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หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

ชื่อหลักสูตร
 ภาษาไทย  :   หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร

 ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Mathematics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
 ภาษาไทย (ชื่อเต็ม) : การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร)

  (ชื่อยอ) : กศ.บ. (คณิตศาสตร)

 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Education (Mathematics)

  (ชื่อยอ) : B.Ed. (Mathematics)

หลักสูตร
 รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา  167 หนวยกิต

โครงสรางหลักสูตร

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 1.1 วิชาบังคับ

 1.2 วิชาเลือก 

ไมนอยกวา 30 หนวยกิต

ไมนอยกวา 12 หนวยกิต

ไมนอยกวา 18 หนวยกิต

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน  

 2.1 วิชาชีพครู

  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ

  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก 

 2.2 วิชาเอก

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ

  2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก

  2.2.3 วิชาเอกเลือก

ไมนอยกวา 131 หนวยกิต

ไมนอยกวา   50  หนวยกิต

    48  หนวยกิต

2  หนวยกิต

ไมนอยกวา  81  หนวยกิต

   69  หนวยกิต

   6  หนวยกิต

    6  หนวยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมนอยกวา  6 หนวยกิต

รวม ไมนอยกวา  167  หนวยกิต
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รายวิชาในหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา     30  หนวยกิต

 เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2554) รายละเอียดแสดงในภาคผนวก

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา   131   หนวยกิต

 2.1 วิชาชีพครู ไมนอยกวา   50   หนวยกิต

  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา   48   หนวยกิต

 0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา  2(2-0-4)

   Administration and Educational Quality

    Assurance

 0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู  2(2-0-4)

                 Psychology for Teachers   

 0502 403   การแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียน  2(2-0-4)

   Guidance and Counseling in School 

 0503 111   นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 3(3-0-6)

   การส่ือสารทางการศึกษา 

     Information Technology Innovation 

   and Educational  Communication                   

 0504 101  การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4) 

                 Measurement and Educational Evaluation

 0504 402 การวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)

                 Educational Research  

 0506 101  หลักการและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4) 

   Principles and Philosophy of Education

 0506 102  คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครูมืออาชีพ  3(3-0-6)

   Aspects of Profession and Professional Teachers 

 0506 201  ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู   2(2-0-4)

   Languages and Cultures for Teachers

 0506 202  การศึกษาแบบเรียนรวม  2(2-0-4)

   Inclusive Education

 0506 301  นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการเรียนรู 3(3-0-6)

   Learming Management Innovation 

   and Design

 0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร  3(3-0-6)

              Curriculum Design and Development

 0506 401   การจัดการช้ันเรียนและส่ิงแวดลอม 3(2-2-5)

   เพื่อการเรียนรู      

   Classroom Management and Learning 

   Environment 

  0506 402  ประสบการณวิชาชีพครู      2(1-2-3)

   Teacher Profession Experience 

 0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)

   วิชาชีพครู 

   Seminar and Enhancing Teacher 

   Profession Experience

0506 501  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1         6(0-12-0)

              Internship 1

0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2     6(0-12-0)

              Internship 2

       

  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไมนอยกวา    2   หนวยกิต

 0501 403   การจัดการศึกษานอกระบบ 2(2-0-4)

   Non-formal Education Management

 0502 302   จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู 2(2-0-4)

   Developmental Psychology for Teachers

 0502 305   ปญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียนและ 2(2-0-4)

   แนวทางแกไข    

     Problems on Behavior Disorder of School 

   Child and Prevention

 0502 404  พลวัตกลุมสําหรับการศึกษา 2(2-0-4)

   Group Dynamics for Education

 0504 301  การวัดภาคปฏิบัติ         2(2-0-4)

   Measurement of Performance

 0504 302  การวัดบุคลิกภาพ 2(2-0-4)

   Measurement of Personality

 0505 302   อนามัยโรงเรียน 2(2-0-4)

   School Hygiene

 0505 401 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2(2-0-4) 

                Learner Developing Activities

 0506 303   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4)

   Basic Education Curriculum

 0506 304  การศึกษากับชุมชน 2(2-0-4)

   Community and Education

 0506 404  การจัดการช้ันเรียน 2(2-0-4)

              Classroom Management

 0506 405   การพัฒนาจริยธรรมและคานิยมของ 2(2-0-4)

   นักเรียน

   Developing Ethics and Values for Students

 0506 406  การสอนแบบจุลภาค 2(2-0-4)

   Microteaching

 0506 407   การนิเทศการเรียนการสอน 2(2-0-4)

   Instructional Supervision

 0506 408  อาเซียนศึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)  

   ASEAN Study for Teachers 
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 0506 409   แหลงการเรียนรูและการศึกษาคนควา 2(2-0-4)

   สารสนเทศ             

   Learning Resources and Information Searching

 

 2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา 81 หนวยกิต

  2.2.1 เอกบังคับ  69 หนวยกิต

 0201 113 แคลคูลัส 1  3(3-0-6)

   Calculus 1

 0201 114 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)

   Calculus 2

 0201 121 พีชคณิตเชิงเสน 1 3(3-0-6)

   Linear Algebra 1

 0201 141 หลักคณิตศาสตร 3(3-0-6)

   Principles of Mathematics

 0201 200 การเช่ือมโยงการเรียนรูคณิตศาสตร 3(3-0-6)

   กับวิทยาศาสตร

   Learning Connections on 

   Mathematics and Science

 0201 214 สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Differential Equations

 0201 215 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 

   Calculus 3

 0201 218 คณิตวิเคราะหเบื้องตน  3(3-0-6)

   Introduction to Mathematical Analysis

 0201 222 วิยุตคณิต 3(3-0-6)

   Discrete Mathematics

 0201 231 การสํารวจเรขาคณิต  3(3-0-6)

   Survey of Geometry

 0201 241 ทฤษฎีจํานวน 3(3-0-6)

   Number Theory

 0201 251 วิธีการทางสถิติ 1 3(2-2-5)

   Statistical Methods 1

 0201 252 วิธีการทางสถิติ 2  3(2-2-5)

   Statistical Methods 2

 0201 311 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5)

   Numerical Methods  

 0201 312 ตัวแปรเชิงซอนเบื้องตน  3(3-0-6)

   Introduction to Complex Variables

 0201 321 พีชคณิตนามธรรม 1  3(3-0-6)

   Abstract Algebra1

 0201 343 ทฤษฎีเซต  3(3-0-6)

   Set Theory

 0201 351 คณิตสถิติศาสตร 1  3(3-0-6)

   Mathematical Statistics 1

 0506 343   การรูเร่ืองคณิตศาสตรในคณิตศาสตร 3(3-0-6)          

   ระดับโรงเรียน                                          

         Mathematical Literacy in School Mathematics 

 0506 344  การแกปญหาและการพิสูจนทางคณิตศาสตร 3(3-0-6)    

                 Solving and Proofs in Mathematics 

 0506 345   การวิจัยดานการเรียนรูคณิตศาสตร 3(3-0-6)      

                 Research in Mathematical Learning

 0506 346   นวัตกรรมการเรียนรูสําหรับคณิตศาสตรศึกษา 3(3-0-6)       

                 Learning Innovations for Educational 

   Mathematics

 1204 102 ขั้นตอนวิธีและการแกปญหาสําหรับ 3(2-2-5)

   วิทยาการคอมพิวเตอร 

   Algorithm and Problem Solving for

   Computer Science

  2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา 6 หนวยกิต   

 0506 341   หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตรระดับ 3(3-0-6)

   ประถมศึกษา                          

   Curriculum  and  Instruction  in 

   Elementary Mathematics

 0506 342  หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตรระดับ 3(3-0-6)

   มัธยมศึกษา  

      Curriculum  and  Instruction  in 

   Secondary Mathematics  

  2.2.3 วิชาเอกเลือก ไมนอยกวา  6  หนวยกิต   

 0201 223 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน 3(3-0-6)

   Introduction to Graph Theory

 0201 224 ทฤษฎีรหัสเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Coding Theory

 0201 313 ทอพอโลยีเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Topology

 0201 314 การวิเคราะหเชิงจริงเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Real Analysis

 0201 315 การวิเคราะหเชิงเวกเตอร 3(3-0-6)

   Vector Analysis

 0201 316 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Numerical Analysis

 0201 318 อนุกรมฟูเรียรและการประยุกต 3(3-0-6)

   Fourier Series and Applications  
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 0201 319 วิธีการทางคณิตศาสตรประยุกต 3(3-0-6)

   Methods of Applied Mathematics

 0201 323 ทฤษฎีกรุป 3(3-0-6)

   Group Theory 

 0201 324 ทฤษฎีกึ่งกรุปเบ้ืองตน 3(3-0-6)

   Introduction to Semigroup Theory 

 0201 342 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 3(3-0-6)

   Mathematical Packages

 0201 352 คณิตสถิติศาสตร 2  3(3-0-6)

   Mathematical Statistics 2

 0201 375 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ  3(0-6-3)

   Statistical Packages

 0201 413 การวิเคราะหเชิงซอนเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Complex Analysis

 0201 424 พีชคณิตสากลมูลฐาน  3(3-0-6)

   Elementary Universal Algebra

 0201 461 การวิจัยดําเนินงาน 3(3-0-6)

