หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
Bachelor of Education Program in Mathematics
ค.บ. (คณิตศาสตร) B.Ed. (Mathematics)
(หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2556)

ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตใหมีความรูและทักษะดานคณิตศาสตร สามารถจัดการเรียนรูระดับมัธยมศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
วัตถุประสงค ผลิตบัณฑิตใหมีความรู มีทักษะในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน โดยมุงใหบัณฑิต
มีคุณลักษณะ ดังนี้
1) เปนคนดี มีเหตุผล มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดําเนินชีวิต ใฝรู ใฝเรียน มีพลังและความ
มุง มั่นในการพัฒนาตน พัฒนาชุมชนและทองถิ่น และสามารถดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข
2) เปนครูดี เขาใจธรรมชาติของผูเรียน มีความเปนกัลยาณมิตรกับผูเรียนและผูเกี่ยวของ
รวมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาผูเรียนและสถานศึกษา เปนผูมีจรรยาบรรณแห งวิชาชีพ และสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางดีมีประสิทธิภาพ
3) เป น ครู เ ก ง มี ค วามรู มี ท ั ก ษะด า นคณิ ต ศาส ตร มี ค วามสามารถในการแก ป ญ หา
สามารถเผชิ ญ สถานการณ แ ละรู เ ท า ทั น การเปลี่ ย นแปลง มีความรอบรูและเชี่ยวชาญในการ
จัดการเรียนรู การฝกอบรม การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความคิดสรางสรรค สามารถวิจัยเพื่อพัฒนา
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ
หลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 170 หนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
(1) กลุมภาษา
9 หนวยกิต
(2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
(3) กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
134 หนวยกิต
(1) วิชาชีพครู
56 หนวยกิต
(1.1) วิชาแกน
6 หนวยกิต
(1.2) วิชาบังคับ
34 หนวยกิต
(1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ
า
16 หนวยกิต
(2) วิชาเอก
78 หนวยกิต
(2.1) วิชาเอกบังคับ
44 หนวยกิต
(2.2) วิชาเอกเลือก
24 หนวยกิต
(2.3) วิชาการสอนวิชาเอก
6 หนวยกิต
(2.4) วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
4 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
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การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
(1) กลุมภาษา
9
1500110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
Thai Language for Communication
1500111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
English for Communication and Study Skills
1500112 ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
(2) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
Truth and Development of Life
2500114 สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
Aesthetics for Self Development
2500115 วิถีไทยสูสังคมโลก
Thai Living to Global Society
2500116 กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Laws in Daily Life
(3) กลุมคณฺตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 9
4000115 วิทยาศาสตรกับดุลยภาพของชีวิต
Sciences and Equilibrium of Life
4000116 การแกปญหาเชิงบูรณาการ
Integrated Problem Solving
4000117 เทคโนโลยีกับการพัฒนา
Technology and Development
3.2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
(1) วิชาชีพครู
(1.1) วิชาแกน
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
Thai Language and Culture for Teachers
1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers
(1.2) วิชาบังคับ
1011504 ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education
1011101 ความเปนครู
Teachers Characterization
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หนวยกิต
หนวยกิต

3(3-0)
3(3-0)
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3(3-0)
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3(2-2)
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34 หนวยกิต
3(3-0)
3(3-0)
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1023102

การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2)
Curriculum Development
1051104 จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2)
Psychology for Teachers
1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
2(1-2)
Counseling Psychology and Guidance
1023401 การจัดการเรียนรู
3(2-2)
Learning Management
1061104 การจัดการชั้นเรียน
2(2-0)
Classroom Management
1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
1043423 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2)
Educational Research
1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2)
Educational Quality Assurance
1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ
2(1-2)
Public Spirit Formulation
4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2)
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
(1.3) ฝกประสบการณวิชาชีพ
16 หนวยกิต
1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
2(90)
Practicum 1
1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
2(90)
Practicum 2
1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(550)
School Internship 1
1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(550)
School Internship 2
(2) วิชาเอก
78 หนวยกิต
(2.1) วิชาเอกบังคับ
44 หนวยกิต
4091203 หลักการคณิตศาสตร
3(2-2)
Principles of Mathematics
4091204 พีชคณิตระดับวิทยาลัย
3(2-2)
College Algebra
4091402 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
3(2-2)
Calculus and Analytic Geometry 1
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4091613 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
3(2-2)
Mathematical Skills and Process
4091701 นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
3(2-2)
Innovation and Technology for Mathematical Learning
Management
4092203 ทฤษฎีจํานวน
3(2-2)
Number Theory
4092402 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
3(2-2)
Calculus and Analytic Geometry 2
4092502 การสํารวจเรขาคณิต
3(2-2)
Survey of Geometry
4093304 พีชคณิตนามธรรม
3(2-2)
Abstract Algebra
4093305 คณิตศาสตรดสิ ครีต
3(2-2)
Discrete Mathematics
4094304 พีชคณิตเชิงเสน
3(2-2)
Linear Algebra
4094413 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร
3(3-0)
Mathematical Analysis
4094905 การสัมมนาคณิตศาสตรศึกษา
2(1-2)
Seminar on Mathematics Education
4112204 ความนาจะเปนและสถิติ
3(2-2)
Probability and Statistics
4094001 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร
3(3-0)
English for Mathematics Teachers
(2.2) วิชาเอกเลือก
24 หนวยกิต
เลือกเรียนรายวิชาตาง ๆ จากกลุมวิชาตอไปนี้
กลุมวิชารากฐานคณิตศาสตร
4092301 ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล
3(2-2)
Logic and Reasoning
4093202 ทฤษฎีเซต
3(3-0)
Set Theory
4093901 ประวัติคณิตศาสตร
3(2-2)
History of Mathematics
กลุมวิชาพีชคณิต
4094305 ทฤษฎีสมการ
3(3-0)
Equation Theory
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4094306 ทฤษฎีกราฟ
Graph Theory
กลุมวิชาเรขาคณิต
4093502 รากฐานเรขาคณิต
Foundation of Geometry
กลุมวิชาคณิตศาสตรประยุกต
4091205 อันตคณิตศาสตร
Finite Mathematics
4093203 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร
Mathematical Model
4114309 การวิจัยดําเนินการ
Operations Research
กลุมวิชาคณิตศาสตรวิเคราะห
4093403 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 3
Calculus and Analytic Geometry 3
4094412 สมการเชิงอนุพันธสามัญ
Ordinary Differential Equations
4094414 การวิเคราะหเชิงจริงเบื้องตน
Introduction to Real Analysis
4094415 การวิเคราะหเชิงซอนเบื้องตน
Introduction to Complex Analysis
4094416 การวิเคราะหเชิงเวกเตอรเบื้องตน
Introduction to Vector Analysis
4094417 วิธีเชิงตัวเลขเบื้องตน
Introduction to Numerical Methods
4094418 ทอพอโลยีเบื้องตน
Introduction to Topology
กลุมวิชาสถิติและวิจัย
4113107 สถิติเพื่อการวิจัย
Statistics for Research
4113201 สถิติวิเคราะห
Analytical Statistics
4114206 สถิติเชิงคณิตศาสตร
Mathematical Statistics
4094903 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
Research in Mathematics Education
4094904 โครงงานคณิตศาสตร
Mathematics Projects
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กลุมวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา
4091702 โปรแกรมคอมพิวเตอรดานคณิตศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา
3(2-2)
Computer Programs in Mathematics and Mathematics
Education
กลุมวิชาการสอนวิชาเอก
(2.3) วิชาการสอนวิชาเอก
6 หนวยกิต
4091614 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา 1
3(2-2)
Mathematics Learning Management for Secondary
Education 1
4092608 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา 2
3(2-2)
Mathematics Learning Management for Secondary
Education 2
(2.4) วิชาเลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก
4 หนวยกิต
4093802 การวิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2(1-2)
Mathematical Content Analysis for Basic Education
4092101 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนเฉพาะกลุม
2(1-2)
Mathematics Learning Management for Specific
Group of Students
4092102 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูคณิตศาสตร
2(1-2)
Activities for Mathematics Learning Enhancement
3.3) หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี ผูเรียนตองเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียน
รายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และ
ตองไปไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของ
สาขาวิชานี้
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คําอธิบายรายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1 กลุมภาษา
9 หนวยกิต
1500110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมาย
3(3-0)
Thai Language for Communication
ความสําคัญของภาษาไทย การใชภาษาไทยในการสื่อความหมายอยางถูกตองและ
เหมาะสม การใชทักษะทางภาษาที่สัมพันธกันในการจับใจความสําคัญ การขยายความ การยอความ
การสรุปความ การวิเคราะห การวิจารณ การตีความ และการสังเคราะห ทักษะการฟง การอาน
การพูด และการเขียนอยางมีมารยาทและมีคุณภาพ การนําเสนอผลการศึกษาคนควาทางวิชาการดวย
ลายลักษณอักษร วาจา และสื่อประสม
1500111

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียนรู
3(3-0)
English for Communication and Study Skills
Oral communication skills and listening comprehension skills to gain
confidence and fluency in interpersonal and presentational communication. Basic
study skills: reading, writing and those required for vocabulary development and
information retrieval used for undertaking basic research.
1500112

ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0)
Language and Culture
ความสัมพันธระหวางภาษาและวัฒนธรรม เพื่อการดําเนินชีวิตและพัฒนาวิชาชีพ
การกระทบทางวั ฒ นธรรมกั บ ภาษาที่ มี ต อ กั น อิ ท ธิ พ ลของวั ฒ นธรรมที่ มี ต อ วิ วั ฒ นาการ
ของภาษา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละศิ ล ปวั ฒ นธรรม วั ฒ นธรรมกั บ การใช ภ าษาใน
กลุ ม อาเซี ย น ภาษาถิ่ น เพื่ อ การอยู ร ว มกั น อย า งสั น ติ ความเจริ ญ ของภาษา การใช ภ าษา
ในวรรณกรรมอยางมีศิลปะ
1.2 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12 หนวยกิต
2500113 ความจริงกับการพัฒนาชีวิต
3(3-0)
Truth and Development of Life
ทฤษฎีตางๆ เกี่ยวกับความหมายของชีวิต ทางดานวิทยาศาสตร ด า นศาสนา ดาน
สังคม จิตนิยม วัตถุนิยม การกําเนิดและวิวัฒนาการของชีวิต ปรัชญาตางๆ ในการดํารงชีวิต การให
คุณคาของชีวิต การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง ครอบครัว และสังคม การ
มีจิตสํานึกหรือความตระหนัก และการเสียสละตอสวนรวม
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2500114

สุนทรียภาพเพื่อการพัฒนาตน
3(3-0)
Aesthetics for Self Development
การรับรูสุนทรียภาพในความงามของธรรมชาติ การสรางสรรคงานศิลปกรรมของ
มนุษย ดานความเชื่อ ศาสนา สังคม บนพื้นฐานแหงการมองเห็น การไดยิน การเคลื่อนไหวที่แสดงถึง
ความสามารถในการแสดงออกเชิงสรางสรรค งานศิลปกรรมแตละแบบ การพั ฒ นาทางอารมณ แ ละ
สั ง คม การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม การนําศิลปะมาประยุกต การแสวงหาความรูและการสรางสรรค
ศิลปะ ที่นําไปสูการเขาใจตนเอง เขาใจผูอื่น และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง
2500115

วิถีไทยสูสังคมโลก
3(3-0)
Thai Living to Global Society
ความสั ม พั น ธ แ ละการบู ร ณาการของสั ง คมไทยและสั ง คมโลก ทางดาน
สังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การนําปรั ช ญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มาประยุ ก ต ใ ช ใ นการดํา เนิ น ชี วิ ต ในป จ จุ บั น สรางความตระหนักใน
คุณคาวัฒนธรรม และการรวมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และทองถิ่น
การวิเคราะหประเด็นเกี่ยวกับวิวัฒนาการ ผลกระทบ การผสมผสาน การกลืนกลาย ความรวมมือ และ
ความขัดแยง ในระดับชุมชนระดับประเทศและระหวางประเทศ
2500116

