
 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวชิาคณิตศาสตร (5 ป) 

(หลักสูตรปรบัปรุง  พ.ศ. 2557) 
 

                     ช่ือสถาบันอุดมศกึษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

                      คณะ      ครศุาสตร    
 

หมวดท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร  

1)  รหัสหลักสตูร    0030   /รหัสสาขาวชิา 0357 
     

2) ช่ือหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย        :   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณติศาสตร 

ชื่อภาษาอังกฤษ      :   Bachelor of Education Program in  Mathematics 
 

2. ช่ือปรญิญา  

ชื่อเต็มภาษาไทย      :   ครุศาสตรบัณฑติ  (คณติศาสตร)  

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :   Bachelor of Education (Mathematics)  
 

ชื่อยอภาษาไทย       :   ค.บ. (คณติศาสตร)  

ชื่อยอภาษาอังกฤษ   :   B.Ed.  (Mathematics)  
 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1  หลักสูตร  

         3.1.1  จํานวนหนวยกติตลอดหลักสูตร  

         หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคณติศาสตร   ผูสาํเร็จการศกึษา        

             ตองเรยีนไมนอยกวา  169  หนวยกติ  
 

   3.1.2   โครงสรางของหลักสูตร  

        หลักสูตรครุศาสตรบัณฑติ   สาขาวิชาคณติศาสตร  ประกอบดวยสัดสวน 

   หนวยกติแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวชิา ดังนี้  



 

 

     3.1.3  รายวชิา  

   1) หมวดวชิาการศกึษาท่ัวไป ตองเรยีนทุกกลุมวิชาไมนอยกวา    30     หนวยกติ 

         2)  หมวดวชิาเฉพาะดาน          เรยีนไมนอยกวา    133  หนวยกติ 

           2.1  กลุมวชิาชีพครู              เรยีนไมนอยกวา     54   หนวยกติ 

                               2.1.1  วชิาชีพครบูังคบั    เรยีน                   36  หนวยกติ 

1005101 ทักษะทางภาษาสําหรับคร ู

(Language Skills for Teacher) 

3(2-2-5) 

1012406 กฎหมายทางการศึกษา 

(Education Law) 

3(2-2-5) 

1015106 

 
การศึกษาและความเปนคร ู

(Education and Being a Professional Teacher) 

3(2-2-5) 

 

1015108 การประกันคุณภาพการศกึษา    

(Educational Quality Assurance) 

3(2-2-5) 

 

  1025201 หลักสูตรและการจดัการการศกึษา 

(Curriculum and Educational Management) 

3(2-2-5) 

1025301 การจัดการเรยีนรู 

(Learning Management) 

3(2-2-5) 

1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 

(Innovation and Information Technology for Teacher) 

3(2-2-5) 

   1045101 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

(Learning  Assessment and Evaluation) 

3(2-2-5) 

1045411 การวิจัยทางการศกึษา 

(Educational Research) 

3(2-2-5) 

1055106 

 

จติวิทยาประยุกตสําหรับครู 

(Applied Psychology for Teacher) 

3(2-2-5) 

 

1055107 ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู                                                          

(Languages and Cultures for Teacher) 

3(2-2-5) 

1065106 การบรหิารจัดการในหองเรยีน 

(Classroom Management) 

3(2-2-5) 

                     



 

 

     2.1.2  วชิาชีพครูเลือก  เรยีนไมนอยกวา    4    หนวยกติ 
 

1001101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีาํรอง ข้ันความรูเบ้ืองตน 

(Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course)

2(1-2-3) 

1002101 ผูกํากับลูกเสอื-เนตรนารสีามัญ ข้ันความรูเบ้ืองตน 

(Scouts  and  Girl  Guides  Basic  Unit  Leader Training  Course) 

2(1-2-3) 

1003101 ผูกํากับลกูเสอื-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ขัน้ความรูเบ้ืองตน 

(Senior  Boy Scouts  and  Girl  Guides  Basic  Unit  Leader  Training  

Course) 

2(1-2-3) 

1004101 การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 

(Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

2(1-2-3) 

 

1004601 การพัฒนาทักษะการคิด 

(Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

2(1-2-3) 

1012102 กจิกรรมยามวางเพื่อการศกึษา 

(Leisure Time Activity in Education) 

2(1-2-3) 

1013204 กจิกรรมการศกึษาเพื่อทองถิ่น  

(Educational Activity for Local) 

2(1-2-3) 

1013504 การศกึษาทางเลอืก 

(Alternative Education) 

2(2-0-4) 

1015901 สัมมนาทางการศกึษา 

(Seminar in Education) 

3(2-2-5) 

1022302 การสอนซอมเสรมิ 

(Remedial Teaching) 

2(1-2-3) 

1022501 เทคนคิการปกครองชัน้เรยีน 

(Classroom Management Techniques)      

2(2-0-4) 

1023201 กจิกรรมรวมหลกัสตูร 

(Co-curriculum Activity) 

2(1-2-3) 

1023210 การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ 

(Curriculum Development for Local) 

 

2(1-2-3) 



 

 

1023301 ทักษะและเทคนคิการสอน 

(Teaching Skills and Techniques of Teaching)         

2(1-2-3) 

1023302 การนเิทศการศกึษา 

(Educational Supervision)                

2(1-2-3) 

1024607 ทักษะการสอนสําหรับครคูณติศาสตร 

(Teaching Skills for Mathematics Teachers)     

3(2-2-5) 

1024613 หลักสูตรและการจดัการเรยีนรูวิชาคณติศาสตร 

(Curriculum and Learning Management in Mathematics) 

2(1-2-3) 

1031204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศกึษา 

(Utilization of Mass Media in Education)   

2(2-0-4) 

1032502 การสรางสือ่การเรยีนการสอน 

(Media Construction) 

2(1-2-3) 

1034101 การศกึษาโดยระบบสื่อทางไกล 

(Telecommunications and Distance Learning) 

2(2-0-4) 

1043107 การประเมินผลการเรยีนดานการปฏิบัต ิ

(Performance Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044105 การวิเคราะหและประเมินโครงการ 

(Project Analysis and Project Evaluation) 

2(1-2-3) 

1044201 การสรางแบบทดสอบวดัความถนัด 

(Aptitude Test Construction) 

3(2-2-5) 

1051103 จติวิทยาวัยเดก็ 

(Child Psychology)                

2(2-0-4) 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรับครู 

(Human Relations for Teachers) 

2(2-0-4) 

1053101 ความคิดสรางสรรค 

(Creative Thinking) 

2(2-0-4) 

1053501 จติวิทยาการแนะแนวเดก็วัยรุน 

(Adolescence Guidance Psychology) 

3(3-0-6) 

1053502 จติวิทยาการแนะแนว 

(Guidance Psychology) 

2(2-0-4) 



 

 

1053603 เครื่องมือและเทคนคิการแนะแนว 

(Tools and Techniques in Guidance) 

2(2-0-4) 

1061101 หลักการบรหิารการศกึษา 

(Principles of Educational Administration)               

3(3-0-6) 

1061103 พฤตกิรรมผูนาํทางการศกึษา 

(Education Leaders Behavior) 

2(2-0-4) 

1062104 คุณธรรมสําหรับผูบรหิาร 

(Ethics for Administrators) 

2(2-0-4) 

 

1085601 การศกึษาแบบเรยีนรวม 

(Inclusive Education) 

3(2-2-5) 

   

2.1.3  กลุมวชิาฝกประสบการณวชิาชพีครู  เรยีน   14    หนวยกติ/ชั่วโมงปฏบัิต ิ

              1) การฝกปฏบิัติวชิาชีพระหวางเรยีน  

1005809 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 1 

(Professional  Experience  1) 

1(60) 

1005810 การฝกปฏิบัตวิชิาชพีครูระหวางเรยีน 2 

(Professional  Experience  2) 
 

1(60) 

             2)  การฝกประสบการณวชิาชีพเต็มเวลา 1 ป (2 ภาคเรยีน ตอเนื่อง)                

                  การปฏบิัตกิารสอนในสถานศกึษา  
 

1005811 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 1 

(Teaching Internship 1) 

6(480) 

1005812 การปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษา 2 

(Teaching Internship 2) 

6(480) 

 

           2.2  กลุมวชิาเอก     เรยีน ไมนอยกวา    79  หนวยกติ 

              2.2.1  วชิาเอกคณิตศาสตร   เรียนไมนอยกวา  69   หนวยกติ          
 

4091201 หลักการคณติศาสตร 

(Principles  of  Mathematics) 

3(3–0–6) 



 

 

4091401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห 1 

(Calculus  and Analytic Geometry 1) 

3(3–0–6) 

4092201 ระบบจํานวน 

(Number  System) 

3(3–0–6) 

4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห  2 

(Calculus  and Analytic Geometry 2) 

3(3–0–6) 

4092501 เรขาคณิตเบื้องตน 

(Introduction  to  Geometry) 

3(3–0–6) 

4092601 พีชคณติเชงิเสน 1 

(Linear Algebra 1) 

3(3–0–6) 

4092701 โปรแกรมสาํเร็จรูปดานคณติศาสตร 

(Programming  Package  for  Mathematics) 

3(2–2–5) 

4093201 ทฤษฎีเซต 

(Set  Theory) 

3(3–0–6) 

4093301 พีชคณตินามธรรม 1 

(Abstract  Algebra  1) 

3(3–0–6) 

4093303 คณิตศาสตรเต็มหนวย 

(Discrete Mathematics) 

3(3–0–6) 

4093401 แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห 3 

(Calculus  and  Analytic  Geometry  3) 

3(3–0–6) 

4093402 สมการเชงิอนุพันธสามัญ 

(Ordinary  Differential Equations) 

3(3–0–6) 

4093501 รากฐานเรขาคณติ 

(Foundation  of  Geometry) 

3(3–0–6) 

4094201   ทฤษฎีจํานวน 

(Theory  of  Numbers) 

3(3–0–6) 

4094303 ทฤษฎีสมการ 

  (Theory  of  Equations) 

3(3–0–6) 

4094405 การวเิคราะหจํานวนจรงิเบ้ืองตน 

(Introduction to Real Analysis) 

3(3–0–6) 



 

 

4094407 การวเิคราะหเชงิตัวเลข 

(Numerical Analysis) 

3(3–0–6) 

4094504 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน 

(Introduction to Graph  Theory) 

3(3–0–6) 

4094505 ทอพอโลยีเบ้ืองตน 

(Introduction  to  Topology) 

3(3–0–6) 

4094901   สัมมนาคณิตศาสตร 

(Seminar  in  Mathematics) 

3(3–0–6) 

4112201 ความนาจะเปนและสถติเิบ้ืองตน 

(Introduction to Probability and Statistics) 

3(3–0–6) 

4112202   สถติเิชงิคณติศาสตร  1 

(Mathematical  Statistics 1) 

3(3–0–6) 

4113501   การวิจัยดาํเนนิงาน  1 

(Operation  Research  1) 

3(3–0–6) 

4123601 โปรแกรมประยุกตดานสถติแิละการวิจัย 

(Programming Application for Statistics and Research) 

3(2–2–5) 

 
           2.2.2  วชิาการสอนคณิตศาสตร  เรยีน   6 หนวยกติ 
    

4094701 

 
ทฤษฎีและการประยุกตการสอนคณติศาสตร 

(Theory  and  Applied  Teaching  Mathematics) 
3(2-2-5) 

4094702 

 

คณติศาสตรเพ่ือความชํานาญเฉพาะดาน 

(Mathematics  for  Specific  Skills)  

3(2-2-5) 

 

                     2.2.3  วชิาเลอืก  เลอืกเรยีนรายวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา   4  หนวยกติ 

4092602 พชีคณติเชงิเสน 2 
(Linear Algebra 2) 

3(3-0-6) 

4094301 พชีคณตินามธรรม 2 
(Abstract Algebra 2) 

3(3-0-6) 

4094304 ตัวแปรเชงิซอนเบ้ืองตน 3(3-0-6) 



 

 

(Introduction to Complex Variables) 
4094305 การควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control) 
3(3-0-6) 

4094306 คณติศาสตรประกันชวิีตเบ้ืองตน 

(Introduction to Mathematics of Life Insurance) 

3(3-0-6) 

4094903 โครงงานคณติศาสตร 

(Mathematics  Project) 

2(1-2-3) 

4094904 หัวขอพิเศษทางคณติศาสตร 

(Special  Topics  in  Mathematics) 

2(1-2-3) 

 

     3) หมวดวชิาเลือกเสร ี      เรยีนไมนอยกวา  6    หนวยกติ 
 

           ใหเลอืกเรยีนรายวชิาใด ๆ ในหลักสตูรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  โดยไมซ้ํากับ

รายวิชาท่ีเคยเรยีนมาแลว  และตองไมเปนรายวชิาท่ีกําหนดใหเรยีนโดยไมนับหนวยกติรวม     

ในเกณฑการสาํเร็จของหลักสูตรนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 3.1.5  คําอธบิายรายวชิา  

1) หมวดวชิาการศกึษาทัว่ไป 

1.1  กลุมวชิาภาษาและการส่ือสาร 
 

รหัสวชิา   ช่ือและคําอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1500112       ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารและการสืบคน                              3(2-2-5)  

                (Thai for Communication and  Information  Retrieval) 

       การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยใหเห็นความสําคัญของภาษาไทยท่ีเปนเครื่องมือ 

การสื่อสารและการสืบคนสารตาง ๆ.จากทรัพยากรสารนิเทศ..การสรุปการตีความ. 

การขยายความและการนําเสนอผลการสืบคน...จากสารที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน    

โดยเนนกระบวนการทักษะสัมพันธทางภาษา 

           Development of Thai language skills in recognition of Thai language for 

communication and information retrievals from various sources; conclusion, 

interpretation and presentation of the findings relating to daily life focusing on 

process of integrated language skills 
 

1500113        ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1                                                    3(2-2-5) 

             (Foundation of English 1) 

            การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (การฟง การพดู การอานและ 

การเขียน) เพื่อเพิ่มศักยภาพการใชภาษาอังกฤษพ้ืนฐานในบรบิททางวิชาการและสังคม 

           Development of communicative English language skills (listening, speaking,  

reading and writing) to enable students to function effectively in a basic range of  

academic and social contexts. 

1500114   ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2                                                   3(2-2-5) 

             (Foundation of English 2) 

                   วชิาท่ีตองเรยีนมากอน: 1500112 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1  

            การพัฒนาทักษะภาษองักฤษเพือ่การส่ือสาร เพ่ือเพิ่มศักยภาพ  การใชภาษาอังกฤษ 

พ้ืนฐานขัน้สูงในบรบิททางวชิาการและสังคม 

           Further development of communicative English language skills to enable 

students to Function effectively in more advanced range of academic and social 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา)   
 

1500115    ภาษาอังกฤษเชิงวชิาการ                                                 3(2-2-5) 

              (English for Academic Purposes) 

           การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่หลากหลาย  เชื่อมโยงเนื้อหา 

ภาษาอังกฤษท่ัวไปและภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในสาขาท่ีเรียนกับทักษะการเรียน 

ภาษาอังกฤษ  การฝกใชภาษาอังกฤษเพ่ือเปนเครื่องมือในการศกึษาดวยตนเองและ 

งานวิจัยในสาขาเฉพาะทาง 

          Development of integrated communicative English language skills bridging  

the gap between general English and academic English needed it the learner’s field. 

