ใน
ลักษณะรูปประโยคพ้ืนฐานที่ใช้ไวยากรณ์เบ้ืองต้นไม่ซับซ้อน  การออกเสียงคําภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง  การฝึก
เขียนประโยคง่ายๆ  เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  การฝึกอ่านและทําความเข้าใจข้อความภาษาอังกฤษสั้นๆ 
การกรอกแบบฟอร์ม  การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

 Everyday English for general situations such as greeting, farewell, introducing 
oneself and other; expressing appropriate emotions and feeling; describing personal 
characteristics and object specification; developing four communication skills through 
practising basic grammar and simple patterns of sentences including practising phonetics; 
basic writing for everyday communication; practising reading and understanding short text; 
form filling; searching data from various sources.  

 
0591003 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน           3(3-0-6) 
  English for Study Skills 
     การฝึกเทคนิคในการอ่านเพ่ือหาหัวเร่ือง ใจความสําคัญ และรายละเอียดสนับสนุนจากสื่อ
สิ่งพิมพ์และสือ่อิเล็กทรอนิกส์  ฝึกการนําเสนอข้อมูลและการเขียนข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาทักษะการพูดและการ
เขียน 
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  Practicing reading skills for finding topics, main ideas and supporting details 
from printed materials and electronic media; practicing presentation and some basic writing 
for improving speaking and writing competency. 
 

 
0591004       ภาษาญ่ีปุ่นพ้ืนฐานและวฒันธรรม 3(3-0-6) 
           Basic Japanese Language and Culture 
        การอ่านและเขียนตัวอักษรพ้ืนฐานสําหรับ ผู้เริ่มเรียนภาษาญี่ ปุ่น  โครงสร้างตัวอักษร  
คําศัพท์พ้ืนฐาน  การทักทายในชีวิตประจําวัน  สํานวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ  ประเพณีและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น พัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่น 
  Introduction to Japanese reading and writing system for beginners; basic 
vocabulary, greetings, daily expressions for various situations; Japanese culture and traditions 
with emphasis on developing listening, speaking, reading, and writing skills in Japanese. 
 
0591005       ภาษาจีนพ้ืนฐานและวัฒนธรรม          3(3-0-6) 
   Basic Chinese Language and Culture 
      การอ่านและเขียนตัวอกัษรพ้ืนฐานสําหรับผู้เริ่มเรียนภาษาจีน โครงสร้างตัวอักษร คําศัพท์   
พ้ืนฐาน  การทกัทายในชีวติประจําวัน  สํานวนภาษาที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ   ประเพณีและวัฒนธรรมจีน    
พัฒนาทักษะดา้นการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน   
            Introduction to Chinese reading and writing system for beginners; basic 
vocabulary, greetings, daily expressions for various situations; Chinese culture and traditions 
with emphasis on developing listening, speaking, reading, and writing skills in Chinese. 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
0592001 ความจริงของชีวิต            3(3-0-6) 
  Truth of Life 
     การเข้าถึงธรรมชาตขิองชีวิต สังคม และโลก ในมมุมองของปรัชญาและศาสนา การพัฒนาตน
ตามหลักศาสนธรรมในศาสนาของตน การกําหนดเป้าหมายของชีวติด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถ
ดํารงชีวิตอยูอ่ย่างมีสติในสังคมโลกาภิวัตน์ เพ่ือสันติสขุอย่างย่ังยืนทั้งส่วนตนและสังคม 
  Realizing the nature of life, society and the world in the view of philosophy 
and religion. Self- training in accordance with the own religious principles; determining the 
goal of life base on virtual principle; ability to lead. 
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0592002 สุนทรียภาพของชีวิต            3(3-0-6) 
  Aesthetics for Life 

 ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสุนทรียภาพ  การรับรู้  และการเรียนรู้เก่ียวกับคุณค่าทาง
วัฒนธรรม  ความงามด้านศิลปะ  ดนตรี  และศิลปะการแสดง  โดยมุ่งสร้างรสนิยมทางศิลปะ  และนําไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดําเนินชีวิต 

 The relationships between humans and aesthetics; perception and learning 
about the values of culture, artistic beauty, music, and performing arts, aiming at the creation 
of artistic taste and its useful application to good living. 
 
0592003 ทักษะชีวติ             3(3-0-6) 
  Life Skills 
  การจัดการกับปัญหารอบๆตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน  การเตรียมความพร้อม  สําหรับการ
ปรับตัวในอนาคต  ในด้านความรู้  เร่ืองความคิดสร้างสรรค์  และความคิดวิเคราะห์วิจารณ์  ในด้านเจตคติ  
เรื่องความตระหนักรู้ในตน  และความเห็นใจผู้อื่น  และในด้านทักษะ เรื่องการสร้างสัมพันธภาพ  และการ
ส่ือสาร การตัดสินใจ  และการแก้ปัญหา  การจัดการกับอารมณ์  และความเครียด 
  Management of surrounding problems in contemporary society; preparing 
readiness for self-adjustment in the future; including knowledge dimension; creative thinking 
and critical thinking; attitude dimension; self realization and empathy to other people; and 
skill dimension; creating human relationship and communication, decision making and 
problem solving; emotion and stress management.   
 
0592004 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน           3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 
  พ้ืนฐานแห่งพฤติกรรมมนุษย์  การพัฒนาตนด้านมนุษยสัมพันธ์  และการดํารงชีวิตอย่างเป็น
สุข การส่ือสารท่ีประสบความสําเร็จ การทํางานเป็นทีม ภาวะผู้นําและผู้ตาม  การเสริมสร้างแรงจูงใจ  การใฝ่
เรียนรู้  และพลังแห่งชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพแห่งตน ประสิทธิผลแห่งงาน และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข
  Fundamentals of human behaviors; self development in human relations and 
happy living; successful communication; team working; leadership and followers; 
empowerment of motivation, constant design for learning and life energy for self’s efficiency; 
work effectiveness and peaceful living with others. 
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กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
0593001 จิตสํานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม         3(3-0-6) 
  Consciousness and Social Responsibility 
  การปลูกฝังจิตสํานึก ความเป็นมาของชาติไทย ความเป็นมาของราชภัฏ การสร้างคุณลักษณะ
ให้เป็นบัณฑิตพึงประสงค์ มีความสามัคคี ภาวะผู้นํา จิตสาธารณะ การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม การป้องกัน
การทุจริต นโยบาย มาตรการในการแก้ไขปัญหา บทบาทหน้าที่ของประชาชนในการป้องกันการทุจริต ผ่าน
กระบวนการจากกรณีศึกษา โดยจัดทําโครงการรณรงค์เพ่ือให้เกิดการรับรู้หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่
น่าสนใจ 
      Awareness cultivation; historical background of Thai nation and Rajabhat; 
characteristic development to be preferable graduates with unity, leadership, and public 
consciousness; morality enhancement, anti-corruption policies and practices, citizens’ roles in 
anti-corruption through case studies and campaign projects leading to awareness and 
changes in issue of interest.  
 
0593002 สังคมไทยและสังคมโลก            3(3-0-6) 
  Thai and Global Society 
  วิวัฒนาการสังคมไทยและสังคมโลก ในมิติทางสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
รวมทั้งแนวพระราชดําริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือการดํารงอยู่อย่างมี 
จิตสํานึกแห่งความเป็นไทย ผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสังคมโลกในช่วงก่อนสมัยใหม่จนถึงสมัยปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มในอนาคต 
           Evolution of Thai and global societies in socio-cultural, economical, and 
political aspects, including sufficiency economy principle and local wisdom for the existence 
of Thainess; effects of globalization and dynamic changes of Thai and global societies; Thai 
and global societies relationship in post modern era, present era, and future trend.   
 
0593003 กฎหมายกับชีวิตและสังคม            3(3-0-6) 
  Law for Life and Society 
        ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายกับชีวิตและสังคม สิทธิ 
หน้าท่ี และเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานของบุคคลตามกฎหมาย ความรับผิดชอบในทางแพ่งและในทางอาญา 
กระบวนการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายครอบครัวและมรดก รวมท้ัง
กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจําวัน 
        Introduction to the study of law; relation of law to an individual and society; 
basic right duties and freedom of citizen under the law; responsibility in civil law and criminal 
law; process of justice according to criminal procedure code; family law; succession laws; and 
other laws in daily life 
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0593004 เศรษฐกิจเพ่ือชีวิต            3(3-0-6) 
  Human Economics 
       ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจแต่ละ ยุค
สมัย มิติใหม่ของเศรษฐกิจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน เทคนิคการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน  
    General Knowledge of Thai economy and the global economy; The 
transformation of economy in each period; A new dimension of economy; Sufficient 
economic and applications of social; Technical management of personal finance in the 
current economic climate.     
 
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
0594001 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต           3(3-0-6) 
  Science for Quality of Life 
    กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การประยุกตใ์ช้ความรู้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีทีส่ร้าง
เสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดา้นพลังงาน
ของโลกยุคปัจจุบัน ที่มผีลต่อสภาพแวดลอ้ม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม 
  Scientific process; practical applications of scientific knowledge and technology 
to enhance health through the enlargement of life quality; impacts of scientific and 
technology progression in term of the energy of today’s world on environment , society, 
politics and culture. 
 
