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

2.  ชื่อปริญญา 
 ช่ือเต็ม : ครุศาสตรบัณฑิต  (คณิตศาสตร) 
    Bachelor  of  Education (Mathematics) 
 ช่ือยอ : ค.บ. (คณิตศาสตร) 
    B.Ed. (Mathematics) 
 
1.    กลุมวิชาเอก 
บังคับ 
MATH 1101 หลักการคณิตศาสตร         3(3-0) 
  Principles of Mathematics 

ตรรกศาสตร วิธีการพิสูจนทางคณิตศาสตร ระบบจํานวนจริง  ความสัมพันธ  ฟงกช่ัน  
เซตจํากัดและเซตอนันต 
 
MATH 1401 แคลคูลัส  1                3(3-0) 

Calculus1 
ทบทวนเมทริกซดีเทอรมินนัทและเวกเตอร  ฟงกช่ันและกราฟ ลิมิตของฟงกช่ัน      

การหาอนุพนัธ   และการประยุกต อินทิกรัล    อนุพันธและอินทิกรัลของฟงกช่ันอดศิัย แนะนําอนพุันธ
ยอย  
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MATH 1402 แคลคูลัส 2          3(3-0) 
  Calculus 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH  1401  แคลคูลัส  1   3(3-0) 
  เรขาคณิตวิเคราะหในระนาบเกี่ยวกับพิกัดเชิงขั้ว  ภาคตัดกรวย สมการอิงตัวแปรเสริม   
เทคนิคการอินทิเกรต     สมการเชิงอนุพันธการประยุกตอินทิกรัลจํากัดเขต อ น ุพ ัน ธ แ ล ะ อ ิน ท ิก ร ัล      
ของฟงกช่ันในพิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัลไมตรงแบบหลักเกณฑ โลปตาล  ลําดับและอนุกรม  อนุกรมกําลัง  
 
MATH 2102 ระบบจํานวน       3(3–0) 
  Number System 
  การสรางระบบจํานวน จํานวนธรรมชาติ จํานวนเต็ม สมบัติตาง  ๆ  ของจํานวนเต็ม 
จํานวนตรรกยะ จํานวนจริง จํานวนเชิงซอน 
 
MATH 2301 พีชคณติเชงิเสน  1          3(3-0) 
  Linear Algebra 1 

  เมทริกซและการดําเนินการบนเมทริกซ  ตัวกําหนด  ระบบสมการเชิงเสน  ปริภูมิ        
เวกเตอร  ปริภูมิผลคูณภายใน  การแปลงเชิงเสนของปริภูมิเวกเตอร คาเจาะจง  และเวกเตอรเจาะจง     
การประยุกต 
 
MATH 2401 แคลคูลัส  3          3(3-0) 
  Calculus 3 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH  1402  แคลคูลัส  2    3(3-0) 
  เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหในปริภูมิ 3 มิติวาดวย เสนตรง  เสนโคงระนาบและ  
ผิว  อนุพันธยอย   อินทิกรัลสองชั้น  อินทิกรัลสามชั้นและการประยุกตอินทิกรัลสามชั้นในระบบพิกัด
ทรงกระบอก  และทรงกลม   การเปลี่ยนตัวแปรในการอินทิกรัลหลายช้ัน 
   
MATH 2501 เรขาคณิตเบื้องตน       3(3-0) 
  Introduction to Geometry 
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  ระบบสัจพจน เรขาคณิตแบบยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิตแบบยุคลิด พฒันาเ รข าคณิ ต
แบบยุคลิดโดยใชแนวทางอื่น  วิเคราะหเนื้อหาเรขาคณิตแบบยุคลิดโดยใช ระบบสัจพจน  การคนพบ
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 
 
MATH 3301 พีชคณตินามธรรม 1         3(3-0) 
  Abstract Algebra 1 
  กลุม วง อินทกิรัลโดเมน  สนาม   
 
MATH 3702 คอมพิวเตอรชวยสอนคณิตศาสตร         3(2-2) 
  Computer Assisted Instruction in Mathematics 

ศึกษาวิธีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน การสรางโปรแกรมหรือ การนาํ
โปรแกรมสําเร็จรูปมาพัฒนาการเรียนการสอน  และการบริหารการศึกษา 
 
MATH 3703 คณิตศาสตรสาํหรับครู  1        3(3-0) 
  Mathematics  for Teacher  1 
  ระบบคณิตศาสตร  ตรรกศาสตรเบื้องตน  เซตเบื้องตน  ระบบเลขฐาน  แนวคิด 
(Concept) คณิตศาสตรตามเนื้อหาระดับประถมศึกษาที่สมบูรณ 
 
MATH 3704 คณิตศาสตรสาํหรับครู  2        3(3-0) 
  Mathematics  for Teacher  2 
  วิเคราะหเนื้อหาคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา เนนแนวคิดทางคณิตศาสตรและ       
การเขาสูเนื้อหาคณิตศาสตรพรอมทั้งการใชส่ือประกอบ   
 
STAT 2101 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน        3(3-0) 
  Introduction to Probability and Statistics 
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  ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน คาคาดหมายทางคณิตศาสตร 
การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง หลักการประมาณคาพารามิเตอร การทดสอบสมมุติฐาน สหสัมพันธ 
และการถดถอยเชิงเสนเชิงเดียว 
 
 เลือก 
MATH 2101 ประวัติคณติศาสตร       3(3-0) 
  History of Mathematics 
   คณิตศาสตรวาดวยระบบจํานวนของชนชาติตาง  ๆ  ตั้งแตสมัยกอนศตวรรษที่ 17
ปรัชญาคณิตศาสตรและแนวคิดบางประการเกี่ยวกับคณิตศาสตรปจจุบัน ประวัติและผลงานเดน ๆ   
ของนักคณิตศาสตรที่สําคัญๆ 
MATH 2103 ตรรกศาสตรเชิงคณิตศาสตร       3(3-0) 
  Mathematical Logic 
  โครงสรางทางคณิตศาสตร  กฏแหงการอางอิง  ความสมเหตุสมผล  การพิสูจน 
  
 
MATH 2302 พีชคณติเชงิเสน 2          3(3-0) 
  Linear Algebra 2 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  MATH  2301   พีชคณิตเชิงเสน  1     3(3-0) 
  พหุนามแบบบญัญัติ ปริภูมิฟงกช่ันเชิงเสน รูปแบบเชิงเสนคู รูปแบบกําลังสอง  และ   
การประยกุต 
 
MATH 3101 ทฤษฎีจํานวน         3(3-0) 
  Theory of Number 
  การหารลงตัว  จํานวนเฉพาะ  สมภาค  ทฤษฎีบทสวนตกคางกําลังสองสมการ             
ไดโอแฟนไทน   ฟงกช่ันของออยเลอร   สัญลักษณของเลอจองด   บทตั้งของเกาส  สัญลักษณของ       
ยาโคบี 
 
MATH 3102  ทฤษฎีเซต          3(3-0) 
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  Set Theory  
  การสรางเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน สัจพจนของการเลือก เซต อันดับจํานวนเชิงการ
นับ จํานวนเชิงอันดับที่ 
 
MATH 3302 ทฤษฎีสมการ        3(3-0) 
  Theory of Equations 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน : MATH  1402  แคลคูลัส 2      3(3-0) 
  สมการพหุนาม สมบัติของสัมประสิทธิ์และรากของสมการ สมการกําลังสอง สมการ
กําลังสาม สมการกําลังส่ี การประมาณรากสมการ 
 
 
 
 
 
MATH 3401 แคลคูลัสขั้นสูง        3(3-0) 
  Advanced Calculus 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน  : MATH  2401  แคลคูลัส 3     3(3-0) 
  อินทิกรัลตามเสน อินทิกรัลตามผิว  ฟงกช่ันแกมมาและบีตา    ฟงกช่ันของกรีนอนุกรม      
ฟูเรียร  ผลการแปลงฟูเรียร  บทนําสูแคลคูลัสของการแปรผัน 
 
