
รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  (5 ป)   

สาขาวิชาคณิตศาสตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
คณะ/ภาควิชา      : คณะครุศาสตร     
                                  คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร   
     
 

หมวดที ่1  ขอมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
     รหัสหลักสูตร :  25501571102676 
     ภาษาไทย  :  ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 
     ภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of Education Program in Mathematics 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
     ภาษาไทย  ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) 
   ชื่อยอ :  ค.บ. (คณิตศาสตร) 
     ภาษาอังกฤษ  ชื่อเต็ม :  Bachelor of Education (Mathematics) 
   ชื่อยอ :  B.Ed. (Mathematics) 
 
3.  วิชาเอก    
 ไมมี 
 
4.  จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
 ไมนอยกวา  164  หนวยกิต     
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1  รูปแบบ   
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5  ป 
     5.2  ภาษาที่ใช    
   จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทยเปนหลัก  
     5.3  การรับเขาศึกษา  
   รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได 
     5.4  ความรวมมือกับสถาบันอื่น   
   เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
     5.5  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา  
   ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
     6.1  หลักสูตรปรับปรุง พุทธศกัราช 2559  
     6.2  เริ่มใชในภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2559  เปนตนไป 
     6.3  คณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร เห็นสมควรใหเสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย   
           ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559   เมื่อวันที่  4  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2559        
     6.4  คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร เห็นสมควรให   
           เสนอหลักสูตรตอมหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559   เมื่อวันที ่
  15  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2559        
     6.5  สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย     
           ในคราวประชุมครั้งที ่2/2559   เมื่อวันที่  1  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2559        
     6.6  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย   
           ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2559   เมื่อวันที ่ 8  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2559        
     6.7  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  อนุมัติหลักสูตร 
           ในคราวประชุมครั้งท่ี 3/2559   เมื่อวันที ่ 29  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2559               
 
7.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรมีความพรอมในการเผยแพรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตรี  ในป
การศึกษา 2562   
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
  ครูและนักวิชาการทางการศึกษา 
 
9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร    
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ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี 

สําเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ป 

1. นางสาวสุภา  ยธิกุล * 
    ผูชวยศาสตราจารย 
 

ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 
(คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2533 
2523 

2. นางสาวจารุณี  เซี่ยงเห็น * 
    ผูชวยศาสตราจารย 
     

กศ.ม. (คณิตศาสตร) 
 
กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สงขลา  

2524 
 

2521 

3. นางลิลลา  อดุลยศาสน * 
    อาจารย 
     

Ph.D. (Mathematics  
         Education) 
กศ.ม. (คณิตศาสตร) 
ค.บ. (คณิตศาสตร) 

Universiti Sains Malaysia 
 
มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2559 
 

2549 
2545 

4. นางสาวนุชนาถ  เต็มดี 
    อาจารย 
 

วท.ม. (คณิตศาสตรและสถิต)ิ 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 
(คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

2552 
2547 

5. นางสาวภัทรพิชชา   
    แกวศรีขาว 
    อาจารย 
     

วท.ม. (สถิติประยุกต) 
 
วท.บ. (สถิติ) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2555 
 

2550 

หมายเหตุ   *  หมายถึง  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร  
      11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  วิกฤตการพัฒนาที่เกิดขึ้นทั่วโลกคือ มุงพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  เกิดการ
แขงขันในยุคโลกาภิวัตน  การสรางคนใหสามารถดํารงชีพอยูในสภาพการแขงขันสูงทางเศรษฐกิจจึง
เปนสิ่งสําคัญ ทําใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศตองเนนการพัฒนาใหสอดคลองกับสภาพ
ดังกลาว  คณิตศาสตรชวยพัฒนาความคิดของคน ใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดเปนระบบ 
แกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม ตลอดจนเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และศาสตรตางๆ   
  การผลิตครูจึงเปนสิ่งสําคัญในการรองรับการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพการ
แขงขันของประเทศ    โดยประเทศไทยยังคงประสบปญหาการขาดแคลนครู ซึ่งเปนปญหาทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ   ในเชิงปริมาณพบวา สาขาวิชาที่ขาดแคลนมากที่สุด ไดแก คณิตศาสตร  
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วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และภาษาตางประเทศ    สวนในเชิงคุณภาพพบวา ในโรงเรียนยังคงมีครูที่มี
วุฒิไมตรงสาขาวิชาที่สอน  รวมทั้งปญหาที่ครูขาดความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
  ดังนั้น การผลิตครูคณิตศาสตรที่สามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และมีความรักในวิชาชีพจึงเปนสิ่งสําคัญ   ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญตอการสรางคุณภาพ
ประชากรของประเทศใหสามารถดํารงชีพอยูในสภาพการแขงขันสูงทางเศรษฐกิจ และมีสวนรวมใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตอไป 
      11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงปญหาการขาดแคลนครูผูสอนวิชาคณิตศาสตร ทั้ง
ในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมถึงการเปลี่ยนแปลงในดานสังคมยุคการสื่อสารไรพรมแดน และการ
เปนสวนหนึ่งของการเปนประชาคมอาเซียน 
 
