หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร ภาควิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๕๐
๑.

ชื่อหลักสูตร
๑.๑ ชื่อหลักสูตรภาษาไทย

: หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาคณิตศาสตร
๑.๒ ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Programme
in Mathematics
๒. ชื่อปริญญา
๒.๑ ชื่อเต็มภาษาไทย
: พุทธศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
: Bachelor of Education (Mathematics)
๒.๒ ชื่อยอภาษาไทย
: พธ.บ. (คณิตศาสตร)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ
: B.Ed. (Mathematics)
๓. หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. วัตถุประสงคของหลักสูตร
๔.๑ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถในสาขาวิชาคณิตศาสตร
๔.๒ เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการสอนคณิตศาสตรอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๓ เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําที่มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักพระพุทธศาสนา
๕. โครงสรางหลักสูตร
๕.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๐
หนวยกิต
๕.๒ หมวดวิชาชีพครู
๕๐
หนวยกิต
๕.๓ หมวดวิชาเฉพาะดาน
๙๑
หนวยกิต
๑) วิชาแกนพระพุทธศาสนา
๓๐
หนวยกิต
๒) วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต
๑๐
หนวยกิต
๓) วิชาเฉพาะสาขา
๕๑
หนวยกิต
๕.๔ หมวดวิชาเลือกเสรี
๖
หนวยกิต
รวม
๑๗๗
หนวยกิต
๖. รายวิชา
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๖.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร
๖.๒ หมวดวิชาชีพครู ๕๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในหมวดวิชาชีพครู ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร
๖.๓ หมวดวิชาเฉพาะดาน ๙๑ หนวยกิต
๑) วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะ
พุทธศาสตร
๒) วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร
๓) วิชาเฉพาะสาขา ๕๑ หนวยกิต
ใหนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร เรียนรายวิชาในวิชาเฉพาะสาขา ๕๑ หนวยกิต โดยเรียน
วิชาบังคับ ๓๐ หนวยกิต และวิชาเลือก ๒๑ หนวยกิต มีรายละเอียดดังนี้
ก. วิชาบังคับ ๓๐ หนวยกิต
๒๐๖ ๓๐๑ คณิตศาสตร ๑
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๓๐๒ คณิตศาสตร ๒
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๓๐๓ คณิตศาสตร ๓
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๓๐๔ หลักและวิธีการของคณิตศาสตร
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๓๐๕ ทฤษฎีจํานวน
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๓๐๖ เรขาคณิต
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๓๐๗ ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๓๐๘ สมการเชิงอนุพันธ
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๓๐๙ คณิตศาสตรสําหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๓๑๐ การสอนคณิตศาสตร
๓(๒-๒-๕)
ข. วิชาเลือก ๒๑ หนวยกิต
๒๐๖ ๔๑๑ การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๔๑๒ ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๔๑๓ พีชคณิตเชิงเสน
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๔๑๔ คณิตศาสตรเต็มหนวย