MATH 3402 สมการเชิงอนพุันธสามัญ        3(3-0) 
  Ordinary Differential Equations 
  ธรรมชาติและการเกิดสมการอนุพันธ  สมการอันดับหนึ่งและการประยุกตสมการ       
เชิงเสนอันดับทั่วไป  ระบบสมการอนุพันธ  ผลการแปลงลาปลาซ 
 
MATH 3403 สมการเชิงอนพุันธยอย        3(3-0) 
  Partial Differential Equation 
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  รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  MATH 3402   สมการอนุพันธสามัญ       3(3-0) 
  สมการอันดับหนึ่ง สมการอันดับสอง สมการเชิงวงรี สมการเชิงไฮเพอรโบลาสมการ  
เชิงพาราโบลา  อินทิกรัลของอนุพันธ  
 

MATH 3501 รากฐานเรขาคณิต        3(3-0) 
  Foundation of Geometry 
  เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด พัฒนาเรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา พัฒนาการเรขาคณิตเชิง      
วงรี  พัฒนาการเรขาคณิตทรงกลม พัฒนาการเรขาคณิตเชิงภาพฉายในแงระบบสัจพจน 
 

MATH 3502 วิยุตคณติ          3(3-0) 
  Discrete Mathematics 
  การนับและความสัมพันธเวียนบังเกิด  กฎการนําเขา  ตัดออก ทฤษฎีรังนกพิราบ  
ทฤษฎีกราฟ   การแทนกราฟดวยเมทริกซ  เมทริกซตนไม และ การแยกจําพวกขายงาน   พีชคณิตบูลิน
และวงจรเชิงวิธีจัดหมู  ออโตมาตา ไวยากรณและภาษาระบบพีชคณิต โพเชตและแลตทิซ 
 
 
MATH 3601 กําหนดการเชงิเสน        3(3-0) 
  Linear Programming 
  พื้นฐานทางคณิตศาสตรเกี่ยวกับการกําหนดการเชิงเสน  ปญหากําหนดการเชิงเสนผล
เฉลยโดยกราฟ ระเบียบวิธีซิมเพลกซ   ปญหาคูเสมอกัน   สภาวะเสื่อมคลาย  กําหนดการเชิงจํานวนเต็ม 
การประยุกตของกําหนดการเชิงเสน เชน  ปญหาการขนสง  (Transportation  Problem)  ปญหาการจัดงาน 
(Assignment Problem) 
 
MATH 3602 คณิตศาสตรประกันภัย        3(3-0) 
  Actuarial Mathematics 

ทฤษฎี และหลักเกณฑเกี่ยวกับการประกันภัย ทฤษฎีเกี่ยวของกับความนาจะเปนของ
การประกันภัย    ความหมายและลักษณะของการประกันชีวิต และการประกันภัยอ่ืนๆ ความนาจะเปน
ของการมีชีวิตและการตาย  การคิดดอกเบี้ย ตารางมรณะ  คารายป  การคํานวณคาเบี้ยประกันแบบตาง 
ๆ  เงินสํารองประกันชีวิต 
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MATH 3603 ทฤษฎีเกม          3(3-0) 
  Game Theory 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน  : MATH  3601  กาํหนดการเชิงเสน     3(3-0) 
  นิยาม  ยุทธวิธี  สมดุล  เกมผลบวกเปนศูนย  รูปแบบปกติ   ทฤษฎีมินิแมกซ      ยุทธวิธี
ที่ดีที่สุด  เกมสมมาตร การใชโปรแกรมเชิงเสน ทฤษฎียูติลิตี้ เกม n – คน  เกมในรูปแบบที่  กวางขวาง 
 
MATH 3604 การสรางตนแบบและการจําลองสถานการณ        3(3-0) 
  Modeling and Simulatio 
  การสรางและวิเคราะหตนแบบเชิงคณิตศาสตรที่เกี่ยวของกับปญหาตอเนื่องและไม
ตอเนื่อง การสรางรูปแบบและตนแบบของปญหา การหาคําตอบของปญหา การจําลองสถานการณ         
การวิเคราะหผลลัพธ 
 
 
 
MATH 3701 โปรแกรมสําเร็จรูปดานคณิตศาสตร       3(2-2)  
  Program Packing for Mathematics 
  การใชโปรแกรมสําเร็จรูปในดานคณิตสาสตรโดยยกตัวอยางเชิงคณิตศาสตรใน         
การบรรยายฝกปฎิบัติ 

  
MATH 4301 พีชคณตินามธรรม 2         3(3-0) 
  Abstract Algebra 2 

  รายวิชาที่ตองเรียนกอน  : MATH 3301  พชีคณิตนามธรรม 1     3(3-0)  
  ไอดีล  ยูคลิดเดียนโดเมน  โพลีโนเมียลริง  ฟลดภาคขยายความรูเบื้องตนเกี่ยวกับท

ฤษฎีบทของกาลัว 
 
MATH 4401 การวิเคราะหเชิงจริงเบื้องตน         3(3-0) 
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  Introduction to Real Analysis  
  เซต  ฟงกช่ัน ระบบจํานวนจริง สมบัติความบริบูรณของเซตจํานวนจริง ทอพอโลยี 

บนเสนจํานวนจริง  ลําดับ  ลิมิตซูพีเรียร   ลิมิตอินฟเรียร  อนุกรม  ลิมิต ความตอเนื่อง อนุพันธ          
อินทิกรัล 

 
MATH 4402 การวิเคราะหเชิงซอนเบื้องตน         3(3-0) 
  Introductionto Complex Analysis 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน  : MATH  2401  แคลคูลัส 3     3(3-0) 
  จํานวนเชิงซอน   การหาอนุพันธ   การอินทิเกรต    ทฤษฎีบทของโคชี  สูตรอินทิกรัล
ของโคชี  อนุกรมของเทเลอร  และอนุกรมของโลรองต  สวนตกคาง การสงคงแบบและการประยุกต  
 
MATH  4403 การวิเคราะหเชิงเวกเตอร         3(3-0) 
  Vector  Analysis 

พีชคณิตของเวกเตอร  เวกเตอรสเปส  อนุพันธ  และอินทิกรัลเวกเตอร      แนะนํา    
การวิเคราะห  แบบเทนเซอร 
 
MATH 4404 การวิเคราะหเชิงตัวเลข        3(3-0) 
  Numerical Analysis 
  อนุกรมเทเลอร  การประมาณคาและคาคลาดเคลื่อนของอนุกรมเทเลอร การบรรจุคาของ
ตัวเลขในคอมพิวเตอร  คาคลาดเคลื่อนของการหาคารากของสมการ    การประมาณคาเบื้องตน การหาคา
เชิงตัวเลขของการอินทิเกรตและดิฟเฟอเรนชิเอท  การหารากของระบบสมการเชิงเสน การหา              
ผลเฉลี่ยเชิงตัวเลข ของสมการหนึ่งตัวแปร 

  
MATH 4501 เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด        3(3-0) 
  Non-Euclidean Geometry 
  เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด  เรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา เรขาคณิตเชิงวงรี  เรขาคณิตเชิง
ทรงกลม    ความคลองจองของเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 
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MATH 4502 เรขาคณิตเชงิภาพฉาย        3(3-0) 
  Projective Geometry 
  มโนภาพเบื้องตนของเรขาคณิตเชิงภาพฉาย    ทวิภาวะเชิงภาพฉาย  ความสัมพันธ  
ฮารโมนิก  ภาคตัดกรวย  ทฤษฎีบทปาสกาลและบริอองซอง ขั้ว  และเชิงขั้ว  พื้นผิวกําลังสอง  
เรขาคณิตอิงระยะทาง 
 
MATH 4504 ทฤษฎีกราฟเบื้องตน       3(3-0) 
  Introduction to Graph Theory 
  จุดกําเนิดของทฤษฎีกราฟ  กราฟตนไม  ออยเลอรเรียน  และฮามิลโทเนียลกราฟ            
พลานาลิตี้ และภาวะคูกัน การระบายสีของกราฟ ไดกราฟ แมทชิ่ง 
 