12.  ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
      12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
  ดวยผลกระทบจากสถานการณภายนอกจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุก ที่มี
ศักยภาพในการผลิตครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรที่มีคุณธรรมจริยธรรมแหงวิชาชีพ  สามารถจัด
การศึกษาแนวใหม  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืนในสังคมฐานความรู 
      12.2  ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจที่สําคัญในการผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของประเทศในสาขาวิชาตางๆ มุงเนนใหเปนผูที่มีความรูและทักษะในศาสตรของสาขาวิชาที่ศึกษา  
และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอยางตอเนื่อง  การผลิตบุคลากรดานการจัด
การศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตรจึงเปนพันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดใหการ
สนับสนุน สงเสริมมาตลอด  ตั้งแตคณะครุศาสตร และคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตรได
รวมกันเปดสอนหลกัสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตรเปนตนมา 
 
13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย 
      13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวดวิชา 
  13.1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  บริหารการจัดการเรียนการสอนโดยคณะกรรมการ
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน  จัดการเรียนการสอนรวมกันระหวาง คณะครุศาสตร  
คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี   นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียน
การสอนโดยภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด   
      13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 
  ไมม ี  
      13.3  การบริหารจัดการ 
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  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับผูรับผิดชอบรายวิชา และ/  
หรือ หมวดวิชานั้นๆ  เกี่ยวกับเนื้อหา สาระ การจัดผูสอน ตารางเรียน ตารางสอบ และการสอบ 
ตลอดจนการประเมินผล   ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร 
 

หมวดที ่2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   
    1.1  ปรัชญาของหลักสูตร  
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร   เปนหลักสูตรทีมุ่งผลิตครู
คณิตศาสตรตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  เปนครูมืออาชีพ   มีความรู   แสวงหาความรูอยาง
ตอเนื่อง   สามารถบูรณาการความรูและการวิจัยไปสูการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียน   และ 
เปนผูดําเนินชีวิตดวยปญญา  คุณธรรม  จริยธรรมแหงวิชาชีพ 
 
 
    1.2  ความสําคัญของหลักสูตร          
  คณิตศาสตรชวยพัฒนาความคิดของคนใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค คิดเปนระบบ 
แกปญหาไดอยางถูกตองเหมาะสม ตลอดจนเปนเครื่องมือในการศึกษาทางดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และศาสตรตางๆ   แตปจจุบันประเทศไทยยังคงขาดแคลนผูสอนคณิตศาสตรอยูเปน
จํานวนมาก  ประสบปญหาครูคณิตศาสตรที่มีวุฒิไมตรงสาขาวิชา   ดังนั้น จึงจําเปนตองปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อผลิตครูคณิตศาสตรใหมีลักษณะเปนครูมืออาชีพ รักและศรัทธาในวิชาชีพ  
    1.3  วัตถุประสงคของหลักสูตร          
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
มีวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณสมบัติที่สําคัญ 3 ประการ ดังนี้  
  1.3.1  เปนครูมอือาชีพ ที่มีความรู  ทักษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตร 
พัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง   มีความสามารถในการวิจัยเพื่อจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  สามารถใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา   และเปน
บัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความตองการของทองถิ่นและสังคม 
  1.3.2  สามารถใชคณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสรางคุณภาพชีวิต   
เผชิญสถานการณ  และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
  1.3.3  มคีวามตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร  การมีจิตสํานึกของความเปน 
ครูผูอุทิศตน  ความมีจริยธรรมในวิชาชีพ ดํารงตนอยางมีศักดิ์ศรีและมีคุณคาแหงความเปนครู 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง      
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
-  ปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม -  พัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน -  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
เกณฑที่ สกอ. กําหนด คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุ

ศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรหาป) และตามขอกําหนด
ของคุรุสภา 

-  ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ 
   ความตองการของสถานศึกษา 
   และทองถิ่น 

-  ประเมินหลักสูตร จากผูใชบัณฑิต 
   และนักศึกษา  และสํารวจความ 
   ตองการเขาศึกษาตอของนักเรียน 
   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