0594002 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือชีวิต          3(2-2-5) 
  Information and Communication Technology for Life 
  ความหมาย ความสําคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ อิทธิพลของเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการส่ือสารที่มีต่อการดํารงชีวิต และความเป็นอยู่ของมนุษย์ การเลือกใช้ทรัพยากรเพื่อการ
สื่อสาร และแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การมีจริยธรรมพ้ืนฐานในสังคมยุคสารสนเทศต่างๆและการเคารพ
สิทธิทางปัญญา การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์บนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่ใช้ในชีวิตประจําวัน เพ่ือการสืบค้น การสร้างสังคมเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ การนําเสนอผลงานการ
พัฒนาวิชาชีพและการดํารงชีวิตประจําวันอย่างมีประสิทธิภาพ 
  Definition, importance, and components of information technology; the 
influence of information and communication technology on human living; choosing resources 
for communication and information exchange; having an ethical basis in information societies 
and respect for intellectual property rights; using operating systems and application programs 
on information technology and communication systems for queries in daily life; creating 
social network of learning; giving presentation; professional development and existence of 
efficient daily life. 
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0594003 กีฬาเพ่ือสุขภาพ              3(2-2-5) 
  Sports for Health 

   ความหมาย  และความสําคัญของการออกกําลังกายต่อสุขภาพ   ความสําคัญ ประเภท 
 กิจกรรมนันทนาการ  ระบบของร่างกายที่เก่ียวข้องกับการออกกําลังกาย  หลักการและเทคนิคการออกกําลังกาย  

การวิเคราะห์  และประเมินความเหมาะสมของแต่ละบุคคลในการออกกําลังกาย  การฝึกปฏิบัติ  และทักษะ     
ในการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ  การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  และการประเมินผลการออกกําลังกาย 
 Definition and importance of physical  exercise to health; importance of some  
recreation, type of recreation some  functional  systems of human body  related to  physical  
exercises;  principles and techniques of physical exercise; analysis and assessment of the  
 suitability of each person in doing  physical exercise;  practicing and skills  in physical   
exercise  for healthiness;  tests of physical ability and assessment  the results of exercising. 
 
0594004 ทรัพยากรธรรมชาติและสภาวะแวดล้อม          3(3-0-6) 
  Natural Resources and Environment 
     ความหมาย ความสําคัญ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม วิกฤติการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเกิดภัยธรรมชาติประเภทต่างๆ ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  Definitions; significance; relationship between man and environment; crises of 
natural resources and environment; the occurrences of various natural disasters; their impacts 
on economy, society and environment; self-adjustment and preparation for  
 
confronting environmental change; people participation in environmental and natural 
resources preservation and environmental sustainable management. 
 
0594005 การคิดและการตัดสินใจ            3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
  หลักการ  กระบวนการ  และลักษณะการคิด  รูปแบบต่างๆของการคิด การตัดสินใจโดยใช้
เหตุผลจากตรรกศาสตร์  การวิเคราะห์ข้อมูล  และข่าวสารโดยวิธีการทางสถิติเบ้ืองต้น  กระบวนการตัดสินใจ  
และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน 
  Principles, processes and characteristics of thinking; styles of thinking; decision 
making based on reasoning from logics; analysis of data and information by fundamental 
statistical methods; decision making process and its application in daily life problem solving. 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาชพีครู 
รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                                                           น(ท-ป-อ) 
1001101 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู     3(2-2-5) 

Language and Thai Culture for Teachers 
       ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเป็นครู ภาษาไทยเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู สามารถใช้ทักษะการ
ฟัง การพูด การอ่าน การเขียนภาษาไทย เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง สามารถใช้ภาษาและวัฒนธรรม
เพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสนัติ  
       Thai Language and culture for teachers Thai language for professional 
development ability in listening speaking reading and writing Thai language for communicating 
accurate meaning ability in using language and culture for peaceful coexistence. 
 
1003101 ภาษาอังกฤษสําหรับครู       3(2-2-5) 

English Language for Teacher 
       ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู สามารถใช้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน
ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง สามารถใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติ 
  Foreign Language for professional development ability in listening speaking 
reading and writing foreign language for communicating accurate meaning ability in using 
language and culture for peaceful coexistence. 
 
1011101 ความเป็นครู                3(2-2-5) 
  Self Actualization For Teachers 
  สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู กฎหมายที่เก่ียวข้องกับครูและวิชาชีพครู 
การจัดการความรู้เก่ียวกับวิชาชีพครู การสร้างความก้าวหน้าและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง การปลูกฝังจิต
วิญญาณความเป็นครู  รอบรู้ในเน้ือหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนเพื่อให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และ
สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ แสวงหาและเลือกใช้ข้อมูลข่าวสารความรู้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
  State of teacher work characteristics and professional standards of teachers 
laws concerning teachers and teaching profession management of knowledge for teaching 
profession the making of progress and continuous profession development  instilling teachers 
spirit building progress and the expert of subject matters and strategies of teaching and 
strategies of teaching enabling students to master analytic thinking synthetic thinking and 
creating new things searching and selecting current information and knowledge updating to 
the clanging world interaction between teachers and students promoting the development of 
student potentiality possessing of teacher’s spirit.  
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1023203 ปรัชญาการศกึษาและการพัฒนาหลกัสูตร     3(2-2-5) 
Philosophy of Education and Curriculum Development 

       ปรัชญา แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แนวคิดและ
กลวิธีการจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาท่ีย่ังยืน หลักการการวิเคราะห์เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ที่ย่ังยืน ตลอดจนการประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา หลักการ  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การพัฒนา
หลักสูตรและการนําหลักสูตรไปใช้ การวิเคราะห์หลักสูตรสามารถจัดทําหลักสูตรได้ การปฏิบัติการประเมิน
หลักสูตรและนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
       Philosophy concepts and theories of education religions economy society and 
culture concepts and strategies in education management for promotion of sustainable 
development principles of analysis concerning education for sustainable development as 
well as its application for school development. Principles, concepts in curriculum 
construction, curriculum development and application of curriculum, curriculum analysis 
confection of curriculum evaluation and applying curriculum evaluation outcome to develop 
the curriculum. 
 
1051105 จิตวิทยาพัฒนาการ       3(3-0-6) 
  Development Psychology 
  ความหมาย และความสําคัญของพัฒนาการมนุษย์ที่มีต่อการศึกษา อิทธิพลต่างๆที่มีต่อการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคล จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิยาพัฒนาการของมนุษย์ ทฤษฎีเก่ียวกับจิตวิทยา
พัฒนาการ ศึกษาพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมของมนุษย์ ตั้งแต่ปฏิสนธิ จนถึงวัยชรา 
การประยุกต์ความรู้ไปใช้ในการช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาการของบุคคล ใช้จิตวิทยาเพ่ือความเข้าใจและ
สนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพของวัยรุ่น ปัญหาและวิธีการ
แก้ปัญหาวัยเด็กและวัยรุ่น 
  Meaning and importance of human development in education, factors 
effecting human growth and  development, foundation psychology and human 
developmental psychology, theories concerning developmental, study the human physical, 
cognitive, emotion and social development since birth to old age, application of knowledge 
enhance human development, application of psychology for understanding and support 
learner’s learning to the full potential, factor effecting adolescent characteristics, problem 
and solution methods for children and adolescent. 
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1052401 จิตวิทยาการเรียนรูแ้ละการแนะแนว     3(2-2-5) 
  Psychology of Learning and Guidance 
  แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู้ หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ ชนิดของการงานเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ การจูงใจและ
การปรับพฤติกรรมในการเรียนการสอน แนวคิดจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา กระบวนการ 
เทคนิคและเครื่องมือในการบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนวในสถานศึกษา รูปแบบบริการทางจิตวิทยา 
และการแนะแนวในสถานศึกษา หลักการเบ้ืองต้น วิธีการให้คําปรึกษาในด้านต่างๆ เทคนิค และฝึกทักษะการให้
คําปรึกษาเบ้ืองต้น สามารถให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  Psychology of learning and guidance. Educational psychology concepts and 
theories, learning psychology, theories and concepts of learning, learning process, types of 
learning transfer of learning, factors effecting learning, motivation and behavior adjustment in 
teaching learning, concepts in psychology of guidance and counseling, process, techniques 
and instruments in psychology and school counseling service, pattern of psychology and 
school counseling, beginning principles of various counseling techniques and practicum in 
beginning counseling, be able to counsel the learner to have a better life. 
 
1044102 การประกนัคณุภาพการศกึษา      3(3-0-6) 

Educational Quality Assurance 
       หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา สามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง และ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตลอดจนประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้ 

Principles concepts and practice in management of education quality and 
educational quality assurance ability in quality management for learning activities and 
learning quality continuously and conducting activities as well as evaluation of learning 
activity quality. 
 