MATH 4505 ทอพอโลยีเบื้องตน       3(3-0) 
  Introduction to Topology 
  เซต ฟงกช่ัน ปริภูมิเมตริก ปริภูมิเชิงทอพอโลยี คอนเนตตอด คอมแพค 
 
MATH 4601 ทฤษฎีรหัส        3(3-0) 
  Coding Theory 
  รหัส  ความคลาดเคลื่อนและอัตราเร็วของขาวสาร    ความเชื่อถือได   พีชคณิตบนรหัส  
รหัสเชิงเสน การใชเมทริกซในรหัสเชิงเสน แมกซิมัมไลลิฮูด สําหรับรหัสเชิงเสน  ขอบเขตของรหัส  
รหัสสมบูรณ  รหัสชามมิง   รหัสขยาย  รหัสโกเลย  รหัสไวคลิก    
 
MATH 4602 การหาคาท่ีเหมาะสมที่สุดและการประยุกต        3(3-0) 
  Optimization Theory and Applications 
  วิธีพื้นฐานในการหาคาเหมาะสมที่สุดของฟงกช่ันตัวแปรตัวเดียวและตัวแปรหลายตัว   
ทฤษฎี   และเทคนิคการแกไขปญหาในกําหนดการเสน    และกําหนดไมเชิงเสน  ตัวอยางการหา          
คาเหมาะสมที่สุดและการประยุกต 
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MATH 4604 ทฤษฎีสินคาคงคลัง        3(3-0) 
  Inventory Theory 
  แบบจําลองสินคาคงคลัง กําหนดการเชิงเสน  ตนทุนคอนเวกชและคอนเคฟ  อัลกอริทึม    
การวางแผน การวิเคราะหแบบฮอริซ   แบบจําลองสินคาคงคลังโดยใชความนาจะเปน  แบบจําลองสถิติ  
แบบจําลองปริมาณการสั่งแบบจําลองทบทวนตอเนื่องอยางสโตแคสติค 
   
MATH 4901 สัมมนาทางคณิตศาสตร       3(3-0)  
  Seminar in Mathematics 
  สัมมนาในเรื่องที่นักศึกษาสนใจ  ใหอยูในดุลยพินจิของผูสอน 
 
MATH 4902 การศึกษาเอกเทศ       3(250) 
  Individual Study 
  ศึกษาปญหาพเิศษทางดานคณิตศาสตรที่กาํลังเปนที่สนใจรวมกนัระหวางนักศกึษากบั
อาจารย 
 
 
STAT 1301 สถิติวิเคราะห 1            4(3-2)
  Statistical  Analysis  1 

แนวความคิดและระเบียบวิธีทางสถิติ  สถิติพรรณนา การรวบรวมขอมูล   การ
นําเสนอขอมูล การวิเคราะหขอมูล  และการสรุปผล  ตัวแปรสุมและการแจกแจง ความนาจะเปนของตัว
แปรสุม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงปวซง การแจกแจงปรกติ  การประมาณการแจกแจงทวินาม
และ    ปวซงดวยการแจกแจงปรกติ  ทฤษฎี   ตัวอยางสุม การแจกแจงที   ไคกําลังสอง  และเอฟ การ
ประมาณคาพารามิเตอรและการทดสอบสมมุติฐาน เกี่ยวกับคาเฉลี่ย  สัดสวน และความแปรปรวนของ      
ประชากรหนึ่งกลุมและสองกลุม  และปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

 
STAT 1302 สถิติวิเคราะห 2            4(3-2) 
  Statistical  Analysis  2 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT  1301  สถิติวิเคราะห 1   4(3-2) 
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การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี     การทดสอบความเปนอิสระ    การทดสอบ            
ความเทากันของสัดสวน  k ประชากร การทดสอบความเทากันของความแปรปรวน   โดยใชสถิติไค
กําลังสอง     การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง     การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนเชิงเดียว
และสหสัมพันธเชิงเดียว  เลขดัชนี  และปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
STAT 2102 สถิติเชิงคณิตศาสตร 1          3(3-0) 
  Mathematical   Statistics 1 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  MATH  1402 แคลคูลัส 2     3(3-0) 

ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจงความนาจะเปน คาคาดหมายทางคณิตศาสตร
ของตัวแปรสุม    โมเมนตและฟงกช่ันที่ใหโมเมนต   การแจกแจงหนึ่งตัวแปรที่สําคัญ    การแจกแจง
รวมและการแจกแจงทางเดียว การแจกแจงที่มีเงื่อนไขและตัวแปรสุมอิสระ ความแปรปรวนรวม โมเมนต
รวมและฟงกช่ันที่ใหโมเมนตรวม  คาคาดหมายทางคณิตศาสตรแบบเงื่อนไข  การแจกแจงหลายตัว
แปรที่สําคัญ  ฟงกช่ันของตัวแปรสุม ทฤษฎีของตัวอยางสุม   และการแจกแจงของตัวสถิติ  กฎของเลข
จํานวนมาก และทฤษฎีลิมิตสูสวนกลาง 

 
 

STAT 2103 สถิติเชิงคณิตศาสตร 2           3(3-0) 
  Mathematical   Statistics 2 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT  2102 สถิติเชิงคณิตศาสตร 1     3(3-0) 
การอนุมานเชิงสถิติ  การประมาณคาแบบจุด   ตัวประมาณคาที่ดี  การหาตัวประมาณ

คาโดยวิธีโมเมนต  วิธีภาวะนาจะเปนสูงสุดและวิธีของเบส  การประมาณคาแบบชวงและวิธีหา        
ชวงความเชื่อมั่น  ทฤษฎีการทดสอบสมมุติฐานของนียแมนและเพียรสัน  การทดสอบที่มีอํานาจสูงสุด
ในรูปแบบเดียวกัน การทดสอบอัตราสวนภาวะ นาจะเปนและการทดสอบไคกําลังสอง 
 
STAT 2301 สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอร           3(3-0) 
  Nonparametric  Statistics  

รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT  1302  สถิติวิเคราะห 2   3(3-0) 
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การทดสอบสมมุติฐานเกี่ยวกับพารามิเตอรตาง ๆ กรณีประชากรหนึ่งกลุมและมากกวาหนึ่งกลุม        
การทดสอบภาวะสารูปสนิทดี การทดสอบการสุม การวิเคราะหความสัมพันธ  ปฏิบัติการวิเคราะห      
ขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 
 
STAT 2703 วิธีวิทยาการวิจัย            3(3-0) 
  Research Methodology 

ความหมายของการวิจยั ตรรกของการวิจยั และวิธีการทางวิทยาศาสตรกระบวนการวจิัย 
ปญหาการวิจยั   กรอบทฤษฎีและสมมุติฐานการวจิัย   ตัวแปรและการนิยามตวัแปร การวิจยัเชิงปรมิาณ    
และการวิจัยเชงิคุณภาพ     แบบการวิจยั   การพัฒนาเครือ่งมือวิจัย    ความตรงและความเที่ยงของคาวัด
การเลือกตัวอยาง   การเก็บรวบรวมขอมลู   การวิเคราะหขอมูล  และการแปลผลการวิเคราะห  การ
เขียนรายงานการวิจัย       การประเมินผลการวิจัยและการประยุกตใช   

 
 
 
 
 
 

STAT 3104 ทฤษฎีการตัดสินใจ          3(3-0) 
  Decision Theory 
  รายวิชาที่ตองเรียนกอน : STAT  2103  สถิติเชิงคณิตศาสตร 2      3(3-0) 
  ตัวแบบการตัดสินใจ  ฟงกช่ันการตัดสนิใจ  ฟงกช่ันอรรถประโยชนและฟงกช่ันคา
สูญเสีย คาคาดหมายและฟงกช่ันการเสี่ยง  ทฤษฎีนิมิแมกซ  ทฤษฎีการตัดสินใจแบบเบส  ทฤษฎี
ระนาบมิติเกน็  การอนุมานเชิงสถิติในรูปการตัดสินใจ  การเรียงลําดับและการเลือกในรูปการตัดสินใจ 
 