-  รายงานผลการประเมินหลักสูตรของ 
   นักศึกษา  บัณฑิต  ผูใชบัณฑิต และ 
   อาจารยที่เก่ียวของ     

 
 

  

-  พัฒนาบุคลากรทั้งผูสอนและ 
   ผูเรียนดานการเรียนการสอนและ 
   บริการวิชาการและการฝกปฏิบัติ 
   วิชาชีพคร ูใหสามารถนําความรู 
   ทางดานเทคนิคและวิธีสอนไป 
   ปฏิบัตกิารสอนในสถานศึกษาได 
   อยางมีประสิทธิภาพ 

-  สนับสนุนบุคลากรทั้งผูสอนและ 
   ผูเรียนใหทํางานบริการวิชาการ 
-  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
   ของนักศึกษาที่เปนหนวยฝก 
   ประสบการณวิชาชีพครู 

-  จํานวนโครงการและผลการประเมิน 
   ของแตละโครงการ 
-  ผลการประเมินการปฏิบัติการสอน 
   ในสถานศึกษาของนักศึกษา 
 

 
 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.   ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1  ระบบการจัดการศึกษา   
  ระบบทวิภาค  
     1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน    
  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
     1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค   
  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค ใหเปนไปตามขอบังคับ ระเบียบ หรือ
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
2.   การดําเนินการหลักสูตร 
     2.1  วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน   
  ภาคการศึกษาที่ 1 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  ภาคการศึกษาที่ 2 เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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     2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
  เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  หรือเทียบเทา   และมีคุณสมบัติอื่นครบถวน
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากําหนด 
 
 
     2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
   2.3.1  ไมสามารถปรับตัวใหสอดคลองกับวิธีการเรียนและการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย 
   2.3.2  พื้นฐานความรูดานคณิตศาสตรแตกตางกัน  ทําใหเกิดปญหาในการเรียนการสอน
วิชาเอก สงผลใหการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
     2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
   2.4.1  จัดปฐมนิเทศในระดับสาขาวิชา   
   2.4.2  จัดอาจารยที่ปรึกษาจากสาขาวิชา  และมีฝายแนะแนวของมหาวิทยาลัย 
   2.4.3  ใหนักศึกษารุนพี่ชวยเหลือ แนะนํา ใหคําปรึกษา ทั้งดานการเรียนและการดําเนิน
ชีวิตแกนักศึกษาใหม  
   2.4.4  จัดใหมีการสอบวัดพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรแกนักศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร  
เพื่อจําแนกนักศึกษานําไปสูการปรับพื้นฐานตอไป   
 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป  
 

ระดับ/ชั้นป 
จํานวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
ชั้นปที ่1 36* 36 36 36 36 
ชั้นปที ่2 - 36 36 36 36 
ชั้นปที ่3 - - 36 36 36 
ชั้นปที ่4 - - - 36 36 
ชั้นปที ่5 - - - - 36 

รวม 36 72 108 144 180 
จํานวนบัณฑิตที่คาดวาจะสําเร็จ

การศึกษา 
- - - - 36 

หมายเหต ุ   *  หมายถึง  จํานวนนักศึกษาตาม ภาคผนวก ฎ  หนังสือราชการ ที ่ศธ 5102.1/2295  เรื่อง การ
เทียบโอนรายวิชาเพื่อเขาศึกษาในหลักสตูรศึกษาศาสตรบณัฑิต   และมติคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง การขออนุญาต
เปดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษาในอัตรารอยละ 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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 2.6  งบประมาณตามแผน 
        2.6.1  งบประมาณรายรับ  (หนวย บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
คาธรรมเนียมการศึกษา 
คนละ  8,500  บาทตอ 
ภาคการศึกษา 

612,000 1,224,000 1,836,000 2,448,000 3,060,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ  700  บาทตอป 

25,200 50,400 75,600 100,800 126,000 

รวมรายรับ 637,200 1,274,400 1,911,600 2,548,800 3,186,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจาย  (หนวย บาท)   
 

รายละเอียดรายจาย 
ปงบประมาณ 

2559 2560 2561 2562 2563 
1.  เงินคงคลัง  รอยละ 20 127,440 254,880 382,320 509,760 637,200 
2.  รายจายระดับมหาวิทยาลัย 
     รอยละ 40 

254,880 509,760 764,640 1,019,520 1,274,400 

3.  คาใชจายในการดําเนินงาน         
     รอยละ 40 

254,880 509,760 764,640 1,019,520 1,274,400 

รวม  637,200 1,274,400 1,911,600 2,548,800 3,186,000 
จํานวนนักศึกษา 36 72 108 144 180 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 14,160 14,160 14,160 14,160 14,160 
 