กฎหมายในชีวิตประจําวัน
3(3-0)
Laws in Daily Life
กฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของพลเมือง ประมวลกฎหมายแพง
และ
พาณิชย กฎหมายทรัพยสินทางปญญา ประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน เชน พระราชบัญญัติจราจรทางบก พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พระราชบัญญัติ
ทะเบียนราษฎร พระราชบัญญัติเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและสิทธิชุมชน
1.3 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
9 หนวยกิต
4000115 วิทยาศาสตรกบั ดุลยภาพของชีวิต
3(2-2)
Sciences and Equilibrium of Life
ความสัมพันธระหวางสิ่งมีชีวิต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบตอภาวะสุขภาพของสังคมไทยและสังคมโลก สถานการณปญหาสุขภาพ พฤติกรรมการ
บริโภค พฤติกรรมสุขภาพทางเพศ ปญหาความเครียด การเสพสารเสพติด การเสพสุรา และบุหรี่
สารเคมีและผลิตภัณฑทางธรรมชาติที่มีผลกระทบตอสุขภาวะ การตระหนักรูเทาทัน การอนุรักษ
พลังงานและภัยพิบัติธรรมชาติ แบบแผนการดําเนินชีวิตแบบองครวมในชีวิตประจําวันที่มีความพอดี
และการฝกปฏิบัติออกกําลังกาย เพื่อพัฒนาดุลยภาพของชีวิต
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4000116

การแกปญหาเชิงบูรณาการ
3(3-0)
Integrated Problem Solving
การเสริมสรางทักษะพัฒนาการคิด และการตัดสินใจตามหลักการ แนวคิดแบบ ตาง ๆ ของ
มนุษย ตรรกวิทยา การคิดเชิงสังคมศาสตร การคิดเชิงศาสนศาสตร การคิดเชิงวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร การคิดเชิงจิตวิทยา โดยเนนการบูรณาการ คิดแบบองครวม และการคิดเพื่อแกปญหาใน
โลกสมัยใหม สําหรับการดําเนินชีวิตอยางมีความสุข
4000117

เทคโนโลยีกับการพัฒนา
3(3-0)
Technology and Development
ความสัมพันธระหวางเทคโนโลยีกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม การ
นําเทคโนโลยีมาประยุกตใชในดานตาง ๆ ไดแก การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม อาชีพ และการสื่อสาร
เปรียบเทียบขอดี ขอเสีย ของเทคโนโลยีที่มีผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
134 หนวยกิต
2.1 วิชาชีพครู
56 หนวยกิต
2.1.1 วิชาแกน
6 หนวยกิต
1541503 ภาษาและวัฒนธรรมไทยสําหรับครู
3(2-2)
Thai Language and Culture for Teachers
ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งภาษาและวั ฒ นธรรมไทยกั บ การดํ า เนิ น ชี วิ ต และพั ฒ นาวิ ช าชี พ ครู
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอภาษาไทย วัฒนธรรมกับการใชภาษาไทยเพื่อการอยูร วมกันอยางสันติ
หลักการและฝกทักษะในการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาไทย การคิดอยางเปนระบบเพื่อ
พัฒนาการสอนและการสื่อความหมาย ทักษะการจับใจความสําคัญ สรุปความยอความ วิเคราะหและ
วินิจ สาร หลักการพูด ในโอกาสตาง ๆ การสื่อสารในองคกร การสื่อสารเพื่อสรางความสัมพัน ธกับ
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน การเขียนรายงานและนําเสนองานทางวิชาการ
1553513 ภาษาอังกฤษสําหรับครู
English for Teachers

3(2-2)

English language used in teaching and learning school subjects and the
essential functional classroom English language with particular attention to starting
lessons in English, organizing the classroom, giving instructions, introducing new
vocabulary, explaining and demonstrating, using classroom language, eliciting questions
and answers, and giving compliments. Exploring cultures in the native English-speaking
countries and ASEAN countries. Developing communicative competence with emphasis on
interpersonal and presentational communication aiming at becoming effective
communicators in teaching profession.