STAT 3301 การออกแบบการทดลอง 1          3(3-0) 
  Experimental  Design  1 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT  1302  สถิติวิเคราะห 2     3(3-0) 
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หลักการออกแบบการทดลอง  การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดยีว   และหลายทาง  
แผนแบบการทดลองแบบสุมสมบูรณ การเปรียบเทียบเชิงพหุคูณ แผนแบบบล็อกสุมสมบูรณ แผน
แบบจัตุรัสลาติน แผนแบบการทดลอง แฟคทอเรยีล การตรวจสอบขอสมมตใินการวเิคราะหความ
แปรปรวน การแปลงขอมูล การวิเคราะหเมื่อมีคาสูญหาย  

 
STAT 3302 การออกแบบการทดลอง 2           3(3-0)
   Experimental  Design  2 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT  3301  การออกแบบการทดลอง 1    3(3-0) 
แผนแบบการทดลองแบบแฟคทอเรียล 2  แฟคเตอร  การทดลองแบบแฟคทอเรียลท่ี

อิทธิพลของปจจยัไมสามารถศึกษาไดชัดเจน แผนแบบ สปทพลอท  แผนแบบบลอ็กไมสมบูรณ แผน
แบบยเูดน็สแควร   แผนแบบแลททชิ   แผนแบบสลับ   การวเิคราะหความแปรปรวนรวม  การหาขนาด
ตัวอยางที่เหมาะสมสําหรับแผนแบบตาง ๆ  

 
 
 
 
 

STAT 3304 เทคนิคการสุมตัวอยาง           3(3-0) 
  Sampling  Technique 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT  2102  สถิติเชิงคณิตศาสตร 1      3(3-0) 
หลักการสํารวจดวยตัวอยางและขั้นตอนการสํารวจตัวอยาง วิธีการสุมตัวอยาง เทคนิค

การสุมตัวอยาง ขั้นตอนการสุมตัวอยาง การสุมตัวอยางแบบใชและแบบไมใชหลักความนาจะเปน    
การเลือกตัวอยางสุมแบบงาย และการประมาณคา       ประชากรเมื่อใชตัวอยางสุมแบบงาย การสุม
ตัวอยางแบบมีระบบ  การสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ การสุมตัวอยางแบบกลุม การกําหนดขนาดตัวอยาง
และการประมาณคาประชากรที่ สําคัญ  ตัวประมาณคาอัตราสวน  ตัวประมาณความถดถอย            
การปฏิบัติงาน ภาคสนาม การเสนอรายงานการสํารวจ ความคลาดเคลื่อนในการสํารวจตัวอยาง 
 
STAT 3305 การวิเคราะหการถดถอย          3(3-0) 
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  Regression Analysis 
รายวิชาที่ตองเรียน  :  STAT  1302  สถิติวิเคราะห 2  
ตัวแบบการถดถอยเชิงเสนเชิงเดียวและการถดถอยแบบพหุคูณ และขอสมมุติที่เกี่ยวของ 

การประมาณคาพารามิเตอรโดยวิธีกําลังสองนอยที่สุด การประมาณคาแบบชวงของสัมประสิทธิ์การถดถอย  
การพยากรณ  การทดสอบความมีนัยสําคัญของสัมประสิทธิ์การถดถอย    การตรวจสอบความเหมาะสม
ของตัวแบบเชิงเสนและการแกปญหาของตัวแบบ  การใชตัวแปรหุนสําหรับตัวแปรเชิงคุณภาพใน    
การวิเคราะหการถดถอย  การสรางตัวแบบที่เหมาะสม  การคัดเลือกตัวแปรวิธีตางๆ  การเปรียบเทียบตัว
แบบและการถดถอยไมเชิงเสน  

 
STAT 3307 การควบคุมคณุภาพทางสถติ ิ          3(3-0) 
  Statistical  Quality  Control 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT 1301  สถิติวิเคราะห 1     3(3-0) 
แนวคิดของการควบคุมคุณภาพ การควบคุมกระบวนการผลิตเชิงสถิติ แผนภูมิควบคุม

คุณภาพแบบตาง ๆ  การสุมตัวอยางเพื่อการยอมรับผลิตภัณฑ  เทคนิคการควบคุมคุณภาพอื่นที่ใช             
ในปจจุบัน
 
 
STAT 3311 อนุกรมเวลาและเลขดัชน ี          3(3-0) 
  Time  Series  and  Index  Numbers 

รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT  1302  สถิติวิเคราะห 2      3(3-0) 
การเคลื่อนไหวของอนุกรมวิธีปฏิบัติเบื้องตนของขอมูล  การวิเคราะห  แนวโนม      

เชิงคณิตศาสตร  การปรับเรียบดวยเสนโคงเลขชี้กําลัง การเปลี่ยนแปลงแบบอยางตาม ฤดูกาล                 
การเคลื่อนไหวแบบไมสม่ําเสมอ และการเคลื่อนไหวแบบวัฎจักร การวิเคราะหอนุกรมเวลาสําหรับ       
การพยากรณ  การใชเลขดัชนี  ชนิดของเลขดัชนีราคา  การเปลี่ยนฐานและเลขดัชนีประมาณจํานวนดัชนี
แบบลูกโซ      การแทนที่สินคาใหมและการเปลี่ยนน้ําหนัก  

 
STAT 3401 วิธีการทําสํามะโนครัวและการสํารวจเบื้องตน       3(3-0) 
  Introduction to Census and Sample Survey 
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รายวิชาที่ตองเรียนกอน  :  STAT  1301  สถิติวิเคราะห 1    3(3-0) 
ประวัติและการกําหนดแผนแบบการทําสํามะโนครัว  และการสํารวจประชากร      

การกําหนดทองที่ๆจะทําสํามะโนครัวและสํารวจ   การอบรมพนักงาน    การนับจด   การแจกนับ และ
ความสัมพันธกับการทะเบียน  การสํารวจทดลองความครบถวนสมบูรณและเชื่อถือไดของขอมูลที่ได
จากทะเบียน การสํารวจภายหลังการแจงนับ    การปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบทะเบียน ทฤษฎี    
เบื้องตนเกี ่ยวกับการสุ มตัวอยาง การประเมินคาขอมูลที ่ไดจากทําสํามะโนครัว การสํารวจ และ        
การทะเบียน การปฏิบัติงานสนามโดยการสํารวจโครงการใดโครงการหนึ่ง และการเสนอรายงาน 
 
STAT 3501 การวิจัยดําเนนิงานเบื้องตน 3(3-0) 
  Introduction to Operation Research 

หลักการ เบื้ อ งตน เ กี่ ย วกั บโครงสร า ง  และแบบจํ าลองทางคณิ ตศ าสตร                       
การเลียนแบบทางสถิติ คิว การแทนที่ การควบคุมคลังพัสดุ การวิเคราะหขายงาน และการเขียน
โปรแกรมเชิงเสนเบื้องตน 

 
 
 
 

STAT 3502 การวิจัยดําเนนิงาน  1 3(3-0) 
Operation  Research 1 
ตัวแบบการกําหนดการเชิงเสน การแกปญหากําหนดการเชิงเสนโดยวิธีการซิมเพล็กซ  

ปญหาควบคู ปญหาขนสง ปญหาการจัดสรรงาน การวิเคราะหขายงานดวย PERT และ CPM 
 
COM 1301 การโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร 1        3(2-2) 
  Computer Programming 1 

องคประกอบและหนาที่ของฮารดแวรและซอฟตแวรภาษาคอมพิวเตอรชนิดตางๆ  
หลัก การเขียนโปรแกรมและการทํางานของโปรแกรม  ขั้นตอนการเขียนและการพัฒนาโปรแกรม  
และการเขียนผังการทํางานการวิเคราะหและออกแบบอัลกอริทึมแบบ Sequential, Decistion, Repetition  
Monitor , Recursion 
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COM 1601 โครงสรางขอมูล           3(3-0) 
  Data Structure 