 2.7  ระบบการศึกษา  
  แบบชั้นเรียน  
 

 2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย  
  ระบบการเทียบโอนหนวยกิต ใหเปนไปตามขอบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     3.1  หลักสูตร  
  3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา        164  หนวยกิต 
  3.1.2  โครงสรางหลักสูตร   
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     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครูและวิชาเอก)  และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมโีครงสราง
หลักสูตร ดังนี้  
  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมนอยกวา         30   หนวยกิต 
      1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา           12  หนวยกิต 
      1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา            6  หนวยกิต 
      1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา            6  หนวยกิต 
      1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
       ไมนอยกวา            6  หนวยกิต 
 

  2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา        128  หนวยกิต 
      2.1  กลุมวิชาชีพครู   ไมนอยกวา          50  หนวยกิต 
   2.1.1  วิชาการศึกษา  ไมนอยกวา          36  หนวยกิต 
            1)  วิชาบังคับ             34  หนวยกิต 
            2)  วิชาเลือก  ไมนอยกวา            2  หนวยกิต 
   2.1.2  วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพคร ู            14  หนวยกิต 
      2.2  กลุมวิชาเอก   ไมนอยกวา          78  หนวยกิต 
   2.2.1  วิชาเอก   ไมนอยกวา          68  หนวยกิต 
            1)  วิชาบังคับ             48  หนวยกิต 
            2)  วิชาเลือก  ไมนอยกวา          20  หนวยกิต 
   2.2.2   วิชาการสอนวิชาเอก ไมนอยกวา            6  หนวยกิต 
            1)  วิชาบังคับ               3  หนวยกิต 
            2)  วิชาเลือก  ไมนอยกวา            3  หนวยกิต 
   2.2.3  เลือกจากวิชาเอก หรือวิชาการสอนวิชาเอก   
       ไมนอยกวา            4  หนวยกิต 
 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไมนอยกวา           6  หนวยกิต 
 
  3.1.3  รายวิชา  
     รายวิชาตามโครงสราง หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  ดังนี้ 
  1.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป  ไมนอยกวา             30  หนวยกิต 
   1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร           12  หนวยกิต 
 

    1)  วิชาบังคับ                            10  หนวยกิต 
 

  2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร         2(1-2-3) 
    Thai for Communication 
  2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน       2(1-2-3) 
    Speaking and Writing Skills Development 
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  2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู      2(1-2-3) 
    English for Communication and Learning Development 
  2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร        2(1-2-3) 
    Melayu for Communication 
  2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู      2(1-2-3) 
    Melayu for Communication and Learning Development 
          *2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1         2(1-2-3) 
    English for Communication 1 
          *2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ        2(1-2-3) 
    Thai for Careers 
  หมายเหตุ *  หมายถึง  รายวิชาสําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือเทียบเทา  (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 ภาษาไทยเพื่อ
การสื่อสาร  และ 2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู) 
 

    2)  วิชาเลือก   ไมนอยกวา       2  หนวยกิต 
 

  2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย        2(2-0-4) 
    Principles of Reading and Writing Thai Words 
  2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ      2(1-2-3) 
    Development of Speaking and Reading Skills in English 
  2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน      2(1-2-3) 
    English for Reading and Writing Development 
 
  2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน         2(1-2-3) 
    Basic Melayu 
  2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร         2(1-2-3) 
    Chinese for Communication 
  2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน         2(1-2-3) 
    Basic Arabic 
  2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2        2(1-2-3) 
    English for Communication 2 
 

   1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร  ไมนอยกวา       6  หนวยกิต 
 

  2100112 วิทยาการแหงความสุข         2(1-2-3) 
    Happiness Study 
  2100113 สุนทรียวิจักขณ          2(2-0-4) 
    Aesthetics Approach 
  2100114 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต       2(1-2-3) 



 

 

11

    Information for Life Long Learning 
  2100118 ความจริงของชีวิต                      2(2-0-4) 
    Truth of Life 
  2100119 การพัฒนาตน                           2(2-0-4) 
    Self Development 
  2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต                   2(1-2-3) 
    Aesthetics for Life 
 

   1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร  ไมนอยกวา       6  หนวยกิต 
 

  2150101 สังคมภิวัตน          2(2-0-4) 
    Socialization  
  2150102 การจัดการทางสังคม         2(2-0-4) 
    Social Management  
  2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ        2(1-2-3) 
    Life Skills and Public Conscious Mind 
  2150108 ทักษะในการดําเนินชวีิต           2(1-2-3) 
    Skills for Life 
  2150109 ชีวิตและวัฒนธรมไทย                  2(1-2-3) 
    Life and Thai Culture 
 