1022202 การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน     3(2-2-5) 

Learning and Classroom Management 
       หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดทําแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
และแก้ปัญหาได้ บูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียน การพัฒนาศูนย์การเรียนใน
สถานศึกษา สามารถจัดทําแผนการเรียนรู้และนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลจริง สร้างบรรยากาศการจัดการชั้น
เรียนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
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       Principles concepts and practice in learning plan preparation management of 
learning and environments for learning theories and models of learning management 
enabling the students to master analytical thinking creative thinking and problem solving 
integration of learning in forms of multi-ages classroom management development of 
learning centers in schools ability in preparation of learning plan and implement it effectively 
creating learning atmosphere in the classroom conducive to student learning. 
 
1041102 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้      3(2-2-5) 

Learning Assessment and Evaluation 
       หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เรียน ฝึก
ปฏิบัติการวัดและประเมินผลตลอดจนสามารถวัดและประเมินผลได้ ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อสอบ การประเมิน
ตามสภาพจริง และประเมินจากแฟ้มสะสมผลงาน สามารถนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน  
       Principles concepts and practice in learning assessment practice in writing 
examination paper and evaluation of the students practice in assessment and evaluation as 
well as skill in assessment and evaluation ability in applying evaluation results for student 
development. 
 
1033103 นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 

Innovation and Information Technology for Education 
       หลักการ แนวคิด การออกแบบ การประยุกต์ใช้ และการประเมินสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ประยุกต์ใช้และประเมินสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร เน้นกระบวนการเรียนการสอนท่ี
ทันยุคสมัย 
       Principles concepts design applying and evaluating media innovation and 
information technology for learning and ability to apply information technology for 
communication and focus on update study and learning process. 
 
1044103 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้      3(2-2-5) 

Research for Learning Development 
       หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย การใช้และผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
สามารถนําผลการวิจัยไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน สามารถทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน 
       Principles concepts and practice in research application and contraction of 
research for learning development ability in applying research results in teaching learning 
management ability to research for teaching learning and student development. 
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1014102 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณสําหรับครู    3(2-2-5) 
Moral Ethics and Codes of Conduct For teacher 

       หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ
วิชาชีพครูที่คุรุสภา กําหนดปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละให้สังคม ปฏิบัติตน
ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู 
       Good governance honesty moral and ethical standards of teaching profession 
promulgated by teacher council of Thailand conducting oneself as good model public 
mindedness and altruism converting oneself according to teaching profession moral 
standards. 
 
1012201 การศกึษากับการพัฒนาชุมชน               2(2-0-4) 
  Education and Community Development 
  ความหมายของการพัฒนา ความหมายของชุมชนและลักษณะชุมชน หลักการพัฒนาชุมชน 
การจัดโรงเรียนเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาชุมชน การวางแผนพัฒนาชุมชน การอนามัยในโรงเรียน ความ
ร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชนในการแก้ปัญหาชุมชน วิธีการศึกษาและสํารวจปัญหาชุมชน กิจกรรมการ
พัฒนาชุมชน การประเมินผลการพัฒนาชุมชน 
  The meaning of development, the meaning of community and character of 
community, principles of community development, School management as a center of 
community development, community development planning. Health in community schools; 
Co – operation between school and community; to solve problems within  the community. 
How to study and survey community’s problems; community development activities; 
community development evaluation. 
 
1013203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ              2(2-0-4) 
  Education and National Development  
  ความสัมพันธ์ระหว่างการศึกษากับการพัฒนาประเทศ การศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมและเศรษฐกิจ แนวคิดในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมือง การ
ปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพ่ือพัฒนาชุมชน ความเคลื่อนไหวเก่ียวกับการพัฒนาชุมชน 
  The relationship between education and national development; education 
and social change; concepts about educational management for economic development; 
society  and culture; politics and government; principles  of community development; school 
management for enhancing community development; movements in community 
development. 
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1013204 กิจกรรมการศึกษาเพ่ือท้องถิน่              2(2-0-4) 
  Local Educational Activity 
  โครงสร้าง ระบบการศึกษาส่วนท้องถ่ิน บทบาทของคนและองค์กรชุมชน ศิลปวัฒนธรรมจารีต
ประเพณี กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคนและองค์กรชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  The local education structure and system; role of people  and community 
organizations ; art, culture, local traditions; activities for human development and community 
organizations for a  nurturing environment 
 
1013504 การศกึษาทางเลือก                2(2-0-4) 
  Alternative Education 
  ความหมาย ความมุ่งหมาย ขอบข่ายของการศึกษาทางเลือก การเปรียบเทียบ การศึกษานอก
ระบบ ในระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย การบริหารและการจัดการ การศึกษาทางเลือก หลักสูตรและ
การศึกษาทางเลือกในประเทศไทยและต่างประเทศ  แนวโน้มของการศึกษาทางเลือกในประเทศไทย 
  The meaning, purpose and scope of alternative education; comparison 
between non-formal, formal education and informal education; alternative education 
administration and management; alternative curriculum in Thailand and oversea; trends in 
alternative in Thailand. 
 
1023204 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                2(1-2-3) 
  Learner Development Activities 

ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ประเภทและประโยชน์ของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถ ความถนัด และพัฒนาบุคลิกภาพของผู้เรียน มี
หลักการจัดการและการบริหารกิจกรรม การเลือก จัดโครงการตามประเภทของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       The meaning and objectives of learner development activities , types and 
benefit of learner development activities , including the development of knowledge , ability , 
aptitude and personality of learner , the principle of management and activity management , 
the selection of project according to type of learner development activities. 
 
1023301 ทักษะและเทคนิคการสอน              3(2-2-5) 
  Teaching Skills and techniques 
  ความหมาย ขอบข่ายและความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน ทักษะการนําเข้าสู่
บทเรียน การเร้าความสนใจ การตั้งคําถาม การใช้สื่อการเรียนการสอน การเล่าเรื่อง การเสริมแรง การใช้กิริยา
ท่าทางและวาจา การใช้กระดานดํา การอธิบายยกตัวอย่างและสรุปบทเรียน การสอนกลุ่มใหญ่ การสอนกลุ่ม
ย่อย การสอนรายบุคคล การใช้เพลงประกอบการเรียนการสอน บทบาทสมมติ เทคนิคการสอนแบบมีส่วนร่วม 
เทคนิคการสอนโดยใช้กระบวนการคิด ฯลฯ 



หน้า | 37  
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 

  The importance ranges of skills and teaching. Warm up activities; stimulation; 
how to use questions; using teaching –learning aids; telling stories; positive reinforcement; 
body language, ; using the blackboard; explanations with examples and conclusions; teaching 
large group, teaching small group; teaching individual; teaching by songs; role play; co –
teaching  techniques; thinking process teaching technique etc. 
 
1031201 เทคโนโลยีการถ่ายภาพ                3(2-2-5) 
  Technology of Photography 
  วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพ การจัดองค์ประกอบภาพ พัฒนาการของการถ่ายภาพ หลักและ
เทคนิคการถ่ายภาพ การถ่ายภาพประเภทต่างๆ กล้องดิจิตัล การตกแต่งภาพด้วยระบบดิจิตัล ฝึกปฏิบัติการ
ถ่ายภาพ 
  Science of photography; factors of image management; photography 
development; principle and techniques of photography; types of photography; digital; digital 
process; practicing photography.  
 
1033104 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารเพื่อการศึกษา    3(2-2-5) 

Information and Communication Technology in Education 
       ความสําคัญ บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารที่มีต่อการศึกษา 
แหล่งสารสนเทศเพ่ือการศึกษา การจัดการฐานข้อมูล การใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศต่างๆทางการศึกษาและ
การเรียนรู้ ปฏิบัติการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต การจัดเก็บ สื่อสาร และถ่ายทอดสารสนเทศบนเครือข่าย 
                    Rationale , role and impact of information technology on education , sources 
of information technology for education , data base management usage of information 
technology network system and learning , the practice of information searching from internet 
, storage , communication and transfer of information on network. 
 
1033105 การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศกึษา       3(2-2-5) 

Design of Educational Multimedia 
       บทบาท ความสําคัญของการใช้คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพ่ือการนาเสนอ รูปแบบและลักษณะ
ของมัลติมีเดียที่ใช้ในการศึกษาและการเรียนรู้ หลักการออกแบบ ทฤษฎีการเรียนรู้ และกระบวนการสื่อสาร 
โปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการนาเสนอ ปฏิบัติการออกแบบมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 
                   The role and rationale of computer multimedia for presentation , model and 
characteristics of multimedia use in education and learning , principle of design , theories of 
learning and communication process , ready-made program for presentation , the practice of 
multimedia for education designing. 
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1033106 การผลิตสื่อแอนิเมชั่นเพื่อการศึกษา     3(2-2-5) 
Production of Animation Media for Education 

       การสร้างลายเส้นด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างภาพแอนนิเมชั่นด้วยคอมพิวเตอร์ กระบวนการ
จัดทําสื่อ 2 มิติและ 3 มิติ การออกแบบฉากและ ตัวแสดง กระบวนการตกแต่งภาพข้ันสูง ทฤษฎีและจิตวิทยา
การเรียนรู้ ปฏิบัติการผลิตสื่อแอนนิเมชั่นเพ่ือการศึกษา 
                    Designing of graphic image by computer , designing animation image by 
computer , two dimension and three dimension media making process , screen and actor 
designing , advanced image decoration process , theories and learning psychology the 
practice of animation media production for education. 
 