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร

หนา 9

2.1.2 วิชาบังคับ
34 หนวยกิต
1011504 ปรัชญาการศึกษา
3(3-0)
Philosophy of Education
ปรั ช ญา แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารศึ ก ษา ศาสนา เศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม และการ
ประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แนวคิด กลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน
กฎหมายการศึกษา และกฎหมายที่เกี่ยวของ การประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และการวิเคราะห
เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
1011101 ความเปนครู
3(3-0)
Teachers Characterization
สภาพงานครู คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู การพัฒนาและการปลูกฝงจิตวิญญาณความ
เป น ครู กฎหมายที่ เ กี่ ย วข องกั บ ครูแ ละวิช าชีพครู การจั ดการความรูเ กี่ย วกับ วิช าชีพ ครู การสรา ง
ความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง มีความรอบรูในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน
เพื่อวิเคราะห สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหม ๆ ได การแสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อให
ทันตอการเปลี่ยนแปลง ความตระหนักในหลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตยสุจริต มีคุณธรรม และ
จริ ย ธรรมของวิช าชี พครู ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณของวิช าชีพที่คุรุส ภากําหนด เพื่อเปน
แบบอย างที่ ดี มี จิ ต สํ านึ กสาธารณะและเสีย สละใหสังคมและมีปฏิสัมพัน ธร ะหวางครูกับผูเรีย นที่
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียน
1023102 การพัฒนาหลักสูตร
3(2-2)
Curriculum Development
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบ ประเภทของหลักสูตร หลักการ แนวคิดในการจัดทํา
หลั ก สู ต ร รู ป แบบของการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ป จ จั ย พื้ น ฐานที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การ
วิเคราะหหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลอง
กับทองถิ่น การนําหลักสูตรไปใช ฝกปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาหลักสูตร ปญหาและแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร
1051104 จิตวิทยาสําหรับครู
2(1-2)
Psychology for Teachers
จิตวิทยาพัฒนาการผูเรียนในแตละระดับชั้นและวัยของผูเรียน การประยุกตใชจิตวิทยา
พื้นฐานที่เกี่ยวของกับพัฒนาการมนุษยในการจัดการเรียนการสอน จิตวิ ทยาการศึกษา จิตวิทยาการ
เรียนรูที่เ นนผูเ รียนเปนสํ าคัญ โดยเนน ความเขาใจความแตกตางของผูเรียนทั้งดานบุคลิกภาพและ
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รูปแบบการเรียนรูของผูเรียน การพัฒนาผูเรียนโดยใชสมองเปนฐาน การจัดปจจัยและสภาพแวดลอมที่
ส ง เสริ ม การเรี ย นรู การพั ฒ นาสติ ป ญ ญา การพั ฒ นาผู เ รี ย นให เ ต็ ม ศั ก ยภาพ การพั ฒ นาคุ ณ ธรรม
จริยธรรม การเสริมสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียน
และชุมชน ฝกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและการสรางมนุษยสัมพันธ
1051107 จิตวิทยาใหคําปรึกษาและแนะแนว
2(1-2)
Counseling Psychology and Guidance
ความหมาย ความสําคัญ ปรัชญา หลักการแนะแนว การบริหารจัดการบริการและแนะ
แนวในสถานศึกษา เทคนิคในการใหบริการแนะแนว เครื่องมือและแบบทดสอบเบื้องตนเพื่อการให
คําปรึกษา การใหคําปรึกษาเพื่อพัฒนาความถนัด ความสามารถและศักยภาพของผูเรียน เทคนิคการให
คําปรึกษาดานการศึกษาและสวนตัวของผูเรียน หลักและจรรยาบรรณของผูใหคําปรึกษา กรณีศึกษา
ฝกปฏิบัติการจัดบริการแนะแนวและการใหคําปรึกษาชวยเหลือผูเรียนไดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1023401 การจัดการเรียนรู
3(2-2)
Learning Management
ความหมาย ความสําคัญ องคประกอบการจัดการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรู รูปแบบการ
จัดการเรียนรู เทคนิค วิทยาการจั ดการเรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิดวิเคราะห คิดสรางสรรคและคิด
แกปญหา การจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยบูรณาการเนื้อหาในกลุมสาระการเรียนรู การบูร
ณาการการเรียนรูแบบเรียนรวม การใชและการผลิตสื่อ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู การประเมินผล
การเรียนรู ฝกปฏิบัติการจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง ทดลองจัดการ
เรียนรูในสถานการณจําลองและสถานการณจริงเพื่อนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลจริง
1061104 การจัดการชั้นเรียน
2(2-0)
Classroom Management
สภาพ และปญหาที่เกี่ยวของกับการจัดการชั้นเรียนที่เอื้อตอการเรียนรู แนวคิด หลักการ
เทคนิคการจัดการชั้นเรียน บทบาทหนาที่ของครูในการจัดการชั้นเรียน การปรับพฤติกรรมในชั้นเรียน
การพัฒนาวินัยในชั้นเรียน การสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการจัดการชั้นเรียนให ผูเรียนเกิดการ
เรียนรู และการพัฒนาศูนยการเรียนในสถานศึกษา
1032105 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
3(2-2)
Innovation and Information Technology in Education
หลั ก การ แนวคิ ด ทฤษฎี เกี่ย วกับ นวัต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่อการเรีย นรู
สื่ อ นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ส ารสนเทศทางการศึก ษาที่สงเสริมการพัฒ นาคุณ ภาพการเรีย นรูใ ห
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เหมาะสมกั บ วั ย และระดั บ ชั้ น ของผูเ รีย น การวิเ คราะหปญ หาที่เ กิด จากการใชสื่ อนวั ตกรรม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฝกปฏิบัติการออกแบบ ผลิต พัฒนา ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร การประเมิน ปรับปรุงสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู คุณธรรมและ
จริยธรรมในการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
1042105 การวัดและประเมินผลการศึกษา
3(2-2)
Educational Measurement and Evaluation
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู การประเมินผลตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินจากแฟมสะสมงาน การ
ประเมินผลแบบยอยและแบบรวม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผูวัดและประเมิน แนว
ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามหลักสูตร การนําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาผูเรียนและการเรียนการสอน ฝกปฏิบัติการออกแบบทดสอบ การสราง การตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือวัดผลการเรียนรู การสอบภาคปฏิบัติ การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล
การเรียน
1043423 การวิจัยทางการศึกษา
3(2-2)
Educational Research
หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางการศึกษา แนวปฏิบัติในการวิจัย รูปแบบการวิจัย
การวิเคราะหปญหาการเรียนรู การคนควา การศึกษางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู การ
ใชกระบวนการวิจัยในการแกปญหาและพัฒนาการเรียนรู การออกแบบการวิจัย การพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนรู คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณนักวิจัย การฝกปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การ
อานและวิเคราะหรายงานผลการวิจัย การนําผลงานวิจัยมาใชในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา
ผูเรียน
1063305 การประกันคุณภาพการศึกษา
3(2-2)
Educational Quality Assurance
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ
การศึกษา บทบาทของครู และผูเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ฝกปฏิบัติการประเมินตาม
มาตรฐานการศึกษา และตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
การเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่อง
1051106 การเสริมสรางจิตสาธารณะ
Public Spirit Formulation
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
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ความสําคัญ ความสัมพันธระหวางจิตสาธารณะกับจิตอาสา คุณธรรมพื้นฐานที่สงเสริมการ
มีจิตสาธารณะและเสียสละใหสังคม จิตลักษณะ และทักษะสําคัญในการปฏิบัติงาน คุณลักษณะของผูมี
จิตสาธารณะที่เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะของผูเรียน การวัดและการประเมินจิตลักษณะและทักษะ
การปฏิบัติงาน การศึกษาดูงานในหนวยงานที่เกี่ยวของ ฝกปฏิบัติดําเนินโครงการ
จิตสาธารณะ
หรืออาสาเขารวมงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับจิตสาธารณะ
4081410 ผูกํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรูเบื้องตน
2(1-2)
Basic Unit Leader Training Course (B.T.C)
หลั กการ สาระสํ าคัญของกิจ การลูกเสือและเนตรนารี กิจ กรรมขององคการลูกเสือโลก
ประวัติโครงสรางลูกเสือโลกและลูกเสือไทย ประเภทของลูกเสือและเนตรนารี หลักสูตรและแนวการ
ฝกอบรมลูกเสือและเนตรนารี ฝกปฏิบัติการฝกอบรมหลักสูตรผู กํากับลูกเสือและเนตรนารีขั้นความรู
เบื้องตน