ความรู เบื้องตนเกี่ยวกับโครงสรางขอมูล การประมวลผลขอมูลสตริงก (String  
Processing) อะเรย เรคคอรด และ  พอยนเตอร (Arrays, Records and Pointers) ลิงคลิสก (Linked Lists) 
สแตก (Stacks) คิว (Queues) การเวียนเกิด (Recursion) ตนไม  (Tree) กราฟและการประยุกต              
ใช  (Graphs and Their Applications)        การเรียงและการคนหาขอมูล (Sorting and Searching) 
 
COM 2601 การประมวลผลแฟมขอมูล         3(3-0) 
  File Processing 
  ศึกษาความหมาย วิวัฒนาการและหลักการประมวลผลขอมูล ชนิดและหนาที่         
ของหนวยความจําสํารองของการประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร รหัสทางคอมพิวเตอร ลักษณะ
โครงสรางขอมูลแบบตาง ๆ ความหมายลักษณะและชนิดของแฟมขอมูล เชน SEQUENTIAL, 
RANDOM, INDEX, ISAM, TREE, B-TREE, INVERTED การเขาถึงขอมูล การคนหา และการจัดการ
แฟมขอมูล 
 
COM 3401 ระบบปฏิบัติการ            3(3-0) 
  Operating Systems 

ความหมาย   และวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ   บทบาทหนาที่ของระบบ         
ปฏิบัติ  การการจายงานหรือการจัดสรรหนวยประมวลผล การบริหารและการจัดการหนวยความจํา  
การจัดคิวงานและการจัดสรรทรัพยากร  การจัดการขอมูลและการแสดงผลระบบแฟม  การควบคุมการคืน
สูสภาพเดิม 

 
COM 3501 การวิเคราะหและการออกแบบระบบ        3(3-0) 
  System Analysis and Design 

หลักการเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ  และ การวางแผนแกปญหา  ขอบขายของ        
การวิเคราะห  การตรวจสอบระบบศึกษาความเปนไปได  การวิเคราะหรายละเอียด  ระบบที่ใชใหมกับ
ระบบเดิม  การออกแบบการนําขอมูลเขาและขอมูลออก การออกแบบแฟมขอมูล  เอกสารระบบงาน  
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การทดสอบระบบที่ออกแบบ  และ การนําไปใช  รวมถึงการแกไขและการบํารุงรักษา  การทําผัง
ระบบสื่อสาร  การประเมินและการตัดสินใจ  การควบคุมและความปลอดภัย 

 
COM 3701 ระบบการสื่อสารขอมูล                      3(3-0) 
  Data Communication System 

การทํางานของระบบการเก็บขอมูลและการสื่อสาร อุปกรณที่ใชกับระบบเก็บขอมูล     
การวิเคราะหระบบการสื่อสาร อุปกรณที่ใชระบบสื่อสาร ระบบการสงขอมูลแบบทางเดียว  แบบสองทาง
ไมพรอมกัน  แบบสองทางพรอมกัน  ชนิดของการสงขอมูล Analog และ Digital สถาปตยกรรม      
ของ Network protocol, ระบบเครือขาย, WAN, LAN และ VAN 

 
COM 4203 โปรแกรมประยุกตดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร         3(2-2) 
  Program Application for Science and Mathematics 

ศึกษาและฝกเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร  เชน อันดับและ
อนุกรม  การจัดหมู การจัดลําดับ ความนาจะเปน   ทฤษฎีบททวินาม  ฟงกช่ัน   การแกสมการ              
เวกเตอร  ความเร็ว  ความเรง  เรขาคณิตวิเคราะห  และแคลคูลัสเบื้องตน  ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูป
สําหรับเนื้อหาวิชาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
2.  กลุมวิชาพืน้ฐานวชิาชพี 
กลุมวิชาชีพครู 
บังคับ 
FE   1106 ความเปนคร ู 3(3-0) 
  Self-actualization for Teachers 
  ความหมาย   และความสําคัญของครู   การพัฒนาจิตวิญญาณแหงความเปนครู 
แบบองครวม  สภาวะและสถานการณทางสังคม  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และปจจัยอ่ืน ๆ     ซ่ึงมี
อิทธิพลตอคุณภาพครู  บทบาทของครูตอการพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรมนุษย 
 
FE   3508 แหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 2(2-0) 
  Learning Resources and Local Wisdom 
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  ความหมาย ความสําคัญ  ขอบขายของแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน ประเภท
ของแหลงการเรียนรูที่สําคัญในทองถ่ิน โครงสรางพื้นฐานเพื่อการเรียนรูองคความรูและทักษะที่สําคัญ
ในการถายทอดความรู บทบาทของภูมิปญญาทองถ่ินในฐานะทรัพยากรการเรียนรู บทบาทของภูมิ
ปญญาที่มีตอการถายทอดความรู    จุดมุงหมาย  และกระบวนการการถายทอดความรูในทองถ่ิน         
การใชแหลงการเรียนรู  และภูมิปญญาทองถ่ินเพื่อประโยชนทางการศึกษา 
 
CI   1207 หลักการศึกษาและหลักสูตร 3(3-0) 
  Principles of Education and Curriculum 
   ความหมาย  ความสําคัญ  และความมุงหมายของการศึกษา  ปรัชญาการศึกษา  
ความหมายและความสําคัญของหลักสูตร  ประเภทของหลักสูตร  องคประกอบของหลักสูตร            
และพื้นฐานในการจัดทําหลักสูตร   กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการประเมินผลหลักสูตร  
หลักการ  จุดหมาย  และโครงสรางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การจัดประสบการณและ
กิจกรรมใหสอดคลองกับหลักสูตร  แนวทางในการวัดผลและประเมินผลการเรียน  การเลือกใชแหลง
วิทยาการเสริมหลักสูตร    การบริหารหลักสูตร  และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 
 
CI   2303 หลักการจัดการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Management 

ความหมายและความสําคัญของการจัดการเรียนรู  ระบบการเรียนรู กระบวนการ
จัดการเรียนรู  รูปแบบ  เทคนิค  และวิธีการจัดการเรียนรู   กิจกรรมการเรียนรู     การจัดบรรยากาศ              
การเรียนรู   ส่ือการเรียนรู  การวัดผลและประเมินผล   การวางแผนการจัดการเรียนรู  
 
ETI   2101 เทคโนโลยีการศึกษา 3(3-0) 
  Educational Technology 
   ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ประโยชน และพัฒนาการของเทคโนโลยีการศึกษา   
นวัตกรรมการศึกษา   กระบวนการสื่อความหมายและการเรียนรู   ส่ือการสอนประเภทตาง ๆ             
การเลือก   การแสวงหา  การผลิต การใช  การพัฒนา และการเก็บรักษาสื่อการสอน การใชแหลง
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ทรัพยากรในทองถ่ินเพื่อการเรียนรู   การเลือกใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู แนวโนม
ของเทคโนโลยีการศึกษาในอนาคต 
 
ER   2104 หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(3-0) 
  Principles of  Learning Measurement and Evaluation 

 ความหมายและบทบาทของการวัดและประเมินผลการเรียนรู  พฤติกรรมการเรียนรูของ
ผูเรียน   หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู   เครื่องมือท่ีใชในการวัดผล    การเรียนรู   
ฝกปฏิบัติการวางแผนการประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง   การสรางเครื่องมือชนิดตาง ๆ  สถิติ
เบื้องตนในการวัดและประเมินผลการเรียนรู     การวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ     การแปล
ความหมายจากการวัดผลการเรียนรู      การวิเคราะหปญหาและการแกปญหา    การวัดและประเมินผล
การเรียนรูในโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
ER   3409 การวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอน 3(3-0) 
  Research for Teaching and Learning Development 
   ความหมายและลักษณะของการวิจัย  วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู ประโยชน
ความสําคัญ  และประเภทของการวิจัย     ขั้นตอนการวิจัย     จรรยาบรรณของนักวิจัย   ฝกปฏิบัติ         
การวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยมุงเนนใหสามารถทําวิจัยใน      ช้ันเรียน  การ
เขียนรายงานการวิจัย   การนําเสนอผลการวิจัย    การประเมินผลงานวิจัยและการนําผลการวิจัยไปใช
พัฒนาการเรียนการสอน 
 