Study skills for English language learning. Practice in utilizing English as a tool for  

individual study and research on a particular field of study. 
 

1500116    การฝกอานภาษาอังกฤษ                                                 3(2-2-5)               

                    (Reading Practice of English) 

          เทคนคิการอาน และฝกอานบทความท่ีหลากหลาย รวมท้ังหนังสอือางอิง 

ตาง ๆ 

                               Reading techniques and practice reading passages of different types 

including external books.   
 

1500117    การเขยีนข้ันพ้ืนฐานภาษาองักฤษ                                      3(2-2-5) 

              (Basic Writing of English)  

                               ฝกเขียนประโยคตาง ๆ ที่ใชหลกัไวยากรณอยางถูกตอง 

                      Students practice writing sentence using the correct grammar.  
         

1500118    ทักษะการพูดข้ันพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ                                3(2-2-5) 

                   (Basic Oral Skills of English)  
3  

            ฝกทักษะการพูด  การฟง  ท่ีเนนการออกเสยีงหนัก เบาของคาํและประโยค 

อยางถูกตอง  ฝกฟงและพูดบทสนทนาข้ันพ้ืนฐานตาง ๆ 

             Students practice oral-aural skills with emphasis on basic stress  

patterns  of words and sentences and practice listening and speaking simple   

dialogues. 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา)   
 

1561110    ภาษาญี่ปุนเบื้องตน                                                        3(2-2-5)                                                            

                  (Japanese for Beginners) 

                       ฝกทักษะ 4 ทักษะ อยางบูรณาการ  โดยฝกทกัษะการฟง การออกเสยีงและ 

การพูดขั้นพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ฝกทักษะการเขียนประโยคงาย ๆ ฝกทักษะ 

การอานขอความสัน้ ๆ และคาํศัพทท่ีใชในชวิีตประจําวัน รวมท้ังศกึษาและฝกตัวอักษร   

ฮริางานะ  คาตะคานะ และตัวอักษรคันจ ิ ระดับตน  ประมาณ 40 ตัว 

          Practice of four integrated language skills focusing on listening, pronunciation 

and basic speaking skill in daily life, practice of simple sentence writing skill, reading 

of short passages, vocabulary using in daily life, including study and practice of forty 

basic letters of Hirangana, Khatakhana and Kunji 
 

1571115    ภาษาจนีเบื้องตน                                                           3(2-2-5) 

                  (Chinese for Beginners)  

           ระบบสัทศาสตรอักษรภาษาจนีกลาง  และหลกัเบื้องตนของตัวอักษรจนีฝกอาน 

ศัพท  วล ี ประโยคและขอความอยางงาย   ศกึษาและฝกเขียนโครงสรางพ้ืนฐานของรูป 

ประโยคท่ีสัน้และงาย  ตลอดจนศกึษาและฝกการใชพจนานุกรม  จนี-ไทย และไทย-จนี 

             Mandarin Chinese phonetics and introduction to Chinese letters, 

practice of reading vocabulary, phrases, simple sentences and messages, study 

and practice of basic Chinese structure writing including study and practice of using 

a Chinese dictionary, Chinese-Thai and Thai-Chinese dictionaries 
 

1581107 ภาษามาเลยเบือ้งตน                       3(2-2-5) 

                    (Malay for Beginners )   

              ควรฝกทักษะท้ัง  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน 

เนนฝกบทสนทนาที่ใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอก

เวลา การซื้อของ  เปนตน การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได   

การเขียนประโยคงาย ๆ ได  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา)   
 

      Practice of four integrated language skills, study on basic Malay 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Malay 

sentence writing. 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Korean for Beginners) 

             ฝกทักษะทัง้  4  อยางบูรณาการ  ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว   การบอกเวลา    

การซื้อของ  เปนตน  การฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได  การ 

เขียนประโยคงาย ๆ ได 

             Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures   

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, 

making conclusion including answering questions and simple Korean sentence writing 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Lao for Beginners) 

                         ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน   

                    เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจาํวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตวั  การบอกเวลา   

การซื้อของเปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures 

and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, 

making introductions, telling time and buying things, practice of reading short 

massages, making conclusion and answering questions and simple Lao sentence 

writing 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน         3(2-2-5) 

  (Khmer for Beginners) 

                           ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐาน     

                     เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวนั  ไดแก  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

      Practice of four integrated language skills, study on basic Cambodian 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Cambodian 

sentence writing 

 
 

1691103 ภาษาพมาเบือ้งตน                 3(2-2-5) 

  (Myanmar for Beginners) 

  ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ ศกึษารูปประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนนฝก 

บทสนทนาท่ีใชในชวิีตประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรปุและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Myanmar 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of 

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple 

Myanmar sentence writing. 

 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 
 

1711108          ภาษาเวยีดนามเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Vietnamese for Beginners) 

                                 ฝกทักษะทัง้ 4  อยางบูรณาการ   ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ 

พ้ืนฐาน เนนฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตัว     

การบอกเวลา  การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสั้น ๆ สามารถสรุป 

และตอบคําถามได  การเขยีนประโยคงาย ๆ ได 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese 

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as 

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of reading 

short massages, making conclusion and answering questions and simple Vietnamese 

sentence writing 
 

1741101         ภาษาอนิโดนเีซยีเบือ้งตน                                                 3(2-2-5) 

                    (Bahasa Indonesia  for Beginners)  

           ฝกทักษะท้ัง 4 อยางบูรณาการ   ศกึษารปูประโยคและไวยากรณพ้ืนฐานเนน 

ฝกบทสนทนาท่ีใชในชวีติประจําวัน  ไดแก  การทักทาย  การแนะนาํตน  การบอกเวลา   

การซื้อของ  เปนตน  การอานฝกอานขอความสัน้ ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได    

การเขียนประโยคงาย ๆ ได 

             Practice of four integrated language skills, study on basic  Indonesia   

structures and grammar focusing on speaking in daily life situations such as  

greetings, making introductions, telling time and buying things, practice of  

reading short massages, making conclusion and answering questions and simple  

Indonesia  sentence writing 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

        1.2  กลุมวชิามนุษยศาสตร 
 

 

2522203        คุณธรรม นําความรู                         3(2-2-5)    

                     (Knowledge Led Morality) 

                                ความคดิรวบยอดเชงิวสิัยทัศน  ทฤษฏี  หลักการ  กระบวนการและยุทธศาสตร   

การพัฒนาการเรยีนรูของมนุษย  การคดิเชงิสรางสรรค  การพัฒนาสุขภาพกายและ 

จติใจ  สตปิญญา  ภาคภูมิใจในความเปนไทย  สํานกึในหนาท่ีพลเมืองด ีมีคุณธรรมนาํ 

ความรู  จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดาํรงชีวิต  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีศักดิ์ศรีของ 

ความเปนมนษุย  รับผดิชอบตอบานเมอืง  สรางสาํนกึในการอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาต ิ

สิ่งแวดลอมและพลงังาน  รูจักการพึง่พาตนเอง  ใฝรูและเรยีนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง    

บูรณาการทฤษฎีสูการปฏบัิตไิด 

Concepts of vision, theories, principles; process and strategies for learning 

development; creative thinking; intellectual, physical and mental development; being 

proud of Thai citizens; being aware of good citizenship; Thai citizens with knowledge 

leaded by morality and culture for living, good quality of life; responsibility for society; 

being aware of natural resources and energy conservation; self-sufficiency; regular self-

study; and integration of theories into practice 

 
 

1500104 ความจรงิของชีวติ        3(3-0-6) 

  (Meaning of Life) 

           ใหเขาใจถงึการศกึษาความจรงิของชวิีต  ความหมายของชวีติ การดาํรงชวีติใน 

สังคมปจจุบันและโลกยุควิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การนําเอาความจรงิ 

ตามหลักศาสนธรรมและหลกัวิถพุีทธไปประยุกตใชในการแกปญหาและพฒันาปญญา  

ชวีติและสงัคม  การพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมตามหลักศาสนธรรมชวีติท่ีมสีันตสิุข  

และสังคมท่ีมสีันตภิาพ 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

             Understanding a study on meaning of life, definition, living in present society 

including in science and information technology era, application of Buddhism doctrine 

and   Buddhism principles for problem solutions and development of intellect, life and 

society, development of morality and ethnics based on the Buddhism doctrine for 

peaceful society 
 

1500111         สุขภาวะในการดําเนนิชีวติ                                               3(3-0-6) 

                    (Well-being for Living) 

            ความหมายและขอบขายของเพศศกึษา  ความสําคัญและความจําเปนในการ 

เรียนเพศศกึษา  ความรูเรื่องเพศวถิแีละองคประกอบเรื่องเพศ  พัฒนาการของมนุษย   

สัมพันธภาพทางเพศ  ทักษะสวนบุคคล  พฤตกิรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพ 

ทางเพศ  สังคมและวัฒนธรรมท่ีมีบทบาทในการหลอหลอมวถิทีางเพศ  กระบวนการ 

สงเสรมิการเรยีนรูเรื่องเพศ 

            Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of  

studying well-being including sexual well-being such as human growth, sexual  

relations, personal skills, sexual behavior and how to reveal sexual well-being.    

Social and cultural sectors affecting sexual well-being instructional process 
 

2000103    สุนทรยีภาพของชวีติ                          3(2-2-5)       

                (Aesthetic  Appreciation) 

            จําแนกขอตางในศาสตรทางความงาม  ความหมายในสุนทรยีศาสตรเชงิการ 

คิดกับสุนทรยีศาสตรเชงิพฤตกิรรมโดยสังเขป  ความสาํคัญของการรับรูกับความเปนมา 

ของศาสตรทางการเห็น  (The Art of Imagery) ศาสตรทางการไดยนิ (The Art of Sound) 

และศาสตรทางการเคลื่อนไหว  (The Art of Movement) สูทัศนศลิป (Visual Arts) ศลิปะ   

ดนตรี (Musical Arts) และศิลปะการแสดง (Performing Arts) ผานข้ันตอนการเรียนรู 

เชงิคุณคาจาก (1) ระดับการรําลกึ (Precognitive)  (2) ผานข้ันตอนความคุนเคย (Acquainted) 

และ (3)  นําเขาสูขัน้ความซาบซึ้ง  (Appreciative)  เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของ 

ความซาบซึ้งทางสุนทรยีภาพ  (Aesthetic  Appreciation) 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

         Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic 

and behavioral aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of 

imagery, the art of sound, the art of movement, visual  arts, musical arts,  and 

performing arts through learning processes of 1) precognitive level, 2) acquainted 

level, 3) appreciative level  for getting experience in aesthetic appreciation 
 

2500101   พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน              3(3-0-6) 

               (Human Behavior and Self  Development) 

           พฤตกิรรมมนุษยและสาเหตุปจจัยแหงพฤติกรรม  การพัฒนาตนเองของ 

มนุษย  มนุษยสัมพันธเพ่ือการทํางานรวมกันและการอยูรวมกันอยางเปนสุข 

           Human behavior and casual factors of behavior, human self development, 

human relations for teamwork and peaceful society 
 

           1.3  กลุมวชิาสังคมศาสตร 
 

2500102 วถิไีทย                            3(3-0-6) 

                    (Thai Living) 

  ลักษณะสังคม วัฒนธรรมและประเพณไีทย  การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย 

ความสาํคัญของประวัติศาสตรไทย  ประวัติศาสตรทองถิ่น  กระบวนการศึกษา

ประวัตศิาสตรทองถิ่น  การเมืองการปกครองไทยในปจจุบัน  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 

จักรไทยฉบับปจจุบัน  การบรหิารราชการแผนดนิและการปกครองทองถิ่น  ปญหา

สังคม  กระบวนทัศน  อดตี  ปจจุบัน  อนาคต 

Types of society, culture and Thai traditions, change of Thai society, 

importance of Thai history, local history, learning process of local history, present 

Thai government and politics, constitutions of Kingdom of Thailand, national and local 

administration, social problems, past, present and future paradigm  



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2500107         อาเซยีนศกึษา                                                         3(3-0-6) 

                    (ASEAN Studies) 

           ประวัตคิวามเปนมา พัฒนาการประชาคมอาเซยีน กลไกอาเซยีน ปฏิญญาวา 

ดวยความรวมมืออาเซียน  กฎบัตรอาเซียน  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค  เปาหมาย   

โครงสรางภาพรวม  ที่มาคําศัพทและท่ีมาของ AFTA  เขตการคาเสรแีละสภาพเศรษฐกจิ 

พ้ืนฐานประชาคมอาเซยีนและเหตผุล  องคประกอบของประเทศรวมเจรจาท่ีมีผลกระทบ 

ตอประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนและประเทศไทย การสรางสังคมไทยสูประชาคมอาเซยีน  

History, development of ASEAN Association, ASEAN mechanism, declaration 

of ASEAN cooperation, ASEAN Charter, vision, objectives, goals, structure, origin of 

vocabulary and AFTA, Free Trade Area and economic infrastructure, ASEAN 

Association and rationale, components of partner countries affecting the economy of 

ASEAN Association and Thailand, changing Thai society for ASEAN Association 

 

2500103      วถิโีลก                                                                       3(3-0-6) 

                   (Global  Living) 

  สภาพเศรษฐกจิสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปจจุบัน  ผลกระทบจาก

สภาพเศรษฐกจิสังคม   การเมือง  การปกครองของโลกตอสงัคมไทย   การปรับตัวของ

สังคมไทยตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เนนกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป  อาเซยีน) 

วิเคราะหทิศทางอนาคตของเศรษฐกจิโลกได  

            Situations of current  economy, society, politics and government, effects of 

global economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai 

society accordance with global change focusing on countries from different parts of the 

world (European countries, Asian countries), analysis of future economic directions 

 
 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2500108 ชีวติกับส่ิงแวดลอม                3(2-2-5) 

  (Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาต ิ สิ่งแวดลอม  ความสัมพันธ

เชงิระบบระหวางมนษุยกับสิ่งแวดลอม  การพัฒนาและการใชทรัพยากรธรรมชาต ิ การ

อนุรักษความหลากหลายทางชวีภาพในทองถิ่น  การดาํเนนิกจิกรรม  โดยใชวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ีมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและพลงังาน  การสงเสรมิ  บํารุงรักษาและ

คุมครองคุณภาพสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ ใหตระหนักถงึการใชทรัพยากร

อยางรูคุณคา  การใชพลังงานทดแทน  ภาวะโลกรอน  ความเกี่ยวของเชื่อมโยง ผลกระทบ

ท่ีเกดิขึ้นจากภาวะโลกรอน  ตามหลกัการพัฒนาที่ย่ังยนื  

 Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations 

between human being and environment, development and use of natural resources, 

preservation of local biodiversity, activity conduction by using science and technology 

affecting environment and energy, promotion, maintenance, and preservation of 

environment and natural resources quality focusing on effective and efficient use of 

natural resources, use of alternative energy, global warming, concerns and effects of 

global warming based on the principles of sustainable development 
 

2500109      วถิชีีวติเศรษฐกิจพอเพียง                                                 3(2-2-5)   

                    (Self-Economic Sufficiency)  

                                วิเคราะห  สังเคราะหและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับความหมาย  ความสาํคัญและ 