1052301 มนุษยสัมพันธ์สําหรับคร ู                2(2-0-4) 
  Human Relations for Teachers 
  ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู หลักการ องค์ประกอบ กระบวน
และเทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ในโรงเรียนและ
ชุมชน   การประเมินมนุษยสัมพันธ์สําหรับครู เน้นการฝึกปฏิบัติ สร้างมนุษยสัมพันธ์เพ่ือเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่ดี และเสริมสร้างสัมพันธภาพแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 
  Meaning and importance of human relations for teachers; principles and 
factors; processes  and techniques  to build interpersonal relations for teachers; teachers’ 
role to support interpersonal relation in schools and the  community; interpersonal relations 
evaluation; creating  interpersonal relations to supporting learning and students. 
 
1014902 สัมมนาปัญหาการศกึษา                3(2-2-5) 
  Seminar Problems in Education    
  การจัดสมัมนากระบวนและปฏิบัติการสัมมนาปัญหาการศึกษา 

Seminar; Management process and actions in education problem. 
 
1053101 ความคิดสร้างสรรค ์                2(2-0-4) 
  Creative Thinking 
  ความหมาย ขอบข่าย ประเภท ประโยชน์ของความคิดสร้างสรรค์ ลักษณะเด็กที่มีความคิด
สร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิด สร้างสรรค์ บทบาทของพ่อแม่ และครอบครัวกับ
การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและการประเมินความคิดสร้างสรรค์ 

Meaning, scope, types, of creative thinking, the characteristics  of  
children who are creative thinkers ; technique and skills for teachers to promote  creative 
thinking; parents’ role and family support for  creative thinking; Doing activities to develop 
creative thinking evaluation. 
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1053402 จิตวิทยาเด็กกลุ่มพิเศษ                2(2-0-4) 
  Special Needs Children Psychology 
  ศึกษาความหมาย ขอบข่าย และพฤติกรรมของเด็กกลุ่มพิเศษ สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกติ
ของเด็กกลุ่มพิเศษ องค์ประกอบทางด้านกายภาพ ชีวภาพและสังคมที่มีผลต่อกลุ่มเด็กพิเศษ ประเภทของเด็ก
กลุ่มพิเศษ การดูแลสุขภาพของเด็กพิเศษ องค์การและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มพิเศษ 
  Study meaning, scope and behavior of special needs children ; cause of 
abnormal behaviors of special need child; factors  physical, biological and social which are 
important for special needs children; kinds of special need children; care and health of 
special needs children; organizations and statues which support special nee child. 
 
1053603 เคร่ืองมือและเทคนคิการแนะแนว               2(2-0-4) 
  Tools and Techniques in Counseling 
  หลักการสร้างและใช้เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว ประเภทของเคร่ืองมือและเทคนิคการ
แนะแนว การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว ท้ังที่เป็นแบบทดสอบและไม่ใช่แบบทดสอบ การปรับ
เคร่ืองมือที่เป็นแบบทดสอบสําหรับนําออกใช้ การทดลองใช้เคร่ืองมือและเทคนิค การแนะแนวกับนักเรียน 
  Creating principles and using tools and techniques for counseling; tools and 
techniques in counseling; tools and techniques for counseling both test and non-test; 
experimental tools and technique use for counseling. 
 
1083601 การศกึษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม             3(3-0-6) 
  Special and inclusive Education 
  ความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการจัดการศึกษาพิเศษและการศึกษาแบบเรียนรวม ปรัชญา กฎหมาย 
และนโยบายที่เก่ียวข้องกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ลักษณะและประเภทเด็กมีความต้องการพิเศษ การ
ปรับเปลี่ยนเพ่ือการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม เทคนิคการสอน การจัดการพฤติกรรมและบริการสนับสนุน 
  The principle knowledge of special education and inclusive education; 
philosophy; laws and policy which relates to special need’s children; character and kind of 
children who want special needs; adjustment for inclusive education; teaching technique; 
behavior management and supporting services. 
 
4081108 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ               3(2-2-5) 
  Physical Education for Health Development 
  ศึกษาความหมายและขอบข่ายของพลศึกษา คุณค่าความสําคัญของพลศึกษาที่มีต่อการพัฒนา
สุขภาพ ความหมายและองค์ประกอบสมรรถภาพทางกลไก การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การเสริมสร้าง
สมรรถภาพทางกายโดยใช้กิจกรรมพลศึกษา ตามหลักการและข้ันตอนที่ถูกต้อง การพิจารณาการออกกําลังกาย
ให้เหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย ปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวกับการส่งเสริมสุขภาพ เช่น อาหารและพลังงาน
แวดล้อม สภาวะอารมณ์ รวมถึงการรู้จักการป้องกันการบาดเจ็บและการบําบัดรักษา  การบาดเจ็บเบ้ืองต้น 
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขสมรรถภาพทางกาย ทรวดทรงกลไกการเคลื่อนไหว และสุขภาพในชีวิตประจําวันได้ดีข้ึน 
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  Studies the meaning and scope of physical education; value, importance of 
physical education for healthy development; effectiveness, fitness testing; To support fitness 
by physical education activities. To determine exercises which are appropriate for sex, age 
and fitness; other factors which support health such as nutrition and environment ; how to 
prevent injury and basic first aid. 
 
4081402 ผู้กํากบัลกูเสือ- เนตรนารสีามัญขั้นความรู้เบื้องต้น     1(0-2-1) 
  Scout Basic Unit Training Leader Course (S.B.T.C.) 
  ปฐมนิเทศและศึกษาจุดมุ่งหมายของการฝึกอบรมกิจการลูกเสือ สาระสําคัญของการลูกเสือ 
ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององค์การลูกเสือโลก รู้จักลูกเสือสามัญ การร้องเพลง วิธีการที่ใช้ในการ
อบรมลูกเสือสามัญ วินัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความว่องไวแนวการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ความรู้ใน
การเล่นเกม บทบาทของนายหมู่ในระบบหมู่ ประวัติและโครงสร้างของการลูกเสือไทย แนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
ชุมนุมรอบกองไฟ การอยู่ค่ายพักแรม วิธีการบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการลูกเสือ – การสอน การ
วางแผนกําหนดการประชุมนายหมู่ ประชุมกองลูกเสือสามัญ คําปฏิญาณ และกฎของลูกเสือ หน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้กํากับลูกเสือ พิธีการลูกเสือเนตรนารี การส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล 
โครงการฝึกอบรมผู้กับลูกเสือ-เนตรนารี 
  Orientation and study of the aims of boy scout training; précis of boy scout; 
background of boy scout and enterprise of world boy scout organization; singing; method to 
train boy scout; discipline; regulation and alertness; boy scout training guild; knowledge in 
playing game; the role of the leader in a collective system; history and structure of Thai boy 
scout; guide to camp fire; campout; administrate of scout department; boy scout teaching 
skills; planning to appoint a leader; boy scout promise and rules; scoutmasters’ duty and 
responsibility; ceremonies of boy scout and girl guide; supporting boy scouts’ activities; 
tramp; scout master training project. 
 
1003102 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ      3(2-2-5) 
  English Skills Development 
  การฝึกทักษะภาษาอังกฤษทุกทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยเน้นการ
สื่อสารในชั้นเรียน 
  Practice in all language skills as listening, speaking, reading and writing with an 
emphasis on communicating in classroom. 
 
1004102 กิจกรรมเข้าจังหวะ       3(2-2-5) 
  Rhythm Activities 
  หลักการเต้นรําเบ้ืองต้น กิจกรรมเข้าจังหวะ มารยาททางสังคมของลีลาศ ประโยชน์ของการ
ลีลาศ การจัดงานลีลาศ การรู้จังหวะของดนตรีและเพลง การจับคู่ การนําพา เทคนิคในการเต้นรํา จังหวะต่างๆ 



หน้า | 41  
 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุรี 

  Beginning dance principles rhythm activities , socialetiquete of dancing, benefit 
of dancing, dancing fair management, knowing music and song rhythm, paring, leading and 
dancing techniques of various dance steps.  
 
1004103 ผู้นํานนัทนาการและการอยูค่่ายพักแรมสาํหรับคร ู         3(2-2-5) 
  Recreation Leadership and Camping for Teachers 
  ความสําคัญของผู้นํานันทนาการ ผู้นําชนิดต่าง ๆ เปรียบเทียบคุณลักษณะผู้นํา ความแตกต่าง
และความสัมพันธ์ระหว่างผู้นํากับผู้ตาม คุณลักษณะของผู้นํานันทนาการ บทบาทหน้าที่ของผู้นํานันทนาการ 
การฝึกปฏิบัติการเป็นผู้นําด้านกิจกรรมต่าง ๆ ทางนันทนาการ ประวัติ ความมุ่งหมาย และลักษณะของค่ายพัก
แรม ความสัมพันธ์ของการอยู่ค่ายพักแรมกับการศึกษานอกสถานท่ี ชนิดของค่ายพักแรม กิจกรรมที่จัดข้ึน การ
จัดและดําเนินการในการอยู่ค่ายพักแรม อุปกรณ์ การจัดโปรแกรม การวัดและประเมินผลการอยู่ค่ายพักแรม 
การอยู่ค่ายภาคปฏิบัติ 
  The importance of recreation leader, kinds of leaders, comparison of leader 
characters and administration, difference and relation of leader and follower, characteristics 
of recreational leader, role and function of recreational leader, leader practice in various 
activities in recreation, history, objective and characteristics of camp, the relation between 
camping and outdoor study, kinds of camp, activities provide, management and operation of 
camp, instruments program management, assessment and evaluation of camping, practical 
camping. 
 