PG   1203 การประยุกตจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู 3(3-0) 
  Applied Psychology for Learning  



  
54 

  

 ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย วิธีการศึกษาทางจิตวิทยา อิทธิพลของพันธุกรรม
และส่ิงแวดลอมที่มีตอความแตกตางระหวางบุคคลในการเรียนรูของมนุษย    ทฤษฎี   การเรียนรูและ
การประยุกตใช กระบวนการทางจิตวิทยาที่ทําใหเกิดการเรียนรู  ปจจัยที่สงผลตอ การเรียนรู     การจัด
สภาพแวดลอมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  และการปรับพฤติกรรมผูเรียน  
 
PG   3703 การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 3(3-0) 
  Activity Organization for Student Development 
   ความหมาย   หลักการ   ความสํ าคัญ   และจุดมุ งหมายของการจัดกิจกรรม                   
เพื่อพัฒนาผูเรียน  หลักการ  และรูปแบบการจัดกิจกรรมแนะแนวในโรงเรียนและกิจกรรมนักเรียน     
ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรม  และการประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน 
 
EA   3305 การประกันคณุภาพการศึกษา 2(2-0)  
  Educational Quality Assurance  

 ความหมาย ความสําคัญ  จุดมุงหมายและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ความเปนมาของการประกันคุณภาพการศึกษา  องคกร  สถาบัน  ดานการประเมินคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา   การประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา   ปจจัย  ตัวช้ีวัดของการกําหนด
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา    บทบาทของครูกับการประกันคุณภาพการศึกษา   ปญหาและแนวโนม
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของไทย 
SPE   3601 การศึกษาแบบเรียนรวม 2(2-0) 
  Inclusive Education 
   ความหมาย  ปรัชญา หลักการ  ประเภท  ลักษณะ  และการเรียนรูของเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ  ความหมายและความมุงหมายของการศึกษาแบบเรียนรวม   การปรับเปลี่ยนหลักสูตร  
ส่ือและกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  เทคนิคการสอนและการจัดการ
พฤติกรรมผู เรียนในชั้นเรียนรวม    ความรวมมือระหวางโรงเรียน   ผูปกครอง  และชุมชนใน                
การใหบริการสนับสนุนการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
 
เลือก 
FE   3203 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 2(2-0) 
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  Education and  Development of the Country 
   ความสัมพันธระหวางการศึกษากับการพัฒนาประเทศ  การศึกษากับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม  แนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ    สังคมและวัฒนธรรม  การเมือง               
การปกครอง หลักการพัฒนาชุมชน การจัดโรงเรียนเพื่อพัฒนาชุมชน  ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ         
การพัฒนาชุมชน 
 

FE   3204   กิจกรรมการศึกษาเพื่อทองถิ่น               2(2-0) 
 Educational Activity for Local  

  โครงสรางระบบการศึกษาสวนทองถ่ิน  บทบาทของคนและองคกรชุมชน ศิลปวัฒนธรรม
จารีตประเพณีทองถ่ิน    กิจกรรมและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองคกรชุมชนและสิ่งแวดลอม
อยางยั่งยืน 
 
FE   4901 การศึกษาเอกเทศทางการศึกษา 2(2-0) 
  Independent Study in Education 
   นักศึกษาเลือกศึกษาปฏิบัติหรือทดลองเร่ืองที่สนใจทางการศึกษา  โดยจัดทําเปน
โครงการภายใตการควบคุมและนิเทศจากผูสอน 
 
 
FE   4902 สัมมนาปญหาการศึกษา            3(3-0) 
  Seminar in Educational Problems 
   ศึกษากระบวนการจัดสัมมนาและปฏิบัตกิารสัมมนาปญหาการศึกษา 
 
CI   3201   กิจกรรมรวมหลักสูตร     2(2-0) 
  Co-curriculum Activities 

  ศึกษาเกี่ยวกับความหมายและความมุงหมายของกิจกรรมรวมหลักสูตร  ความสัมพันธ
ระหวางหลักสูตรกับกิจกรรมรวมหลักสูตร  ลักษณะของผูนําและผูตาม  ตามวิถีทางแหงประชาธิปไตย  
หลักการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร การจัดและการบริหารกิจกรรมรวมหลักสูตร  การประเมินผล
โครงการจัดกิจกรรมรวมหลักสูตร 
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CI   3210 การพัฒนาหลกัสูตรทองถิ่น            2(2-0) 
  Curriculum Development for Local 
  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร การประเมินผล
หลักสูตร   ความเปนมา    และความสําคัญของหลักสูตร   หลักการ    จุดหมาย   โครงสรางของ
หลักสูตร    การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับหลักสูตร     หลักการ      และ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน การฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลอง
กับทองถ่ิน 
 
CI   3301 ทักษะและเทคนิคการสอน 2(1-2) 
  Teaching Skills and Techniques of Teaching 
   ความหมาย   ขอบขาย  และความสําคัญของทักษะและเทคนิคการสอน    ทักษะการ
นํ า เข า สูบท เรี ยน   การ เร าความสนใจ     การตั้ งคํ าถาม      การใช ส่ือการ เรี ยนการสอน   
การเลาเรื่อง   การเสริมแรง   การใชกิริยาทาทางและวาจา  การใชกระดานดํา   การอธิบายยกตัวอยาง   
และสรุปบทเรียน   การสอนกลุมใหญ  การสอนกลุมยอย  การสอนรายบุคคล  การใชเพลงประกอบการ
เรียนการสอน  บทบาทสมมติ  เทคนิคการสอนแบบมีสวนรวม  เทคนิคการสอนโดยใชกระบวนการคิด 
 
 
CI   3302 การนิเทศการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Supervision 
   ความหมาย     ความสําคัญ    และความมุงหมายของการนิเทศการศึกษา  ขอบขายของ
การนิเทศการศึกษา       หลักและเทคนิควิธีการนิเทศการศึกษา     การพัฒนาการเรียนการสอน     การ
นิเทศการสอน      การนิเทศภายใน 
 
CI   4601 ทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร            3(2-2) 
  Teaching Skills for Science Teachers 
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   วิเคราะหคุณลักษณะที่พึงประสงคของครูวิทยาศาสตร ทักษะสําคัญ และจําเปน
สําหรับครูวิทยาศาสตร   ความสําคัญของทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร     ฝกทักษะในการจัดกิจกรรม
โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร กิจกรรมวิทยาศาสตรเชิงเทคโนโลยี   โครงงานวิทยาศาสตร    
การออกแบบและการสรางสื่อการสอนวิทยาศาสตร     การจัดกิจกรรมคายวิทยาศาสตร การสราง
ขอสอบและการใชขอสอบ   ทักษะการใชคอมพิวเตอรพื้นฐาน   ทักษะอื่น ๆ ที่จําเปน   การประเมิน
ทักษะและแนวทางพัฒนาทักษะสําหรับครูวิทยาศาสตร 
 
ETI   1204 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(2-0) 
          Utilization of Mass Media in Education  
          ศึกษาความสําคัญของสื่อมวลชนที่มีตอการจัดการศึกษา หลักการและวิธีการใช
วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน ส่ิงพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร เครือขายขอมูลสากล และสื่อสาร
สารสนเทศในรูปแบบอื่นเพื่อการศึกษา การใชและเลือกรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอ      การ
เรียนรู   การวิเคราะหขาวสารเพื่อการเรียนรู  
 