แนวทางพัฒนาวิถชีวิีตตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  อันเนื่องมาจากพระราชดาํร ิ

ในพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  เพื่อใหตระหนกัในความสาํคัญ    

มีความรู  ความเขาใจในความหมายของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ภูมิปญญาทองถิ่น    

สามารถนาํหลักการ และแนวทางพัฒนาไปใชในการพัฒนาวถิชีวีติของตนเอง  พัฒนา 

องคกรและชุมชนไดอยางพอด ี  พอเพียงและย่ังยืน  มกีารศกึษาดงูานในระดับทองถิน่ 

ท่ีประสบความสาํเร็จเพ่ือใหเห็นแนวทางปฏิบัติท่ีแทจรงิ  หรือปฏิบัติจริงในครัวเรือน 

 (เนนเนื้อหาการปรับใชใหสอดคลองกบัโปรแกรมวิชาท่ีสอน) 
 

 



 

 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

Analysis, synthesis and practice of meaning, importance and strategies  for 

living development based on the self-economic-sufficiency philosophy of His majesty 

King Bhumibol Adulyadej emphasizing on the importance, knowledge, understanding 

of  the philosophy, local wisdom, application of the principles and strategies for self-

living development, sufficient and sustainable development for organizations and 

communities, study visit to successful community for practical guidelines (Contents 

should be related to   the fields of students)  
 

2541204   มนุษยกับธรรมชาติ        3(3-0-6) 

                    (Man and Nature) 

                    วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธระหวางสังคมมนษุยกับธรรมชาต ิ การเปลี่ยนแปลง 

                     แนวโนมระบบธรรมชาต ิ วถิกีารเปลี่ยนแปลงของมนุษยและธรรมชาต ิ ปญหาระหวาง 

                     มนุษยกับธรรมชาต ิ ภาวะวิกฤตทางธรรมชาต ิ ผลกระทบจากภัยธรรมชาต ิ การดาํรง 

                     อยูรวมกันกับธรรมชาติไดอยางยั่งยืนและสันตสิุขท่ังในระดบับุคคล  ประชาคมทองถิ่น    

                     ประชาคมโลก 

           Evolution and interaction between man and environment, change of nature 

system, ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural 

crisis, effects of natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at 

personal, local and global levels 
 

                   1.4  กลุมวชิาคณิตศาสตร  วทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

4000107    เทคโนโลยสีารสนเทศเพ่ือชวีติ               3(2-2-5) 

           (Information Technology for Life) 

             ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพวิเตอรที่มีอิทธพิลกระทบตอชวีติและ 

สังคม  การใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดแก เครื่องอุปกรณคอมพิวเตอร  การ 

ประมวลผลขอมูล  การจัดการงานขอมูล  การแสวงหาความรูและการสื่อสารขอมูล   

บนระบบเครอืขายคอมพิวเตอรจากระบบฐานขอมูล  และแหลงขอมูลตาง ๆ สําหรับ 

การศกึษาคนควา  การทํารายงาน  การนําเสนอผลงานและการดาํรงชวิีตประจาํวัน 

อยางมปีระสทิธิภาพ  รวมถงึการเคารพสทิธิทางปญญา 



 

 

รหัสวชิา    ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

              Information technology system, influence of computer on life and society, 

practical use of information technology, computer equipment/tools, information 

management, searching for knowledge and communication through computer networks 

from database and various sources of information for searching information, writing 

report, presentation and efficient living including respect of intellectual right 

4000106   การคดิและการตัดสินใจ               3(2-2-5) 

           (Thinking and Decision  Making) 

  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย  ความคิดสรางสรรค  การวเิคราะห  

ขอมูล  ขาวสาร  ตรรกศาสตร  การใหเหตุผล  กระบวนการตัดสินใจ  กระบวนการ 

แสวงหาความรูทางวทิยาศาสตร  สมการเชงิเสน  และการประยกุตใชในการแกปญหา 

ในชวิีตประจําวัน 

 Principles and thinking process of man, creative thinking, analysis of 

information, logics, reasons, decision making process, searching processes of scientific 

knowledge, linear equation and practical application for problem solutions in daily life 
 

4000114   วทิยาศาสตรเพ่ือคุณภาพชีวติ                3(2-2-5)        

                    (Science for Quality of Life) 

                                กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร   เทคโนโลยี   การนาํความรูทางวทิยาศาสตร 

 มาประยุกตใชในการพัฒนาคุณภาพชวีติ  ใหดํารงอยูอยางมสีุขมีประสทิธิภาพโดยตระ 

หนักถึงผลกระทบของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรท่ีมีตอมนุษย  สภาพแวดลอม     

สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  นําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยกุตใชเพื่อคุณภาพ 

ชวีติ 

            Process of scientific and technological development; application of science 

for life quality development; happy and efficient living regarding the effects of 

modern science and technology on man, environment, society, politics and culture; 

application of scientific knowledge for quality of life 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                            หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4083202   กีฬาเพ่ือสุขภาพ          3(2-2-5) 

            (Sports  for  Health) 

                      ความหมาย  ขอบขาย  วัตถุประสงคและคุณประโยชนของการออกกาํลงักาย 

และการเลนกฬีาเพื่อสุขภาพใหสอดคลองกับเพศและวัย  สภาพรางกาย  สภาพเจ็บปวย 

การวางแผน  ตลอดจนการตดิตามผลการออกกําลังกายและกฬีาเพ่ือสุขภาพ  ศกึษา 

ความสัมพันธของปจจัย   ที่มีสวนสงเสรมิสุขภาพ  เชน  อาหาร อารมณ  สิ่งแวดลอม   

สุขภาพสวนบุคคล  รวมท้ังการฝกกฬีาเพ่ือสุขภาพในสถานบรหิารรางกายและศูนยฝก 

กฬีา 
  

Definition, scope, objectives and benefits of healthy exercises and 

sports regarding age and gender, body, sickness symptoms, planning including 

following up getting exercises and sports for health, study on relation of factors 

affecting health promotion such as food, emotion, environment, personal health 

including playing sports for health in fitness centers and sport centers 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

2) หมวดวชิาเฉพาะดาน 

1. กลุมวชิาชพีคร ู

     2.1.1 วชิาชีพครบูังคบั 
 

1005101   ทักษะทางภาษาสําหรบัคร ู        3(2-2-5) 

    (Language Skills for Teacher) 

   ความสาํคัญ  ธรรมชาตขิองภาษา  หลกัการใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษหรอืภาษา 

ตางประเทศอ่ืน ๆ เพ่ือการสื่อสาร  การใชภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและการ 

สบืคน  การฝกปฏิบัตกิารใชทกัษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียนเพ่ือนาํไปใชใน 

ชวีติประจําวันเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพความเปนครู   การฝกปฏิบัตทัิกษะภาษาไทยเพ่ือ 

การสือ่ความหมายกบันกัเรยีนผูเกีย่วของแบบตัวตอตวั  การบรรยายในชัน้เรยีน  การเลา 

นทิาน  การกลาวสนุทรพจน   การอานบทความวิชาการ   งานวิจัย   การเขียนบทความ 

ทางวชิาการ  ศกึษานาํเสนอแนวทางแกไขปญหาการใชภาษาไทยของนกัเรยีน  การฝก 

ปฏบัิตทัิกษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อความหมายกับนกัเรยีนและผูเกี่ยวของ  เนนการจับ 

ใจความ  การโตตอบดวยภาษาเขียน  ภาษาพูด   ดวยสํานวนและสําเนยีงทีถ่กูตอง  การ 

อานบทความวิชาการและวิจัย  การเขียนบทความทางการศกึษา  การนําเสนอรายงานทาง 

การศกึษาตอท่ีประชุมในชัน้เรยีน 

           This course focuses on the significant and nature of the language, using of 

Thai and English or other foreign languages for communication, the use of language 

and technology for communication and investigation, practicing of listening speaking 

reading, writing in diary life for teaching development, Thai language skill for  one-by 

-one communication with student, classroom description, storytelling, speech,  

academic article, research, academic writing, problem solving in using of Thai 

language, practicing of English language skills for communication emphasizing on 

reading summary, responding in writing and speaking with correct sentence and 

pronunciation, reading article and research paper, writing academic article, 

presentation in front of the class 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1012406      กฎหมายทางการศกึษา       3(2-2-5) 

(Education Law) 

      ความหมาย  ความสําคัญ  ท่ีมา  ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

     พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวง  กฎ  ระเบียบ 

                  และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาของครู  บุคลากรทางการศึกษา  การ 

                   จัดการและบริหารการศึกษา  วิเคราะหกรณีตัวอยาง  การใชกฎหมายทางการศึกษา   

                   ปญหาและแนวทางแกปญหา 

 This course examines the key areas of constitution, act, royal decree, ministerial  

regulation, ministerial declaration, rule, regulation, and principle of teacher education  

program, educated people, educational management and  administration, case  

study analysis, education law, and problem solving 

1015106        การศกึษาและความเปนคร ู      3(2-2-5) 

    (Education and Being a Professional Teacher) 

  ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎกีารศกึษา ศาสนา เศรษฐกจิ สังคม วัฒนธรรมและ

การประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศกึษา แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา เพ่ือเสรมิสราง

การพัฒนาท่ีย่ังยืน การนําปรัชญาการศึกษาไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา การ

วเิคราะหเกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน กฎหมายการศึกษา และกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู ความรอบรูในเนื้อหาวิชาท่ีสอนและกลยุทธการสอน

เพ่ือใหผูเรยีนคิดวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆ  สภาพงานครู คุณลักษณะท่ีดี

ของครู และมาตรฐานวิชาชีพครู การจัดการความรูเกี่ยวกับวิชาชีพครูการสราง

ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่องการแสวงหาและเลือกใชขอมูล

ขาวสารความรูเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงการปลูกฝงจติวญิญาณความเปนครู หลักธรรม

มาภิบาลและความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรม จริยธรรมของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของ

วิชาชีพครูท่ีคุรุสภากําหนด การประพฤติปฏิบ ัติตนเปนแบบอยางที ่ดี มีจ ิตสํานึก

สาธารณะและเสยีสละใหส ังคม มีจิตว ิญญาณความเปนครู การปฏิบัติตนตาม

จรรยาบรรณของวิชาชพีท่ีคุรุสภากาํหนดฝกปฏิบัตกิารสรางแบบประเมินคุณธรรมและ 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

ความเปนครูวิชาชีพ และการนําแบบประเมินไปใชในสถานศึกษา การมีปฏิสัมพันธ

ระหวางครูกับผูเรยีนท่ีสงเสรมิการพัฒนาศักยภาพผูเรยีน 

  Philosophy, concepts, and theories of religion, economics society culture and 

application for educational institutional development; concept and methodology for 

educational management to empower sustainable development; application of 

educational philosophy for institutional development; analysis of education for 

sustainable development; educational laws and legislation; content knowledge and 

teaching strategies for analyzing, synthesizing, and creativity; teacher tasks, 

characteristics of teachers, professional autonomy; knowledge management on 

teaching profession; professional ascent and professional autonomy development; 

search and selection of information for changes; implementation of self-actualization 

for teachers; good governance, honesty, morality, and ethics for professional 

autonomy in accordance with regulations of The Teacher Council of Thailand; best 

practice; consciousness, devotion, professional spirit, designing moral assessment 

and professional ethic assessment, teacher – student interaction 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา              หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1015108         การประกันคุณภาพการศกึษา                          3(2-2-5) 

  (Educational Quality Assurance) 

   ความหมายและความสาํคัญการประกันคุณภาพการศกึษาหลักการแนวคิด   

แนวปฏบัิตเิกี่ยวกับการจัดการคณุภาพการศกึษาวัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธใน 

องคกร ภาวะผูนาํและการทาํงานเปนทีม  ความรูเกีย่วกบัการประกันคุณภาพการศกึษา 

องคกรและระบบประกนัคุณภาพการศกึษา  องคประกอบของการประกันคณุภาพการ 

ศกึษา  มาตรฐานการศกึษาและตัวชี้วัดคุณภาพการศกึษา  ขัน้ตอนการประกนัคุณภาพ 

ภายในสถานศกึษาและบทบาทของผูเกี่ยวของ  การประเมินคุณภาพภายนอก การนาํผล 

การประเมินคุณภาพการศกึษาไปใชในการพัฒนาการบรหิารสถานศกึษา  กลยุทธการ 

สรางความรวมมือกับบุคลากรทางการศกึษาและชุมชน เพื่อพัฒนาสถานศกึษาและพัฒนา 

ผูเรยีนการจัดการคุณภาพ  การจัดกจิกรรมการเรยีนรู  และพัฒนาคุณภาพการเรยีนรู 

อยางตอเนื่องฝกปฏิบัตกิารประเมินกจิกรรมประกันคุณภาพการศกึษาและการเรยีนรู 

ตามมาตรฐานการศึกษา  และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษาการดําเนินการจัดกิจกรรม 

ประเมินคุณภาพการจัดกจิกรรมการเรยีนรู 

Meaning and the importance of educational quality assurance, principle, 

concept, guideline for educational quality management, organizational culture, 

organizational human relations, leadership, teamwork, educational quality assurance 

knowledge, organizational and educational quality assurance system, components of 

educational quality assurance, educational standard and educational quality 

indicators, quality assurance process within the educational institutes and the role of 

related parties, external quality assurance, using educational quality assessment for 

development, educational institutes management, strategy for creating cooperation 

with educational personnel and community to develop the learners and educational 

institutes, quality management, learning activities management and continuous 

learning quality development, educational quality assurance and assessment 

activities practice, educational standard learning, educational quality indicators, 

quality assessment activities administration, learning act 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1025201       หลักสูตรและการจัดการการศกึษา       3(2-2-5) 

(Curriculum and Educational Management) 

ประวัตคิวามเปนมา  ระบบการจัดการศกึษาไทยในอดตี  ปจจุบันและอนาคต

กระบวนการการจัดการศกึษายุคใหม  บรบิทและแนวโนมการจัดการศกึษาความเปน

ผูนําทางการศกึษา  การระดมทรัพยากรและภูมปิญญาทองถิ่นเพ่ือสงเสรมิการจัดการ 

ศกึษา  ความหมายความสาํคัญของหลกัสูตร หลกัการ แนวคิดในการจัดทําหลกัสูตร

ทฤษฎีหลักสูตรระดับของหลกัสตูร  องคประกอบและรูปแบบของหลักสูตร  การพัฒนา

หลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลกัสตูรพ้ืนฐานการพัฒนาหลกัสูตร  การกาํหนดจุดมุง 

หมายหลักสูตร  การคัดเลอืกเนื้อหาวชิา  การวิเคราะหหลักสูตรและการจัดทําหลกัสูตร 

การนาํหลักสูตรไปใชฝกปฏบัิติการประเมินหลักสูตรและนาํผลการประเมนิหลกัสตูรไป

ใชในการพัฒนาหลกัสูตร  การประกนัคุณภาพของหลกัสตูร  มาตรฐานชวงชัน้ของหลกัสูตร 

การจัดทําเอกสารหลกัสตูรสถานศกึษา  เอกสารประกอบหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร 