2.1.3 ฝกประสบการณวิชาชีพ
16 หนวยกิต
1002501 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1
2(90)
Practicum 1
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การสังเกตการจัดการ
เรียนรูในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพี่เลี้ยง/อาจารย
นิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด การสังเกตปญหาของผูเรียนเพื่อสรุปเปน
สารสนเทศสําหรับการวิจัย การฝกออกแบบทดสอบ ขอสอบหรือเครื่องมือวัดผลที่หลากหลายทั้งภาคทฤษฏี
และภาคปฏิบัติ การนําเสนอผลการฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 โดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1002502 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2
2(90)
Practicum 2
การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพระหวางเรียนเพื่อพัฒนาความเปนครูมืออาชีพ การจัดทําแผนการจัดการ
เรี ยนรู เพื่ อจุ ดประสงค การสอนที่ หลากหลาย การทดลองสอนในสถานการณ จําลอง การทดลองสอนใน
สถานศึ กษาที่ เปนเครื อขายฝ กประสบการณวิชาชีพครูภายใตการดูแลและนิเทศของอาจารยนิเทศกจาก
มหาวิทยาลัยตนสังกัดและครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภาพ
กําหนด การฝกปฏิบัติออกขอสอบ การตรวจขอสอบ การใหคะแนนและตัดสินผลการเรียนทั้งภาคทฤษฏีและ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
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ปฏิบัติ การศึกษาผูเรียนรายกรณี (case study) เพื่อนําไปสูการวิจัยแกปญหาผูเรียน การนําเสนอผลการ
ทดลองสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมือ
อาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนาการศึกษา
1004502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
6(550)
School Internship 1
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ เนนการบูรณา
การความรูมาใชปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาภายใตการนิเทศของอาจารยนิเทศกจากมหาวิทยาลัยตน
สังกัดและครูพี่เลี้ยง/อาจารยนิเทศกของสถานศึกษาเครือขายที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากําหนด การ
ปฏิบัติงานครูในดานตาง ๆ การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูใหผูเรียนสรางความรูดวยตนเอง การ
เลือกใชและผลิตสื่อนวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรู การวัดและประเมินผล และนําผลไปใช
ในการพัฒนาผูเรียน การจัดทําโครงรางการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู จัดทํารายงานผลการจัดการ
เรียนรูและพัฒนาผูเรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนใoสถานศึกษาลักษณะ
เชิงวิเคราะห ปญหา อุปสรรค ขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจกรรมสัมมนา
การศึกษา
1005502 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2
6(550)
School Internship 2
การปฏิบัติการสอนวิชาเฉพาะดานในสถานศึกษาที่เปนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพ
(ตอเนื่อง) โดยนําผลจากการวัดและประเมินผูเรียนมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรูใหเหมาะสมกับ
ผู เ รี ย น การปฏิ บั ติ การวิ จั ย เพื่ อพั ฒ นาการเรีย นรู (ตอเนื่อง) การเขีย นรายงานการวิจัย และการ
นําเสนอผลการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาลักษณะเชิง
วิเคราะห ปญหา อุ ปสรรค ข อเสนอแนะแนวทางแกปญหาอยางครูมืออาชีพโดยใชกิจ กรรมสัมมนา
การศึกษา
2.2 วิชาเฉพาะดาน
78 หนวยกิต
2.2.1 วิชาบังคับ
44 หนวยกิต
4091203 หลักการคณิตศาสตร
3(2-2)
Principles of Mathematics
ธรรมชาติและโครงสรางของคณิตศาสตร ระบบจํานวนจริง ระบบจํานวนเชิงซอน
ตรรกศาสตร การพิ สู จ น เซต ความสั ม พั น ธ แ ละฟ ง ก ชั น และเชื่อมโยงความรูความคิดกับการ
จัดการศึกษาคณิตศาสตร ตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4091204

พีชคณิตระดับวิทยาลัย
College Algebra

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
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ฟ ง ก ชั น พหุ น าม ฟ ง ก ชั น ตรรกยะ เศษสวนยอย ฟงกชันเลขชี้กําลัง ฟงกชันลอการิทึม
ฟ ง ก ชั น ตรี โ กณมิ ติ ฟ ง ก ชั น ไฮเพอร โ บลิ ก สมการพหุ น าม ทฤษฎีบทพหุนาม และเชื่อมโยง
ความรูความคิดกับการจัดการศึกษาคณิตศาสตรตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4091402

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
3(2-2)
Calculus and Analytic Geometry 1
เรขาคณิตวิเคราะหวาดวยเสนตรง ภาคตัดกรวย ลิมิตของฟงกชัน ฟงกชันตอเนื่อง
อนุพันธและหาอนุพันธของฟงกชันพีชคณิต ฟ ง ก ชั น อดิ ศั ย การประยุ ก ต อ นุ พั น ธ ปฏิ ย านุ พั น ธ
และเชื่อมโยงความรูความคิดกับการจัดการศึกษาคณิตศาสตรตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4091613