   Operations Research

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6  หนวยกิต

 (ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่ตนสนใจจากรายวิชาในคณะหรือ

นอกคณะ)
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แสดงแผนการศึกษา
  แผนการเรียนตลอดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

ชั้นปที่  1

ภาคตน ภาคปลาย

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   4
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6
 วิชาชีพครูบังคับ
0503 111 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ 3(3-0-6)
 การส่ือสารทางการศึกษา              
 Information Technology Innovation 
 and Education Communication
0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา  2(2-0-4) 
  Principles and Philosophy of Education
 วิชาเอกบังคับ
0201 113 แคลคูลัส 1  3(3-0-6)
 Calculus 1
0201 141 หลักคณิตศาสตร 3(3-0-6)
 Principles of Mathematics

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   4
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2
 วิชาชีพครูบังคับ
0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 2(2-0-4) 
  Administration and Educational Quality 
 Assurance
0506 102 คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครูมืออาชีพ 3(3-0-6)
 Aspects of Profession and Professional Teachers
 วิชาเอกบังคับ
0201 114 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)
 Calculus 2
0201 121 พีชคณิตเชิงเสน 1 3(3-0-6)
 Linear Algebra 1
xxxx xxx วิชาเอกเลือก 3

รวม 21 หนวยกิต รวม 20 หนวยกิต

ชั้นปที่  2

ภาคตน ภาคปลาย

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   2
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 6
 วิชาชีพครูบังคับ
0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู  2(2-0-4)
 Psychology for Teachers  
0506 201 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 2(2-0-4) 
 Languages and Cultures for Teachers
 วิชาเอกบังคับ
0201 215 แคลคูลัส 3 3(3-0-6)
 Calculus 3
0201 222 วิยุตคณิต 3(3-0-6)
 Discrete Mathematics
0201 251 วิธีการทางสถิติ 1 3(2-2-5)
 Statistical Methods 1

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ   2
xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2
 วิชาชีพครูบังคับ
0506 202 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4)
 Inclusive  Education
 วิชาเอกบังคับ
0201 200 การเชื่อมโยงการเรียนรูคณิตศาสตรกับ 3(3-0-6)
 วิทยาศาสตร
 Learning Connections on Mathematics 
 and Science
0201 214 สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน 3(3-0-6)
 Introduction to Differential Equations
0201 231 การสํารวจเรขาคณิต  3(3-0-6)
 Survey of Geometry
0201 241 ทฤษฎีจํานวน 3(3-0-6)
 Number Theory
0201 252 วิธีการทางสถิติ 2  3(2-2-5)
 Statistical Methods 2

รวม 21 หนวยกิต รวม 21 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 3

ภาคตน ภาคปลาย

 วิชาชีพครูบังคับ
0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบ 3(3-0-6)
 การจัดการเรียนรู
 Learning Management Innovation 
 and Design 
0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6)
 Curriculum  Design and  Development
 วิชาเอกบังคับ
0201 218 คณิตวิเคราะหเบื้องตน  3(3-0-6)
 Introduction to Mathematical Analysis 
0201 311 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5)
 Numerical Methods
0201 321 พีชคณิตนามธรรม 1  3(3-0-6)
 Abstract Algebra1
0201 351 คณิตสถิติศาสตร 1  3(3-0-6)
 Mathematical Statistics 1
 วิชาการสอนวิชาเอก
0506 341   หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตรระดับ 3(3-0-6)
 ประถมศึกษา 
 Curriculum  and  Instruction  in 
 Elementary Mathematics

xxxx xxx วิชาศึกษาทั่วไปเลือก 2
 วิชาชีพครูบังคับ
0502 403 การแนะแนวและการใหคําปรึกษาในโรงเรียน  2(2-0-4)
 Guidance and Counseling in School 
0504 101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา    2(2-0-4) 
 Measurement and Educational Evaluation 
xxxx xxx วิชาชีพครูเลือก 2
 วิชาเอกบังคับ
0201 312 ตัวแปรเชิงซอนเบ้ืองตน  3(3-0-6)
 Introduction to Complex Variables
0506 343   การรูเร่ืองคณิตศาสตรในคณิตศาสตร 3(3-0-6)
 ระดับโรงเรียน
 Mathematical Literacy in School 
 Mathematics
xxxx xxx วิชาเอกเลือก 3
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 2

รวม 21 หนวยกิต รวม 19 หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4

ภาคตน ภาคปลาย

 วิชาชีพครูบังคับ
0504 402 การวิจัยทางการศึกษา   3(3-0-6) 
 Educational Research
0506 401 การจัดการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอมเพื่อ 3(2-2-5)
 การเรียนรู                
 Classroom Management and Learning 
 Environment
 วิชาเอกบังคับ
0201 343 ทฤษฎีเซต  3(3-0-6)
 Set Theory
0506 344 การแกปญหาและการพิสูจนทาง 3(3-0-6)
 คณิตศาสตร
 Solving and Proofs in Mathematics
0506 346 นวัตกรรมการเรียนรูสําหรับคณิตศาสตร 3(3-0-6)
 ศึกษา
 Learning Innovations for Educational 
 Mathematics
 วิชาการสอนวิชาเอก
0506 342 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตรระดับ 3(3-0-6)
 มัธยมศึกษา
 Curriculum  and  Instruction  in Secondary 
 Mathematic

 วิชาชีพครูบังคับ
0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู 2(1-2-3) 
 Teacher Profession Experience
0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)
 วิชาชีพครู
 Seminar and Enhancing Teacher 
 Profession Experience
 วิชาเอกบังคับ
0506 345 การวิจัยดานการเรียนรูคณิตศาสตร 3(3-0-6)
 Research in Mathematical Learning
1204 102 ขั้นตอนวิธีและการแกปญหาสําหรับ 3(2-2-5)
 วิทยาการคอมพิวเตอร
 Algorithm and Problem Solving for 
 Computer Science
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี 4
รวม 14

รวม 18  หนวยกิต รวม 14 หนวยกิต

ชั้นปที่ 5

ภาคตน ภาคปลาย

0506 501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-12-0)
 Internship  1

0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-12-0)
 Internship  2

รวม 6  หนวยกิต รวม 6 หนวยกิต
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คําอธิบายรายวิชา

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไมนอยกวา   30 หนวยกิต

 เปนไปตามหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554) ดังรายละเอียดในภาคผนวก

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา  131 หนวยกิต

 2.1 วิชาชีพคร ไมนอยกวา   50 หนวยกิต

  2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ ไมนอยกวา   48 หนวยกิต

 *0501 401 การบริหารและการประกันคุณภาพ 2(2-0-4)

  การศึกษา

  Administration and Educational 

  Quality Assurance 

  ทฤษฎี หลักการ รูปแบบ ระบบการบริหารการศึกษา

และการประกันคณุภาพทางการศึกษา ภาวะผูนาํทางการศึกษา การคิด

อยางเปนระบบ การเรียนรูวัฒนธรรมองคกร มนุษยสัมพันธในองคกร

และการติดตอสื่อสารในองคกร การทํางานเปนทีม การจัดทําโครง

งานทางวิชาการ  การจัดโครงการและกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 

การจัดโครงการฝกอาชีพ การศึกษาเพ่ือพัฒนาชุมชน การจัดระบบ

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการประกันคุณภาพการศึกษา 

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพ

ทางการศึกษา

  Theories and principles of educational 

institution administration; educational leadership; systematic 

thinking; organization culture learning; human relations and 

communication in organizations; team working; education 

quality assurance; academic project; job training project; 

projects and activities for educational institution development; 

information systems for educational management; and  

education for community development ; laws concerning 

educational administration and educational quality assurance

 *0502 101 จิตวิทยาสําหรับครู  2(2-0-4)

  Psychology for Teachers    

                    ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับจิตวิทยาและทฤษฎีจิตวิทยา

การศึกษา เพ่ือเขาใจธรรมชาติและความตองการพื้นฐาน จิตวิทยา

พฒันาการของมนษุยความรูดานจติวทิยาในการเรยีนการสอน จติวิทยา

การเรยีนรู  จติวทิยาสําหรบัเด็กพเิศษ การประยุกตใชความรูเพ่ือพฒันา

ผูเรยีนใหเหมาะสมกบัพัฒนาการทางสมอง สไตลการคิด และสไตลการ

เรียน และความถนัด พรอมทั้งสงเสริมและพัฒนาผูเรียนใหเรียนรูได

สูงสุดตามศักยภาพ

  Introduction to psychology and theory of 

educational psychology in order to understand human 

nature and basic needs; human development; psychology of 

classroom instruction; psychology of learning; psychology for 

learners with special needs; implications of knowledge into 

teaching to improve learners’ performance to match their 

brain development, thinking and learning styles, aptitude, 

as well as to promote their learning capacity to reach the 

highest level

 *0502 403 การแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(2-0-4)

  ในโรงเรียน

  School Guidance and Counseling 

  ความหมาย ปรัชญา และหลักการของการบริหารการ

แนะแนว การจัดการ  การแนะแนว  ทฤษฎีและเทคนิคการแนะแนว  การ

บริการการแนะแนวในโรงเรียน  เทคนคิงายๆ ในการใหการปรึกษาและ

การฝกปฏบิตักิารใหคาํปรกึษาสาํหรบัการแกปญหาวกิฤตแิละเพศศกึษา 

บทบาทของบคุลากรของโรงเรยีนในการแนะแนวและการใหการปรกึษา

  Definitions, philosophy and principles of 

guidance administration; guidance management; guidance 

theories and techniques; guidance services in schools; 

simple techniques and practice of counseling for crisis 

problem solution and sex education; roles of school staff in 

guidance and counseling services

 *0503 111 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

  และการส่ือสารทางการศึกษา

               Information Technology Innovation 

  and Educational Communication 

  แนวคิด พัฒนาการ ขอบขาย มโนทัศน และทฤษฎี

ทางเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู การใช

คอมพิวเตอรขั้นพื้นฐานเพ่ือพัฒนาการเรียนรูและการจัดการเรียน

การสอน ประเภทและรูปแบบนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารทางการศึกษา การเลือกใช การออกแบบ การพัฒนา 