ท่ีสอดคลองกบัความตองการของทองถิ่น  วเิคราะหปญหาในการพัฒนาหลกัสตูร  การ

คาดการณแนวโนมของหลักสูตรในอนาคต 

History of educational management system; educational management 

system in Thailand in the past, in the present, and in the future; processes of 

educational management in new era; contexts and trends of educational 

management; educational leadership; resource mobilization and local wisdom to 

promote education management; meaning and significance of curriculum; principles 

and concepts of creating curriculum; curriculum theory; levels of curriculum; 

components and forms of curriculum; curriculum development; processes of 

curriculum development; basis of curriculum development; defining the objectives of 

curriculum; selecting of subject context; analyzing curriculum and making curriculum; 

application of curriculum for curriculum assessment; utilizing of the results of 

curriculum assessment for curriculum development; curriculum assurance; standard 

of levels of curriculum; documenting for institution curriculum; document of 

curriculum; curriculum development in accordance with local needs; analysis of 

problems of curriculum development; prediction of the future curriculum 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1025301         การจดัการเรยีนรู                      3(2-2-5) 

    (Learning Management) 

   ความหมาย  องคประกอบและความสาํคัญของ  การจัดการเรยีนรู  วเิคราะห

แนวคิดในการจัดการเรียนรู  ทฤษฎีการเรียนรูและการสอน  หลักการจัดการเรียนรู  

การวางแผนการเรยีนการสอน  การจัดกระบวนการเรยีนรู  ทฤษฎีและรูปแบบการจัด 

การเรยีนรูเพ่ือใหผูเรยีนรูจักคิดวเิคราะห  คิดสรางสรรคและแกปญหาการพัฒนารูปแบบ 

การเรยีนรู  การออกแบบและการจัดประสบการณการเรยีนรู  หลักการ  แนวคดิ แนว

ปฏบัิตเิกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรยีนรู  การจัดสิ่งแวดลอมเพื่อการเรยีนรู การบูรณา

การเนื้อหาสาระการเรยีนรู  การบูรณาการการเรยีนรูแบบเรยีนรวมการจัดการเรยีนรูท่ี

เนนเรยีนเปนสาํคัญ  เทคนคิและวทิยาการจัดการเรยีนรูการผลติสื่อและนวัตกรรมการ

เรยีนรู  การใชสื่อและนวัตกรรมการเรยีนรู  การพัฒนานวัตกรรมการเรยีนรู  ฝกปฏิบตั ิ

การ  จัดทําแผนการเรยีนรูและการจัดประสบการณการเรยีนรูนําไปสูการฝกปฏิบัตกิาร

สอนใหเกดิผลจรงิ  การปรับปรุงแกไขปญหาดานการเรยีนรูของผูเรยีน  การจัดกจิกรรม

สงเสรมิและพัฒนาผูเรยีน  การประเมนิผลการเรยีนรู  การบันทึกและรายงานผลการ

จัดการเรยีนรู 

Meaning, principles and significance of learning management; analyzing 

concepts of learning management; learning theory and teaching methods, principle 

of learning management; lesson plan creating; pedagogy; learning procedures; 

theory and styles of learning management to enhance critical thinking, creativity and 

problem solving; development of styles of learning management; design and learning 

experience; principles, concepts, concepts of learning management; learning 

environment; integration of subject matters; integration of inclusive education; 

student-centered learning; instructional techniques and learning management 

science; material design and innovation; developing educational innovation; operation 

,lesson plans and professional practicum; improvement and resolution of learning 

difficulties; student development and activities; learning assessment; record and 

report learning management 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1035101        นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับคร ู                      3(2-2-5) 

         (Innovation and Information Technology for Teacher) 

   หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการออกแบบ การประยุกตใชและประเมินสื่อ 

นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู วิเคราะหเกี่ยวกับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศกึษา  แนวคิดทฤษฎีเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

ท่ีสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู  สื่อการเรียนการสอน  การใชสื่อมวลชนและ

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การเลอืกการผลิตนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาท่ี

เหมาะสมกับการเรียนการสอน  เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีบทบาทตอการพัฒนาการ

เรียนรูการประยุกตใชและประเมินสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรยีนรู

ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการวิเคราะหปญหาการสราง

และ ใชนว ัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา  การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  ฝกปฏบัิตกิารออกแบบการสรางบทเรยีนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู

ผานระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําไปใช การประเมิน การปรับปรุง

นวัตกรรม การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรยีนรู 

Principle, concept, theoretical design, application, and assessment of the 

media, innovation, and information technology for learning, educational innovation 

and information technology analysis, concept and theory of educational innovation 

and information technology that promotes the quality of learning and instructional 

media, using media and information technology for education, choosing educational 

innovation and information technology production that is appropriate with learning 

and teaching, information technology that plays a role in learning development, 

application and assessment of the media, innovation, and information technology for 

learning, knowledge about information technology for communication, analysis of the 

problem on creating and using educational innovation and information technology, 

using information technology for communication, lesson design practice that 

facilitates learning through information technology, application, assessment,  



 

 

รหัสวิชา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

innovation improvement, and information technology management for communication 

and learning development 
 

1045101   การวัดและประเมนิผลการเรยีนรู              3(2-2-5) 

    (Learning Assessment and Evaluation)  

       ความหมาย บทบาทของการวัดและประเมนิผลการศกึษาหลกัการแนวคิด  และ 

แนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรยีน  พฤตกิรรมทางการเรียนรู  

เทคนคิของการวัดและประเมินผลทางการศกึษา  การสรางและการใชเครื่องมือวดัผล 

และประเมินผลการศกึษา วดัและประเมนิผลการเรยีนรู  การเรยีนรูตามสภาพจรงิ  การ 

ประเมินจากแฟมสะสมงาน  การประเมนิภาคปฏิบัต ิ ลักษณะของเครื่องมอืวัดผลการ 

เรียนรูการประเมินผลแบบยอยและแบบรวม  การนาํผลการประเมนิมาพัฒนาผูเรียน   

การจัดการเรยีนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรยีนประเภทและลักษณะของเครื่องมอืวัดผล 

การเรยีนรูการสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือวัดผลการเรยีนรู  การประเมินผลการ 

เรยีนรู  ฝกปฏิบัตกิารวัดและการประเมินผลการวิเคราะหเพ่ือนําผลการประเมินไปใชใน 

การพัฒนาผูเรยีน  สถติเิบื้องตนในการวัดและประเมินผลการศกึษา  การแปลความหมาย 

ของคะแนนจากการสอบระเบยีบการประเมินผลการเรยีนทางการศกึษา 

       Meaning, role of educational assessment and evaluation, principle, concept,  

guideline for learning assessment and evaluation of the learners, learning behavior,  

educational assessment and evaluation techniques, creating and using evaluation  

tools and educational assessment, learning assessment and evaluation, realistic  

learning, portfolio-based assessment, assessment practice, characteristic of the  

learning evaluation tools, holistic and analytic assessment, using assessment result  

for learner development, managing learning and developing the quality of the learners,  

types and characteristics of the learning evaluation tools, creating and verifying the  

quality of the learning evaluation tools, learning assessment, assessment and evaluation  

practice, analyzing the assessment result for learner development, fundamental  

statistics for educational assessment and evaluation, score interpretation, learning  

assessment procedure 



 

 

รหัสวชิา ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                        หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1045411   การวจิัยทางการศกึษา                        3(2-2-5) 

    (Educational Research) 

   ความหมายของการวิจัย หลักการ แนวคดิ และแนวปฏบัิตใินการวิจัย  ประเภท

ของการวิจยั  ระเบียบวธีิวิจัย  รูปแบบการวจัิย  การออกแบบการวิจยั  การวางแผนการ

วจัิย  กระบวนการวจัิย  การปรทัิศนเอกสารงานวจัิยท่ีเกี่ยวของประชากรและกลุมตัวอยาง 

เทคนคิและวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวจิัย  

สถติเิพื่อการวิจัย  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การตีความ  การแปลผล  

การสรุปผลการวิจัย  การเขยีนเคาโครงการวจัิย  การเขียนรายงานการวิจัย  การนําเสนอ

ผลการวิจัย  การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอน  การวิจัยในชั้นเรียน  

การใชและผลติงานการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรยีนรู  การวจัิยเพ่ือพัฒนาการเรยีนการสอน

และพัฒนาผูเรยีน  การฝกปฏบัิตกิารวิจยั  การใชประโยชนจากผลงานวิจัยไปประยุกตใช

ในการพัฒนาการเรยีนรู  การคนควาศกึษางานวิจัยในการพัฒนา  กระบวนการจัดการ

เรยีนรู  การใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาและการเสนอโครงการเพ่ือทําวิจัย 

 The meaning of research, principle, concept, research guideline, types of 

research, research methodology, forms of research, research design, research 

planning, research procedure, relevant research review, population, sample, data 

collection techniques, creating and assessing the quality of research tools, statistics 

for research, data collection, data analysis, data interpretation, discussion and 

conclusion of the research, writing a research outline, writing a research paper, 

presenting a research result, applying a research result in classroom teaching, 

classroom research, using and producing a research result for learning development, 

research for development, learning, teaching, and the learners, action research, 

applying a research result in learning development, studying research works for 

developing the learning management process, using a research procedure to solve a 

problem and present a research proposal 



 

 

รหัสวชิา       ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                       หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

1055106  จติวทิยาประยุกตสําหรับคร ู                3(2-2-5) 

   (Applied Psychology for Teacher) 

   ความสําคัญและธรรมชาติของจิตวิทยา  แนวคดิพ้ืนฐานทางจิตวทิยา  จิตวิทยา

การเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา  จิตวิทยาพ้ืนฐานและจิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย

วิเคราะหเกี่ยวกับพัฒนาการของมนุษยทางกาย  สตปิญญา  จรยิธรรม  ความแตกตางของ

บุคคล คุณลักษณะของผูเรยีน  ทฤษฎีการเรยีนรู  ธรรมชาตแิละกระบวนการของการเรยีนรู

ธรรมชาตขิองผูเรยีน  เหตุปจจัยทางสังคม  จิตวิทยา  ทฤษฎี  การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอ

การเรียนรู  การประยุกตใชพัฒนาการของเด็กในการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู 

การประยุกตใชทฤษฎีการเรยีนรูในการจัดการเรยีนการสอนจติวิทยาการแนะแนวและการ

ใหคําปรึกษาการใหคําแนะนําชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีการประยุกตใชหลัก

พัฒนาการ  ทฤษฎีการเรียนรูในการแนะแนว  การใหคําปรึกษา  หลักในการใชจิตวิทยา

สงเสรมิและพัฒนาเด็กเพ่ือความเขาใจและสนับสนุนการเรยีนรูของผูเรยีนใหเต็มศักยภาพ 

  Significance and natures of psychology; concepts of psychology; learning and 

educational psychology; psychology and human developmental psychology; analysis of 

human in terms of physical development, intellectual, ethics, individual differences, 

characteristics of learners, learning theory; natures and processes of learning, nature of 

learners; social factors, psychology, theory of change influencing learning; application of 

child development for curriculum management and learning management; guidance 

psychology and counseling; advisement and scaffolding learners to have a better life; 

application of growth process,  learning theory of guidance and counseling; principles of 

psychology to empower and develop children to be understandable and scaffold children 

to be potential learners.   
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1055107         ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู   3(2-2-5) 

  (Languages and Cultures for Teacher) 

 ความสําคัญ ธรรมชาติของภาษา  หลักการใชภาษาไทย  ภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาตางประเทศอื่น ๆ เพ่ือการสื่อสารภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครูการใช

ภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารและสืบคนการใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน 

การเขียนภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพ่ือการสื่อความหมายอยางถูกตอง การใช

ภาษาไทยสําหรับครู ท้ังในดานการการฟง  การพูด  การอาน และการเขยีน เพ่ือการสื่อ

ความหมายทัง้ในการจัดกจิกรรมการเรียนรูและการติดตอสื่อสารภายในและภายนอก

องคกรการใชภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู ท้ังในดานการฟง  การพูด  การ

อาน  และการเขียนเพื่อการสื่อความหมาย  การใชภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  การใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาวชิาชพีครู และการตดิตอสือ่สารภายในและภายนอกองคกร 

การใชภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ  ความสําคัญ  และคุณคา

ของคิลปะวัฒนธรรมไทย  ขนบธรรมเนยีม  ประเพณี  วัฒนธรรมทางภาษา  วิถีชีวิตไทย  

ความเชื่อ คานิยม  มารยาทไทยและภูมิปญญาไทยสําหรับครูวัฒนธรรมอาเซียนการ

ประยุกตใชวัฒนธรรมไทยในการจัดกจิกรรมการเรยีนรู  ฝกมารยาทไทย และจัดกจิกรรม

สงเสรมิอนรัุกษศลิปวัฒนธรรมไทย 

Significance and natures of languages; principles of using Thai language, 

English language and other foreign languages for communication; Thai language and 

cultures for teachers; using language and technology for communication and search 

of information; language skills- listening, reading, reading and writing-in Thai and 

other foreign languages to communicate accurately; Thai language skills- listening, 

speaking, reading, and writing- for teachers for learning activities and 

communication within and between organizations; foreign languages for teaching 

professional development;  practice listening, speaking, reading and writing for 

accurate communication, English language in classroom, English for teaching 

professional development and communication within and between organizations; 

using language and cultures for living together peacefully; significance and values of  
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Thai cultures, tradition, custom, language culture; Thai’s ways of living, beliefs, 

values, etiquette and wisdom of teachers; ASEAN cultures; application of cultures for 

learning activities; practice of Thai etiquette; activities to conserve Thai cultures.   

 

1065106    การบรหิารจัดการในหองเรยีน    3(2-2-5) 

(Classroom Management) 

  ทฤษฎี หลักการบรหิารจัดการ  ภาวะผูนาํทางการศกึษา  การคิดอยางเปนระบบ 

  การเรยีนรูวัฒนธรรมองคกร  มนุษยสัมพันธในองคกร  การตดิตอสื่อสารในองคกร 

การจัดการชัน้เรยีน  การบรหิารจดัการชัน้เรยีนการพัฒนาศนูยการเรยีนในสถานศกึษา   

องคกรแหงการเรยีนรู  การจัดบรรยากาศเพ่ือสงเสรมิการเรยีนรู การสรางบรรยากาศ 

การจัดการชัน้เรยีนใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรู  การจัดทําขอมูลสารสนเทศ  เอกสารประจํา 

ชัน้และเอกสารประจําวชิา  การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบรหิารจดัการชัน้เรยีน  การ 

จัดระบบดูแลและชวยเหลอืผูเรยีนการควบคุมกํากับชัน้เรยีน  การปลูกฝงวนิัย คุณธรรม   

จรยิธรรม  การปลูกฝงความเปนไทยความเปนประชาธิปไตย  การทํางานเปนทมี  การ 

ฝกจัดทําโครงงานทางวชิาการ  การจัดโครงการฝกอาชพี  การศกึษาเพ่ือพัฒนาชุมชน   

การจัดโครงการและกจิกรรมทางวิชาการ 

      Theory, principles of management, educational leadership, systematic system,  

organizational cultural learning, human relationship of organization, organizational  

communication, classroom management, institutional learning – center development,  

learning organization, classroom environmental management, information technology,  

classroom document and learning materials, information technology system for  

classroom management, students support system, classroom control, discipline, moral, 

ethics, Thai ness, democracy, teamwork, academic project, professional training  

project, education for community development, academic projects and activities 
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2.1.2  วชิาชพีครูเลือก 
 

1001101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสํีารอง ข้ันความรูเบือ้งตน    2(1-2-3) 

    (Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

  วัตถุประสงคของการลูกเสอืสาํรอง  ประวัตแิละกจิกรรมขององคการลูกเสอืโลก 

โครงสรางการลกูเสอืไทย  หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากบัลูกเสอื - เนตรนารสีาํรองข้ัน 

ความรูเบื้องตน  หลักสูตรลกูเสอืสํารอง วชิาดาวดวงที่ 1 ดาวดวงท่ี 2  ดาวดวงท่ี 3 และ 

วชิาพิเศษ  กระบวนการจัดกจิกรรมลูกเสอืสํารอง  พิธีการลูกเสอืสํารอง   แนวปฏิบัตกิาร 

ชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  คําปฏิญาณและกฎของลกูเสอื  

        Objectives of cub scouting, history and activities of World Organization of  

the Scout Movement, Thai Cub Scout structure, Training curriculum for Cub Scouts   

and Girl Guides Basic Unit Leader , Cub Scout curriculum, First Star, Second Star  

and Third Star, and Proficiency Badges, method of Cub Scout activity provision, Cub  

Scout  ceremony, Bonfire ceremony,  camping, Scout Promise and Scout Laws. 
 