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร
3(2-2)
Mathematical Skills and Process
การพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตรผานการทําโครงงานคณิตศาสตร
การฝกปฏิบัติทักษะการแกปญหา การใหเหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร การ
นําเสนอ การเชื่อมโยงและการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค
4091701

นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
3(2-2)
Innovation and Technology for Mathematical Learning
Management
แนวคิ ด ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู นวั ต กรรม เทคโนโลยี สื่อการเรียนรูคณิตศาสตร
โดยเฉพาะสื่อทางดานเทคโนโลยีใหม ๆ และการจัดประสบการณทางดานคณิตศาสตรโดยใชสื่อหรือ
นวัตกรรมทางคอมพิวเตอร และการจัดทําสื่อการเรียนรูทางดานคณิตศาสตรสําหรับใชในการเรียนรูใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4092203

ทฤษฎีจํานวน
3(2-2)
Number Theory
สมบัติของจํานวนเต็ม จํานวนเฉพาะ สมภาค สมการไดโอแฟนไทน ฟงกชันใน
ทฤษฎีจํานวน ดัชนี เศษสวนตอเนื่อง จํานวนเต็มแบบเกาส และเชื่อมโยงความรูความคิดกับการจัด
การศึกษาคณิตศาสตร ตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4092402

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
3(2-2)
Calculus and Analytic Geometry 2
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4091402 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
พิกดั เชิงขั้ว สมการอิงตัวแปรเสริม อินทิกรัลจํากัดเขต เทคนิคการอินทิเกรต การ
ประยุ ก ต อิ น ทิ ก รั ล จํา กั ด เขต อนุ พั น ธ แ ละอิ น ทิ ก รั ล ของฟ ง ก ชั น ในพิ กั ด เชิ ง ขั้ ว อินทิกรัลไม
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ตรงแบบ หลักเกณฑโลปตาล อันดับและอนุกรม อนุกรมกําลังและเชื่อมโยงความรูความคิดกับการจัด
การศึกษาคณิตศาสตรตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4092502

การสํารวจเรขาคณิต
3(2-2)
Survey of Geometry
ทฤษฎี บ ทและการประยุ ก ต ใ นเรขาคณิ ต เบื้ อ งต น การแปลง เรขาคณิตโปร
เจคทีฟ เรขาคณิตนอกแบบของยุคลิดและฝกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู การทําสื่อสําหรับ
การจัดการศึกษาคณิตศาสตร ตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4093304

พีชคณิตนามธรรม
3(2-2)
Abstract Algebra
กลุม กลุมยอย กลุมวัฎจักร กลุมวิธีเรียงสับเปลี่ยน สาทิสสัณฐาน สมสัณฐาน อัต
สัณฐาน กลุมยอยปกติ ทฤษฎีบทเคยเลย กลุมผลหาร วง อินทิกรัลโดเมน สนาม และเชื่อมโยงความรู
ความคิดกับการจัดการศึกษาคณิตศาสตร ตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4093305

คณิตศาสตรดิสครีต
3(2-2)
Discrete Mathematics
การนับ การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู ความสัมพันธเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟ
เบื้องตน การแทนกราฟดวยเมตริกซ ตนไม ขายงาน พีชคณิตบูลีน วงจรเชิงวิธีจัดหมู โครงสราง
พีชคณิตบางแบบ โพเซตและแลตทิซ และเชื่อมโยงความรูความคิดกับการจัดการศึกษาคณิตศาสตร
ตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4094304

พีชคณิตเชิงเสน
3(2-2)
Linear Algebra
เมตริกซ ดีเทอรมิแนนท ระบบสมการเชิงเสน และการประยุกตเวคเตอรและปริภูมิ
เวกเตอร การแปลงเชิงเสน คาเฉพาะ รูปแบบเชิงเสนคู รูปแบบกําลังสอง ผลคูณสเกลาร ออโทโกนัลลิตี
และเชื่อมโยงความรูความคิดกับการจัดการศึกษาคณิตศาสตร ตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4112204

ความนาจะเปนและสถิติ
3(2-2)
Probability And Statistics
ความหมายและการนําเสนอขอมูล การวัดคากลางและการวัดการกระจายของขอมูล
ความนาจะเปน การแจกแจงความนาจะเปน การแจกแจงปกติ การแจกแจงสิ่งตัวอยาง การประมาณคา
การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน สหสัมพันธและการถดถอย และเชื่อมโยงความรู
ความคิดกับการจัดการศึกษาคณิตศาสตร ตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4094001

ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร
3(3-0)
English for Mathematics Teachers
วิเคราะหคําศัพทเฉพาะทางคณิตศาสตร
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษในการอาน
บทความวิชาการ และบทความวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร การนําเสนอความรู
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จากหนังสือและตําราตางประเทศ ฝกวิเคราะหและสรุปประเด็นที่ได ฝกสรุปความรูจากบทความ และ
บทคัดยอทางคณิตศาสตรศึกษา
2.2.2 วิชาเลือก
24 หนวยกิต
เลือกเรียนจากรายวิชาตอไปนี้
4094903
การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา
3(2-2)
Research in Mathematics Education
แนวคิด หลักการการวิจัย ความหมายและตัวอยางของงานวิจัย ทางคณิตศาสตรศึกษา
งานวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตรทั้งในและตางประเทศ แนวทางการนําผลการวิจัยมาใชในการจัดการ
เรียนรูคณิตศาสตร และเชื่อมโยงความรูความคิดกับการจัดการศึกษาคณิตศาสตร ตามหลักสูตรระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4093901

ประวัติคณิตศาสตร
3(3-0)
History of Mathematics
ประวั ติ แ ละพั ฒ นาการทางจํ า นวนและตั ว เลข ทางพี ช คณิ ต ทางเรขาคณิ ต ทาง
ตรีโกณมิติ ทางเรขาคณิตวิเคราะหและแคลคูลัส ทางสถิติและความนาจะเปน และฝกปฏิบัตินําความรู
ไปใชจัดกิจกรรมเสริมเพื่อการจัดการเรียนรูสําหรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเชื่อมโยงความรู
ความคิดกับการจัดการศึกษาคณิตศาสตร ตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4094904