1033107 คอมพวิเตอรช์ว่ยสอนเพ่ือการศกึษา           3(2-2-5) 
  Computer Assisted Instruction in Education 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักการออกแบบ กระบวนการสร้าง และ
ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทฤษฎีเก่ียวข้องในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  วิธีการนํา
คอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน การสร้างโปรแกรมหรือการนําโปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการ
เรียนการสอน 
  General knowledge about computer assisted instruction media, principle of 
designing, constructing and types of computer assisted instruction, related theories 
concerning designing computer assisted instruction lessons, application of methods of 
computer in teaching-learning, program construction or application ready-made program in 
teaching-learning. 
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1024824        การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1                                      1(45) 
                  Professional Experience 1 
                   การสังเกตการจัดการเรียนรู้ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง 
สามารถจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือจุดประสงค์การสอนที่หลากหลาย รวบรวมข้อมูล ธรรมชาติและ
พัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ภูมิหลังของผู้เรียน งานในหน้าที่ครู 
                   Observation of learning management planning of learning management enabling 
the learners to create knowledge by themselves be able to produce learning management 
plan to promote various , collect data; asses the of nature and individual student 
development; students’ background; work load in teachers’ duty. 
  
1024825        การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2                                     1(45) 
                  Professional Experience 2 
                   รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : 1024824 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1 
การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริงในระดับชั้น
ประถมศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียน  การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเคร่ืองมือวัดผล การตรวจข้อสอบ 
การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน  การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนสามารถปฏิบัติการสอน 
ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน  การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ ใน
สถานศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 
 Prerequisite: 1024824 Professional Experience 1 
    Simulation teaching and real life teaching at elementary school according to learning 
areas,  planning of learning management, designing tests, quizzes, evaluation tools, test 
assessment, scoring and learning evaluation, practical examination and scoring, be able to 
teach designing a test, assessment and evaluation the learners, research to solve learner’s 
problem, professional teacher development at elementary school. 
  
 1024826    การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3                                      1(45) 
                   Professional Experience 3 
                    รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน : 1024825 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2 
 การจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ การทดลองสอนในสถานการณ์จําลองและสถานการณ์จริงใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาที่สอดคล้องกับสาขาท่ีเรียน   การออกแบบทดสอบ ข้อสอบ หรือเครื่องมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินใจผลการเรียน    การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนสามารถ
ปฏิบัติการสอน ออกแบบทดสอบ วัดและประเมินผลผู้เรียน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน การพัฒนาความเป็นครู
มืออาชีพในสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา 
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                    Prerequisite : 1024825 Professional Experience 2 
                    Simulation teaching and real life teaching at secondary school according to 
learning areas,  planning of learning management, designing tests, quizzes, evaluation tools, 
test assessment, scoring and learning evaluation, practical examination and scoring, be able 
to teach designing a test, assessment and evaluation the learners, research to solve learner’s 
problem, professional teacher development at secondary school. 
  
 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                6(480) 
                   Internship 1 
                   รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: 1024826 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 3 
                  การปฏิบัติการสอนวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผล และ
นําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ในสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาระหว่างและหลังการปฏิบัติการสอน    
 Prerequisite: 1024826 Professional Experience 3 

 Practice of teaching and learning management in field of study, 
assessment and evaluation for developing learners, evaluation, improvement and research 
study for developing learners, the practice of assignments in foundation education level, the 
exchange of sharing knowledge concerning educational seminar between learners for 
formative and summative seminar in internship. 

  
1005802        การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                             6(480) 
                   Internship 2 
 รายวิชาที่ต้องศึกษาก่อน: 1005801 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
                 การปฏิบัติการสอนวิชาเอก สามารถจัดการเรียนรู้ในสาขาวิชาเอก การวัดและประเมินผล และ
นําผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สามารถประเมิน ปรับปรุง และศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ในสถานศึกษาในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือ
แบ่งปันความรู้ในการสัมมนาการศึกษาระหว่างและหลังการปฏิบัติการสอน              
 Prerequisite: 1005801 Internship 1 
                   Practice of teaching and learning management in field of study, assessment and 
evaluation for developing learners, evaluation, improvement and research study for 
developing learners, the practice of assignments in foundation education level, the exchange 
of sharing knowledge concerning educational seminar between learners for formative and 
summative seminar in internship. 
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กลุ่มวิชาเอก 
1101201 หลักการคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
  Principles of Mathematics  

ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์ จํานวนจริง ตรรกศาสตร์ การพิสูจน์ เซต  
ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน (เน้นวิธีการพิสูจน์) 

Natural and mathematics structures; real numbers; logic; proof; sets; relations 
and functions. (emphasizing on methods of proof) 
 
1101202 พีชคณิตระดับวิทยาลัย       3(3-0-6) 
  College Algebra 

เศษส่วนย่อย ฟังก์ชันเลขชี้กําลัง ฟังก์ชันลอการิทึม ฟังก์ชันพหุนาม ฟังก์ชันตรรกยะ  
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิก สมการพหุนาม ลําดับและอนุกรม ทฤษฎีบทพหุนาม เมทริกซ์ 
ตัวกําหนด และการประยุกต์ในการแก้สมการเชิงเส้น 

Partial fractions; exponential functions; logarithmic functions; polynomial 
functions; rational functions; trigonometric functions; hyperbolic functions; polynomial 
equations; sequences and series; polynomial theorems; matrix, determinants and their 
application in solving systems of linear equations. 
 
1101401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1     3(3-0-6) 
  Calculus and Analytic Geometry 1 

เรขาคณิตวิเคราะห์ของเส้นตรง ภาคตัดกรวย ลิมิตของฟังก์ชัน ฟังก์ชันต่อเน่ือง อนุพันธ์  การ
หาอนุพันธ์ของฟังก์ชันพีชคณิตและฟังก์ชันอดิศัย ปริพันธ์ของฟังก์ชัน การประยุกต์อนุพันธ์และปริพันธ์  

Analytic geometry of lines, conic section; limit of functions, continuous 
functions; derivatives, differentiation of algebraic functions and transcendental functions; 
integrals of functions; applications of derivatives and integrals. 

 
1102201 ระบบจํานวน        3(3-0-6) 
  Number System 

การสร้างระบบจํานวน จํานวนธรรมชาติ จํานวนเต็ม สมบัติต่างๆ ของจํานวนเต็ม            
จํานวนตรรกยะ จํานวนจริง จํานวนเชิงซ้อน 

Construction of number systems; natural numbers; integers, properties of 
integers, rational numbers, real numbers, complex numbers. 
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1102202 การสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น    3(3-0-6) 
  Introduction to Mathematical Modeling 

ข้ันตอนและเทคนิคการสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือแก้ปัญหาด้านต่างๆ  
โดยกล่าวถึงการวิเคราะห์ปัญหา การกําหนดนัยทั่วไป การตรวจสอบโดยทั่วไป การสรุปเป็นตัวแบบ 
และการแก้ปัญหา 

Algorithm and techniques to mathematical formulation for problem  
solving; analysis of problem, generalization, hypothesis test, summary and problem solving. 
 
1102401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2     3(3-0-6) 
  Calculus and Analytic Geometry 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน 1101401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 1 

พิกัดเชิงขั้ว สมการตัวแปรเสริม ปริพันธ์จํากัดเขต เทคนิคการหาปริพันธ์  การประยุกต์
ปริพันธ์จํากัดเขต อนุพันธ์และปริพันธ์ของฟังก์ชันในพิกัดเชิงขั้ว  ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ หลักเกณฑ์โลปิตาล ลําดับ
และอนุกรมอนันต์ อนุกรมกําลัง 

Prerequisite: 1101401 Calculus and Analytic Geometry 1 
Polar coordinates, parametric equations; definite integrals; techniques of  

integration; application of definite integrals; derivatives and integrals of functions in polar 
coordinates; improper integrals; L’Hospital rules; infinite sequences and infinite series, power 
series. 
 
1102501 เรขาคณิตเบื้องต้น       3(3-0-6) 
  Introduction to Geometry 

ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยูคลิด พัฒนาการเรขาคณิตของยูคลิด วิเคราะห์เน้ือหา 
เรขาคณิตของยูคลิดโดยใช้ระบบสัจพจน์ การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยูคลิด 

Axiomatic system; Euclidean geometry, development of Euclidean 
geometry, analysis Euclidean geometry by axiomatic system, discovery of non-Euclidean 
geometry. 
 