   1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี     
        ไมนอยกวา       6  หนวยกิต 
 

  4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน        2(1-2-3) 
    Mathematics in Daily Life  
  4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต       2(1-2-3) 
    Science for the Quality of Life Development 
  4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน       2(1-2-3) 
    Information Technology in Daily Life  
  4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน         2(1-2-3) 
    Science in Daily Life 
  4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต        2(1-2-3) 
    Sports for the Quality of Life Development 

 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน   ไมนอยกวา        128  หนวยกิต 
   2.1  กลุมวิชาชีพครู  ไมนอยกวา          50  หนวยกิต 
         2.1.1  วิชาการศึกษา       ไมนอยกวา          36  หนวยกิต 
         1)  วิชาบังคับ                  34  หนวยกิต 
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1100201 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Languages and cultures  
1101101 ความเปนครู 3(2-2-5) 
 Professional Teachers  
1101202 ปรัชญาการศึกษา 3(2-2-5) 
 Philosophy  of  Education  
1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 2(1-2-3) 
 Moral and Ethics  
1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Education for Sustainable Development  
   
1102202 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน 3(2-2-5) 
 Learning and Classroom Management  
1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology for 

Education 
 

1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation  
1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 
 Research for Learning Improvement  
1105202 จิตวิทยาสําหรับคร ู 3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  
1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance   

 

         2)  วิชาเลือก ไมนอยกวา           2  หนวยกิต 
 

1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 2(1-2-3) 
 Thinking Skill Development  
1100103 มนุษยสัมพันธสําหรับครู 2(1-2-3) 
 Human Relationship for Teachers  
1100104 การสอนเพศศึกษา 2(1-2-3) 
 Sexuality Education  
1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน 2(1-2-3) 
 Local Curriculum Development   
1102203    การนิเทศการสอน 2(1-2-3) 
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 Instructional Supervision  
1103101 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 
 Utilization of Mass Media in Education  
1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน 2(1-2-3) 
 Adolescent Guidance Psychology  
   
1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2(1-2-3) 
 Exceptional Child Psychology  
1109101 นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู 2(1-2-3) 
 Introduction to Recreation for Teachers  
1109202 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน 2(1-2-3) 
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit 

Leader Training Course 
 

1109303 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญขั้นความรูเบื้องตน 2(1-2-3) 
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader 

Training Course 
 

1109404 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญขั้นความรูเบื้องตน 2(1-2-3) 
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic  

Unit Leader Training Course 
 

 

         2.1.2  วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู         14  หนวยกิต 
 

1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1(90) 
 Teaching Practice 1  
1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1(90) 
 Teaching Practice 2  
1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  6(540) 
 Practicum 1  
1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 
 Practicum 2  

 

   2.2  กลุมวิชาเอก  ไมนอยกวา               78  หนวยกิต 
         2.2.1  วิชาเอก  ไมนอยกวา               68  หนวยกิต 
         1)  วิชาบังคับ           48  หนวยกิต 
 

4109103 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 Calculus 1   
4109104 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus 2  
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4109106 หลักคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics  
4109107 สํารวจเรขาคณิต 3(3-0-6) 
 Survey of Geometry  
4109210 ระบบจํานวน  3(3-0-6) 
 Number System  
4109211 พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 
 Linear Algebra    
4109205 แคลคลูัส 3 3(3-0-6) 
 Calculus 3  
4109212 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 
 Discrete Mathematics  
4109213 คณิตศาสตรสําหรับครูมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
 Mathematics for Secondary School Teacher  
4109316 สมการเชิงอนุพันธสามัญ    3(3-0-6) 
 Ordinary Differential Equations  
4109317 ทฤษฎีจํานวน 3(3-0-6) 
 Number Theory  
4109318 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
 Abstract Algebra 1  
4109321 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 English for Mathematics Teacher   
4109425 คณิตวิเคราะห 3(3-0-6) 
 Mathematical Analysis  
4109428 เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร* 3(2-2-5) 
 Technology for Mathematics Teacher  
4110320 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน    3(3-0-6) 
 Introduction to Probability and Statistics  

 

 
         2)  วิชาเลือก ไมนอยกวา               20  หนวยกิต 
 

4109108 คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 Mathematics for Elementary School Teacher  
4109109 ทฤษฎีกราฟ   3(3-0-6) 

                                                 