ETI   3301 การผลิตวัสดุกราฟก 3(2-2) 
          Production of Graphic Materials  
   ความหมาย ขอบขาย ความสําคัญ ทฤษฎีและหลักการออกแบบวัสดุกราฟก วัสดุ
อุปกรณ และเครื่องมือในการผลิตวัสดุกราฟก การประดิษฐตัวอักษร การสรางภาพ หลักการผลิต       
การใชและการเก็บรักษาวัสดุกราฟก  ฝกปฏิบัติการเขียน การประดิษฐ การสรางภาพและอักษร         
เพื่อนํามาใชในการเรียนการสอน 
ETI   4101 การศึกษาโดยระบบสื่อทางไกล 2(2-0) 
          Telecommunications and Distance Learning  
   แนวคิดใหมในการจัดการศึกษาสําหรับมวลชน (Mass Education) การศึกษาตาม
อัธยาศัย การจัดการศึกษาโดยผานระบบสื่อทางไกลในรูปแบบตาง ๆ การใชเครือขายสากล (Internet) 
ในการสืบคน การติดตอส่ือสารดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ  การพัฒนาเว็บไซดเพื่อ  การเรียนการสอน 
การสงและการดาวนโหลดขอมูลเทคโนโลยีสําหรับการศึกษาทางไกล 
 
ER  4105 การวิเคราะหและประเมินโครงการทางการศึกษา 2(2-0) 
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  Project Analysis and Project Evaluation in Education 
   องคประกอบที่สําคัญของโครงการและการเขียนโครงการทางการศึกษาวงจร          
การวางแผนโครงการ (Project Cycle) การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study)  
รูปแบบและกระบวนการประเมินโครงการ  เทคนิคการควบคุม และการติดตามงานและโครงการ  
 

PG   2301 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(2-0) 
  Human Relations for Teachers 
   ความหมาย และความสําคัญของมนุษยสัมพันธสําหรับครู  หลักการ  องคประกอบ  

กระบวนและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธ
ในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับครู  เนนการฝกปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธ   
เพื่อเสริมบรรยากาศการเรียนรูที่ดีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน 
 

PG   3101 ความคิดสรางสรรค                         2(2-0) 
   Creative Thinking 
   ความหมาย  ขอบขาย  ประเภท   ประโยชนของความคิดสรางสรรค      ลักษณะเด็กทีม่ี
ความคิดสรางสรรค เทคนิคและทักษะสําหรับครูในการพัฒนาความคิดสรางสรรค บทบาทของพอแม
และครอบครัวกับการสงเสริมความคิดสรางสรรค      การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและ    การประเมิน
ความคิดสรางสรรค 

 

PG   3302 ทฤษฎีและปฏบิัติการทางจติวิทยาสังคม   2(2-0) 
   Theories and Practice in Social Psychology 
   ความหมาย    ความสําคัญ   ประโยชนของจิตวิทยาสังคม กลุมและกระบวนการกลุม  
กระบวนการสังคมประกฤติ ปฏิบัติการทางจิตวิทยา บทบาท และการคลอยตาม (เนนบทบาทของ
ผูบริหาร ครู นักเรียน)   จิตวิทยาสําหรับการบริหารโรงเรียน การสื่อความหมายและการรับรูทางสังคม  
เจตคติและการยอมรับนวัตกรรม  การสรางกําลังใจในการทํางานใหสําเร็จ   แรงจูงใจในทางสังคม     
การรวมมือ     การแขงขัน   การแกปญหาความขัดแยง   ความเปนผูนํา    การนําความรูทางจิตวิทยา
สังคมไปใชในการเรียนการสอน  
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PG   3501     จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน 3(3-0) 
   Adolescence Guidance Psychology 
   วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน พัฒนาการดานตาง ๆ ของวัยรุน    ปจจัยที่สงผล
ตอพัฒนาการ   ปญหาเฉพาะวัย  บทบาทของครูกับการแนะแนวเด็กวัยรุนในโรงเรียนการจัดบริการ
แนะแนวเพื่อปองกัน    แกไขปญหา  และตอบสนองความตองการของวัยรุนดานการศึกษา  อาชีพ  
สังคม สวนตัว แนวทางการพัฒนา    ความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะแนว 
 
PG   3502      จิตวิทยาการแนะแนว                      2(2-0) 
  Guidance Psychology 
  ความหมาย   ความสําคัญ   ปรัชญาและหลักการแนะแนว    ประเภทของการแนะแนว  
บริหารแนะแนวที่จัดขึ้นในสถานศึกษา   การบริหารงานและการประเมินผลการจัดบริการแนะแนว 
คุณสมบัติและจรรยาบรรณของครูแนะแนว  กลไกความสําเร็จของการแนะแนว    การใชกระบวนการ
แนะแนวเพื่อพัฒนาความสามารถและศักยภาพของผูเรียน 
 
 
 
 
 
PG   3603 เคร่ืองมือและเทคนิคการแนะแนว 2(2-0) 
  Tools and Techniques in Guidance 
  หลักการสรางและใชเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนว  ประเภทของเครื่องมือและ
เทคนิคการแนะแนว     การรวบรวมเครื่องมือและเทคนิคการแนะแนวทั้งที่เปนแบบทดสอบและไมใช
แบบทดสอบ การปรับเครื่องมือที่เปนแบบทดสอบสําหรับนําออกใช การทดลองใชเครื่องมือและ
เทคนิคการแนะแนวกับนักเรียน 
 
EA   1101  หลักการบริหารการศึกษา  2(2-0) 
  Principles of Educational Administration 
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   ศึกษาความหมายการบริหารการศึกษา   แนวคิดและทฤษฎี เบื้องตนเกี่ยวกับ      
การบริหารการศึกษา  กระบวนการบริหารการศึกษา  ระบบบริหารการศึกษา  การจัดระบบภายใน
หนวยงานทางการศึกษา  มนุษยสัมพันธในการบริหาร ภาวะผูนํากับการบริหารการประชาสัมพันธ
หนวยงานทางการศึกษา   การนิเทศการศึกษา   การพัฒนาหลักสูตร  ปญหาตาง  ๆ และวิธีการแกปญหา
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาของไทย 
 
EA   1102  ภาวะผูนาํ               2(2-0)  
  Leadership 
   ความหมายและความสําคัญของผูนํา     แบบของผูนํา     บทบาทหนาที่ของผูนํา
คุณลักษณะของผูนําที่ดี  การเสริมสรางภาวะผูนํา  จิตวิทยาผูนํา  การพัฒนาความสรางสรรคของผูนํา  
ผูนํากับการตัดสินใจ  ฝกทักษะการเปนผูนํา 
 
EA   2104  คุณธรรมสําหรับผูบริหาร   2(2-0) 
  Ethics for Administrators                
   ความหมายและความสําคัญของคุณธรรมสําหรับผูบริหาร   บทบาทหนาที่ 
คุณธรรมความรับผิดชอบ จรรยาบรรณและคุณธรรมสําหรับผูบริหาร ปญหาเกี่ยวกับคุณธรรมของ
ผูบริหาร  การสงเสริมและพัฒนาคุณธรรมและคานิยมในการทํางาน  ผลการศึกษาเกี่ยวของกับคุณธรรม
สําหรับผูบริหาร 
 
EA  3101  ธุรกิจการศึกษา 2(2-0) 
  Educational Business                   
   ศึกษาความหมาย  ขอบขาย  ประเภทและประโยชนของธุรกิจการศึกษาวิวัฒนาการ
ของธุรกิจการศึกษา     ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐกิจการศึกษา  การใชประโยชนจากสถิติทาง
การศึกษา  การระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา  ความสัมพันธระหวางการศึกษากับธุรกิจ      
การบริหารและการจัดการทางธุรกิจศึกษาในโรงเรียน  ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา     การสราง
เสริมฐานะของโรงเรียนและบุคลากรในโรงเรียน   การจัดโครงการที่มีคุณคาทางการศึกษา                 
การควบคุม   การดําเนินการประเมินผลและติดตามผลการจัดการศึกษา  การศึกษาผลงานและปญหา
เกี่ยวกับธุรกิจดานการศึกษา 



  
61 

  

 
EA   4301  การบริหารงานธุรการ การเงินและพัสด ุ        2(2-0) 
  Executive Fiscal and Commodity Administration 
   ความหมาย ความสําคัญ และขอบขายของงานธุรการ การเงิน และพัสดุ   แนวคิดและ
หลักการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ ระเบียบ และการปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการ 
การเงินและพัสดุ 
 