การประเมนิ การปรบัปรงุสือ่การเรยีนการสอนและนวตักรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการใชนวัตกรรมเทคโนโลยี

และสารสนเทศ การแสวงหาแหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู

ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและการประยุกตใชในอนาคต

  Development, scope, concept and theory in 

educational technology; information technology for teachers; 

using basic computer to enhance teaching and learning; types 

of instructional media and educational technology innovation; 

selecting, design, development, implementation, evaluation 

and improvement of instructional media and educational 

information technology innovation; analysis of problems 

employing innovations; searching learning resources and 
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learning networks; Searching for diverse learning resources 

and learning networks to develop learner quality and to be 

applied in the future

 

 *0504 101 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 2(2-0-4)                

  Measurement and Educational Evaluation

  หลกัการวัดและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการ

ศึกษา การสรางและการใชเคร่ืองมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

การประเมินผลการศึกษาตามสภาพจริง  การประเมินจากแฟมสะสม

งาน การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินผลแบบยอยและแบบรวม 

การแปลความหมายของคะแนนและการใหระดับคะแนน  เพ่ือการนํา

ผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร

  Principles and Techniques  of  educational  

assessment  and  evaluation;  construction and  utilization of  

authentic  assessment  tools; portfolio assessment; performance 

assessment; formative and summative assessment; scoring

interpreting and grading; using assessment results to 

improve teaching and learning and curriculum

 *0504 402 การวิจัยทางการศึกษา  3(3-0-6)

     Educational Research

  หลักการและแนวคิดเบื้องตนของระเบียบวิธีวิจัย 

จรรยาบรรณของนักวจิยั รปูแบบและการออกแบบการวิจยั  การพัฒนา

เครื่องมือวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติเพื่อการวิจัย การวิเคราะห

ขอมูล การเสนอโครงการเพื่อทําวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย การนํา

เสนอผลงานวิจัย การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหา การวิจัยใน

ชั้นเรียน  การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อนําผลไปใชในการพัฒนาการเรียน

การสอนและพัฒนาผูเรียน

            Principles and introduction to research 

methodology; ethics for researchers; reconnaissance and 

research planning; research designs; research instrument 

development; data collection; statistics for research; 

data analysis; research proposal; research report writing; 

presentation of completed research; research process for 

problem solving; classroom research; searching and studying 

of research for teaching and learning development; practice 

conducting research to implement outcomes for improving 

teaching and learning; learners development  

 *0506 101 หลักการและปรัชญาการศึกษา 2(2-0-4) 

  Principles and Philosophy of Education

  แนวคิดหลักของปรัชญาและปรัชญาการศึกษา 

การจัดการศึกษาอยางสรางสรรคและมีปรัชญาการศึกษาและกลยุทธ

การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน ความรูเบื้องตน

เก่ียวกับการศึกษา วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก  

แนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา  หลกัการ  เปาประสงค และรูปแบบการ

จดัการศกึษา ทศวรรษสหประชาชาตวิาดวยการศกึษาเพือ่การพฒันาที่

ยัง่ยนื  บทบญัญตัวิาดวยการศึกษาในรัฐธรรมนญูและพระราชบัญญตัิ

การศึกษาแหงชาติ

  Main concepts of philosophy and educational 

philosophy, creatively educational management including 

educational philosophy and educational strategy management 

for enhancing the sustainable development, foundation

 knowledge of education, evolution of Thai education and world 

education, educational concepts and theories, principles, 

goals, and educational management models, the United 

Nations decade of education for sustainable development, 

educational provisions in the constitution and National 

Education Act

 *0506 102 คุณลักษณะวิชาชีพและการเปนครู 3(3-0-6)

  มืออาชีพ

  Aspects of Profession and Professional 

  Teachers

  ความสาํคญัและพฒันาการของวชิาชพีครแูละองคกร

วิชาชีพครู  สภาพงานครู  บทบาทและหนาที่ของครู  คุณลักษณะและ

มาตรฐานวิชาชีพครู คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

ลักษณะของครูที่ดีในสังคมปจจุบัน  เสนทางความกาวหนาและการ

พัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่องและสรางสรรค  องคกรกลางบริหาร

งานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บทบัญญัติใน

กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัครูทกุสงักดัและครกูารศกึษาพเิศษ  ปฏิบตักิาร

พัฒนาสูความเปนครูมืออาชีพ

  Signifi cances and development of teaching 

professionals and teaching profession organizations, teacher’s 

job description; rules and responsibilities; qualifi cations and 

professional standards, moral and ethics, qualifi cation of 

quality teachers, aspects of qualifi ed teachers, trends in 

teacher development, teachers and educational, personal 

administrative organization, law and rules relating to teachers 

and special education teachers, developing for being 

professional teachers and educators
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 *0506 201 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู  2(2-0-4)

           Language and Cultures for Teachers

  ความสําคัญและความหมายของวัฒนธรรม การศึกษา

วฒันธรรมไทยและวฒันธรรมของประเทศตางๆ ความสมัพันธระหวาง

ภาษาและวฒันธรรม การจดัการเรยีนการสอนทีส่อดคลองกบับรบิททาง

สงัคมและวฒันธรรม ภาษาไทยภาษาองักฤษและภาษาอืน่ๆ สาํหรบัครู 

เนนการใชทกัษะการฟง การพดู การอาน และการเขยีนเพือ่การสือ่ความ

หมายและการส่ือสารดวยกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษาผาน

กิจกรรมการบันทึก สรุปความ ตีความ ขยายความ การนําเสนอขอมูล

ดวยวาจาและลายลักษณอักษร 

   Signifi cance  and defi nitions of culture; study of 

Thai culture and different cultures; the relationship between 

language and culture; developing teaching and learning in 

social and cultural context; Thai, English and other languages 

for teachers focusing on using listening speaking reading and 

writing for communication through integrative language skill 

process including note taking, summarizing, interpreting, 

expanding; presenting information in forms of oral  and 

written language  

 *0506 202 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0-4)

  Inclusive Education

  ปรัชญาและแนวคิดของการจัดการศึกษาพิเศษและ

การจดัการศกึษาแบบเรยีนรวม คาํจาํกดัความและความจาํเปนของการ

จัดการศึกษาพิเศษและการจัดการศึกษาแบบการเรียนรวม  ประเภท

การเรียนรวม  รูปแบบการจัดการเรียนรวม  ประเภทของเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษ การคัดกรองนักเรียนเพ่ือเขาสูชั้นเรียนรวม การบริหาร

จัดการชั้นเรียนรวม วิธีการจัดการเรียนการสอน  การจัดส่ือการเรียนรู  

การวัดและประเมินผล บทบาทครูในการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม

  Philosophy and approaches of special education 

and inclusive learning, definition and need for special 

education and inclusive education, types of inclusive  learning 

, models of inclusive learning, types of children with special 

needs, selection criteria for inclusion, inclusive learning 

management, methods of teaching, materials, evaluation, 

roles of teachers in inclusive education

 

 *0506 301 นวัตกรรมและการออกแบบการจัดการ 3(3-0-6)

  เรียนรู 

  Learning Management Innovation 

  and Design

  ความหมาย  ความสํ าคัญ  ทฤษฎีการ เรียนรู

และการสอน แนวคิดของนวัตกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน 

เทคนิคและวิทยาการจัดการเรียนรู การจัดการเรียนการสอนแบบ

บูรณาการ การจัดการเรียนรูแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ การออกแบบ

จัดทําแผนการจัดการเรียนรู การจัดกิจกรรม การเลือกใช การพัฒนา 

การผลิตสื่ออุปกรณ การประยุกตใชนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเหมาะ

สมกับวัย ระดับการเรียนรู และเนื้อหาในกลุมสาระตามระดับชั้น

ของผูเรียน การประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู

  Concepts, signifi cance, theories of learning

and teaching; approaches of innovation and models of 

teaching; learning tips and techniques; integrated learning; 

child-centered learning; designing and making lesson plans; 

facilitating learning; selecting, developing learning materials; 

applying appropriate education innovation for different ages 

and learning levels  as well as substance group content 

levels of learners; learner evaluation to enhance the quality 

of teaching and learning 

 *0506 302 การออกแบบและการพัฒนาหลักสูตร 3(3-0-6)

   Curriculum Design and Development

  ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี

หลักสูตร องคประกอบ รูปแบบและกระบวนการพัฒนาหลักสูตร แผน

พฒันาการศกึษา มาตรฐานการศกึษาชาต ิมาตรฐานหลกัสตูรการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานและหลักสตูรระดับตางๆ การวิเคราะหหลกัสตูรการศึกษาข้ัน