หมายเหตุ   *  หมายถึง  รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร 
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 Graph Theory  
4109322 การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 Mathematical Modeling  
4109214 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 Numerical Methods  
4109215 คณิตศาสตรการเงิน 3(3-0-6) 
 Mathematics of Finance  
4109426 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 
 Set Theory  
4109427 รากฐานเรขาคณิต  3(3-0-6) 
 Foundation of Geometry  
4109429 ทอพอโลยีเบื้องตน   3(3-0-6) 
 Introduction to Topology  
4109430 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 2(1-2-3) 
 Seminar in Mathematics Education  
4109319 พีชคณิตนามธรรม 2    3(3-0-6) 
 Abstract Algebra 2  
4110431 สถิติวิเคราะห 1  3(3-0-6) 
 Statistical Analysis 1  
4110432 สถิติวิเคราะห 2  3(3-0-6) 
 Statistical Analysis 2  
4110433 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องตน   3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics for Research  
4110434 การวิจัยดําเนินการ 1 3(3-0-6) 
 Operations Research 1  

 

 
 
         2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก  ไมนอยกวา       6  หนวยกิต 
         1)  วิชาบังคับ                        3  หนวยกิต 
 

4109436 การสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
 Teaching Mathematics in Secondary School   

 

         2)  วิชาเลือก     ไมนอยกวา       3  หนวยกิต 
 

4109323 สื่อและกิจกรรมสําหรับการเรียนรูคณิตศาสตร 2(1-2-3) 
 Media and Activities for Learning Mathematics  
4109435 การสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 



 

 

16

 Teaching Mathematics in Elementary School   
4111324 นวัตกรรมเทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร 3(2-2-5) 
 Technology Innovation for Mathematics Teacher  

 

          2.2.3  เลือกจากวิชาเอก หรือวิชาการสอนวิชาเอก   
        ไมนอยกวา       4  หนวยกิต 
 
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา                6   หนวยกิต 
 

   ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไม
ซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยที่ไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   3.1.4  แผนการศึกษา    
 

ปที่   1   ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   
   วิชาชีพครู บังคับ 1100201   ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
   วิชาเอก บังคับ 4109103   แคลคูลัส 1  

4109106   หลักคณิตศาสตร 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

   วิชาเอก เลือก  3 หนวยกิต 
รวม 18  หนวยกิต 

 
 

 
ปที่   1   ภาคการศึกษาที ่2 
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หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   
   วิชาชีพครู บังคับ 1101202   ปรัชญาการศึกษา 3(2-2-5) 
   วิชาเอก บังคับ 4109104   แคลคูลัส 2 

4109107   สํารวจเรขาคณิต 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

   วิชาเอก เลือก  3 หนวยกิต 
รวม  18  หนวยกิต 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปที่  2    ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   
   วิชาชีพครู บังคับ 1101101   ความเปนครู 

1105202   จิตวิทยาสําหรับครู 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

   วิชาเอก บังคับ 4109210   ระบบจํานวน 
4109211   พีชคณิตเชิงเสน 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  2 - 3  หนวยกิต 
รวม 20 - 21  หนวยกิต 

 
 
 

ปที่   2    ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   
   วิชาชีพครู บังคับ 1101203   คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 2(1-2-3) 
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   วิชาชีพครู เลือก  2 หนวยกิต 
   วิชาเอก บังคับ 4109205   แคลคูลัส 3 

4109212   วิยุตคณิต 
4109213   คณิตศาสตรสําหรับครูมัธยมศึกษา 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  2 - 3  หนวยกิต 
รวม 21 - 22  หนวยกิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปที่   3   ภาคการศึกษาที ่1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  6 หนวยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะดาน   
   วิชาชีพครู บังคับ 1102202   การพัฒนาหลักสูตร  

1104302   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 
3(2-2-5) 
3(2-2-5) 

   วิชาเอก บังคับ 4109321   ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร  
4109316   สมการเชิงอนุพันธสามัญ 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

หมวดวิชาเลือกเสรี  2 – 3  หนวยกิต 
รวม 20 – 21  หนวยกิต 

 
 
 
 

ปที่   3   ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน   
   วิชาชีพครู บังคับ 1102304   การจัดการเรียนรูและการจัดการ 

              หองเรียน 
1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
               ทางการศึกษา 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
 

   วิชาเอก บังคับ 4109317   ทฤษฎีจํานวน 
4109318   พีชคณิตนามธรรม 1 

3(3-0-6) 
3(3-0-6)  
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4110320   ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 
   วิชาเอก เลือก  5  หนวยกิต 

รวม 20  หนวยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปที่   4     ภาคการศึกษาที ่ 1    

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน   
   วิชาชีพครู บังคับ 1104201   การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