โครงงานคณิตศาสตร
3(2-2)
Mathematics Projects
การศึกษาคณิต ศาสตรตามความถนัดและความสนใจ วิเคราะหและวางแผนการ
จัดทําโครงงานคณิตศาสตร ฝกปฏิบัติทําโครงงาน ฝกเขียนบทความและนําเสนองานในงานประชุม
วิชาการ

4094905

การสัมมนาคณิตศาสตรศึกษา
3(2-2)
Seminar on Mathematics Education
การวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนรูทางดานคณิตศาสตร ในระดับประถมศึกษาถึง
ระดับมัธยมศึกษา โดยการจัดสัมมนา ซึ่งเนนการวิเคราะหปญหาดวยกระบวนการกลุม การอภิปราย
การแสดงความคิดเห็นและการแสวงหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน ตลอดจนการนําผลสัมมนามาทํา
โครงรางการวิจัยในชั้นเรียน
4093202

ทฤษฎีเซต
3(3-0)
Set Theory
พัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน สัจพจนของการเลือก หลักการเปนอันดับดีแลว
อุปนัยเชิงอนันต เซตอันดับ จํานวนเชิงการนับ จํานวนเชิงอันดับ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
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4092301

ตรรกศาสตรและการใหเหตุผล
3(3-0)
Logic and Reasoning
ความสํ า คั ญ ของตรรกศาสตร การอ า งเหตุ ผ ลและภาษาที่ ผิ ด ตรรกศาสตร เ ชิ ง
ประพจน การอางอิงเหตุผลเชิงตรรกศาสตร เงื่อนไขที่จําเปนและเพียงพอ ประพจนที่มีตัวบงปริมาณ
การพิสูจน
4094305

ทฤษฎีสมการ
3(3-0)
Equation Theory
สมการพหุนาม สมบัติของสัมประสิทธและรากของสมการ สมการกําลังสอง สมการ
กําลังสาม สมการกําลังสี่ การประมาณรากสมการ
4094306

ทฤษฎีกราฟ
3(3-0)
Graph theory
ความรูเบื้องตนในทฤษฎีกราฟ วิถีและวัฎจักร ทรี การประยุกตของทฤษฎีกราฟที่
เกี่ยวกับทรีความเชื่อมโยง ทฤษฎีบทเมนเจอร การจับคูและการแยกตัวประกอบของกราฟ กราฟออย
เลอรเลี่ยน และกราฟแฮบิลโทเนียน กราฟเชิงระนาบและบทประยุกตตาง ๆ ที่เกี่ยวกับปญหาการขนสง
และปญหาการระบายสีบนจุดยอดของกราฟ
4093502

รากฐานเรขาคณิต
3(3-0)
Foundation of Geometry
ระบบสัจพจน เรขาคณิตจํากัด อิลิเมนต เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด เรขาคณิต ไฮเพอรโบลิก
เรขาคณิตอิลิปติก เรขาคณิตโปรเจกทิฟ
4113201

สถิติวิเคราะห
3(3-0)
Analytical Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112204 ความนาจะเปนและสถิติ
การวิเคราะหขอมูล ความนาจะเปน ฟงกชันตัวแปรสุม การสุมตัวอยางและการแจก
แจง การประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวน การวิเคราะหความถดถอย
และสหสั มพั นธ การทดสอบสมมติฐานที่ไมใชพารามิเตอร การวิเคราะหอนุกรมเวลา ดัช นี การ
ตัดสินใจโดยใชความนาจะเปน
4113107

สถิติเพื่อการวิจัย
3(3-0)
Statistics for Research
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112204 ความนาจะเปนและสถิติ
การนําสถิติตอนี้ไปใชในการวิจยั การหาคากลาง การวัดการกระจายการสุมตัวอยาง การ
ประมาณคา การทดสอบสมมุติฐาน การทดสอบขอมูลที่อยูในรูปความถี่ การวิเคราะหความแปรปรวน
การวิเคราะหความถดถอยและสหสัมพันธ
4114206

สถิติเชิงคณิตศาสตร
Mathematical Statistics
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รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4112204 ความนาจะเปนและสถิติ
ทฤษฎีความนาจะเปนในเชิงระบบสัจพจน การหาคาสถิติเบื้องตน ฟงกชันของตัว
แปรสุ ม ค าคาดหวั งและโมเมนต การแจกแจง ตั ว แปรสุ ม ฟง กชั น ของการแจกแจง การแจกแจง
สิ่งตัวอยาง การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน วิธีทางสถิติที่ไมใชพารามิเตอร การศึกษาเรื่อง
ดังกลาวในเชิงคณิตศาสตร
4091205

อันตคณิตศาสตร
3(2-2)
Finite Mathematics
ระบบสมการเชิงเสนและเมตริกซ อสมการและกําหนดการเชิงเสน คณิตศาสตรการเงิน
ความนาจะเปน ลูกโซมารคอฟ ทฤษฎีเกม ทฤษฎีการตัดสินใจ และเชื่อมโยงความรูความคิ ดกับการจัด
การศึกษาคณิตศาสตร ตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4093203

ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร
3(3-0)
Mathematical Model
ขั้นตอนและเทคนิคในการสรางตัวแบบทางคณิตศาสตรเพื่อการแกปญหาดานตาง ๆ โดย
กลาวถึงการวิเคราะหปญหา การกําหนดทั่วไป การตรวจสอบนัยสําคัญทั่วไป การสรุปเปนตัวแบบ การ
แปลความหมายของคําตอบ
4114309

การวิจัยดําเนินการ
3(3-0)
Operations Research
โครงสรางและตัวแบบเชิงคณิตศาสตร โปรแกรมเชิงเสน การวิเคราะหขายงาน ทฤษฎีเกม การ
จําลองแบบ ตัวแบบสินคาคงคลัง และอื่น ๆ ปญหาการคํานวณตนทุน การขนสง ปญหาการจัดสรรงาน
4093403

แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 3
3(3-0)
Calculus and Analytic Geometry III
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4092402 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหในปริภูมิ 3 มิติ วาดวยเสนตรง ระนาบโคงและผิว อนุพันธ
ยอย อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกต
4094412

สมการเชิงอนุพันธสามัญ
3(3-0)
Ordinary Differential Equation
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4092402 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 2
ธรรมชาติและการเกิดสมการเชิงอนุพันธ สมการเชิงอนุพันธอันดับหนึ่งและการประยุกต
สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนอันดับทั่วไป ระบบสมการเชิงอนุพันธ การแปลงลาปลาซ
4094413

การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร
Mathematical Analysis
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4091402 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1
ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธ และอินทิกรัล

4094414

การวิเคราะหเชิงจริงเบื้องตน
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Introduction to Real Analysis
ระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง อันดับและอนุกรมของจํานวนจริง ลิมิตและ
ความตอเนื่อง อนุพันธ รีมันนอินทิกรัล
4094415

การวิเคราะหเชิงซอนเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Complex Analysis
ฟงกชันของตัวแปรเชิงซอน ฟงกชันวิเคราะห ฟงกชันมูลฐานอนุพันธ อินทิกรัล อันดับและ
อนุกรมของฟงกชันตกคาง การสงคงแบบ
4094416

การวิเคราะหเชิงเวกเตอรเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Vector Analysis
พีชคณิตของเวกเตอร อนุพันธของเวกเตอร อินทิกรัลของเวกเตอรพิกัดเชิงเสนโคง และการ
วิเคราะหเทนเซอร
4094417

วิธีเชิงตัวเลขเบื้องตน
3(3-0)
Introduction to Numerical Method
รายวิชาที่ตองเรียนกอน : 4092402 แคลคูลัสและเรขาคณิตศาสตร 2
การวิเคราะหคาผิดพลาด ผลตางจํากัด การประมาณคาในชวง วิธีกําลังสองนอยที่สุด การ
หาอนุพันธเชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลขโดยสูตรนิวตัน – โคตัสและกรณีเฉพาะของสูตรนี้ ผลรวม
อนุกรม ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงพีชคณิต และสมการเชิงอนุพันธ
4094418

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

4091702

โปรแกรมคอมพิวเตอรดานคณิตศาสตรและคณิตศาสตรศึกษา
3(2-2)
Computer Programs in Mathematics and Mathematics
Education
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับคณิตศาสตรและสถิติ ไมโครซอฟทอีเควชัน เอกเซล
โปรแกรม GSP, SPSS และอื่น ๆ ที่สามารถนํามาใชเปนเครื่องมือในการจัดการเรียนรูดานคณิตศาสตร
รวมทั้งนํามาใชในการหาผลเฉลยของปญหา การสรางกราฟและนําเสนอขอมูลทางคณิตศาสตรและ
คณิตศาสตรศึกษาในรูปแบบตาง ๆ
4091614

2.2.3 วิชาการสอนวิชาเอก
การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา 1
Mathematics Learning Management for Secondary
Education 1
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แนวทางในการนํ า ทฤษฎี ก ารเรี ย นรู แ ละทฤษฎี จิ ต วิ ท ยามาใช ใ นการจั ด การเรี ย นรู
คณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนตน อีกทั้งวิเคราะหสาระของหลักสูตรคณิตศาสตร หนังสือเรียน
คูมือครูคณิตศาสตร ปฏิบัติเขียนแผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู แบบฝกเสริมทักษะ เครื่องมือ
วัด และประเมิ น ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรียน เครื่องมือวัดเจตคติ เครื่องมือวัดทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผูเรียน

4092608

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา 2
3(2-2)
Mathematics Learning Management for Secondary
Education 2
แนวทางในการนําทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีจิตวิทยามาใชในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งวิเคราะหสาระของหลักสูตรคณิตศาสตร หนังสือเรียน คูมือครู
คณิตศาสตร ปฏิบัติเขียนแผนการจัดการเรียนรู สื่อการเรียนรู แบบฝกเสริมทักษะ เครื่องมือวัดและ
ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เครื่ อ งมื อ วั ด เจตคติ เครื่ อ งมื อ วั ด ทั ก ษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร ใหเหมาะสมกับวัยและระดับชั้นของผูเรียน
4093802

การวิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2(1-2)
Content Analysis of Mathematics for Basic Education
วิเ คราะห ส าระของหลั กสูตรคณิตศาสตร ในหลั กสูตรการศึกษาขั้น พื้น ฐาน เนน วิเคราะห
พัฒนาการและการเชื่อมโยงของมโนมติและการประยุกต พรอมปฏิบัติจัดทําหลักสูตรและแผนการ
จัดการเรียนรูคณิตศาสตรในหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4092101

การจัดการเรียนรูคณิตศาสาตรสําหรับนักเรียนเฉพาะกลุม
2(1-2)
Mathematics Learning Management for Specific
Group of Students
วิ เ คราะห ลั ก ษณะของนั ก เรี ย นที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษ เช น นั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เ ศษทาง
คณิตศาสตร นักเรียนที่มปี ญหาการเรียนรูทางคณิตศาสตร ปฏิบัติการทําแผนการเรียนรูสําหรับนักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตรดานตาง ๆ และนักเรียนที่มีปญหาการเรียนรูทางคณิตศาสตร
4092102

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูคณิตศาสตร
2(1-2)
Activities for Mathematics Learning Enhancement
ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมค า ยคณิ ต ศาสตร กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร คณิตศาสตรสู
ความสําเร็จ กิจกรรมสงเสริมทักษะกระบวนการคิด กิ จ กรรมชมรมคณิ ต ศาสตร กิจกรรมแขงขัน
ทักษะทางคณิตศาสตร
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3.3) หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี ผูเรียนตองเลือกเรียนไมนอยกวา 6 หนวยกิต โดยใหเลือกเรียน
รายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และ
ตองไปไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียน โดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑการสําเร็จการศึกษาของ
สาขาวิชานี้
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