พืน้ฐานเพือ่การนาํไปใชปฏบิตักิารสอนในโรงเรยีน การพฒันาหลกัสตูร

สถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินและนําผลไปใชในการ

ปรับปรุงหลักสูตร

  Concepts, signifi cance, philosophy, approaches, 

theories and elements of curriculum; models and processes 

of curriculum development; basic education curriculum and 

other levels of education; analysis of basic education curriculum 

before implementing in schools; school-based curriculum 

development; curriculum implementation; curriculum 

evaluation and  the use of the results for modifi cation
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 *0506 401 การจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอม 3(2-2-5)

  เพื่อการเรียนรู

  Classroom Management and 

  Learning Environment

  ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบ

และเทคนิคการบริหารจัดการชั้นเรียนและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู  

การศึกษาและการสังเกตระบบการจัดการชั้นเรียนและสภาพแวดลอม

ในสถานศึกษา การวิเคราะหระบบการจัดการชั้นเรียนและส่ิงแวดลอม 

ปฏิบัติการออกแบบและจัดส่ิงแวดลอมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูและ

คณุลกัษณะทีพ่งึประสงคของผูเรยีนตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน

ปฏิบัติการประเมินและนําผลไปใชในการปรับปรุงระบบการจัดการช้ัน

เรียนและส่ิงแวดลอมเพี่อการเรียนรู  

  Concepts, signifi cant, approaches, theories, 

models  and  techniques  of  classroom management and  

learning  environment; study and observation on  classroom 

management and  learning  environment; analysis of 

classroom and environment management systems; practice 

in designing learning environment to promote  characteristics 

of learners according to basic education curriculum; practice 

in evaluating and  the use of the results to improve classroom 

management and learning environment  system

 *0506 402 ประสบการณวิชาชีพครู 2(1-2-3)

  Teacher Profession Experience

  การวิเคราะหหนวยการเรียนรู การจัดทําประมวล

รายวิชา  การนําประมวลรายวิชามาจัดทําแผนการเรียนรูรายภาคเรียน

และตลอดป การทดลองใชแผนการสอนในหองเรียน การสรุปผล

การทดลองสอน การเตรียมการวางแผนเพ่ือการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา   

  Analyzing learning units; creating course 

syllabus; developing one-semester and one-academic year 

lesson plans based on course syllabus; implementing lesson 

plans in classrooms; conclusion on the results of implementing 

lesson plans; planning for internship   

 *0506 403 การสัมมนาและสรางเสริมประสบการณ 2(2-0-4)

  วิชาชีพครู

  Seminar and Enhancing Teacher 

  Profession Experience

  ความสาํคญัและรปูแบบการจดัการสมัมนา การศกึษา

และวิเคราะหสถานการณ ปญหาและประเด็นที่เกี่ยวของกับการจัด

การศกึษาแลวสรปุและนาํเสนอแนวทางในการปองกนัหรอืแกไขปญหา

การเรียนการสอน การศึกษาและวิเคราะหงานวิจัยที่เกี่ยวของเพ่ือ

นําผลการวิจัยมาประยุกตใชในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

การจัดการสัมมนาเพื่อสรางสรรคกลยุทธและแนวทางการปฏิบัติเพื่อ

พัฒนาผูเรียน พัฒนาวิชาชีพครูและการศึกษาของประเทศ

  Significant and models of seminars; study 

and analysis on situations, problems and topics regarding 

education and drawing conclusion as well suggesting 

preventions and solutions involving teaching and learning; 

studying and analyzing of research on teaching and learning 

and applying the results of the research to improve learning 

and teaching; conducting seminars for creating strategies 

and fi nding the ways to develop learners, teacher profession 

and education of the country 

 *0506 501 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(0-12-0)

  Internship 1

  การนําหลักการ ทฤษฎี ประสบการณการเรียนรู 

และทักษะท่ีไดไปใชปฏิบัติการสอน การจัดทําโครงการ การดําเนิน

การวิจัยในช้ันเรียนและปฏิบัติหนาท่ีอื่นๆทีเกี่ยวของกับวิชาชีพ เชน

การแนะแนว การเปนที่ปรึกษาและหนาที่อื่นๆ  ในสถานศึกษา

   Integrated-implementation of principles,

theories, learning experiences and acquired skills for 

professional teaching and learning; conducting a project; 

conducting classroom research and operating in the role of 

a professional (counselor, student personnel/affairs adviser, 

etc.) in schools

 *0506 502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(0-12-0)

  Internship 2

  การนําหลักการ ทฤษฎี ประสบการณการเรียนรูและ

ทักษะที่ไดไปใชปฏิบัติการสอนและปฏิบัติหนาที่อื่นๆทีเกี่ยวของกับ

วิชาชีพ เชน การแนะแนว การเปนที่ปรึกษาและหนาที่อื่นๆ ในสถาน

ศึกษาตอเน่ืองจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

  Integrated-implementation of principles, 

theories, learning experiences and acquired skills for 

professional teaching and learning; conducting a project; 

conducting classroom research and operating in the role of 

a professional (counselor, student personnel/affairs adviser, 

etc.) in schools, a continuation of Internship 1
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  2.1.2 วิชาชีพครูเลือก ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 

 *0501 403 การจัดการศึกษานอกระบบ 2(2-0-4)

    Non-formal Education Management

  ความหมาย ความสําคญั หลกัการ แนวคิดและปรัชญา

ในการจัดการศึกษานอกระบบ รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ 

กระบวนการสงเสริมการเรียนรูในการศึกษานอกระบบ การศึกษา

ตามอัธยาศัย การศึกษาตลอดชีวิต การจัดการแหลงเรียนรูในชุมชน 

การออกแบบการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะชีวิตสําหรับ

ผูเรียนและการประยุกตใชศักยภาพของภูมิปญญาทองถ่ินและแหลง

เรียนรูในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษาสําหรับผูเรียน

  Concepts, signifi cant, principles, approaches 

and philosophy of non-formal education management; 

non-formal education management models; promoting 

learning process in non-formal education system; informal 

education; lifelong education; management of community 

learning sources; design models of learning for career and 

life skills of learners; application of local wisdom potential and 

community learning sources for educating learners 

 0502 302 จิตวิทยาพัฒนาการสําหรับครู   2(2-0-4)

  Developmental Psychology for Teachers

  พัฒนาการของมนุษยทุกระยะ ตั้งแตเริ่มตนปฏิสนธิ

จนถึงวัยสูงอายุ โดยเฉพาะอยางยิ่งเนนพัฒนาการเด็กวัยเรียน ใน

ดานรางกาย เชาวนปญญา  อารมณ  สังคมและจริยธรรม อิทธิพลของ

พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอพัฒนาการของมนุษย การสงเสริม

พัฒนาการของเด็กวัยเรียน บทบาท ของครูในการสงเสริมพัฒนาการ

ของเด็กวัยเรียน

  Stages  of  human  development  from  fertilization  

to  old  age  especially  school  child  development  on  the  

aspect  of  physic, intelligence, emotion, society  and  ethic; 

effects  of  heredity  and  environment  on human  development; 

aiding  school  child  development; and  teacher’s  roles  in  

aiding  school  child  development

 0502 305 ปญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียน 2(2-0-4)

  และแนวทางแกไข

  Problems on Behavior Disorder 

  of School Child and Prevention

  สาเหตุและลักษณะของเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม  

รวมทั้งเด็กที่มีความแปรปรวน ทางอารมณ การสังเกต การทดสอบ

ลกัษณะตาง ๆ  ทางจิตวทิยา การปรับพฤติกรรม การปองกัน การสงเสริม

และการแกไขพฤตกิรรมเดก็วยัเรยีนไมใหเบีย่งเบนไปจากบรรทดัฐาน

ของสังคม

  Causes  and  nature  of  behavior  disorder  

child  including  disruptive emotional  child, observation, 

various  types of  psychological  testing, behavior  modifi cation, 

prevention, aiding  and behavior modifying of school  child  

to  deviate  from  social  norm

 0502 404 พลวัตกลุมสําหรับการศึกษา 2(2-0-4)

  Group Dynamics for Education

  ววิฒันาการ  ทฤษฎีและหลกัการของพลวตักลุม  พรอม

ทั้งฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดทักษะจนสามารถนําไปประยุกตในการปฏิบัติ

งานเกี่ยวกับการศึกษาได

  Evolution, theories and principles of group 

dynamics including practices for skills to apply in education  

 0504 301 การวัดภาคปฏิบัติ   2(2-0-4)

  Measurement of Performance

  แนวคิด ทฤษฎีการวัดภาคปฏิบัติ วิธีการวิเคราะห

จดุมุงหมายและลกัษณะงาน การสรางเครือ่งมอืวดัเพือ่พฒันาการเรยีน

การสอนและประเมินภาคปฏิบตั ิ การหาคุณภาพของเครือ่งมอืและแปล

ความหมายของการวัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  Concept, theories of performance measurement, 

task and objective analysis, instrument construction, 

performance assessment, instrument quality analyzing and 

interpreting data to improve teaching and learning

 0504 302 การวัดบุคลิกภาพ 2(2-0-4)

  Measurement of Personality

  แนวคดิ ทฤษฎีเกีย่วกบับคุลกิภาพ  และเจตคต ิวธิกีาร

สรางเครือ่งมือวดั บคุลกิภาพ  และเจตคต ิการหาคณุภาพของเครือ่งมือ 

การแปลความหมายของการวัดเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  Concept, theories of attitude and personality, 

attitude and personality instrument construction, instrument 

quality analyzing and interpreting data to improve teaching 

and learning

 0505 302 อนามัยโรงเรียน 2(2-0-4)