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๔๑๕ คณิตศาสตรการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
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๒๐๖ ๔๑๖ คณิตศาสตรการเงิน
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๔๑๗ ทฤษฎีเซต
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๔๑๘ การจัดเก็บขอมูลเชิงคณิตศาสตร
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๔๑๙ การวิเคราะหระบบขาวสารและการออกแบบ
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๔๒๐ การนําคอมพิวเตอรมาใชงาน
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๔๒๑ ศึกษาอิสระทางคณิตศาสตร
๓(๐-๖-๖)
๖.๔ หมวดวิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต
นิสิตตองศึกษารายวิชาอื่น ๆ ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เปนวิชาเลือกเสรี จํานวน ๖ หนวยกิต โดยความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
๖.๕ วิชาโท ๑๘ หนวยกิต
นิสิตสาขาวิชาอื่นที่ประสงคจะศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร เปนวิชาโท ตองศึกษาวิชา
เฉพาะสาขา ไมนอยกวา ๑๘ หนวยกิต โดยศึกษาวิชาบังคับ ๑๒ หนวยกิต และวิชาเลือก
๖ หนวยกิต มีรายละเอียดดังนี้
๑) วิชาบังคับ ๑๒ หนวยกิต
๒๐๖ ๓๐๑ คณิตศาสตร ๑
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๓๐๔ หลักและวิธีการของคณิตศาสตร
๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๓๐๙ คณิตศาสตรสําหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๓(๓-๐-๖)
๒๐๖ ๓๑๐ การสอนคณิตศาสตร
๓(๒-๒-๕)
๒) วิชาเลือก ๖ หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาอื่น ๆ ในสาขาวิชาคณิตศาสตร ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต โดย
ความเห็นชอบของอาจารยที่ปรึกษา
๗. คําอธิบายรายวิชา
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ๓๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร
๗.๒ หมวดวิชาชีพครู ๕๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในหมวดวิชาชีพครู ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร
๗.๓ วิชาแกนพระพุทธศาสนา ๓๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในวิชาแกนพระพุทธศาสนา ในสาขาวิชาพระพุทธศาสนา คณะพุทธศาสตร
๗.๔ วิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ๑๐ หนวยกิต
ดูรายละเอียดในวิชาพระพุทธศาสนาประยุกต ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุ
ศาสตร
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๗.๕ วิชาเฉพาะสาขา ๕๑ หนวยกิต
๑) วิชาบังคับ ๓๐ หนวยกิต
๒๐๖ ๓๐๑ คณิตศาสตร ๑
๓(๓-๐-๖)
(Mathematics I)
ศึกษาเรขาคณิตวิเคราะห
ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชั่น
การหาอนุพันธและ
ฟงกชั่นพีชคณิต ฟงกชั่นเอกซโปเนนเชียล ฟงกชั่นลอการิทึม ฟงกชั่นตรีโกณมิติ และการ
ประยุกต เชน สมการของเสนสัมผัสและเสนตั้งฉาก ดิฟฟอเรนเชียลและแบบเชิงเสน อัตรา
สัมพันธ ทฤษฎีของโรลและทฤษฎีคากลาง การหาคาสูงสุด ต่ําสุดและการทดสอบ การเขียน
กราฟโดยพิจารณาจากอนุพันธ โจทยปญหาคาสูงสุด-ต่ําสุด
๒๐๖ ๓๐๒ คณิตศาสตร ๒
๓(๓-๐-๖)
(Mathematics II)
บูรพวิชา : ๒๐๖ ๓๐๑
ศึกษาอินทิกรัลจํากัดเขต อินทิกรัลไมจํากัดเขต เทคนิคของการอินทิเกรด อินทิกรัลไมตรง
แบบการประยุกต ลําดับอนุกรมและอนุกรมกําลังสอง เชน การอินทิกรัลทีละสวน การอินทิเกรด