1102701 โปรแกรมสําเร็จรูปด้านคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
  Programming Package for Mathematics 

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปในด้านคณิตศาสตร์ โดยยกตัวอย่างเชิงคณิตศาสตร์ในการบรรยาย
และฝึกปฏิบัติ 
  Using programming package for mathematics, lectures and practical training by 
mathematical example. 
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1103101 ประวัติคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
  History of Mathematics 

คณิตศาสตร์ว่าด้วยระบบจํานวนของชาติต่างๆ ตั้งแต่สมัยก่อนศตวรรษที่ 17 ปรัชญา 
คณิตศาสตร์และแนวคิดบางประการเก่ียวกับคณิตศาสตร์ปัจจุบัน ให้ศึกษาถึงประวัติและผลงานเด่นๆ ของนัก
คณิตศาสตร์ที่สําคัญๆ ตลอดจนให้ทราบความเป็นมาของการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ในประเทศไทย 

Mathematics of number system before 17th century; philosophy of  
mathematics and some concepts of mathematics in present; study of bibliography of some 
mathematicians; and the development of mathematics education in Thailand. 
 
1103201 ทฤษฎีเซต        3(3-0-6) 
  Set Theory 

การสร้างทฤษฎีเซตโดยใช้ระบบสัจพจน์ สัจพจน์ของการเลือก เซตอันดับ จํานวนเชิงเส้น  
จํานวนเชิงอันดับที่ 

Construction of set theory by axiomatic system; axiom of choices; ordered 
sets; cardinal numbers; ordinal numbers. 
 
1103301 พีชคณิตนามธรรม 1       3(3-0-6) 
  Abstract Algebra 1 

กรุป กรุปย่อย กรุปวัฎจักร ทฤษฎีบทของลากรานจ์ กรุปเรียงสับเปล่ียน สาทิสสัณฐาน     สม
สัณฐาน อัตสัณฐาน กรุปย่อยปกติ ทฤษฎีบทของเคย์เลย์ กรุปผลหาร ริง อินทกิรัลโดเมน ฟิลด์ 

Groups, subgroups, cyclic groups, Lagrange theorem; permutation groups;  
homomorphisms, isomorphisims, automorphisms, normal subgroup, Cayley’s theorem. 
quotient groups; rings; integral domains, fields. 
 
1103303 คณิตศาสตร์เต็มหน่วย       3(3-0-6) 
  Discrete Mathematics 

การนับและความสัมพันธ์เวียนบังเกิด ทฤษฎีกราฟ การแทนกราฟด้วยเมตริกซ์ ต้นไม้ 
และการแยกจําพวกข่ายงาน พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิงวิธีจัดหมู่ ออโตมาตา ไวยากรณ์และภาษา                     
ระบบเชิงเส้นพีชคณิต โพเซตและแลตทิช  

Counting and recurring relations; graph theory; substitution graph by matrix; 
trees and networks; Boolean algebra and combinatorics automata cycles; gammas and 
languages; algebraic linear systems; posets and lattices. 
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1103401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3     3(3-0-6) 
  Calculus and Analytic Geometry 3 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนคือ 1102401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 

เวคเตอร์และเรขาคณิตวิเคราะห์ในปริภูมิ 3 มิติ ของเส้นตรง เส้นโค้ง ระนาบ และผิว           
อนุพันธ์ย่อย ปริพันธ์สองชั้น ปริพันธ์สามชั้นและการประยุกต์  
  Prerequisite: 1102401 Calculus and Analytic Geometry 2 

Vectors and analytic geometry in three dimension space of line, curves, planes 
and surfaces; partial derivatives; double integrals; triple integrals and                   their 
applications. 

 
1103402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ      3(3-0-6) 
  Ordinary Differential Equation 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนคือ 1102401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 

ธรรมชาติและการเกิดสมการเชิงอนุพันธ์ สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหน่ึงและการประยุกต์  
สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับ n ทั่วไป ระบบสมการเชิงอนุพันธ์การแปลงลาปลาซ 
  Prerequisite: 1102401 Calculus and Analytic Geometry 2 

Natural and origin of differential equation; first order differential equation and 
its application; general n-th order differential equation; system of differential equations; 
Laplace’s transform. 
 
1103501 รากฐานเรขาคณิต       3(3-0-6) 
  Foundation to Geometry 

เรขาคณิตนอกระบบยูคลิด พัฒนาการเรขาคณิตเชิงไฮเปอร์โบลา พัฒนาการเรขาคณิตเชิงวงรี 
พัฒนาการเรขาคณิตทรงกลม พัฒนาการเรขาคณิตเชิงพาราโบลา ในแง่ระบบสัจพจน์ 

Non-Euclidean geometry; development of hyperbolic geometry; development 
of elliptic geometry; development of spherical geometry; development of parabolic 
geometry by axiomatic system. 
 
1103604 กําหนดการเชิงเส้น       3(3-0-6) 
  Linear Programming 

พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวกับกําหนดการเชิงเส้น ปัญหากําหนดการเชิงเส้น ผลเฉลยโดย
กราฟ ระเบียบวิธีซิมเพลกซ์ ปัญหาคู่เสมอกัน สภาพเส่ือมคลาย กําหนดการเชิงเส้นจํานวนเต็ม การประยุกต์
ของกําหนดการเชิงเส้นกับปัญหาต่างๆ (เน้นการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์) 
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Fundamental of mathematics about linear programming; problem of linear 
programming; solution by graph; simplex method; dual problems; degeneracy; integer linear 
programming; application of linear programming (emphasizing on solving by using software) 
 
1103605 คณิตศาสตร์ประกันภัย       3(3-0-6) 
  Actuarial Mathematics 

ทฤษฎีและหลักเกณฑ์เก่ียวกับการประกันภัย ทฤษฎีความน่าจะเป็นของการประกันภัย  
ความหมายและลักษณะของการประกันภัย การประกันภัยและการประกันภัยอื่นๆ ความน่าจะเป็นของการมี
ชีวิตและการตาย การคิดดอกเบ้ีย ตารางมรณะ ค่ารายปี การคํานวณค่าประกันภัยแบบต่างๆ เงินสํารองประกัน
ชีวิต 
  Theory and principle of insurance; probability of insurance; definition and 
properties of insurance; insurance and other insurance; probability of life and death;  interest, 
mortality table, calculation about insurance; reserve actuarial money. 
 
1103702 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
  Computer Aid Instruction in Mathematics 

การใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์ เพ่ือใช้ศึกษาส่วนบุคคลและเพื่อสอนในชั้น
เรียน 

Using packaged programs for construction mathematics lesson computer for 
individual study and teaching.  
 
1103801  การวิเคราะห์เนื้อหาคณิตศาสตร์การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 
  Analysis of Basic Education Mathematics Curriculum 

วิเคราะห์เน้ือหาคณิตศาสตร์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เน้นแนวคิดทางคณิตศาสตร์
และการเข้าสู่เน้ือหาคณิตศาสตร์พร้อมท้ังการใช้สื่อประกอบ 

Analysis of basic education mathematics curriculum, mathematical idea and 
how to introduction with media. 

 
1103901 การสอนคณติศาสตร์ระดับประถมศึกษา     3(2-2-5) 
  Teaching Mathematics in Primary School 
  ศึกษาความมุ่งหมาย หลักการ และทฤษฎีของการสอนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา   
ศึกษาหลักสูตรในระดับประถมศึกษา รูปแบบ วิธีการจัดการเรียนรู้ เทคนิค วิธีการสอน  การสร้างและการใช้สื่อ
การเรียนรู้ การส่งเสริมทัศนคติ การเสริมสร้างศักยภาพทางคณิตศาสตร์ให้เด็ก การวัดและการประเมินผล  
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  Study of propose, principle and theory of mathematics teaching in primary 
school; study primary school curriculum; model, learning management process, techniques, 
teaching methodology; creating and using learning aids, reinforcement attitude; supporting 
proficiency of mathematics for children; measurement and evaluation. 
 
1103902 การสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา     3(2-2-5) 
  Teaching Mathematics in Secondary School 

ศึกษาความสําคัญ ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของวิชาคณิตศาสตร์ หลักการ และทฤษฎีของ การ
สอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ศึกษาหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา รูปแบบ กระบวนการจัดการเรียนรู้และ
กลวิธี  การเลือกใช้วิธีสอน เทคนิคการสอนและทักษะการสอน การใช้สื่อการสอน การวางแผนการสอน การวัด
และการประเมินผล 

Study of importance, philosophy and aim of mathematics; principle and theory 
of mathematics teaching in secondary school; study secondary school curriculum; model, 
learning management process and techniques; selecting teaching method; technique of 
teaching and skill of teaching; usage of learning media, planning of teaching, measurement 
and evaluation. 