  School Hygiene

  ความสําคัญของสุขภาพ การสาธารณสุข  การสง

เสริมสขุภาพ  การบรกิารอนามยั สิง่แวดลอมทีถ่กูสขุลกัษณะในโรงเรยีน  

การสอนสุขศึกษา  เนนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมทางดาน      สุขภาพ 

หความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตลอดจนการเสริมสราง

คุณภาพชีวิตของนักเรียน
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  The  importance  of  health,  public health, 

health  promotion, health service and  hygienic  environment  

in  school,  teaching  of  health  education  emphasize  on  

health  behavior  changing,  the  relationship  between  school  

and  community,  the promotion  of  students’ quality  of  life

 0505 401 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 2(2-0-4)

  Learner Developing Activities

  หลักการและวิธีการ  การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

โดยเช่ือมโยงกับปรัชญา  นาํไปสูการศึกษาวิเคราะหและสงัเคราะหระบบ

พัฒนาการของมนุษย  เพื่อนําไปปรับปรุง  ปรับตัว  ควบคุม  พัฒนา  

และแกปญหาของตนเอง  อนัเปนผลนําไปสูมนุษยภาวะท่ีสมบูรณ  และ

อยูรวมกบัผูอืน่ไดอยาง มคีวามสุข และจะตองเขาฝกอบรมวิชาผูกาํกับ

หรือผูนํา  ขั้นความรูเบื้องตน  1  กิจกรรมจาก  4  กิจกรรม  ใหนิสิต

เลือกฝกอบรมตามความเหมาะสม  และความพรอมของทุกฝาย  ดังนี้

คือ  ลูกเสือ  เนตรนารี  ยุวกาชาด และผูบําเพ็ญประโยชน

  Principles  and  methods  of  implementing  

activities  for  learners  development  with  the linking  to  

philosophy  in  order  to  be  able  to  analyze  and  synthesize  

the human development  process  as  well  as  to  be  able  to  

improve, adapt, control, develop, and  solve  the  problems  

which  bring  to  the  perfect  humanity  and  happy  life  in the  

society,  training  in  a  course  of  the  basic or  preliminary  

level  of  leader  in  either  of  4  activities  namely: boy  scout,  

girl  scout,  junior  red  cross,  and  girl  guide,  is  compulsory

 *0506 303 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2(2-0-4)

     Basic Education Curriculum

  สาระสําคัญของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(ความเปนมา วสิยัทศัน หลกัการ เปาหมาย สาระ และมาตรฐานการเรียนรู 

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน การจัดชั้นเรียน การจัดการเวลา การจัด

การศึกษาเฉพาะกลุมพิเศษ การจัดการเรียนรู การวัดและประเมิน

ผล การใชและพัฒนาหลักสูตร) การวิเคราะหมาตรฐานและตัวชี้วัด

กลุมสาระ การจัดการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปญหา

และแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตรระดับประถมศึกษาและระดับ

มัธยมศึกษา

  Contents of basic education curriculum 

(background, vision, principles, goals, stands and learning 

standards, learner development activities, educational levels, 

learning time allotment, educational provision for special target 

groups, learning management, learning assessment, curriculum 

implementation and management);  analysis of strands, 

standards and indicators of learning areas; management 

of learning process based on basic education curriculum; 

trends  in elementary and secondary curriculum change 

 *0506 304 การศึกษากับชุมชน 2(2-0-4)

  Community and Education

  คว ามรู เ กี่ ย วกั บ ชุ ม ชน  ลั กษณะขอ งชุ ม ชน

การสงเสริมการศึกษาในชุมชน  บทบาทของการศึกษาตอการพัฒนา

ชุมชน  การพัฒนาชุมชนในรูปแบบตาง ๆ 

  Knowledge surrounding community, nature of 

community, educational development in community, roles of 

education in community, models of community development

 *0506 404 การจัดการชั้นเรียน  2(2-0-4)

  Classroom Management

  ศึกษาและวิเคราะห แนวคิดและรูปแบบการจัดการ

ชั้นเรียน การจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนรู รูปแบบและกลวิธีการ

ควบคุมวินัย  การปรับพฤติกรรมและการประยุกตใชความรูในการ

พัฒนาวินัยนักเรียน เทคนิคการคุมชั้นเรียน  สังเกตวิเคราะหปญหา

ในช้ันเรียนเปนรายกรณี  และฝกแกปญหาการจัดการช้ันเรียนโดยใช

กระบวนการวิจัย 

  The study and analysis of concepts and 

patterns of classroom management, learning environmental 

management, patterns and strategies of discipline control, 

behavior modifi cation and application in student discipline 

development, classroom control techniques, case study, 

analysis and practice solving classroom management 

problems by using research processes

 *0506 405 การพัฒนาจริยธรรมและคานิยม 2(2-0-4)

  ของนักเรียน 

  Developing Ethics and Values for Students

  ความเขาใจเบ้ืองตนเก่ียวกับจริยธรรมและคานิยม 

วิธีการพิจารณาคุณคาของจริยธรรม  และคานิยม ปญหาจริยธรรม

และคานิยม  และวิธีการแกปญหา  การปลูกฝงจริยธรรมและคานิยม

ใหแกนักเรียน

  Fundamental principles of ethics and values, 

ethical and value judgment, problems in ethics and values 

and solution, ethical and value cultivation for students 
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 *0506 406 การสอนแบบจุลภาค  2(2-0-4)

  Microteaching

  ความเปนมาของการสอนแบบจุลภาค  ระบบการเรียน

การสอนแบบจลุภาค  การเตรยีมงานดานโปรแกรม  อปุกรณ  เครือ่งมอื  

และการจดัหองเรยีน  การเตรยีมบทเรยีนจลุภาค  และการฝกทกัษะการ

สอน

   History  and  background  of  microteaching;  

microteaching  and  learning  systems;  teaching  preparation  

including  programs, materials,  classroom  management  and  

lesson  plans,  as  well  as    teaching  practice

 *0506 407 การนิเทศการเรียนการสอน 2(2-0-4)

  Instructional Supervision

  ความหมาย  แนวคิด  และความสําคัญของการนิเทศ

ในชั้นเรียน  กระบวนการและขั้นตอนนิเทศในชั้นเรียน  การสงเสริม

การนิเทศในชั้นเรียน

  Defi nitions,  approaches  and  the  signifi cance  

of  supervision,  processes  and  steps  of  supervision  of  

classroom  teachers,  promoting  classroom  supervision

 *0506 408 อาเซียนศึกษาสําหรับครู 2(2-0-4)

  ASEAN Study for Teachers

  ความสําคัญและประวัติการกอตั้งกลุมสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต วิสัยทัศน ขอตกลงการสราง

ความรวมมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในกลุมอาเซียน 

ความรูเกีย่วกบัสภาพภมูปิระเทศ สิง่แวดลอมและทรพัยากรธรรมชาต ิ

สังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ศาสนา ภาษา 

วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี อันเปนเอกลักษณของทั้ง 10 

ประเทศ ไดแก ประเทศไทย มาเลเซีย ฟลิปปนส อินโดนีเซีย สิงคโปร 

บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา 

  Significance and history of Association of 

South East Asian Nations;   ASEAN cooperation in ASEAN 

population quality of life development;  information about 

climate, environment and natural resources, society, 

economic, politic and governance, education, religion, 

language, culture and tradition  represented  10 country 

member  identities  including  Thailand, Malaysia, Philippines, 

Indonesia, Singapore,  Brunei Darussalam, Laos, Cambodia, 

Vietnam and Myanmar

 *0506 409 แหลงการเรียนรูและการศึกษาคนควา 2(2-0-4)

  สารสนเทศ

  Leaning Resources and Information

  Searching

  ความหมาย ความสําคัญและประเภทของแหลงการ

เรียนรู หลักการสํารวจ การเลือกใชการศึกษาคนควาและการเก็บ

รวบรวมตลอดจนการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศจากแหลงการเรียน

รูทั้งในระดับทองถ่ินและระดับสากล การอางอิงขอมูลใหถูกตองตาม

หลักวิชาการ การสงเสริมกระบวนการสืบคนขอมูลสําหรับผูเรียนใน

สังคมแหงการเรียนรู การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุดเพื่อ

การจัดการศกึษา

  Defi nitions, signifi cance and types of learning 

resources; principles of exploring, selecting, studying and 

collecting as well as analyzing of information technology 

resources from both local and international levels; using 

formal styles of citations and references; promoting information 

searching process for learners in learning society; using 

information technology and library for education 

 2.2 วิชาเอก ไมนอยกวา  81  หนวยกิต

  2.2.1 วิชาเอกบังคับ   ไมนอยกวา  69  หนวยกิต

 0201 113 แคลคูลัส 1 3(3-0-6)

  Calculus 1

  ลิมิตและความตอเน่ืองของฟงกชัน อนุพันธของ

ฟงกชันตัวแปรเดียวและการประยุกต ปริพันธและการประยุกต

  Limits and continuity of functions, derivatives 

of functions of one variableand applications, integrals and 

applications

 0201 114 แคลคูลัส 2 3(3-0-6)