ฟงกชั่นตรีโกณมิติ การอินทิเกรดโดยการแทนคาฟงกชั่นครีโกณมิติ และการอินทิเกรดโดยการทํา
เปนเศษสวนยอย การหาพื้นที่ ปริมาตร ความยาวของสวนโคงพื้นที่ผิวเมื่อเสนโคงถูกกําหนดโดย
สมการเชิงชั้น การประมาณคาอินทิกรัล สมการดีกรีสอง การยาย แกนและการหมุนแกนพิกัด
๒๐๖ ๓๐๓ คณิตศาสตร ๓
๓(๓-๐-๖)
(Mathematics III)
บูรพวิชา : ๒๐๖ ๓๐๒
ศึกษาเรขาคณิตวิเคราะหสามมิติเบื้องตน อนุพันธยอย อินทิกรัลหลายชั้น สมการเชิง
อนุพันธเบื้องตนและการประยุกตของฟงกชั่นคาจริงหลายตัวแปร
๒๐๖ ๓๐๔ หลักและวิธีการของคณิตศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Principles of Mathematics)
ศึกษาระบบคณิตศาสตร ตรรกศาสตร เซต สัญลักษณ ความสัมพันธและฟงกชั่น ระบบ
จํานวน เนนการใชเหตุผลและการพิสูจน
๒๐๖ ๓๐๕ ทฤษฎีจํานวน
๓(๓-๐-๖)
(Theory of Number)
ศึกษาสมบัติเบือ้ งตนของจํานวนเต็ม ขั้นตอนวิธีแบบยุคลิดและผลสืบเนื่องการลงรอยกัน
กําลังของจํานวนในระบบมอดุโล เศษสวนตอเนื่อง สมการดีโอฟานโตส
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๒๐๖ ๓๐๖ เรขาคณิต
๓(๓-๐-๖)
(Geometry)
ศึกษาพื้นฐานเชิงประวัติศาสตร เรขาคณิตแนวใหม(ทฤษฎีบทของเมเนเลาสและทฤษฎี
ของเชวา อัตราสวนไขว ปญหาที่มีชื่อเสียง ๓ ปญหาในเรขาคณิต) การแปลงเบื้องตน ทฤษฎี
การแปลง เรขาคณิตโพรเจกทีฟ (ภาวะมีแกนรวม ภาวะมีศูนยรวม ภาวะโพรเจกทิฟ) รากฐาน
ของเรขาคณิต (ระบบสัจพจน การวิเคราะหระบบสัจพจน ขอบกพรองของหนังสือ - อิลิเมนตของ
ยุคลิด”) เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด (สัจพจนที่ ๕ และการคนพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด)
๒๐๖ ๓๐๗ ความนาจะเปนและสถิตเิ บื้องตน
๓(๓-๐-๖)
(Probability and Basic Statistics)
ศึกษาความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงทวินาม การแจกแจงไฮเฟอรจีออเมตริก
การแจกแจงปวสซง การแจกแจงปกติ การแจกแจงไคสแคว การแจกแจง F การแจกแจง T การ
สุมตัวอยาง การแจกแจงการสุมตัวอยาง การประเมินคาสําหรับประชากร ๑ กลุมและประชากร
๒ กลุม การทดสอบสมมติฐานสําหรับประชากร ๑ กลุมและประชากรมากกวา
๑ กลุม
การวิเคราะหการถดถอยและสหสัมพันธ (เนื้อหาทั้งหมดเนนการประยุกต)
๒๐๖ ๓๐๘ สมการเชิงอนุพันธ
๓(๓-๐-๖)
(Differencial equation)
ศึกษาสมการเชิงอนุพันธ อันดับที่หนึ่ง สมการอนุพันธแบบเชิงเสน การแกสมการโดยใช
อนุกรม ผลการแปลงของลาปาสซและการประยุกต
๒๐๖ ๓๐๙ คณิตศาสตรสําหรับครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓(๓-๐-๖)
(Mathematics for Basic Education Teachers)
ศึกษามโนคติเกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตรตามหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอบเขตและแนวโนมสําหรับคณิตศาสตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและประวัตขิ องคณิตศาสตร
๒๐๖ ๓๑๐ การสอนคณิตศาสตร
๓(๒-๒-๕)
(Mathematics Teaching)
ศึกษาหลักสูตร วิเคราะหหลักสูตร การพัฒนาและการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู ที่
สอดคลองกับหลักสูตร การสาธิตการสอน การประเมินผลการสอน
๒) วิชาเลือก ๒๑ หนวยกิต
๒๐๖ ๔๑๑ การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Mathematical Analysis)
ศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับลิมิต ความตอเนื่อง อนุพนั ธอินทิกรัล ลําดับและอนุกรมของ
จํานวนจริงและฟงกชั่น