1002101   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญ  ข้ันความรูเบื้องตน   2(1-2-3) 

    (Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course) 

  สาระสาํคัญของการลกูเสอื  ภูมิหลังของการลกูเสอื  กจิการขององคการลูกเสอื 

โลก  รูจักลูกเสอืสามัญ  การรองเพลง  วิธีการท่ีใชในการฝกอบรมลกูเสอืสามัญ  วนิัย 

ความเปนระเบียบ ความวองไว   แนวการฝกอบรมลกูเสอืสามัญ  ความรูในการเลนเกม   

บทบาทของนายหมูในระบบหมู  ประวัตแิละโครงสรางของการลกูเสอืไทย  แนวปฏิบัต ิ

เกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ  การอยูคายพักแรม  วิธีการบรหิารในกองลูกเสอืสามัญ   

ทักษะการลูกเสอืและการสอน  การวางแผนกําหนดการประชุมนายหมู  หนาท่ีและความ 

รับผดิชอบของผูกาํกบัลกูเสอื  พิธกีารลกูเสอื-เนตรนาร ี การสงเสรมิกจิกรรมลูกเสอื 

สามัญ  การเดนิทางไกล  คําปฏญิาณและกฎของลกูเสอื   
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            Core context of scouting, background of scouting, activities of World  

Organization of the Scout Movement, Scout songs, method of training Scouts, games, 

disciplines, orderliness, agility, processes of Scout training, game directions, role of 

the unit leader in den system, history and structure of Thai scout, Bonfire ceremony, 

camping, Scout unit administration, scouting skills and teaching, agenda for unit 

leaders on duties and responsibilities, scouting and Girl Guide ceremony, supports 

of Scout activities, exploration, Scout Promise and Scout Laws. 
 

1003101    ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารสีามัญรุนใหญ ข้ันความรูเบื้องตน  2(1-2-3) 

    (Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training  Course) 

   สาระสาํคัญของกจิการลกูเสอื  จุดมุงหมาย  วธีิการรูจกัลกูเสอืสามัญรุนใหญ 

และธรรมชาติของเด็ก  ลูกเสือสามัญรุนใหญกับคําปฏิญาณ  กฎของลูกเสือ  วินัย   

ความเปนระเบียบสัญญาณ  ระบบหมู  ท่ีประชุมนายหมู  การประชุมภายในหมูและ 

กองการสวนสนาม  ขอเสนอแนะในการชุมนุมรอบกองไฟ  เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ  

หลักสูตรพิเศษ  ลูกเสือสามัญรุนใหญ  ขอบเขตของกิจกรรมและกิจกรรมสามัญ   

บทบาท การทํางานรวมกับคนอ่ืนและชุมชน  เงื่อนลกูเสอืสามัญรุนใหญ   ภูมิหลังของ 

ลูกเสอืโลกและการลูกเสอืไทย  แผนท่ี  เข็มทิศ  สิง่แวดลอม  การอนรัุกษ  การประชุมกอง 

ลูกเสือสามัญรุนใหญครั้งที่ 1 (กิจกรรมกลางคืน) การปฐมพยาบาล  การบริหารงาน 

ในกองลูกเสอืสามัญรุนใหญ  การวางแผนจดัทํากาํหนดการฝกอบรมและการประชุม 

กองลกูเสอืสามัญรุนใหญครัง้ท่ี 2 (การทดสอบสมรรถภาพ)  

           Core context of scouting, objectives of scouting, understanding of Senior Boy  

Scouts and childhood nature, Senior Boy Scouts and the Promises, Senior Boy Scout  

Laws, disciplines, orderliness, signal, patrol system, patrol assembly, marching,  

recommendation for bonfire ceremony, Senior Boy Scout games, Proficiency Badges  

for Senior Boy Scout, scopes of activities and standard activities, roles and corporation 

with other people and communities, Knot making and their uses for Senior Boy Scout, 

background of Thai and World Organization of the Scout Movement, maps, compasses, 

environment, conservation,  1st Senior Boy Scout patrol assembly (night activity), 
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First-aid, Senior Boy Scout patrol administration, schedules for Senior Boy Scout 

training and 2nd  Senior Boy Scout patrol assembly (efficiency test) 

 

1004101   การจัดการแหลงการเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิ่น   2(1-2-3) 

    (Learning Resources and Local Wisdom Studies Management) 

   ความหมาย  ความสําคัญ  ขอบเขตของแหลงการเรยีนรูและภูมปิญญาทองถิน่  

ประเภทของแหลงเรยีนรูท่ีสําคัญในทองถิ่น  โครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเรยีนรูองคความรู   

ทักษะในการ  ถายทอดความรูภูมปิญญาทองถิ่นในฐานะทรัพยากรการเรยีนรู  บทบาท 

ของภูมปิญญาท่ีมตีอการถายทอดความรู  จุดมุงหมายระบบเนื้อหาและกระบวนการเรยีนรู 

ของภูมปิญญาทองถิ่นเพ่ือประยกุตใชในการศกึษา 

            Definition, significance, scopes of learning resource and local wisdom,  

categories of important learning resources in local community, basic structures for  

learning, knowledge and  skills of transferring local wisdom in terms of learning  

resources, roles of local wisdom of passing on knowledge, aims of contents and  

learning process of local wisdoms applying to education 
 

1004601   การพัฒนาทักษะการคดิ      2(1-2-3) 

    (Developing Logical and Analytical Thinking Skills) 

   ความหมาย  ความสําคัญของทักษะการคิดพื้นฐานความรูเกี่ยวกับพัฒนาการ 

ทางสติปญญา การคิดของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  หลักการเกี่ยวกับการพัฒนา 

ทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบตาง ๆ  เชน  การคิดแบบเอกนัย การคิดแบบอเนกนัย   

การคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยางมีวิจารณญาณ  การคิดไตรตรอง   

การคิดรเิริ่มสรางสรรคและจินตนาการ   การคิดตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร   

การนาํเสนอความคิดและแผนผังความคิด  การสงเสรมิการพัฒนาทักษะการคิด   การ 

ออกแบบ  การวางแผนการจัดการเรยีนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการคิด  เครื่องมือและการ 

ประเมินผลทักษะการคิด 
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           Meaning, significant of logical thinking skills, basic knowledge for developing  

intellect, human thinking, concepts, theories, principles of developing logical thinking  

skills, thinking processes such as convergent thinking, divergent thinking,  analytical  

thinking, synthetic thinking, critical thinking, creative thinking and imaginative,  

thinking in accordance with scientific process, thinking and mind mapping presentations, 

strengthening development of thinking skills, designs and lesson plans for learning 

management of thinking skill development, thinking skill criteria and assessment  
 

1012102   กิจกรรมยามวางเพ่ือการศกึษา              2(1-2-3) 

    (Leisure Time Activity in Education) 

  บทบาทของกิจกรรมยามวางในประเทศไทย   ความสาํคัญของการกีฬาและ 

กจิกรรมยามวางท่ีมีตอสังคมทองถิ่น  อิทธิพลของการกฬีาและกจิกรรมยามวางพ้ืนบาน 

ของไทยท่ีมตีอการดาํรงชวิีต  หลักเกณฑการจัดกจิกรรมยามวาง  แนวโนมของกจิกรรม 

                     ยามวางในปจจุบนั  การสงเสรมิและพัฒนาการจัดกจิกรรมยามวางในโรงเรยีน 

        Roles of leisure time activity in education in Thailand, significance of sports  

and leisure time activity on local community, influence of sports and local leisure  

activity of Thai people on ways of living, criteria for create leisure activity, trends of  

leisure activities in the present, supporting development of leisure activity in school 

  

1013204    กิจกรรมการศกึษาเพ่ือทองถิ่น     2(1-2-3) 

    (Educational Activity for Local) 

  โครงสรางระบบการศกึษาสวนทองถิ่น   บทบาทของคนและองคกรชุมชน  

ศลิปวัฒนธรรมจารตีประเพณีทองถิ่น  กจิกรรมและการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาคน   

องคกรชุมชนและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน    

         Local educational structure, roles of people and local organization, local  

customs and traditions, activities and its management for sufficient developing  

members of localities, organizations and environment  

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1013504    การศกึษาทางเลือก                   2(2-0-4) 

    (Alternative Education) 

      แนวคิดของการศกึษาตลอดชีวิต  การศกึษาทางเลอืก  วิเคราะหเปรยีบเทียบ  

 การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  การศึกษาตามอัธยาศัย  การบริหารและบริการ 

 การศกึษานอกระบบ  การศกึษาตามอัธยาศัยตามพระราชบัญญัตกิารศกึษาแหงชาต ิ 

 พ.ศ. 2542   วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการศกึษานอกระบบ   การศกึษาตาม 

 อัธยาศัยและแนวโนมของการศกึษาทางเลอืกในประเทศไทย 

        Concepts of lifelong learning, alternative education, comparative analysis of  

formal and non-formal educational systems, informal education, administration and  

service of non-formal education, informal education according to National Education  

Act 1999, analysis of problems and obstacles of non-formal and informal education  

and trends of alternative education in Thailand 

 

1015901   สัมมนาทางการศกึษา       3(2-2-5) 

    (Seminar in Education) 

  กระบวนการจัดสัมมนา  วิเคราะหบรบิท  ประเดน็ปญหา  ความเคลื่อนไหวทาง 

การศกึษา  การเปลี่ยนแปลงทางการศกึษาท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลตอการศกึษา  ระบบการ 

ศกึษา  การจัดการศกึษา  คุณภาพการศกึษา  หลักสตูร  การเรยีนการสอน  การเรยีนรู 

ตลอดจนการพัฒนาวชิาชพีครูทัง้อดตี  ปจจุบันและอนาคต  เพื่อจัดประชุมสัมมนาใน 

การระดมความคิดและแลกเปลี่ยน   ความคดิเห็นในวิชาชพีของตนเอง   

        Seminar process, context analysis, controversial issues, educational movement, 

educational transformation affecting on educational system, educational management, 

educational quality, curriculum, learning and teaching, development of teaching 

profession  in the past, present and future in order to arrange meeting, seminar for 

brainstorming and exchanging ideas on teaching profession  

 
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

1022302  การสอนซอมเสรมิ                         2(1-2-3) 

    (Remedial Teaching) 

      ความหมาย  ขอบเขต  ความมุงหมาย  ความสาํคัญของการสอนซอมเสริม 

หลักการ  แนวคิดทางการศกึษาอันเปนท่ีมาของการสอนซอมเสรมิ  การสอนซอมเสรมิ 

เด็กท่ีมขีอบกพรอง  นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใชในการสอนซอมเสรมิคุณลกัษณะท่ีด ี

ของครูผูสอนซอมเสรมิการฝกปฏิบัตกิารสอนซอมเสรมิ 

            Meaning, scopes, aims and significance of remedial teaching, educational  

principles and concepts bringing about remedial teaching, remedial teaching for special 

need children, innovation and technology for remedial teaching, desired characteristics 

of remedial teachers, practice of remedial teaching 
  

1022501   เทคนคิการปกครองช้ันเรยีน              2(2-0-4) 

    (Classroom Management Techniques) 

   ปรัชญา  แนวคิดทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงและมีผลกระทบตอชั้นเรียน                        

ท่ีเปลี่ยนแปลงพัฒนาการเด็กวัยประถมศกึษา  แนวคิด  หลักการจัดกจิกรรมการเรยีน   

การสอนท่ียึดผูเรยีนเปนศูนยกลาง  การพัฒนาประชาธิปไตยในชั้นเรียน  เทคนิคการ 

ปรับพฤตกิรรมนกัเรยีนท่ีมีปญหาเพื่อการพัฒนาวิจัยในชัน้เรยีน  

           Philosophy, transformation of educational concepts influencing classroom  

learning causing the change of elementary student development, concepts, principles 

of teaching and learning management focusing on Child Centered, democratic 

development in classroom, techniques of behavior modification in classroom for 

developing classroom research  

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

 

1023201   กิจกรรมรวมหลักสูตร                2(1-2-3) 

    (Co-curriculum Activity) 

    ความหมาย  ความมุงหมาย  ประเภท  ประโยชนของกจิกรรมรวมหลักสูตร                   

ลักษณะของผูนาํและผูตาม  วิถีทางแหงประชาธิปไตย  หลักการจัดและการบริหาร   

กิจกรรมรวมหลักสูตร  การประเมินผลกิจกรรมรวมหลักสูตร  การเลือกจัดโครงการ 

ตามประเภทของกจิกรรมรวมหลักสูตร 

          Meaning, aims, categories and benefits of Co-Curriculum Activity, characteristics  

of leaders and followers, democratic ways, methods of provision and administration  

of Co-Curriculum Activity, evaluation, selections of projects in accordance with Co- 

Curriculum Activity 
 

 

1023210   การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น               2(1-2-3) 

    (Curriculum Development for Local) 

  ความรูท่ัวไปเกี่ยวกบัหลกัสตูร  กระบวนการสราง  การพัฒนาหลกัสตูร  การประเมิน 

ผลหลักสตูร  ความเปนมาและความสาํคัญของหลักสูตร  หลักการ  จุดมุงหมาย โครงสราง 

ของหลกัสตูร  การจัดประสบการณ  การจัดกจิกรรมท่ีสอดคลองกับหลกัสตูร  หลักการ 

และกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น   การฝกปฏิบัตกิารพัฒนาหลักสูตร 

ใหสอดคลองกับทองถิ่น 

       General information of curriculum, curriculum making and developing processes, 

curriculum evaluation, background and significance of curriculum, principles, aims and 

curriculum structure, provision of experiences, activities corresponding with curriculum, 

principles, processes  and practices of curriculum development in accordance with  

locality 

 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

 

 

1023301   ทักษะและเทคนคิการสอน             2(1-2-3) 

    (Teaching Skills and Techniques of Teaching) 