EC   1102 จิตวิทยาพัฒนาการและการอบรมเลี้ยงดูเดก็ปฐมวัย 3(3-0) 
  Child Care and Child Development 
   ศึกษาถึงความสัมพันธของพอแม  สมาชิกในครอบครัว  และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดู
ที่มีอิทธิพลตอพัฒนาการเด็กปฐมวัย  หลักการและวิธีอบรม   การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝงนิสัย            
และสงเสริมใหเด็กสามารถพัฒนาและปรับตนเองดวย      มีความเชื่อมั่นในการที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนได 
 
 
 
 
 
 
 
EC   2101 การศึกษาปฐมวัย 2(2-0) 
  Pre-school  Education 
   ความหมาย จุดมุงหมาย และนโยบายของการอนุบาลศึกษา  แนวคิดและทฤษฎีของนัก
การศึกษาที่มีอิทธิพลตอการจัดการอนุบาลศึกษา     ประวัติความเปนมาของการอนุบาลศึกษาของ
ตางประเทศ   ประวัติความเปนมาของการอนุบาล      การศึกษาไทยและรูปแบบการจัดการอนุบาลไทย    
หนวยงานที่จัดลักษณะการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวทางการอนุบาลศึกษา      นวัตกรรมทางการ
อนุบาลศึกษาของไทยและตางประเทศ 
 
EC   3501 การแนะแนวผูปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
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  Parents  Guidance for Pre-school  Children 
ความหมายและความสําคัญของการแนะแนว  ความสัมพันธระหวางการแนะแนวกับ

การศึกษา  สภาพสังคมไทยกับความจําเปนตองมีการแนะแนวผูปกครอง  ธรรมชาติของเด็กปฐมวัยตอ
บทบาทหนาที่ของผูปกครองในการสงเสริมพัฒนาการทางกาย  อารมณ  สังคมและสติปญญา ความ
รวมมือ ประสานสัมพันธที่ดีระหวางบานกับโรงเรียน  ยุทธวิธีการจัดกิจกรรมแนะแนวผูปกครองเด็ก
ปฐมวัยในเขตเมืองและชนบท 
 
EC   4501 การใหการศึกษาแกผูปกครองเด็กปฐมวัย 2(2-0) 
  Education for Parents of Pre-school Children 
   ความสําคัญของพอแม   ผูปกครองตอการพัฒนาเด็กปฐมวัย   ความจําเปนที่จะตองให
การศึกษาแกพอแม   หลักการและแนวคิดในการจัดการศึกษาแกพอแมและการใหความรวมมือกับ
องคกรในชุมชน  เพื่อประสานงานการใหความรูดานการพัฒนาเด็กแกพอแม 
 
3. กลุมวิชาปฏบิัติการและฝกประสบการณวิชาชพี    
GED 3801 การศึกษาและการมีสวนรวมในสถานศึกษา 1(60) 
 Study   and  Participation   in  School 
  ศึกษา   สังเกตเกี่ยวกับธรรมชาติ   และพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน การบริหารจัด      
การสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูในสถานศึกษาโดยมีสวนรวมในสถานศึกษาอยางนอย  2  สัปดาห 
 
CI 4609 วิธีสอนคณิตศาสตร 1           2(1-2) 
  Methods of Teaching in Mathematics 1 
  การศึกษาหลักสูตร หนังสือเรียน คูมือครู และเอกสารประกอบหลักสูตรวชิาคณติศาสตร
ในระดับชวงชั้นที่ 1 – 2  จิตวิทยาการเรียนรู เชน บรูเนอร กาเย เปยเจต สกินเนอร เปนตน การวิเคราะห
หลักสูตรและหนังสือเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร ทักษะการสอน 
เชน การใชคําถาม ทกษะการนําเขาสูบทเรียน ทักษะการเขียนกระดานดํา ทักษะการสรุปบทเรียน      
เปนตน การผลิตและการใชส่ือประกอบการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล การเรียน     
การสอนคณิตศาสตร ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล การทําโครงการสอน แผนการสอน       
การทดลองสอนเนื้อหาคณิตศาสตรในระดับชวงชั้นที่ 1 – 2  

ั
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CI 4610 วิธีสอนคณิตศาสตร 2           2(1-2) 
  Methods of Teaching in Mathematics 2 
  การศึกษาหลักสูตร หนังสือเรียน คูมือครู และเอกสารประกอบหลักสูตรวชิาคณติศาสตร
ในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4  จิตวิทยาการเรียนรู เชน บรูเนอร กาเย เปยเจต สกินเนอร เปนตน การวิเคราะห
หลักสูตรและหนังสือเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เทคนิควิธีสอนคณิตศาสตร ทักษะการสอน 
เชน การใชคําถาม ทกษะการนําเขาสูบทเรียน ทักษะการเขียนกระดานดํา ทักษะการสรุปบทเรียน เปน
ตน การผลิตและการใชส่ือประกอบการเรียนการสอน การวัดผลและการประเมินผล การเรียน             
การสอนคณิตศาสตร ตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล การทําโครงการสอน แผนการสอน              
การทดลองสอนเนื้อหาคณิตศาสตรในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4 

ั

 
 
 
 
 
 
 
 
CI   4801 การทดลองสอน  1    1(60) 
  Teaching Practice   1 
   วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะห อภิปราย  แผนการจัดการเรียนรู
ตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 1 - 2  แลวนําไปทดลองใชใน
สถานศึกษาอยางนอย 2  สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใตการนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพครู 
หมายเหต ุ 1.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวยัใหใชคําอธิบายรายวิชาดงันี ้
   ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ  ทดลองสอนใน 

 ช้ันเรียนและแหลงฝกประสบการณ  ทดลองสอนระดับการศึกษาปฐมวัยของรัฐ 
     หรือเอกชนที่จดัการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป หรือ  3 - 6  ป 
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  2.  สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหเนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่หนึ่ง 
  3.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาพิเศษใหทําการทดลองสอนในโรงเรียนที่มี    
   การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 

 
CI   4802 การทดลองสอน  2 1(60) 
  Teaching Practice 2 
  วางแผนและจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  วิเคราะห  อภิปราย  แผนการจัดการเรียนรู
ตามกลุมสาระการเรียนรูของแตละสาขาวิชาในระดับชวงชั้นที่ 3 – 4   แลวนําไปทดลองใชใน
สถานศึกษาอยางนอย 2  สัปดาหและนํามาปรับปรุงแกไขภายใต การนิเทศของผูทรงคุณวุฒิดานวิชาชีพครู 
หมายเหตุ      1.  สําหรับสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยใหใชคําอธิบายรายวิชาดังนี้ 
    ฝกการสอนระดับการศึกษาปฐมวัยในรูปแบบตาง ๆ ตอจากการทดลองสอน 1     
    ทดลองสอนในชั้นเรียนและแหลงฝกประสบการณ  ทดลองสอนระดับ   
        การศึกษาปฐมวัยของรัฐหรือเอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กกลุมอายุ 0 - 3 ป  
        หรือ  3 - 6  ป 
  2. สําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา ใหทดลองสอนในชวงชั้นที่ 1 -  2 และ 

     เนนรายวิชาเอกเลือกรายวิชาที่สอง 
  3.  สําหรับสาขาวชิาการศกึษาพเิศษ ใหทดลองสอนในโรงเรียนการศกึษาพเิศษ 
 
 
GED 5801 การปฏิบตัิการวิชาชพีครู  1      5(450)                           
   Teaching Professional Externship 1 
   ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตามชวงชั้นและสาขาวิชา บันทึกผลการปฏิบัติงานครูตาม
ขอบขายของงานในสถานศึกษา ฝกแกปญหา ประเมินผล และพัฒนาการเรียนการสอนของตนเอง 
 
GED 5802 การปฏิบตัิการวิชาชพีครู  2              5(450)                           
  Teaching  Professional  Externship  2 
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  ปฏิบัติงานในสถานศึกษาตอเนื่องจากการปฏิบัติการวิชาชีพครู 1  นําปญหาหรือความ
ตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนมาวางแผนและดําเนินการแกไขและการพัฒนาอยางเปน
ระบบโดยใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน   สรุป  และรายงานผลการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 
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