  Calculus 2

                เงื่อนไขของรายวิชา  :  0201 113  แคลคูลัส 1

         Prerequisite  :  0201 113  Calculus 1

         ฟงกชันหลายตัวแปร  ลิมิตและความตอเนื่องของ

ฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย และการประยุกต  อนุกรมอนันต

        Functions of several variables, limits and 

continuity of functions of several variables, partial derivatives 

and applications, infi nite series
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 0201 121 พีชคณิตเชิงเสน  1 3(3-0-6)

  Linear Algebra 1

  เงื่อนไขของรายวิชา : 0201 141  หลักคณิตศาสตร

  Prerequisite : 0201 141  Principles of 

  Mathematics

   เมทริกซและดเีทอรมแินนต  ระบบสมการเชงิเสนและ

การดําเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน  คาเฉพาะ

และเวกเตอรลักษณะเฉพาะ  และการประยุกต

      Matrices and determinants, systems of linear 

equations and elementary operations, vector spaces, 

linear transformations, eigenvalues and eigenvectors, and 

applications

 0201 141 หลักคณิตศาสตร  3(3-0-6)

  Principles of Mathematics

   ตรรกศาสตร  เซต  ความสัมพันธและฟงกชัน  ทฤษฎี

จํานวนเบื้องตน วิชานี้เนนการใหเหตุผลและการพิสูจน 

     Logic, sets, relations and functions, real number 

systems, this course emphasizes arguments and proof

 0201 200 การเชื่อมโยงการเรียนรูคณิตศาสตร 3(3-0-6)

  กับวิทยาศาสตร

  Learning Connections on Mathematics 

  and Science

   ธรรมชาตขิองการเรยีนรูคณติศาสตรและวิทยาศาสตร 

ลักษณะความสําคัญและประโยชนของการเชื่อมโยงในศาสตรและ

แนวคิดพ้ืนฐานระหวางวิชา การประยุกตใชแนวคิดความสัมพันธ

เช่ือมโยงในการเรียนรูและการแกปญหา การประเมินผลในสวนท่ีเกีย่วของ

  The nature of mathematics and science. The 

importance and benefi ts of a link between the Department of 

Health and the basic idea. The application of concepts related 

to learning and problem solving. Evaluation in the relevant 

section

 0201 214 สมการเชิงอนุพันธเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Differential Equations

       เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 215  แคลคูลัส  3  

       Prerequisite    :  0201 215  Calculus 3

  สมการเชิงอนุพันธอันดับหน่ึง  สมการเชิงอนุพันธ

อนัดบัสอง  และอนัดบัท่ีสงูกวา  สมการเชงิอนพุนัธเชิงเสนทีม่สีมัประสทิธ์ิ

เปนคาคงท่ี และสัมประสิทธิ์ เปนตัวแปร ผลการแปลงลาปลาซ  

และการประยุกต  ขอปญหาคาขอบ  ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน  

สมการเชิงอนุพันธยอยเบื้องตน  

  First order differential equations, differential 

equations of second order and higher order, linear differential 

equations with constant and variable coeffi cients, Laplace 

transforms and applications, boundary value problems, 

system of linear differential equations, introduction to partial 

differential equations

 0201 215 แคลคูลัส  3 3(3-0-6)

        Calculus 3

  เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 114  แคลคูลัส 2

        Prerequisite    :  0201 114  Calculus 2

  ระบบพิกดัเชงิขัว้ ปริพนัธหลายช้ัน สมการเชิงอนพุนัธ

เบื้องตน

  Polar coordinate system, multiple integrals, 

elementary differential equations

 0201 218 คณิตวิเคราะหเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Mathematical  Analysis 

        เงื่อนไขของรายวิชา: 0201 114  แคลคลูัส 2  และ 0201 

141 หลักคณิตศาสตร

   Prerequisite: 0201 114  Calculus 2 and 0201 141 

Principles of Mathematics

   ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวน ลิมิตและ

ความตอเนื่อง อนุพันธ ปริพันธแบบรีมันน ลําดับและอนุกรมของ

จํานวนจริง  

   Real number system, topology on the real line, 

limits and continuity, derivatives, Riemann’s integrals, 

sequences and series of real numbers

 0201 222 วิยุตคณิต 3(3-0-6)

                 Discrete Mathematics

   ตรรกวิทยาเบื้องตน  ขอพิสูจนเชิงอุปนัย  ระบบจํานวน

วิยุต  เทคนิคการนับ  ฟงกชันกอกําเนิด  ความนาจะเปนแบบเชิงวิยุต  

ทฤษฎีกราฟมูลฐาน  (ตนไมแบบแผทัว่ วถิ ีวฏัจกัร เมทริกซประชิดและ

เมทริกซอุบัติการณ) ออโตมาตา  พีชคณิตบูลีน

   Elementary logic, induction proof, discrete 

number system, counting techniques, generating functions, 

discrete probability, fundamental graph theory (spanning tree, 

path, cycles, adjacency matrix and incident matrix), automata 

and Boolean algebra
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 0201 231 การสํารวจเรขาคณิต 3(3-0-6)

                Survey of Geometry

      เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 141 หลักคณิตศาสตร

       Prerequisite :  0201 141 Principles of Mathematics

   เรขาคณิตเบื้องตนแนวใหม ทฤษฎีบทของเมเนเลอัส 

ทฤษฎบีทของเชวา อตัราสวนไขว ปญหาทีม่ชีือ่เสยีง 3 ปญหาในเรขาคณติ 

การแปลงมูลฐาน เรขาคณิตเชิงภาพฉาย เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด  

   Modern foundation of geometry, Menelaus’ 

theorem, Ceva’s theorem, cross ratio,  three famous problems 

in geometry, elementary transformations, projective geometry, 

non-Euclidean geometry

 0201 241 ทฤษฎีจํานวน 3(3-0-6)

         Number Theory 

                 เงื่อนไขของรายวิชา : 0201 141 หลักคณิตศาสตร

     Prerequisite :  0201 141 Principles of Mathematics

                สมบัติของจํานวนเต็ม  ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิคและการ

ประยุกต  ทฤษฎีสมภาค เศษสวนตอเน่ือง  จํานวนเต็มเกาสเชียน 

สมการไดโอแฟนไทน

   Properties of integers, Euclidean algorithm and 

applications, theory of congruences, continued fractions, 

Gaussian integers, Diophantine equations

 0201 251 วิธีการทางสถิติ  1 3(2-2-5)

   Statistical  Methods  1

   แนวคดิพืน้ฐานของสถติ ิ สถิตพิรรณนา  วธิเีก็บรวบรวม

ขอมลู  ความนาจะเปน  การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนือ่งและ

แบบตอเนื่อง  การแจกแจงทวินาม  การแจกแจงปวซง  การแจกแจง

ปกติ  การแจกแจงที  การแจกแจงไคกําลังสอง การแจกแจงเอฟ  

การแจกแจงของฟงกชันที่ไดจากตัวอยางสุม  การประมาณคาและ

การทดสอบสมมติฐานสําหรับคาเฉล่ีย  สัดสวน  และความแปรปรวน

ของประชากร 1 กลุม  ความแตกตางของคาเฉลีย่ สดัสวนและอตัราสวน

ความแปรปรวนของประชากร 2 กลุม  และการวิเคราะหขอมูลโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ

   Basic concept of statistics, descriptive statistics, 

data collection, probability, discrete and continuous 

distribution such as binomial, Poisson, normal, t, Chi-square 

and F distribution, sampling distribution, estimation and 

hypothesis testing for a population mean, a population 

proportion and a population variance, the difference between 

two population means and the difference between two 

population proportions, the ratio of  two population variance 

and data analysis by using statistical package

 0201 252 วิธีการทางสถิติ  2 3(2-2-5)

   Statistical  Methods  2

   เงื่อนไขของรายวิชา :  0201 251  วิธีการทางสถิติ  1

        Prerequisite : 0201 251  Statistical  Methods  1

   การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง  

การทดสอบภาวะสารูปสนิทดีและการทดสอบความเปนอิสระโดยการ

ทดสอบดวยไคกําลังสอง  การวิเคราะหถดถอยเชิงเสนอยางงายและ

สหสัมพันธ  สถิติไมอิงพารามิเตอรสําหรับประชากร  1  และ  2   กลุม  

อนุกรมเวลาเบ้ืองตนเลขดัชนี  และการวิเคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติ

   One–way and two-way analysis of variance, 

Goodness of fi t and independence test by chi–square, Simple 

linear regression and correlation analysis, non–parametric 

statistical method, basic of time series, index numbers and 

Data analysis by using statistical package

 0201 311 ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข 3(2-2-5)

   Numerical Methods

   เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 215  แคลคูลัส 3

   Prerequisite    :  0201 215  Calculus 3

   การวิเคราะหความคลาดเคล่ือน ผลเฉลยของสมการ

ไมเชิงเสน ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาในชวง 

การประมาณคากําลังสองนอยที่สุด อนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข 

ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ

        Error analysis, solutions of nonlinear equations,

solutions of a system of linear equations, interpolation, least 

square approximation, numerical differentiation and integration, 

numerical solution of differential equations

 0201 312 ตัวแปรเชิงซอนเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction  to  Complex  Variables

   เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 215  แคลคูลสั  3

   Prerequisite    :  0201 215  Calculus 3

   จํานวนเชิงซอน การหาอนุพันธ  การหาปริพันธ  

ทฤษฎีบทของโคชี  อนุกรมของเทยเลอรและอนุกรมของลอเรนต  

สวนตกคาง  การสงคงแบบและการประยุกต  

   Complex numbers, differentiation, integration, 

Cauchy theorem, Taylor’s series and Laurent’s series, 

residues, conformal mapping and applications
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 0201 321 พีชคณิตนามธรรม  1 3(3-0-6)

   Abstract  Algebra 1  

   เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 141  หลักคณิตศาสตร

   Prerequisite :  0201 141 Principles of Mathematics

   ความรูเบื้องตน เก่ียวกับกลุม ริง อินทิกรัลโดเมน   

และฟลด 

     Introduction to groups, rings, integral domains 

and fi elds

 0201 343 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6)

   Set Theory

   เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 141 หลักคณิตศาสตร

   Prerequisite : 0201 141 Principles of Mathematics

   พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน สัจพจนการเลือก  

หลกัการจัดอนัดบัด ี อปุนยัเชงิอนนัต จาํนวนเชงิการนบัและจาํนวนเชงิ

อันดับที่

       Development of axiomatic set theory, axiom of 

choices, well ordering principle, infi nite induction, cardinal 

numbers and ordinal numbers

 0201 351 คณิตสถิติศาสตร  1 3(3-0-6)

   Mathematical  Statistics  1

         เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 251  วิธีการทางสถิติ  1

   Prerequisite : 0201 251  Statistical  Methods  1

   แนวความคิดพื้นฐานของความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  

การแจกแจงของตัวแปรสุม  ฟงกชันความนาจะเปน  การแจกแจงรวม

และการแจกแจงตามขอบ  คาคาดหวัง  ความแปรปรวน  โมเมนตและ

ฟงกชันกอกําเนิดโมเมนตของตัวแปรสุม  การแจกแจงแบบมีเง่ือนไข  

การแจกแจงของตวัแปรสุมชนิดไมตอ เนือ่งและตอเนือ่ง  การแปลงของ

ตัวแปรสุมชนิดไมตอเน่ืองและตอเน่ือง เทคนิคแบบฟงกชันกอกําเนิด

โมเมนต  การแจกแจงของฟงกชันท่ีไดจากตัวอยางสุม  การประมาณ

คาและสถิติอันดับ

   Basic concept of probability, random variable, 

random variable distribution, probability function, joint and 

marginal distribution, expected value, Variance, Moments 

and moments generating function, conditional distribution, 

discrete and continuous random variable, transformation of 

random variables, moment generating function technique,  

sampling distribution, estimation and order  statistics

 0506 343 การรูเรื่องคณิตศาสตรในคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

   ระดับโรงเรียน  

   Mathematical Literacy in School Mathematics

   แนวคิด ความหมายและความสําคัญของการรูเรื่อง

คณิตศาสตร ในการนําความรูและทักษะทางคณิตศาสตรที่เรียนรูใน

ชั้นเรียนมาใชประโยชน เพื่อแกปญหาหรือทําความเขาใจส่ิงตางๆ 

ที่พบในบริบทชีวิตจริงในสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกโรงเรียน 

   The meaning and importance of mathematical 

knowledge. The knowledge and skills learned in math class to 

take advantage. To solve the problem or understand things. 

Found in the context of real life situations. That occur outside 

the school

 0506 344  การแกปญหาและการพิสูจนทางคณิตศาสตร 3(3-0-6)

   Solving and Proofs in Mathematics 

   ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดและแบบแผน

กระบวนการแกปญหา และการพิสูจนทางคณิตศาสตร การออกแบบ

กระบวนการแกปญหาการพิสูจนทางคณิตศาสตร และการนําไป

ประยุกตใช รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพการแกปญหาและการ

พิสูจนทางคณิตศาสตร

   Meaning and importance of concepts and 

patterns of problem solving process. And mathematical 

proof. The design process to solve a mathematical proof. 

And applications. As well as to evaluate the effectiveness of 

problem-solving and mathematical proof

 0506 345 การวิจัยดานการเรียนรูคณิตศาสตร 3(3-0-6)      

   Research in Mathematical Learning

   ความหมาย ความสําคัญ แนวคิดที่เกี่ยวของและ

แบบแผนการวิจัยดานการเรียนรูและการแกปญหาทางคณิตศาสตร 

การฝกออกแบบและวางแผนวิจัยทางคณิตศาสตรที่มีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งการประเมินผลการออกแบบและวางแผนการวิจัยที่เกี่ยวของ

   Meaning of related concepts and patterns of 

learning and solving mathematical problems. Training design 

and plan an effective mathematical research. The evaluation 

of the design and planning of the research involved
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 0506 346 นวัตกรรมการเรียนรูสําหรับคณิตศาสตร 3(3-0-6)  

   ศึกษา      

   Learning Innovations for Educational

   Mathematics

   ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด และแบบแผนดาน

เทคโนโลยี และนวัตกรรมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรที่สําคัญและ

นาสนใจ กระบวนการออกแบบ วางแผนการประยุกตใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมการเรียนรูที่เกี่ยวของ รวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพ

นวัตกรรมการเรียนรูทางคณิตศาสตร

    Meaning and importance of technology 

concepts and patterns. Innovation and learning mathematics 

is important and interesting. The design process. Planning 

applications, technology and innovation and learning. The 

performance evaluation of innovative learning mathematics

 1204 102 ขั้นตอนวิธีและการแกปญหาสําหรับวิทยาการ 3(2-2-5)

   คอมพิวเตอร

   Algorithm and Problem Solving for 

   Computer Science

   การวิเคราะหปญหา  ขอมูล  และตัวแปร  การแสดงข้ัน

ตอนวธิแีบบบรรยาย  การแสดงขัน้ตอนวธิแีบบรหสัเทยีม  การแสดงขัน้

ตอนวธิแีบบโฟลชารท  โครงสรางโปรแกรมเบือ้งตน  การเขยีนโปรแกรม

โครงสรางการทํางานแบบมีทางเลือก  การเขียนโปรแกรมโครงสราง

การทํางานแบบทําซํ้า

   Problem analysis, data and variable declaration,

explanation, pseudocode, flow chart, selection control 

programming, iteration control programming

  2.2.2 วิชาการสอนวิชาเอก เรียนไมนอยกวา  6  หนวยกิต

 0506 341 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตรระดับ 3(3-0-6)

   ประถมศึกษา

   Curriculum  and  Instruction  in 

   Elementary Mathematics  

   ความหมายของหลักสูตร จุดมุงหมายของหลักสูตร 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาหลักสูตร การเปรียบเทียบหลักสูตร

และการสอนคณิตศาสตรของประเทศไทยกับตางประเทศ หลักสูตร

และการสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา  การสอนที่เนนทักษะ

และกระบวนการในวชิาคณติศาสตร การเรยีนแบบรวมมอื การวดัและ

ประเมินผลวิชาคณิตศาสตร

   Meaning and Objective of Curriculum, Factors 

influencing curriculum development. Comparison of 

Curriculum and Instruction in Mathematics in Thailand and 

abroad. Curriculum and Teaching Elementary Mathematics. 

Instruction on skills and processes in mathematics. Cooperative 

learning. Measurement and evaluation in mathematics

 0506 342 หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตรระดับ 3(3-0-6)

   มัธยมศึกษา

   Curriculum and Instruction in Secondary

   Mathematics  

   หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา  

การสอนท่ีเนนทกัษะและกระบวนการในวิชาคณิตศาสตร และการเรียน

แบบรวมมือ การวัดและประเมินผลวิชาคณิตศาสตร

   Curr icu lum and Teaching Secondary 

Mathematics. Instruction on skills and processes in 

mathematics. And cooperative learning. Measurement and 

evaluation in mathematics

  2.2.3 วิชาเอกเลือก เรียนไมนอยกวา   6  หนวยกิต

 0201 223 ทฤษฎีกราฟเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Graph Theory

              เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 141  หลักคณิตศาสตร

        Prerequisite : 0201 141 Principles of Mathematics

   แนวคิดพื้นฐานของทฤษฎีกราฟ  สภาพเช่ือมโยง  

สภาพเชิงระนาบ  การใหสี  กราฟทิศทาง การประยุกตของทฤษฎีกราฟ

   Basic concepts of graph theory, connectivity, 

planarity, coloring, digraph,  application in graph theory

 0201 224 ทฤษฎีรหัสเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Coding  Theory

   เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 121  พีชคณิตเชิงเสน 1

        Prerequisite    :  0201 121  Linear Algebra 1

   พีชคณิตบนรหัส  รหัสเชิงเสน  ขอบเขตของรหัส  

รหัสฮามมิง  รหัสไซคลิค  รหัสสมบูรณ

   Algebra on codes, linear codes, bounds on codes, 

Hamming codes, cyclic codes, perfect codes

 0201 313 ทอพอโลยีเบื้องตน 3(3-0-6)

              Introduction to Topology 

   เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 141 หลักคณิตศาสตร

      Prerequisite : 0201 141 Principles of Mathematics

           ปริภูมิเมทริกซ ปริภูมิเชิงทอพอโลยี การเช่ือมโยง 

การกระชับ

      Met r ics  spaces ,  topo log ica l  spaces , 

connectedness, compactness
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 0201 314 การวิเคราะหเชิงจริงเบ้ืองตน 3(3-0-6)