   ความหมาย  ขอบขาย  ความสําคัญของทักษะและเทคนคิการสอน  ทักษะการ 

นําเขาสูบทเรยีน  การเราความสนใจ  การตัง้คําถาม  การใชสื่อการเรยีนการสอน  การ 

เลาเรื่องการเสริมแรง  การใชกิรยิาทาทางและวาจา  การใชกระดานดาํ  การอธิบาย   

ยกตัวอยาง  การสรุปบทเรียน  การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอน 

รายบุคคล  การใชเพลงประกอบการเรียนการสอน  บทบาทสมมติ  เทคนคิการสอน 

แบบมีสวนรวม  เทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิด  เปนตน 

         Meaning, scope, significance of teaching skills and techniques of teaching,  

lesson introductory, attention getter, posing a question, utilizing teaching media,  

storytelling,  reinforced practice,  using speech and manner, blackboard using,  

explanation, exemplification, lesson summary, large-group teaching, small-group  

teaching, individual teaching, songs for teaching, role plays, teaching techniques on  

co-operative learning and thinking process  
 

1023302  การนเิทศการศกึษา         2(1-2-3) 

    (Educational Supervision) 

     ความหมาย  ความสําคัญ  ความมุงหมาย  ขอบขายของการนเิทศการศกึษา   

บทบาทของผูบรหิารตอการนเิทศการศกึษา  หลักการและเทคนคิวธีิการนเิทศการศกึษา  

การพัฒนาการเรยีน  การสอน  การนเิทศการสอน  การนเิทศภายใน 

         Meaning, significance, objective and scopes of educational supervision,  

roles of supervisors on educational supervision, principles and techniques, learning  

development, supervising on teaching, intra-supervision  



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                             หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

1024607 ทักษะการสอนสําหรับครคูณิตศาสตร                   3(2-2-5) 

  (Teaching Skills for Mathematics Teachers) 

           คุณลักษณะที่พึงประสงคของครคูณติศาสตร  ทักษะทีส่าํคัญและจาํเปนสาํหรับครู 

คณติศาสตร  ความสําคัญของทักษะสาํหรับครูคณติศาสตร  ฝกทักษะการจัดกจิกรรม 

โดยใชกระบวนการทางภาษา  กจิกรรมทางคณติศาสตร  เชงิเทคโนโลยี  โครงงานคณติ 

ศาสตร  การออกแบบและการสรางสื่อการสอนคณติศาสตร  การจัดกจิกรรมคายคณติ 

ศาสตร  การสรางขอสอบและการใชขอสอบ  ทักษะการใชคอมพิวเตอรพ้ืนฐานทักษะอ่ืน  

ๆ ท่ีจําเปนการประเมนิทักษะและแนวทางพัฒนาทกัษะสําหรับครูคณติศาสตร 

           Qualification of Mathematics teachers, essential and needed skills for  

Mathematics teachers, significance of teaching skills for Mathematics teachers  the  

teachers, practice of activity provision employing Mathematics teachers processes,  

technological  Mathematics teachers activities, Mathematics projects, design and  

creation of Mathematics teachers teaching media, Mathematics camps, formation  

and usage of tests, basic computer skills, and other important skills,  assessment  

and method of teaching skill development for Mathematics teachers  
 

 

1024613 หลักสูตรและการจัดการเรยีนรูวชิาคณิตศาสตร              2(1-2-3) 

(Curriculum and Learning Management in Mathematics) 

             วิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานของการจัดหลกัสตูรและจัดการเรยีนรู 

วิชาคณติศาสตร ศาสนา และวัฒนธรรม  วิเคราะหหลกัสูตรวิชาคณติศาสตร  ศาสนา  

และวัฒนธรรมระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  แนวการจัดการเรยีนรูวชิาคณติศาสตร  สื่อ 

การเรยีนรู  การประเมินผลการเรยีนรูในวิชาคณติศาสตร  ศาสนา  และวัฒนธรรม  การ 

จัดทําหลักสูตรรายวิชาและแผนการจัดการเรยีนรูวชิาคณติศาสตรศาสนา และวัฒนธรรม   
 
 
 
 
 
 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

           Conceptual analysis, fundamental theories of curriculum and Mathematics,  

religion and culture subject group, curriculum analysis for Mathematics, religion  

and culture subject group, methods of provision for learning processes, learning  

media, learning assessments for Mathematics, religion, and culture subject group,  

curriculum preparation and learning management plan for the subject 

 
1031204 การใชส่ือมวลชนเพ่ือการศกึษา           2(2-0-4) 

         (Utilization of Mass Media in Education)  

                             ความสําคัญของสื่อมวลชนท่ีมีตอการจัดการศึกษา  หลักการ  วิธีการใช 

วิทยุกระจายเสยีง  วิทยุ  โทรทัศน  สิง่พิมพ  หนงัสอืพิมพ  ภาพยนตร  เครอืขายขอมูล 

สากล   การสื่อสารสารสนเทศในรูปแบบอ่ืนเพ่ือการศกึษา  การใชและเลอืกรับขอมูล 

ขาวสารท่ีเปนประโยชน  ตอการเรยีนรู การวิเคราะหขาวสารเพ่ือการเรยีนรู  

          Importance of mass media upon education management, Principles and  

media applications through broadcasting, radio, television, printed, newspaper, movie, 

and international information network. Information and communication in various 

types concerning education, Use and selection of media beneficial to learning  

process, Information analysis for educational purposes 
 

1032502 การสรางส่ือการเรยีนการสอน             2(1-2-3) 

         (Media Construction)  

                                 ความหมาย  ประเภท  ประโยชนของสือ่การเรยีนการสอน  การวิเคราะหบทเรยีน 

เพ่ือการสรางสื่อ  ประเภทของสื่อที่เหมาะสม  การผลติสื่อ  การใชสื่อการพัฒนาสื่อเฉพาะ 

ตามระดับการศกึษา  การผลติสื่อการเรยีนการสอนราคาเยาและการประเมินผลสื่อการ 

เรยีนการสอน 

         Definition, types, and advantages of instructional media. Lesson analysis for  

media construction. Appropriate types of media, media production, and use of media. 

Development of specific media according to student’s level. Economical media 

production. Instructional media evaluation.  



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

1034101 การศกึษาโดยระบบสือ่ทางไกล    2(2-0-4) 

        (Telecommunications and Distance Learning ) 

                                แนวคิดใหมในการจัดการศกึษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศกึษาตาม 

อัธยาศัยการจัดการศกึษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชอินเทอรเนต็ 

ในการสืบคน  การติดตอสื่อสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาเว็บไซด 

เพ่ือการเรยีนการสอน  การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยสีําหรับการศกึษา 

ทางไกล 

 New concept in Mass Education. Informal education. Education management  

through various types of telecommunications. Information search on the internet.  

Communication through IT technology. Website development for educational purposes. 

Digital data upload and download for distance learning.  
 

1043107 การประเมนิผลการเรยีนดานการปฏบิัติ   2(1-2-3) 

  (Performance Evaluation) 

บทบาท  ความสาํคัญ ธรรมชาต ิ จุดมุงหมายของการประเมินผลการเรยีนดาน

การปฏิบัต ิการสรางเครื่องมือวัด การประเมินผลการเรยีนการสอนดานการปฏบัิตแิละ

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 Roles, importance, nature, and purposes of performance evaluation. Verification  

and development of performance evaluation measuring tool.  

 

1044105 การวเิคราะหและประเมนิโครงการ    2(1-2-3) 

  (Project Analysis and Project Evaluation) 

          องคประกอบท่ีสาํคัญของโครงการ  การเขียนโครงการ  วงจรการ  วางแผน

โครงการ  การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ  รูปแบบและกระบวนการประเมิน

โครงการ  เทคนคิการควบคุม  การตดิตามงานและโครงการ  

 Crucial elements of project. Project plan and its cycle. Project possibility  

analysis. Patterns and process of project evaluation. Techniques in project monitoring  

and control. 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

1044201 การสรางแบบทดสอบวัดความถนัด     3(2-2-5) 

  (Aptitude Test Construction) 

                                 ความเปนมาของแบบทดสอบวัดความถนัด  ความหมาย  ประเภท  ขอบขาย 

 ประโยชนของแบบทดสอบวัดความถนัด  ทฤษฎเีกี่ยวกับสมรรถภาพทางสมอง 

 การสรางแบบทดสอบวัด  ความถนัดทางการเรยีน 

 Background of aptitude test. Definition, types, scope, and advantages  

of aptitude test. Theories on capability of intelligence. Learning aptitude test  

construction. 
 

1051103 จติวทิยาวัยเด็ก       2(2-0-4) 

  (Child Psychology)   

                              ความหมาย  ความสําคัญของวัยเด็ก  พัฒนาการของวัยเดก็  ทฤษฎี 

พัฒนาการ  การประยุกตใชเพ่ือสงเสรมิพัฒนาการ ปจจัยท่ีมีอทิธิพลตอบุคลกิภาพ 

ของวัยเด็ก  ปญหาและวิธีการแกปญหาวัยเด็ก 

         Definition and importance of childhood. Child development. Theory of  

development and its application to promote child growth. Factors influencing  

child personality. Child problems and the solutions. 
 

1052301 มนุษยสัมพันธสาํหรบัคร ู     2(2-0-4) 

  (Human Relations for Teachers) 

                                 ความหมาย  ความสําคัญของมนุษยสัมพันธสาํหรับครู  หลักการองคประกอบ 

กระบวน เทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสราง 

มนุษยสัมพันธ  ในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู  เนนการ 

ฝกปฏิบัตสิรางมนุษยสัมพันธ  เพื่อเสรมิบรรยากาศการเรยีนรูท่ีดแีละเสรมิสรางสัมพันธภาพ 

แหงการชวยเหลอืนักเรยีน 

  Definition and importance of human relations for teachers. Principles, factors, and  

techniques in building human relations. Teachers’ roles regarding human relations in school and  

community. Human relations assessment for teachers, focusing on the practice of human  

relations skills, in order to promote proper learning environment along with well relationship on  

the basis of student facilitation.   



 

 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

1053101 ความคดิสรางสรรค                                       2(2-0-4) 

  (Creative Thinking) 

                              ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท  ประโยชนของความคิดสรางสรรค  ลักษณะ 

เด็กท่ีมคีวามคิดสรางสรรค   เทคนคิและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสราง 

สรรคบทบาทของพอ  แม  ครอบครัวกับการสงเสรมิความคิดสรางสรรค  การจัด 

กจิกรรมเพื่อพัฒนา  และการประเมินความคิดสรางสรรค 

 Definition, scope, types, and advantages of creative thinking. Characters of  

creative thinking child. Teachers’ skills and techniques concerning the development  

of creative thinking. Parents’ and family’s roles in shaping child’s creative thinking.  

Activity preparation to develop and evaluate creative thinking. 
 

1053501        จติวทิยาการแนะแนวเด็กวัยรุน                       3(3-0-6) 

   (Adolescence Guidance Psychology) 

                                 ทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน  พัฒนาการดานตาง ๆ  ของวยัรุน  ปจจัยท่ีสงผล 

ตอพัฒนาการ  ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครกูับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรยีน  

การจัดบรกิาร  แนะแนวเพ่ือปองกัน  แกไขปญหาและตอบสนองความตองการของวัยรุน 

ดานการศกึษา  อาชพี  สังคมสวนตัว แนวทางการพัฒนาความสามารถและศกัยภาพ 

ของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว 

 Theories concerning adolescence growth and developments as well as the  

relevant factors. Age-specific problems. Teachers’ roles over adolescence student  

guidance. Preparation for preventive guidance together with the solutions for  

adolescence, aiming to meet their needs including education, career, and personal  

society. Models of adolescence ability and potential development through guidance  

approaches.  
 



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา                      หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 
 

1053502      จติวทิยาการแนะแนว                         2(2-0-4) 

(Guidance Psychology) 

                               ความหมาย  ความสําคัญ  ปรัชญา  หลักการแนะแนว  ประเภทของการแนะแนว   

บรหิารแนะแนวทีจั่ดข้ึนในสถานศกึษา  การบรหิารงาน  การประเมินผลการจัดบรกิาร 

แนะแนว  คุณสมบัตแิละจรรยาบรรณของครูแนะแนว กลไกความสําเร็จของการแนะแนว 

การใชกระบวนการ  แนะแนวเพ่ือพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรยีน 

 Definition, importance, philosophy, principles, and types of guidance. Guidance 

administration in school. Management and assessment of guidance service. Teachers’ 

qualification and ethics regarding guidance. Success mechanism in guidance. Utilization 

of guidance to facilitate learners’ ability and potential development.  
 

 
 

1053603      เครือ่งมอืและเทคนคิการแนะแนว                 2(2-0-4) 

         (Tools and Techniques in Guidance) 

                                 หลักการสรางและใชเครื่องมอืและเทคนคิการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมอื 

และเทคนคิการแนะแนว  การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว  ท้ังท่ีเปน 

แบบทดสอบและไมใชแบบทดสอบ  การปรับเครื่องมือท่ีเปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช   

การทดลองใชเครื่องมือและเทคนคิการแนะแนวกับนักเรยีน 

          Types and principles in creating and utilizing guiding tools and techniques.  

Methods of gathering guiding tools and techniques, both test and non-test types.  

Test-type guiding tools adjustments for field application. Pilot of guiding tools and  

techniques.  
 

1061101       หลักการบรหิารการศกึษา     3(3-0-6) 

        (Principles of Educational Administration) 

                               ความหมาย  การบรหิารการศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎีเบ้ืองตนเกี่ยวกับการ 

 บรหิารการศกึษา กระบวนการบรหิารการศกึษา  ระบบบรหิารการศกึษา  การจดัระบบ 

ภายในหนวยงานทางการศกึษา  มนุษยสัมพันธในการบรหิาร ภาวะผูนํากับการบรหิาร  

การประชาสัมพันธหนวยงานทางการศกึษา  การนเิทศการศกึษา การพัฒนาหลักสูตร  

ปญหาตาง ๆ และวธีิการแกปญหาเกี่ยวกับการบรหิารการศกึษาของไทย 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวชิา                                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

  Educational administration, definition, concepts, fundamental theories,  

educational administration process, educational administration scheme, internal  

management of educational organization, and human relations in administration.  

Leadership in administration. Public relations in educational organization. Supervision.  

Curriculum development. Problems and solutions in Thailand’s educational administration.  
 

1061103      พฤตกิรรมผูนําทางการศกึษา             2(2-0-4) 

        (Education Leaders Behavior) 

 หนาท่ี  ลักษณะของผูนาํ อันไดแก  แนวความคิดเกี่ยวกบับทบาทของผูนาํ 

ในโรงเรียนหรือหนวยงานเกี่ยวกับการศึกษา  พฤติกรรมผูนาํเกี่ยวกับงานบริหาร 

การศกึษา  มนุษยสัมพันธของผูนาํ  ความคิดรเิริ่ม  การแกปญหา  ตลอดจนแนวคิด 

ใหม ๆ  ทางการศกึษาโดยเฉพาะทางการบรหิาร 
 

 Duties and characters of leader, i.e. concepts on education leaders’ roles,  

leaders’ behaviors under educational administration, leaders’ human relation skills,  

creative thinking, problem-solving, as well as new concepts in education, especially  

educational administration. 
 