 
1104201 ทฤษฎีจํานวน        3(3-0-6) 
  Number Theory 

การหารลงตัว ข้ันตอนวิธีของยูคลิด จํานวนเฉพาะ สมภาค ทฤษฎีบทส่วนตกค้างกําลังสอง 
ฟังก์ชันของออยเลอร์ สัญลักษณ์ของเลอจองค์ บทตั้งของเกาส์ สัญลักษณ์ของยาโคบี สมการไดโอแฟนไทน์ 

Divisibility, Euclidean algorithm, prime numbers, congruences, quadratic  
residue theorems; Euler functions; Legendre symbolics, Gauss’s Lemma, Jacobi symbolic; 
diophantine equations. 
 
1104202 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 
  Mathematical Logic 
  โครงสร้างคณิตศาสตร์ กฎแห่งการอ้างอิง ความสมเหตุสมผล การพิสูจน์ 
  Mathematical structures; rules of inferences; logical validity, proof. 
 
1104301 พีชคณิตนามธรรม 2       3(3-0-6) 
  Abstract Algebra 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน คือ 1103301 พีชคณิตนามธรรม 1 

ทฤษฎีบทของซิโลว์ ริงอุดมคติแบบยูคลิด ริงพหุนาม ฟิลด์ภาคขยาย ทฤษฎีบทของกาลัวส์ 
Prerequisite: 1103301 Abstract Algebra 1 
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Sylow’s theorems; Euclidean rings; polynomial rings; extension fields;  
Galois’s theorem. 
 
1104302 พีชคณิตเชิงเส้น       3(3-0-6) 
  Linear Algebra 

พีชคณิตเชิงเมตริกซ์ ระบบสมการเชิงเส้นและการดําเนินการข้ันมูลฐาน เวคเตอร์และปริภูมิ
เวกเตอร์ ปริภูมิผลคูณภายใน ตัวกําหนดเมตริกซ์และการแปลงเชิงเส้น ค่าเจาะจงและเวกเตอร์เจาะจง รูปแบบ
เชิงเส้นคู่ รูปแบบกําลังสอง 

Matrix algebra; linear equations and elementary operations; vectors and  
vector spaces; inner product spaces; determinants and linear transformations; eigenvalues 
and eigenvectors; bilinear forms and quadratic forms. 
 
1104303 ทฤษฎีสมการ        3(3-0-6) 
  Theory of Equations 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนคือ 1102401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 

สมการพหุนาม สมบัติของสัมประสิทธิ์และรากของสมการ สมการกําลังสอง สมการกําลังสาม 
สมการกําลังสี่ การประมาณรากสมการ 
  Prerequisite: 1102401 Calculus and Analytic Geometry 2 

Polynomial equations, relationship between coefficients and the roots of 
polynomial equations; quadratic equations, cubic equations, biquadratic equations, 
approximation of roots of equations 

. 
1104401 สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย       3(3-0-6) 
  Partial Differential Equations 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน คือ 1103402 สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ 

สมการเชิงอนุพันธ์อันดับหน่ึง สมการเชิงอนุพันธ์เชิงวงรี ไฮเปอร์โบลา และพาราโบลา  
อินทิกรัลของอนุพันธ์ 
  Prerequisite: 1103402 Ordinary Differential Equations 

First order differential equations; ellipse differential equations, hyperbola 
differential equations and parabola differential equations; integral of derivatives. 
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1104402 แคลคูลัสขั้นสูง        3(3-0-6) 
  Advanced Calculus  
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน 1103401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 3 

ลําดับและอนุกรมของฟังก์ชัน ฟังก์ชันพิเศษ ฟังก์ชันของตัวแปรหลายตัว ปริพันธ์ตามเส้น 
ปริพันธ์ตามผิว การทดสอบการลู่เข้าของปริพันธ์ไม่ตรงแบบ 
  Prerequisite: 1103401 Calculus and Analytic Geometry 3 

Sequences and series of functions; special functions; multivariable functions; 
line integrals; surface integrals; convergent of improper integrals. 
 
1104403 การวิเคราะห์เวคเตอร์       3(3-0-6) 
  Vector Analysis 

พีชคณิตของเวคเตอร์ อนุพันธ์ของเวคเตอร์ ปริพันธ์ของเวคเตอร์ พิกัดเชิงเส้นโค้ง       
ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับเทนเซอร์ 
 

Vector algebra; derivative of vectors; integral of vectors; curvilinear  
coordinates; introduction to tensors. 
 
1104404 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 
  Mathematical Analysis 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน 1102401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 

ระบบจํานวนจริงและระบบจํานวนเชิงซ้อน ลิมิต ความต่อเน่ือง การหาอนุพันธ์และ 
ปริพันธ์ 

Prerequisite: 1102401 Calculus and Analytic Geometry 2 
The real number system and the complex number system; limit, continuity; 

differentiation and integration. 
 
1104405 การวิเคราะห์เชิงจริง 1       3(3-0-6) 
  Real Analysis 1 

ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจํานวนจริง ลําดับและอนุกรมของจํานวนจริง ลิมิตและ
ความต่อเน่ือง อนุพันธ์ ปริพันธ์เชิงรีมันน์  

The real number system; topology on the real line; sequences and series of 
real numbers; limits and continuity; differentiation; Riemann integration.  
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1104406 การวิเคราะห์เชิงซ้อนเบ้ืองต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Complex Analysis 

ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูลฐาน อนุพันธ์ ปริพันธ์ ลําดับและ
อนุกรมของฟังก์ชันตกค้าง การส่งคงแบบ 

Functions of complex variable; analytic functions; fundamental functions;  
derivatives; integrals; sequences and series of residue functions; conformal mappings. 
 
1104407 วิธีการเชิงตัวเลข       3(3-0-6) 
  Numerical Method 

การวิเคราะห์ค่าผิดพลาด ผลต่างจํากัด การประมาณค่าในช่วง วิธีกําลังสองน้อยที่สุด การหา
อนุพันธ์เชิงตัวเลข การหาปริพันธ์เชิงตัวเลขโดยสูตรนิวตัน และกรณีเฉพาะของสูตรน้ี ผลรวมอนุกรม ผลเฉลย
เชิงตัวเลขของสมการเชิงพีชคณิตและสมการเชิงอนุพันธ์ 

Error-valued analysis; finite differences; inter polation; last squares 
approximation; numerical differentiation; numerical integration, Newton’s method and its 
special case; summation of series; numerical solotions of algebraic equations and differential 
equations.  

 
1104408 การวิเคราะห์เชิงจริง 2       3(3-0-6) 
  Real Analysis 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1104405 การวิเคราะห์เชิงจริง 1 
  ทฤษฎีเมเชอร์พ้ืนฐาน เลอเบกเมเชอร์ ปริพันธ์เลอเบก ทฤษฎีเมเชอร์ทั่วไป เมเชอร์ภายนอก 
ปริภูมิบานาค ปริภูมิเชิงเส้น ปริภูมิเมเชอร์ 

Prerequisite: 1104405 Real Analysis 2 
  Elementary measure theory; Lebesgue  measures; Lebesgue integrals; 
generalization measure theory; outer measures; Banach Spaces; Linear Spacse;  
measure spaces. 
 
1104501 เรขาคณิตนอกระบบยูคลิด      3(3-0-6) 
  Non-Euclidean Geometry 

เรขาคณิตนอกระบบยูคลิด เรขาคณิตเชิงไฮเปอร์โบลา เรขาคณิตเชิงวงรี เรขาคณิตทรงกลม 
ความคล้องจองของเรขาคณิตนอกระบบยูคลิด 

Non-Euclidean geometry; hyperbolic geometry; ellipse geometry;  
spherical geometry 
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1104502 เรขาคณิตเชิงภาพฉาย       3(3-0-6) 
  Projective Geometry 

การเกิดจุดและเส้น ภาวะคู่กัน ภาวะเชิงภาพฉาย อัตราส่วนไขว้ ทฤษฎีบทของเดซาร์กส์ 
และปัปปุส เอกพันธ์ พิกัดแบบจุด พิกัดแบบเส้น โฟกัสของภาคตดักรวย สิ่งหุ้มผิวโค้งกําลังสอง ภาพฉายของ
เส้น 

The origin of points and lines; duality; projectivity; cross ratio;             
Desargues’s theorem and Pappus's hexagon theorem; homogeneous; point coordinates,          
line coordinates; focus of conic section; closure of quadratic curves; projective of lines.  

 
1104504 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองต้น       3(3-0-6) 
  Introduction to Graph Theory 

บทนิยามของกราฟ ความไม่ขาดตอนของกราฟ วิถี ต้นไม้ กราฟแบบออยเลอร์และแฮมิลตัน 
กราฟเชิงระนาบและภาวะคู่กัน การระบายสีของกราฟ ไดกราฟ และการไหลของข่ายงาน 

Definition of graph, connected graphs, paths, trees; Euler’s graphs and 
Hamiton’s graphs, plane graphs and duality, graph colorings; digraphs and network. 
 
1104901 สัมมนาคณิตศาสตร์       3(2-2-5) 
  Seminar in Mathematics 
  สัมมนาในเร่ืองที่นักศึกษาสนใจ ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน 
  Seminar in the interested topic of student under advisor. 
 