1106101   การประกันคุณภาพการศึกษา 
1100403    ฝกปฎิบัติวิชาชีพครู 1 

3(2-2-5) 
2(1-2-3) 
1(90) 

   วิชาเอก บังคับ 4109428   เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร 3(2-2-5) 
   วิชาเอก เลือก  12  หนวยกิต 

รวม 21  หนวยกิต 
 

ปที่    4     ภาคการศึกษาที ่2 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน   
   วิชาชีพครู บังคับ 1101302   การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

1100404   ฝกปฎิบัติวิชาชีพครู 2 
3(3-0-6) 
1(90) 

   วิชาเอก บังคับ 4109425   คณิตวิเคราะห 
4109436   การสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา 

3(3-0-6)  
3(2-2-5) 

   วิชาเอก เลือก  5  หนวยกิต 
รวม 15  หนวยกิต 

 

ปที่  5      ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา 
หนวยกิต 
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 
รวม   6  หนวยกิต 

 

ปที่  5      ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 
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น(ท-ป-อ) 
หมวดวิชาเฉพาะดาน 1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   6(540) 

รวม   6  หนวยกิต 
    3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  
 

  1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไมนอยกวา      30  หนวยกิต 
   1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา      12  หนวยกิต 
    1)  วชิาบังคับ             10  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Thai for Communication  
           ความสําคัญของภาษาไทยในฐานะเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะใช

ภาษาในชีวิตประจําวัน  ทั้งดานการฟง การพูด  การอาน  และการเขียน  การใช
ภาษาสื่อสารที่เปนทางการและไมเปนทางการ  การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู 
ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ  และวิจารณอยางมีเหตุผล  ศึกษาสภาพปญหาและแนว
ทางการแกไขการใชภาษาในชีวิตประจําวัน  ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึกตอ
สังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

           Significance of Thai language as communication tools, practice 
of language in daily used in listening, speaking, reading and writing; 
use of language in formal and information communication; 
conducting informative presentation, giving opinion, suggestion and 
rational criticism; studying of problem conditions and its solutions of 
language used in daily life; realizing ethics and awareness of Thai 
society 
 

2100102 การพัฒนาทักษะการพดูและการเขียน 2(1-2-3) 
 Speaking and Writing Skills Development  
           หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน   เพื่อใหพูดและเขียนได

อยางมีประสิทธิภาพ ฝกการพูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม และรวมวิจารณเพื่อ
แกไขปรับปรุง ฝกการเขียน การวางโครงเรื่อง  การเขียนเรียงความ  ความเรียง
และบทความ  โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐานของงานเขียนประเภทนั้น  และ
ฝกวิจารณ 

           Rules and development of reading and writing in order to 
speak and write effectively, practice of speaking both individual and 
groups and criticizing for improvement, practice of plot writing, essay 
and articles writing with the emphasis of standard language used in a 
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certain writing and practice in criticizing 
 

2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development  

           พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งการฟง  พูด  อาน  เขียน  ใน
ชีวิตประจําวันในสถานการณตางๆ อาทิ การกลาวทักทาย การกลาวลา การแนะนํา
ตนเองและผูอื่น การรองขอ การเสนอความชวยเหลือ  การใหคําแนะนํา  การ
บรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานที่   การถามและการใหขอมูล การ
ติดตอสื่อสารทางโทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช
เครื่องมือ แหลงขอมูล เพื่อศึกษาคนควาในการพัฒนาการสื่อสาร  เชน การใช
พจนานุกรม  บทความ  หนังสือพิมพ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           Developing of English communication in skills; listening, 
speaking, reading and writing in daily life of various situations such as  
greeting, leave-taking, self-introduction and other, requesting, offering 
help, giving suggestion, describing people, objects and places, 
inquiring and information giving, talking on the telephone and 
expressing opinion; development of skills in using tools and resources 
for communicative study such as dictionary, article and newspaper 
and information technology for communicative development 
 

2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Melayu for Communication  
           การใชภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  บทสนทนาที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การขอบคุณ การแนะนําแบบ 
งายๆ  ฯลฯ  โดยเนนทักษะการฟงและการพูด 

           Use of Melayu for communication in daily life, conversation in  
daily life such as greeting, saying thanks and simple introduction 
emphasizing on listening and speaking skills 
 

 
 
 

 

2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู 2(1-2-3) 
 Melayu for Communication and Learning Development  
           พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดานการฟง การพูด การอาน และการ