1062104      คุณธรรมสําหรบัผูบรหิาร             2(2-0-4) 

(Ethics for Administrators)  

          ความหมาย  ความสาํคัญของคุณธรรมสาํหรับผูบรหิาร  บทบาท  หนาท่ี  

คุณธรรมความรับผดิชอบ  จรรยาบรรณสาํหรับผูบรหิาร  ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรม 

สําหรับผูบรหิาร  การสงเสรมิ  และพัฒนาคุณธรรม  คานยิมในการทาํงาน  ผลการศกึษา 

เกี่ยวของกับคุณธรรมสาํหรับผูบรหิาร 
 

            Definition, importance of ethics for administrators, roles, duty, responsibility,  

and  etiquette in administration. Problems involved with administrators’ ethics. Promotion 

and development for ethics and values in working. Research results regarding 

administrators’ ethics.  
 



 

 

รหัสวชิา     ช่ือและคําอธบิายรายวิชา                                 หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

1085601   การศกึษาแบบเรยีนรวม      3(2-2-5) 

    (Inclusive Education) 

   แนวคดิ  ทฤษฎี  ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับการศกึษาแบบเรยีนรวม  วิวัฒนาการ 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสาํหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ  กฎหมาย  นโยบาย   

แผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับการศกึษาแบบเรียนรวม  ลักษณะ  ประเภท  กิจกรรมและ 

รูปแบบการเรยีนรูของเดก็ท่ีมีความตองการพิเศษ  การปรับเปลีย่นเพ่ือการจดัการศกึษา 

แบบเรยีนรวม  เทคนิคการสอน   การวิเคราะหงาน   แผนการจัดการศึกษาเฉพาะ 

บุคคล  ปญหาของเด็กที่มีความตองการพิเศษในชั้นเรียนรวม   ลักษณะและสาเหตุ    

วธิีการจัดการ  การปองกนัพฤตกิรรมที่เปนปญหา  หลกัการเสรมิแรง  การลงโทษเดก็  

ท่ีมคีวามตองการพิเศษ  การจดัการพฤตกิรรม  การบรกิารสนับสนนุบุคลากรหรอือุปกรณ 

เครื่องชวยพิเศษและสามารถนาํไปประยุกตใชได 

                               Concepts  theories and basic knowledge on the intensive education, educational 

management evolution for special needs children, laws, policies and developed plans 

relating to intensive education,  features, categories, learning styles of special needs  

children, adaptation for inclusive educational management, teaching techniques, work 

analysis, educational  plans for individual, difficulties of special needs children, 

characteristics, causes and solutions  for inclusive class, problematic  behavior  prevention, 

reinforced practice, special need children punishments, behavior management, staff 

service and special applicable equipment. 

 
         

                  



 

 

รหัสวิชา    ชื่อและคําอธิบายรายวชิา                           หนวยกิต(ชั่วโมงปฏบิัติ) 
 

                    2.1.3  กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชพี 
 

1005809 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  1                 1(60) 

  (Professional  Experience  1) 

         การสังเกตการณจัดการเรยีนรูในสถานศกึษา  สามารถจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีน 

สรางความรูไดดวยตนเอง จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพือ่จุดประสงค  การสอนท่ีหลากหลาย  การ 

วัดและการประเมินผลการเรียนรู  การออกแบบทดสอบ  ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผล  การตรวจ 

ขอสอบ  การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรยีน  การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนนการวจัิย 

แกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมอือาชีพ  สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรมพัฒนา 

ผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน 

         Observing learning management in educational institutions, making lesson plans for  

autonomous learners, making lesson plans with various learning outcomes, learning measurement 

and assessment, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation, test marking 

and grading, performances and evaluation, research on solving difficulties of learners, professional 

development, supporting activities for learners development and cooperate with communities 

to develop educational institutions 
 

 

 

1005810 การฝกปฏบิัติวชิาชพีครูระหวางเรยีน  2                        1(60) 

  (Professional  Experience  2) 

        ปฏิบัติการสอน  ทดลองสอนในสถานการณจําลองและสถานการณจริงในสถานศึกษา   

การจัดทําแผนการจัดการเรยีนรูใหผูเรยีนสรางความรูดวยตนเอง  จัดทําแผนการจัดการเรยีนรูเพือ่ 

จุดประสงคการสอนที่หลากหลาย  การวัดและการประเมนิผลการเรียนรู  การออกแบบทดสอบ  

ขอสอบหรอืเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ  การใหคะแนนและการตัดสินผลการเรยีน การ 

สอบภาคปฏบัิติและการใหคะแนน  การวจัิยแกปญหาผูเรยีน  การพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ   

สนับสนุนการจัดการเรยีนรูดานกจิกรรมพัฒนาผูเรยีนและดานพัฒนาสถานศึกษารวมกับชุมชน  

         Professional training, teaching demonstration and teach in real situation, making lesson  

plans for autonomous learners, making of lesson plans with various learning outcomes, learning  

measurement and evaluation, constructing assessment and  tools for assessment and evaluation,  

test marking and grading, performances and grading, research on solving difficulties of learners,  

professional development, supporting activities for learners development and cooperate with  

communities to develop educational institutions 
 



 

 

รหัสวิชา      ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                                                     หนวยกิต(ชั่วโมงปฏบิัติ) 
 

1005811      การปฏบัิติการสอนในสถานศกึษา 1                                         6(480) 

      (Teaching Internship 1) 

           ปฏิบัตกิารสอนในสถานศกึษาตามระดับชวงชัน้และสาระการเรยีนรูของวชิาเอก ปฏบัิติงานในหนาที่ครูดานตาง ๆ   

ไดแก  งานครูประจําช้ัน  งานธุรการชัน้เรยีน  งานบรกิาร งานแนะแนว  งานกจิกรรมนักเรยีน  งานความสัมพันธกับชุมชนใน 

ลักษณะท่ีแสดงใหเห็นถึงการแกไขปญหา  การพัฒนางานและการประเมินการเรยีนรูของตนเองอยางสมํ่าเสมอ  โดยมี 

การศกึษาสังเกต การบรหิารจัดการชัน้เรยีน  การวัดและประเมินผล และการนําผลไปใชในการพัฒนาผูเรยีนสามารถจัดการ 

เรยีนรูในสาขาวิชาเอกไดอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน  และปฏิบัติงานอื่นท่ีไดรับมองหมาย  

              Teaching internship in educational organization according to students’ levels and core contents of their  

major, perform one’s duty as a homeroom teacher, dealing with general affairs, service, educational guidance, students activities,  

cooperate with communities to solve problems, self-developed and evaluated as performing professional internship, observing  

learning management, learning measurement and evaluation, integration of learners development, capable to teach according to  

the field of teaching internship, participate other assigned duties 

               รายวิชาน้ีกาํหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห  และปฏบัิติ 

งานในหนาท่ีครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480  ช่ัวโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูท่ีปฏบัิติหนาท่ีสอนในสถานศึกษาอยูในขณะน้ัน 

  สามารถยกเวนการเรยีนรายวิชานี้ โดยขอเทียบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบที่แสดงใหเห็นการจัดการเรยีน 

การสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาที่ครู 

1005812      การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษา 2                             6(480) 

      (Teaching Internship 2) 

                ปฏบัิติการสอนในสถานศึกษาตามระดับชวงช้ันและสาระการเรยีนรูของวิชาเอก  โดยจัดการเรยีนรูในกลุมสาระการ 

เรยีนรู  หรอืรายวิชาเดิม  การปฏิบัติงานในหนาท่ีครูอยางตอเน่ือง  การออกแบบการเรยีนรู  การประเมิน  การ 

ปรับปรุง  และการพัฒนาการจัดการเรยีนรูใหเหมาะสมกับศักยภาพของผูเรยีน  การจัดทํารายงานผลการจัดการเรยีนรู   

ทําการวจัิยเพื่อพัฒนาผูเรยีนประเมิน ปรับปรุงและศกึษาวจัิย  เพื่อพัฒนาผูเรยีน  มีการแลกเปล่ียนเรยีนรู  หรอืแบงปน 

ความรูใน การสัมมนาการศกึษา เพื่อการพัฒนาผูเรยีนใหเต็มตามศักยภาพ และปฏิบัติงานอื่นที่ไดรับมองหมาย  

      Teaching internship in educational organization according to students’ level and the core content  

of their major, practicing tasks as a teacher, design contents of learning, assessing, improving and  

developing learning management according to learners’ capability, report of learning management,  

conducting studies on learners development, improving and studying on research to develop learners  

ability, exchanging experiences and knowledge in educational seminar to develop learners capability  

and participate other assigned duties 
                      รายวิชาน้ีกําหนดใหนักศกึษาตองปฏิบัตกิารสอน  ในสถานศึกษาไมนอยกวา  8 – 10 ช่ัวโมงตอสัปดาห  และปฏบัิติ 

งานในหนาท่ีครูอื่น ๆ  รวมแลวไมนอยกวา 480 ช่ัวโมงตอภาคเรยีน สําหรับผูท่ีปฏิบัตหินาท่ีสอนในสถานศกึษาอยูในขณะน้ัน 

สามารถยกเวนการเรยีนรายวชิาน้ี โดยขอเทียบโอนประสบการณ  โดยตองสงผลงานประกอบท่ีแสดงใหเห็นการจัดการเรยีน 

การสอนท่ีเนนผูเรยีนเปนสําคัญ และผลงานอื่น ๆ  ในหนาที่ครู 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

               3)  กลุมวชิาเอก 

3.1  วชิาเอกคณิตศาสตร 

4091201 หลักการคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 (Principles of Mathematics) 

ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร  ตรรกศาสตร  การพิสูจนเซต  

ความสัมพันธ  ฟงกชัน  (เนนวิธกีารพิสูจน)  และจาํนวนจรงิ 

Nature and structure of mathematics, logics, proof sets, relations, functions 

(emphasizing on the method of proof) and the real numbers 

4091401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 1 3(3-0-6) 

 (Calculus and Analytic Geometry 1) 

เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรง  วงกลมและภาคตัดกรวย  ลมิิตของ

ฟงกชัน  ฟงกชนัตอเนื่อง  อนุพันธและการหาอนุพนัธของฟงกชันพชีคณติ  ฟงกชนั

อดศิัย  การประยุกตอนุพันธและปรพัินธ 

Analytic geometry of a lines, circles and conic sections, limit of functions, 

continuous functions, derivatives and derivatives of algebraic functions,  transcendental 

functions, application of derivatives and integrals 

4092201 ระบบจํานวน 3(3-0-6) 

 (Number System) 

การสรางระบบจํานวน  จํานวนธรรมชาติ  จํานวนเต็ม  คุณสมบัติตางๆ  

ของจํานวนเต็ม  จํานวนตรรกยะ  จํานวนจรงิ  จํานวนเชงิซอน 

Establishment of number systems, natural numbers, Integral numbers, 

properties of integers, rational numbers, real numbers, complex numbers 

 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4092401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 2 3(3-0-6) 

 (Calculus and Analytic Geometry 2) 

รายวชิาท่ีตองเรยีนกอน  :  4091401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 

Prerequisite  :  4091401  Calculus and Analytic Geometry 1 

พิกัดเชงิข้ัว  สมการอิงตัวแปรเสริม  ปริพันธจํากัดเขต  เทคนิคการหาปริพันธ  

การประยุกตปรพิันธจํากัดเขต  อนุพันธและปรพัินธของฟงกชันในพิกัดเชิงขัว้  ปริพันธไม

ตรงแบบ  หลักเกณฑโลปตาล  ลําดับและอนุกรมของจํานวนจรงิ  อนุกรมกําลัง 

Polar coordinates, parametric equation, definite integrals, techniques of 

integration, applications of definite integral, derivatives and integrals of function in 

polar coordinates, improper integrals, L’Hospital’s rule, sequences and series of 

real numbers, power series 
 

4092501 เรขาคณิตเบือ้งตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Geometry) 

ระบบสัจพจน  เรขาคณิตของยูคลดิ  พัฒนาเรขาคณติของยูคลคิ  พัฒนาเรขา 

คณติของยูคลคิโดยใชแนวทางอ่ืน  วิเคราะหเนื้อหาเรขาคณติของยูคลคิโดยใชระบบ

สัจพจน  การคนพบเรขาคณตินอกแบบยูคลคิ 

System of axiom, Euclidean geometry, Euclidean geometry development, 

development of Euclidean geometry using other approach, content analysis of 

Euclidean geometry by system of axiom, foundations of non-Euclidean geometry 
 

4092601 พีชคณิตเชิงเสน 1 3(3-0-6) 

 (Linear Algebra 1) 

เวกเตอร เวคเตอรสเปซ  ฐานและมิติ  การแปลงเชิงเสน  เมตริกซและการ

ดาํเนนิการบนเมตรกิซ  เมตรกิซชนดิพิเศษ  การหาอนิเวอรส  การเจนเนอรลัไลซ  อนิ

เวอรสของเมตรกิซ  ความคลายของแคโนนคัิลฟอรม  สมมูลเชงิวิธจัีดหมู 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

Vectors, vector spaces, bases and dimensions, llinear transformations, matrices 

and matrix operations, special type of matrices, inverses, generalizes, inverse of a 

matrices, similarity of canonical forms, equivalence of combinatorial method 

4092701 โปรแกรมสําเรจ็รูปดานคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

(Programming Package for Mathematics) 

การใชโปรแกรมสาํเรจ็รูปในดานคณติศาสตร  โดยการยกตวัอยางเชงิคณติศาสตรใน

การบรรยาย  การฝกปฏบัิต ิ

Use of programming package for mathematics such as illustrating of 

mathematical description, practices 

4093201 ทฤษฎเีซต 3(3-0-6) 

 (Set Theory) 

การสรางทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน  สัจพจนของการเลือก  เซต  

อันดับ  จํานวนเชงิการนับ  จํานวนเชงิอันดบัท่ี 

Establishment of set theory using system of axiom, axiom of choices, sets, 

orders, cardinal numbers, ordinal numbers 

4093301 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 

 (Abstract Algebra 1) 

รายวชิาท่ีตองเรยีนกอน  :  4091201  หลกัการคณติศาสตร 

Prerequisite  :  4091201  Principles of Mathematics 

กลุมยอย  กลุมวัฏจักร  กลุมวิธเีรยีงสับเปลี่ยน  สาทิสสณัฐาน  สมสัณฐาน   

อัตสัณฐาน  กลุมยอยปกต ิ ทฤษฎบีทเคยเลย  กลุมผลหาร  วง  ปรพัินธโดเมน  สนาม 

Subgroups, cyclic groups, permutation groups, homomorphisms, Isomorphisms, 

automorphisms, normal subgroups, Cayley’s theorem, factor groups, rings, integral 

domains, fields 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4093303 คณิตศาสตรเต็มหนวย                                       3(3-0-6) 

 (Discrete Mathematics) 

ตรรกวิทยาเบ้ืองตน  ขอพิสูจนเชิงอุปนัย  ระบบจํานวนภินทนะ  เทคนิคการ

นับฟงกชันกอกาํเนดิ  ความนาจะเปนแบบเชงิภินทนะ  ทฤษฎีกราฟมูลฐาน  (ตนไม

แบบทอดขาม  วิถี  วัฏจักร  เมตรกิของกราฟ)  ออโตมาตา  พีชคณติแบบบูล 

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 

4093401 แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 3 3(3-0-6) 

 (Calculus and Analytic Geometry 3) 