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๒๐๖ ๔๑๒ ประวัติและพัฒนาการของคณิตศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(History and Development of Mathematics)
ศึกษาประวัตขิ องคณิตศาสตรตั้งแตตนจนถึงการคนพบวิชาแคลคูลัส และเรื่องที่สําคัญ
บางเรื่อง
๒๐๖ ๔๑๓ พีชคณิตเชิงเสน
๓(๓-๐-๖)
(Linear Algebra)
ศึกษาระบบสมการเชิงเสนและเมตริกซ
ตัวกําหนดปริภูมิเวคเตอรและรายละเอียด
เวคเตอรใน Rn เชน ฐานนอรม และผลคูณภายใน การแปลงเชิงเสน เวคเตอรเจาะจงและการ
ประยุกตเกี่ยวกับเมตริกซ
๒๐๖ ๔๑๔ คณิตศาสตรเต็มหนวย
๓(๓-๐-๖)
(Discrete Mathematics)
ศึกษาตรรกศาสตรเบื้องตน ขอพิสูจนเชิงอุปนัย ระบบจํานวนเต็มหนวย การจัดหมู
เบื้องตน (เทคนิคการนับซึ่งรวมทั้งฟงกชั่นกอกําเนิด) สมการเชิงอนุพันธ ความนาจะเปนแบบเต็ม
หนวย ทฤษฎีกราฟมูลฐาน (สเปนนิงทรี วิถีวงจรเมตริกซของกราฟ โครงสรางเชิงพีชคณิต บาง
แบบ (กลุม วง สนาม) เปนตน
๒๐๖ ๔๑๕ คณิตศาสตรการบัญชี
๓(๓-๐-๖)
(Accounting Mathematics)
ศึกษาเกี่ยวกับหลักและวิธีการบัญชีเบื้องตน
การใชสมุดรายวันขั้นตนและสมุดรายวัน
เฉพาะตางๆ การผานรายการไปบันทึกในบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงบัญชีเมื่อสิ้นงวดบัญชี
การแกไขขอผิดพลาดทางบัญชี การทํางบทดลอง กระดาษทําการและการปดบัญชี
๒๐๖ ๔๑๖ คณิตศาสตรการเงิน
๓(๓-๐-๖)
(Financial Mathematics)
ศึกษาดอกเบี้ยทบตน สวนลดและดอกเบี้ย คารายป การวิเคราะหสวนประกอบของคา
รายป อัตราผลตอบแทน การคิดคาปจจุบัน หุน แชรและพันธบัตร การชําระหนี้แบบ ตาง ๆ
การทํางบการเงิน การวิเคราะห งบการเงิน การใชคณิตศาสตรและสถิติเปนเครื่องมือ ในการ
ตัดสินใจ การวิเคราะหดานการเงิน
๒๐๖ ๔๑๗ ทฤษฎีเซต
๓(๓-๐-๖)
(Set Theory)
ศึกษาพัฒนาการของทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน สัจพจนของการเลือก หลักการที่เปนอันดับดี
แลว อุปนัยเชิงอนันต จํานวนเชิงการนับและจํานวนเชิงอันดับที่
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๒๐๖ ๔๑๘ การจัดเก็บขอมูลเชิงคณิตศาสตร
๓(๓-๐-๖)
(Mathematics Data Management)
ศึกษาโครงสรางของระเบียบขอมูล การจัดระเบียบขอมูล วิธีการนําขอมูลกลับมาใชโดย
การสุม ดําเนินกรรมวิธีตามลําดับ ดําเนินการวิธีตามลําดับแบบดรรชนี ประกอบดวยแถบ บันทึก
จานบันทึกขอมูลดาตาเซลส ที่เก็บขอมูลแบบครัม การจัดรวมที่เก็บขอมูลชั่วคราว เทคนิคการ
จัดเก็บขอมูล
๒๐๖ ๔๑๙ การวิเคราะหระบบขาวสารและการออกแบบ
๓(๓-๐-๖)
(Information System Analysis and Design)
ศึกษาแนวความคิดของการวิเคราะห ระบบขาวสารและการออกแบบ ฝกปฏิบัติการทํา
โครงการเกี่ยวกับการวิเคราะหและการออกแบบ
ระเบียบวิธีการวิเคราะห
เครื่องมือที่ใช
ในการวิเคราะห ระบบแผนภูมิสายงาน ตารางการตัดสินใจ การวิเคราะหตนทุนการดําเนินงาน
การออกแบบฟอรมและระบบขอมูล ระบบการจัดเก็บขอมูล
๒๐๖ ๔๒๐ การนําคอมพิวเตอรมาใชงาน
๓(๓-๐-๖)
(Computer Application in Works)
ศึกษาการใชชุดโปรแกรมตาง ๆ ของคอมพิวเตอรคาํ นวณปญหาตาง ๆ ทางคณิตศาสตร
เชน การคํานวณคาฟงกชั่น การคํานวณคาทางสถิติ การคํานวณเมตริกซ การคํานวณคา
อนุกรม การแกสมการตัวแปรเดียว การแกระบบสมการเชิงเสน การประมาณคาอินทริกรัล
๒๐๖ ๔๒๑ ศึกษาอิสระทางคณิตศาสตร
๓(๐-๖-๖)
(Independent Study on Mathematics)
ศึกษาคนควาวิจัยภาคสนามทางคณิตศาสตร
ที่สามารถประยุกตใชในกิจการทาง
พระพุทธศาสนา โดยความเห็นชอบและควบคุมดูแลของอาจารยที่ปรึกษา