1104902 ทฤษฎีเกม        3(3-0-6) 
  Game Theory  

ปัญหาที่เป็นลักษณะการแข่งขัน หลักเกณฑ์แมกซิมิน และมินิแมกซ์ จุดอานม้า กลวิธีแท้และ
กลวิธีผสม หลกัเกณฑ์ความเหนือกว่า 

Competitive Problem, maximin principle and minimax principle, saddle  
point, real and mix strategy, principle of superiority. 

 
1104903 การสืบค้นทางคณิตศาสตร์      3(3-0-6) 
  Search Information for Mathematics 

การสืบค้นเพ่ือศึกษาและวิเคราะห์เน้ือหาสาระทางคณิตศาสตร์ การนําเสนอความรู้และการ
นําไปใช้ 

Search information for study and analysis mathematics, presentation and  
applications. 
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1104904 ทอพอโลจีเบื้องต้น       3(3-0-6) 
  Elementary Topology 

ทอพอโลจีของจํานวนจริง ปริภูมิเมตริก ความคอมแพกต ์ความเชื่อมโยงกันและความ 
บริบูรณ์ ทอพอโลจีของปริภูมิยุคลดิ n มิต ิปริภูมิทอพอโลจีทั่วไป 

Topology of reals, metric spaces; compactness; connectedness and 
completeness; topology on Euclidean n-space; general topological spaces. 

 
1101801 หลักสถิติ        3(3-0-6) 
  Principles of Statistics 

ความหมายของสถิติ ขอบเขตและประโยชน์ของสถิติ สถิติที่ใช้ในชีวิตประจําวัน ข้ันตอนใน
การใช้สถิติเพ่ือการตัดสินใจ หลักเบ้ืองต้นของความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบทวิ
นาม แบบปัวร์ซอง และแบบปกติ การแจกแจงค่าที่ได้จากตัวอย่าง ค่าคาดหมายและความแปรปรวน หลักการ
ประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การหาสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร วิชาน้ีเน้นถึงตัวอย่างและแบบประยุกต์ของ
วิธีการให้เหมาะสมกับนักศึกษาวิชาเอกคณิตศาสตร์ 

Meaning of statistics, concepts and application of statistics, statistics in daily 
life, methodology of statistics; introduction to probability; random variable; binomial 
distribution Poisson’s distribution; normal distribution; parameter distribution; expect values, 
variance; principle of approximation; hypothesis tests; regression between variables;  this 
subject is particular of on example and application for student of mathematics major. 
 
1102801 สถิติวิเคราะห์        3(3-0-6) 
  Statistical Analysis 

ทฤษฎีตัวอย่างสุ่ม การแจกแจงแบบที แบบไคสแควร์ และแบบเอฟ การประมาณค่าและการ
ทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับค่าเฉลี่ย สัดส่วน และความแปรปรวนของประชากรหน่ึงกลุ่มและสองกลุ่มการ
ทดสอบภาวะรูปสนิทดี การทดสอบความเป็นอิสระ การทดสอบความเท่ากันของความแปรปรวน การวิเคราะห์
ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น และสหสัมพันธ์แบบธรรมดา สถิตินอน
พาราเมตริกเบ้ืองต้น อนุกรมเวลาเบ้ืองต้นและเลขดัชนี 

Random sampling theory; t-distribution, chi-square distribution,                    f-
distribution; approximation, Test for hypothesis of mean, ratio, variances of population one 
group and two groups;  test for goodness of Fit; test for independence; homogeneity of 
variances; one-way and two-way analysis of variances; linear regression analysis, simple 
correlation analysis; nonparametric statistics; time series, index. 
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1102802 สถิติเชิงคณิตศาสตร์       3(3-0-6) 
  Mathematical Statistics 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน 1102401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น ค่าคาดหมายของตัวแปรสุ่ม  
โมเมนต์และฟังก์ชันที่ให้โมเมนต์ การแจกแจงหน่ึงตัวแปรที่สําคัญ การแจกแจงร่วมและการแจกแจงทางเดียว 
การแจกแจงที่มีเง่ือนไขและตัวแปรสุ่มอิสระ ความแปรปรวนร่วม โมเมนต์ร่วมและฟังก์ชันที่ได้โมเมนต์ร่วม ค่า
คาดหมายที่มีเง่ือนไข การแจกแจงหลายตัวแปรที่สําคัญ ฟังก์ชันของตัวแปรสุ่ม ทฤษฎีตัวอย่างสุ่ม และการแจก
แจงด้วยสถิติ กฎของเลขจํานวนมาก และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง วิธีหาช่วงความเชื่อมั่น ทฤษฎีการทดสอบ
สมมติฐานของนีย์แมนและเพียร์สัน การทดสอบอัตราส่วนภาวะน่าจะเป็นและการทดสอบไคสแควร์ 
  Prerequisite: 1102401 Calculus and Analytic Geometry 2 

Probability; random variable, probability distribution; expected values of 
random variable; moment, moment function; one distributive, one-way distribution;  
condition distribution, sample random variable; combined variance, combined moment, 
function of combined moment; conditional expect value; multivariable distribution; function 
of random variable;  sampling distribution theory, distribution by statistics;  many number 
rules, middle convergent limit theory; method for determined confidence interval; Neyman’s 
hypothesis test, Pearson’s hypothesis test; probability ratio test, chi-square test. 

 
1102803 การวิเคราะห์การถดถอย      3(3-0-6) 
  Regression Analysis 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน 1102801 สถิติวิเคราะห์ 

ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นแบบธรรมดาและแบบพหุคูณ และข้อสมมติที่เก่ียวข้องการ 
ประมาณค่าพารามิเตอร์โดยวิธีกําลังสองน้อยที่สุด การประมาณค่าแบบช่วงของสัมประสิทธิ์การถดถอย การ
พยากรณ์ การทดสอบความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอย การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ
เชิงเส้นและการแก้ปัญหาของตัวแบบการใช้ตัวแปรหุ่นสําหรับตัวแปรเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์การถดถอย 
การสร้างตัวแบบที่เหมาะสม การคัดเลือกตัวแปรวิธีต่างๆ การเปรียบเทียบตัวแบบและการถดถอยท่ีไม่ใช่เชิง
เส้น 
  Prerequisite: 1102801 Statistics Analysis 

Multiple and simple linear regression model, hypothesis; approximate 
parameter by least square method; interval approximate of coefficient regression; forecasting;  
significance test of coefficient regression; suitability test of  linear model, problem solving of 
variable for qualitative variable in regression; suitability modeling; variable selection; 
comparison of model and nonlinear regression 
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1102804 การวิจัยดําเนินงาน 1       3(3-0-6) 
  Operations Research 1 

ตัวแบบการวิจัยดําเนินงาน กําหนดการเชิงเส้น ปัญหาคู่กัน (Duality) การวิเคราะห์ความไว 
ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดงาน การตัดสินใจและทฤษฎีเกม 

Operations research model; linear programming; duality, sensitivity analysis; 
transportation problem; assignment problem; decision and game theory. 
 
1102805 การวิจัยดําเนินงาน 2       3(3-0-6) 
  Operations Research 2 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน 1102804 การวิจัยดําเนินงาน 1 

การวิเคราะห์ข่ายงาน CPM และ PERT ตัวแบบสินค้าคงคลัง ตัวแบบแถวคอยการจําลองแบบ
ปัญหา และการกําหนดไดนามิค 

 Prerequisite: 1102804 Operation Research 1 
CPM and PERT network analysis, inventory model; queue model; problem 

model; dynamic variable. 
 
1102806  ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1      3(3-0-6) 
  Theory of Probability 1 
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน 1102401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 2 

ปริภูมิความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่มและเวกเตอร์สุ่ม โมเมนต์ของตัวแปรสุ่มและเวกเตอร์สุ่ม  
ฟังก์ชันกําเนิด และฟังก์ชันลักษณะเฉพาะ การแปลงตัวแปรและผลประสาน (Convolution) การลู่เข้าในเชิง
ความน่าจะเป็น การลู่เข้าในเชิงการแจกแจง กฎของเลขจํานวนมาก และทฤษฎีลิมิตสู่ส่วนกลาง 
  Prerequisite: 1102401 Calculus and Analytic Geometry 2 

Probability spaces; random variables, random vectors; moment of variable, 
moment of vector; generating function, characteristic function; convolution; probability 
convergence; distribution convergence; law of large number; central limit theorem. 

 
1102807 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 2      3(3-0-6) 
  Theory of Probability 2  
  รายวิชาที่ต้องเรียนก่อน 1102806 ทฤษฎีความน่าจะเป็น 1 

กระบวนการเชิงสุ่ม กระบวนการปัวส์ซอง กระบวนการปรับใหม่ (Renewal Process)  
ทฤษฎีแถวคอย การวิเคราะห์สเปคตรัม กระบวนการแบบเกาส์ การวิเคราะห์อนุกรมเวลา กระบวนการไวเนอร์
และเลวี กระบวนการมาร์คอฟ การพยากรณ์เชิงสุ่มและกระบวนการแต่ละสาขา 
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Prerequisite: 1102806 Theory of Probability 1 
Random processes; Poisson’s process; renewal process; queue theory; 

spectrum analysis; Gauss’s process; time series analysis; Weiner’s process, Levi’s process; 
Markov’s process; Forecast randomly oriented and processes. 