รายวชิาท่ีตองเรยีนกอน :  4092401  แคลคูลสัและเรขาคณติวิเคราะห 2 

Prerequisite  :  4092401  Calculus and Analytic Geometry 2 

เวคเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหในปรภูิมิ  3  มิต ิ วาดวยเสนตรง  ระนาบโคง

และผิว  อนุพันธยอย  ปริพันธสองชั้น  ปริพันธสามชั้นและการประยุกต  สมการเชิง

อนุพันธ 

Vectors and analytical geometry in three–dimensional space representation 

of line, plane curve and surfaces, partial derivative, double integrals, triple integrals 

and their applications, differential equations 

 

 

 

 

 

 



 

 

รหัสวชิา        ชื่อและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

 

4093402 สมการเชิงอนุพันธสามญั 3(3-0-6) 

 (Ordinary Differential Equations) 

 รายวชิาท่ีตองเรยีนกอน  4093401  แคลคูลัสและเรขาคณิตวเิคราะห 3 

ธรรมชาตแิละการเกดิสมการเชงิอนุพันธ  สมการเชงิอนพัุนธอันดบัหนึง่และ 

การประยุกต  สมการเชงิอนุพันธเชงิเสนอันดับ  n  ท่ัวไป  ระบบสมการเชงิอนุพันธ   

การแปลงลาปลาซ 

Nature and formation of differential equations, first order differential 

equations and Applications, linear differential equations of general nth order, system 

of differential equations, Laplace transforms 

4093501 รากฐานเรขาคณิต 3(3-0-6) 

 (Foundation of Geometry) 

เรขาคณิตนอกแบบยูคลิด  พัฒนาเรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา  พัฒนาการ

เรขาคณติ  เชงิวงร ี พัฒนาการเรขาคณติทรงกลม  พัฒนาการเรขาคณติเชงิภาพฉายใน

แงระบบสัจพจน 

Non–Euclidean geometry, hyperbolic geometry development, elliptic geometry 

development, spherical geometry development, system of axioms for Projective 

Geometry development 

4094201 ทฤษฎจีาํนวน 3(3-0-6) 

 (Theory of Numbers) 

การหารลงตัว  จํานวนเฉพาะ  สมภาค  ทฤษฎีบทสวนตกคางกาํลงัสอง สมการ

ไดโอแฟนไทน  ฟงกชนัของออยเลอร  สัญลกัษณของเลอจองค  บทตัง้ของเกาส สัญลกัษณ 

                    ของยาโคบี 

Exact division, prime numbers, congruence, quadratic residue theorem, 

Diophantine equations, Eulerian functions, Lergendre' s Symbol, Gauss's lemma, 

Jacobian symbol 



 

 

รหัสวชิา         ช่ือและคําอธิบายรายวชิา             หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4094303 ทฤษฎสีมการ 3(3-0-6) 

 (Theory of Equations) 

สมการพหุนาม  สมบัติของสัมประสิทธ์ิและรากของสมการ  สมการกําลังสอง  

สมการกําลังสาม  สมการกําลังสี่  การประมาณรากสมการ 

Polynomial equations, properties of coefficient and root of equations, 

quadratic equations, cubic equations, biquadratic equations, root of equations 

approximation 

4094405 การวเิคราะหจํานวนจรงิเบือ้งตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Real Analysis) 

ระบบจํานวนจรงิ  ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจรงิ  ลําดับและอนุกรมของจํานวน

จรงิ  ลมิิตและความตอเนื่อง  อนุพันธ  รมัีนนปรพิันธ 

Real number systems, topology on the real line, sequences and series of 

real numbers, limits and continuity, derivatives, Riemann integration 

4094407 การวเิคราะหเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 

 (Numerical Analysis) 

ความคลาดเคลื่อนและตัวเลขนัยสําคัญ  การประมาณคาในชวงแบบผลตาง 

แบงสวน  วิธขีองลากรองจ  การประมาณคาในชวงแบบผลตางสบืเนื่อง  ผลเฉลยเชงิ

ตัวเลขของสมการ 

Error and significant figures. Partition interpolation, Lagrange’s method, 

numerical solutions 

4094504 ทฤษฎกีราฟเบือ้งตน                                          3(3-0-6) 

 (Introduction to Graph Theory) 

แนวความคิดพ้ืนฐานของทฤษฎีกราฟ  สภาพเชื่อมโยง  การระบายส ี ทฤษฎีเมท

รอยด  โปรแกรมเครอืขาย 

Basic concepts of graph theory, connectivity, coloring. Matroid theory. 

Network programs 



 

 

รหัสวชิา         ช่ือและคําอธิบายรายวชิา        หนวยกติ(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4094505 ทอพอโลยเีบือ้งตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Topology) 

แนวคิดเบ้ืองตนเกี่ยวกับทอพอโลยี  ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง  ปริภูมิอิง

ระยะทาง  ปรภูิมเิชงิทอพอโลยี  ความกระชับและความเชื่อมโยง 

Introduction concepts of topology, topology on the real line, metric spaces, 

topological spaces, conciseness and connections 

4094901 สัมมนาคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 (Seminar in Mathematics) 

สัมมนาในเรื่องท่ีนกัศกึษาสนใจ  ใหอยูในดุลยพินจิของอาจารยผูสอน 

Seminar of specific topics in according to the student’s interest under the 

discretion of instructor 

4112201 ความนาจะเปนและสถติิเบือ้งตน 3(3-0-6) 

(Introduction to Probability and Statistics) 

ความนาจะเปน  ตัวแปรสุม  การแจกแจงความนาจะเปน  การแจกแจงความ

นาจะเปนสาํหรับตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่อง  การแจกแจงความนาจะเปนแบบไมตอเนื่อง

และแบบตอเนื่อง  การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง  การประมาณคาและการทดสอบ

สมมตฐิาน 

Probability, random variable, probability distributions, probability distribution 

for discrete random variable, discrete and continuous  probability distribution, sampling 

distributions, estimation and hypothesis testing 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา          หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิติั-คนควา) 

 

4112202 สถติเิชิงคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

 (Mathematical Statistics 1) 

ความนาจะเปน  ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน  คาคาดหวังเชิง

คณิตศาสตร  การแจกแจงหนึ่งตัวแปรท่ีสาํคัญ  การแจกแจงรวม การแจกแจงท่ีมี

เงื่อนไขและความเปนอิสระ  ความแปรปรวนรวม  โมเมนตและฟงกชันกอกําเนดิโมเมนต  

คาคาดหมายท่ีมีเงื่อนไข  การแจกแจงความนาจะเปนแบบตาง ๆ ตัวแปรสุมจากการจัด

อันดับ  การแจงแจงในขีดจํากดัและกฎแหงเลขจาํนวนมาก 

Probability, random variable, probability distributions, mathematical expected 

value, important of one variable distribution, joint probability distribution, conditional 

probability distribution and independent, covariance, moments and moment generating 

functions, conditional expectation, various types of probability distributions, order 

random variable, limiting distribution and law of large numbers  

 

4113501 การวจิยัดําเนนิงาน 1 3(3–0–6) 

 (Operation Research 1) 

ความหมาย แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัยดาํเนนิงาน  การสรางตัวแบบทาง

คณิตศาสตร  การโปรแกรมเชิงเสน  ปญหาการขนสง  ปญหาการจัดสรรงาน การ

วิเคราะหขายงาน  เพิรท / ซีพีเอ็ม  การโปรแกรมจํานวนเต็ม  การโปรแกรมไดนามคิ  

การโปรแกรมไมใชเชงิเสนและการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถติ ิ

Meaning of operation research, basic concepts of operations research, 

mathematical modeling, linear programming, transportation problems, assignment 

problems, network flows, PERT/CPM, integer programming, dynamic programming, 

non-linear programming, data analysis by using statistical package  



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคําอธิบายรายวชิา                         หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัต-ิคนควา) 
 

123601 โปรแกรมประยุกตดานสถติิและการวจิัย            3(2-2-5) 

 (Programming Application for Statistics and Research) 

การคํานวณและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเกี่ยวกับคารอยละ  การวัด

แนวโนมเขาสูสวนกลาง  การวัดการกระจาย  การทดสอบสมมตฐิานเกี่ยวกับคาเฉลี่ย  

สัดสวนและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สหสัมพันธ  การวัดความเชื่อม่ันและเชื่อถอืไดของ

แบบสอบถาม  การวิเคราะหความแปรปรวนจําแนกทางเดยีวและสองทาง  การทดสอบ

นอนพาราเมตรกิ  เชน  ไคสแควร  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือการวจัิย 

Calculation and computer programming for percentage, measure of central 

tendency, Measures of dispersion, hypothesis testing for a population mean, a 

population proportion, standard deviation, correlation analysis, reliability and validity of 

questionnaires, one–way and two–way analysis of variance, non–parametric testing 

such as chi-square , using statistical packages for research 
 

3.2  วชิาการสอนคณิตศาสตร 
 

4094701 ทฤษฎแีละการประยุกตการสอนคณิตศาสตร            3(2-2-5) 

 (Theory  and  Applied  Teachihg  Mathematics)   

ทฤษฎีการเรียนรูที่เหมาะสมกับการสอนคณิตศาสตร  การนําทฤษฎีไป

ประยุกตใช  ทดลองสอนคณติศาสตร 

Learning theory appropriate for mathematical teaching, application of theory 

in experiments on mathematical teaching  
 

4094702 คณิตศาสตรเพ่ือความชํานาญเฉพาะดาน             3(2-2-5) 

 (Mathematics  for  Specific  Skills) 

คนควาความรูจากแหลงตางๆ  ท่ีเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตรเพ่ือ

ความชํานาญเฉพาะดาน  จัดกจิกรรมเรยีนรูในสถานการณจําลองหรอืสถานการณจรงิ 

Knowledge retrieval according to various sources concerning instructional of 

mathematics for specific skills, learning activities in the simulation or real-life 

situation 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

3.3  วชิาเลือก 
 

4092602 พีชคณิตเชิงเสน 2 3(3-0-6) 

(Linear Algebra 2) 

รายวชิาท่ีตองเรยีนกอน :  4092601  พชีคณติเชงิเสน 1 

Prerequisite  :  4092601  Linear Algebra 1 

พหุนามแบบบัญญัต ิ ปรภูิมิเชงิเสนและปรภูิมคูิเสมอกนั  พหุนามเชงิเสนคู  พหุ

นามเอกพันธ  กําลังสองและการประยุกตเกี่ยวกับภาคตัดกรวย  ปริภูมิผลคูณภายใน  

พีชคณติเชงิหลายเสน 

Canonical polynomials. Linear space and double equivalent space. Bilinear 

polynomials. Quadrics and applications to conic sections. Inner product space. 

Multilinear algebra 

4094301 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) 

(Abstract Algebra 2) 

รายวชิาท่ีตองเรยีนกอน :  4093301  พชีคณตินามธรรม 1 

Prerequisite  :  4093301  Abstract Algebra 1 

กลุมอุดมคต ิ โดเมนแบบยุคลดิ  วงพหุนาม  สนามภาคขยาย  ความรูเบ้ืองตน

เกี่ยวกับทฤษฎีของกาลัวส 

Ideal groups, Euclidean domain, polynomial rings, extension fields, introduction 

to Galois’ theorem 



 

 

รหัสวชิา   ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 
 

4094304 ตัวแปรเชิงซอนเบือ้งตน 3(3-0-6) 

 (Introduction to Complex Variables) 

จํานวนเชงิซอน  การหาอนุพันธ  การหาปรพัินธ  ทฤษฎีบทของโคช ี อนุกรมของ

เทยเลอรและอนุกรมของโลรองค  คาเรซดิวิ  การสงคงรูปและการประยุกต  วิชานี้เนนมโน

มตแิละเทคนคิการคํานวณท่ีเกี่ยวของกบัวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

Complex numbers, differentiation, integration, Cauchy theorem, Taylor’s series 

and Laurent’s series, residues, conformal mapping and applications. This course 

emphasizes concepts and techniques of computation in science and technology 
 

4094305 การควบคุมคุณภาพ 3(3-0-6) 

 (Quality Control) 

รายวชิาท่ีตองเรยีนกอน :  4112201  ความนาจะเปนและสถติเิบ้ืองตน 

Prerequisite  :  4112201  Introduction to Probability and Statistics 

แนวความคิดเบ้ืองตนและประโยชนของการควบคุมคุณภาพ  สถติแิละความนา 

จะเปนพ้ืนฐานสาํหรับการควบคุมคุณภาพ  แผนภูมิควบคุมคุณภาพแบบตาง ๆ การวาง 

แผนสุมตัวอยางเชงิเดี่ยว  เชงิคูและพหุคูณ  แผนการสุมตวัอยางเพ่ือการยอมรับ  แผนการ 

ยอมรับผลติภัณฑจากการตรวจสอบทีละลอตโดยวิธีดอดจโรมคิและแบบอืน่ ๆ การยอม 

รับคุณภาพของผลติภัณฑโดยการสุมตัวอยางคูและตัวอยางหมู  ระบบมาตรฐานอุตสาห 

กรรมปจจุบัน  พรอมท้ังการประยุกตใชแผนภูมิควบคุมแบบตาง ๆ โดยโปรแกรมเร็จรูป 

Basic concept and useful of quality control, Basic statistics and probability for 

quality control, Type of quality control chart, Single, double and multiple sampling plan, 

Sampling plan for acceptance, Lot by lot with Dodge’s AOQL plans and others, 

Acceptant sampling plan by double and multiple sampling, Standard industry system 

and Applied control chart by using statistical package  



 

 

รหัสวชิา  ช่ือและคาํอธิบายรายวชิา               หนวยกิต(ทฤษฎ-ีปฏบิัติ-คนควา) 

4094306 คณิตศาสตรประกันชีวติเบือ้งตน 3(3-0-6) 

(Introduction to Mathematics of Life Insurance) 

แนวคิดพื้นฐานของการประกนัชวีติ  ความนาจะเปนเบื้องตน  ตารางมรณะ    

คารายป  การคํานวณเบ้ียประกนัชวิีตแบบตาง ๆ เงินสาํรองและเบี้ยประกนัเบ้ืองตน 

Basic concept of life insurance, Basic probability, Mortality table, Annuity,  

Life insurance premiums computations, Reserved and Premiums  
 
4094903 โครงงานคณิตศาสตร 2(1-2-3) 

 (Mathematics  Project) 

หลักการและวิธีการเกี่ยวกับโครงงาน  วิเคราะหโครงงานคณติศาสตร  วางแผน

จัดทาํโครงงานคณิตศาสตร  ฝกปฏิบัติทําโครงงานคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา  

ตลอดจนศึกษากระบวนการเรียนการสอนโครงงานและบทบาทของผูสอนและผูเขียน

โครงงาน 

3Principles and methods of project, analysis of mathematics project,  

mathematics project planning, practice to mathematics project for high school, study 

of teaching and learning processes of project and roles of instructor and project 

conductor 
 

4094904 หัวขอพิเศษทางคณิตศาสตร 2(1-2-3) 

 (Special  Topics  in  Mathematics) 

เรื่องพิเศษทางคณติศาสตรท่ีกําลังเปนท่ีสนใจรวมกันระหวางนกัศกึษากับอาจารย 

ผูสอน 

Special  topics  in  mathematics which are mutually interested by both 

learners and instructors. 