   Introduction to Real Analysis 

                 เงือ่นไขของรายวิชา  :  0201 215 แคลคูลสั 3  และ 0201 

218 คณิตวิเคราะหเบื้องตน

     Prerequisite :  0201 215 Calculus 3 and  0201 218 

Introduction to Mathematical Analysis

                ทอพอโลยีบนปริภูมิแบบยุคลิด n มิติ  ความตอเนื่อง

ของฟงกชนัของหลายตัวแปร อนุพนัธยอย ทฤษฎีบทฟงกชนัโดยปริยาย 

คาสูงสุดและตํ่าสุด ปริพันธหลายช้ัน             

   Topology on n-dimensional Euclidean space, 

continuity of functions of several variables, partial derivatives,

implicit functions theorem, maximums and minimums, 

multiple integrals

 0201 315 การวิเคราะหเชิงเวกเตอร 3(3-0-6)

   Vector  Analysis

   เง่ือนไขของรายวิชา   :  0201 215 แคลคูลัส 3  

        Prerequisite :  0201 215 Calculus 3

   การดําเนินการเบื้องตนของเวกเตอร การหาอนุพันธ

ยอย การหาปริพันธ  การประยุกตของเวกเตอรในวิชาเรขาคณิตและ

วิชากลศาสตร

   Elementary operations of vectors. Partial 

differentiation, integration, applications of vectors in 

geometry and mechanics

 0201 316 การวิเคราะหเชิงตัวเลขเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Numerical Analysis

   เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 215 แคลคูลัส 3  

   Prerequisite    :  0201 215 Calculus 3

   ความคลาดเคลื่อนและตัวเลขนัยสําคัญ การประมาณ

คาในชวงแบบแบงสวน วิธีของลากรองจ  ผลตางขางหนาและผลตาง

ขางหลัง การหาผลเฉลยเชิงตัวเลข

        Error and significant figures, partition

interpolation, Lagrange’s method, forward and backward 

difference, numerical solutions

 0201 318 อนุกรมฟูเรียรและการประยุกต 3(3-0-6)

   Fourier Series and Applications

                 เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 215 แคลคูลัส 3  

       Prerequisite :  0201 215 Calculus 3

       ฟงกชันเชิงต้ังฉาก  อนุกรมฟูเรียร  ฟงกชันเบสเซล 

พหุนามเลอจองด  และการประยุกต 

       Orthogonal functions, Fourier series, Bessel  

functions,  Legendre polynomials, and  applications

 0201 319 วิธีการทางคณิตศาสตรประยุกต 3(3-0-6)

   Methods of Applied Mathematics

                 เงื่อนไขของรายวิชา :  0201 214  สมการเชิงอนุพันธ

เบื้องตน

        Prerequisite : 0201 214 Introduction to 

Differential Equations

   แนวความคิดพื้นฐาน วิธีการ ผลและการประยุกตของ

การวิเคราะหเวกเตอรและการแปลงลาปลาซ ในคณิตศาสตรประยุกต 

การหาแบบจําลองแบบทันสมัย  การแกปญหาและอธิบายเก่ียวกับ

ปญหาทางวิทยาศาสตร

        Basic concepts, methods, results and applications 

of vector analysis and Laplace transforms in applied 

mathematics, modern approaches to modeling, solving and 

interpreting scientifi c problems

 0201 323 ทฤษฎีกรุป 3(3-0-6)

   Group Theory

               เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 321 พีชคณิตนามธรรม 1

       Prerequisite    :  0201 321 Abstract  Algebra 1  

       กรุป สาทิสสัณฐาน อาบีเลียนกรุป ปริภูมิเวกเตอร การ

แปลงเชิงเสน กรุปนิรพล ตัวแทนกรุป  พีชคณิตกรุป ผลบวกตรง และ

ผลคูณตรง

   Groups, homomorphism, abelian group, vector 

space, linear transformations, nilpotent group, group 

representations, group algebra, direct sums and direct 

products

 0201 324 ทฤษฎีกึ่งกรุปเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Semigroup Theory

                เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 321 พีชคณิตนามธรรม 1

        Prerequisite    :  0201 321 Abstract  Algebra 1  

   ความรูพื้นฐาน ไอดีล แถบ กึ่งแลตทิซ กึ่งกรุปศูนย   

กึ่งกรุปเชิงเดียวทางซายและทางขวา  กึ่งกรุปปรกติ  กึ่งกรุปผกผัน  

กึ่งกรุปผลหาร ความสัมพันธของกรีน 

   Basic concepts, ideals, bands, semilattices,  

zero semigroups, left and right simple semigroups, normal 

semigroups,  inverse semigroups, quotient semigroups, 

Green’s relations
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 0201 342 โปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 3(3-0-6)

   Mathematics Packages

             เงื่อนไขของรายวิชา :  1204 102  ขั้นตอนวิธีและการแก

ปญหาสําหรับวิทยาการคอมพิวเตอร

        Prerequisite :  1204 102  Algorithm and Problem 

Solving for Computer Science

   การแกปญหาทางคณิตศาสตรโดยใชโปรแกรมสําเร็จ

ทางคณิตศาสตร

        Solving problems in mathematics using 

mathematics packages programs

 0201 352 คณิตสถิติศาสตร  2 3(3-0-6)

     Mathematical  Statistics  2

     เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 351  คณิตสถิติศาสตร  1

        Prerequisite :  0201 351 Mathematical Statistics  1

        การประมาณคาแบบจดุ ความไมเอนเอยีง ความคงเสน

คงวา ความพอเพียง ตัวประมาณที่ไมเอนเอียงและมีความแปรปรวน

ตํ่าสุด ตัวประมาณท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวประมาณท่ีมีคาเฉล่ีย

ความคลาดเคล่ือนกําลังสองต่ําที่สุด วิธีโมเมนต วิธีภาวะนาจะเปน

สูงสุด และวิธีการแบบเบย การประมาณคาแบบชวง  แนวคิดเกี่ยวกับ

การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ  แบบทดสอบแบบเนยแมน–เพียรสัน

เลมมาที่มีกําลังสูงสุด แบบทดสอบที่มีอํานาจการทดสอบสูงสุดแบบ

เอกรูป แบบทดสอบอัตราสวนภาวะนาจะเปน และแบบทดสอบอ่ืนๆ

   Point estimations, unbiasness, consistency, 

suffi ciency, minimum variance unbiased estimator, most 

effi ciency estimator, minimum mean square error estimator, 

moment, maximum likelihood and Bayes’s method, interval 

estimation, concept of hypothesis testing, Neyman – Pearson 

Lemma and the MP test, uniformly most powerful test, the 

likelihood ratio test and others test

 0201 375 โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิต ิ 3(0-6-3)

   Statistical  Packages

          เงื่อนไขของรายวิชา :  0201 252  วิธีการทางสถิติ  2

        Prerequisite : 0201 252  Statistical  Methods  2

   การใชโปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิตใินการวิเคราะหขอมูล 

เชน SPSS, SAS, Minitab และอื่นๆ

   Using statistical packages for analysis of data 

such as SPSS, SAS, Minitab, etc.

 0201 413 การวิเคราะหเชิงซอนเบื้องตน 3(3-0-6)

   Introduction to Complex Analysis

                 เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 215 แคลคูลัส 3  

        Prerequisite    :  0201 215 Calculus 3

       สมบัติของจํานวนเชิงซอน  อนุพันธ  ฟงกชันวิเคราะห 

ปริพันธ  อนุกรมกําลัง ทฤษฎีบทสวนตกคาง   การสงคงรูป

   Properties of complex numbers, derivatives, 

analytic functions, integral,  power series,  residue theorem, 

conformal mapping

 0201 424 พีชคณิตสากลมูลฐาน 3(3-0-6)

   Elementary Universal Algebra

   เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 321 พีชคณิตนามธรรม 1

   Prerequisite :  0201 321 Abstract  Algebra 1  

   แนวคิดพื้นฐาน ตัวดําเนินการสวนปดคลุม และความ

เชือ่มโยงกาลัวส สาทสิสณัฐาน และสมสัณฐาน ผลคณูตรง และผลคูณ

ตรงยอย พจน ตนไม และการดําเนินการของพจน เอกลักษณ 

และวาไรตี โคลน และการดําเนินการบนโคลน

   Basic concepts, closure operators and Galois’s 

connections, homomorphism, and isomorphism, direct 

products and subdirect products, terms trees and term 

operations, identities and varieties, clones and clones 

operations

 0201 461 การวิจัยดําเนินงาน  3(3-0-6)

              Operations Research

                 เงื่อนไขของรายวิชา   :  0201 121  พีชคณิตเชิงเสน 1

        Prerequisite :  0201 121  Linear Algebra 1

            โครงสรางและตัวแปรเชิงคณิตศาสตร การหาคําตอบ

ของการโปรแกรมเชงิเสนโดยวธิกีราฟ วธิซีมิเพลกซ เทคนิคอารทฟิเชยีล

และอื่นๆ ปญหาการขนสงและการจัดสรรงาน การวิเคราะหขายงาน  

ทฤษฎีเกมส  และการวเิคราะหขอมลูโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถติิ

            Structure and mathematical variables, 

linear programming in case of graphical method, simplex 

method, artifi cial and others techniques, transportation and 

assignment problems, network fl ows, games theory and data 

analysis by using statistical packages

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา      6 หนวยกิต

 (ใหนิสิตเลือกเรียนจากรายวิชาที่ตนสนใจจากรายวิชาในคณะหรือ

นอกคณะ)