เขียน ในบริบทที่เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน  ฝกการอานออกเสียงคําภาษามลายูให
ถูกตอง  ฝกสนทนาภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในสถานการณตางๆ เชน การ
แนะนําตนเอง การกลาวทักทาย การกลาวลา การใหคําแนะนํา การติดตอสอบถาม
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ขอมูลทั้งในและนอกประเทศ และฝกการเขียนประโยคที่ไมซับซอน  
           Development of Melayu in listening, speaking, reading and 

writing skills in daily life, practice of reading aloud in Melayu correctly; 
practice of Melayu conversations in different situations; self-
introduction, greeting, leave-taking, giving suggestion, inquiring 
information nationally and internationally as well as practice of 
simple sentence writing 
 

2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 2(1-2-3) 
 English for Communication 1  
           การฝกปฏิบัติการฟง  พูด  อาน  และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจําวัน  ถอยคําและสํานวนพื้นฐานที่ใชในสถานการณตางๆ ที่เก่ียวของกับ 
การปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ  รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศ
เจาของภาษา และมารยาทสากลที่ถูกตองเหมาะสม 

           Practice of English listening, speaking, reading, and writing for 
daily  communication; focusing on basic vocabulary and expressions 
relating to working performance and career fields, studying on 
customs and traditions of English speaking countries including 
appropriate social etiquette 
 

2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ 2(1-2-3) 
 Thai for Careers  
           การฝกทักษะ พัฒนาการใชภาษาไทยดานการฟง  การพูด  การอานและการ

เขียนเพื่อใหเกิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตามหลักเกณฑ  ทั้งใน
ชีวิตประจําวันและการประกอบอาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล  การใหความรู 
การวิเคราะหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะโดยผานกระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ 
เพื่อนําไปใชในสถานการณตางๆ  ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่การงานและ
การใชชีวิตประจําวัน 

           Practicing and developing Thai language used in listening, 
speaking, reading and writing in order to communicate effectively in 
accordance with the rules; both for daily life and career as well as 
presenting, providing knowledge, analyzing opinion, and suggesting 
through process of academic research effectively and be able to use 
in various situations which is beneficial to the career and daily life 
 

 

    2)  วิชาเลือก   ไมนอยกวา       2  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
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2100103 หลักการอานและการเขียนคําไทย 2(2-0-4) 
 Principles of Reading and Writing Thai Words  
           หลักเกณฑตางๆ  ในการอานและเขียนคําไทย  ศึกษาปจจัยที่ทําใหการอาน

และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ  เก็บรวบรวม  วิเคราะห  เปรียบเทียบคําที่
มักเขียนหรืออานผิดจากกฎเกณฑ อภิปราย สรุปผล แนวทางการแกไขและเผยแพร
การอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 

           Principles of reading and writing Thai words, study of factors 
which affect to misreading and incorrect writing, collecting, analyzing 
and comparing the words that are usually incorrectly in read and 
written, discussing, summarizing, solution finding and promoting the 
correct reading and writing Thai words 
 

2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอานภาษาอังกฤษ 2(1-2-3) 
 Development of Speaking and Reading Skills in English  
           การพัฒนาทักษะการพูดและอานภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ  ฝกการ

พูดทั้งรายบุคคลและเปนกลุม  การนําเสนองานหนาชั้น  และฝกการอานอยางมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การอานหนังสือพิมพ โฆษณา เว็บไซต 

 
 
 

 

           Effective development of speaking and reading skills in 
English , practice of speaking both individual and groups,  efficient 
class presentation and reading practice; reading for comprehension; 
reading newspapers, advertisements, and websites 
 

2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอานและการเขียน 2(1-2-3) 
 English for Reading and Writing Development  

           พัฒนาการอานภาษาอังกฤษเพ่ือใหสามารถอานจับใจความงานหลากหลาย
สาขาไดอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนนการเขียน
ภาษาอังกฤษที่ถูกรูปแบบและหนาที่เพื่อนําไปใชประโยชนทั้งดานการศึกษาและ
อาชีพ เชน การเขียนจดหมาย การกรอกใบสมัคร การเขียนรายงาน ฯลฯ 

           Effective development of reading comprehension in different 
fields and development of writing skill emphasizing on correct forms 
and functions for educational and career purposes such as writing a 
letter, filling in an application form, writing a report, etc. 
 

2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Melayu  
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           ฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียน  ศึกษารูปประโยคพื้นฐาน  การเชื่อม
ประโยค พื้นฐานเขาดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายู  ฝกนําเสนอขอมูลในเชิง
ใหความรู ขอคิดเห็น เพื่อประยุกตใชใหสอดคลองกับบริบททางสังคม 

           Practice of listening, speaking, reading and writing skills, study 
on basic sentence patterns; sentence combinations and Melayu 
expressions, practice of giving information and expressing opinions in 
accordance with social context application 
 

2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 2(1-2-3) 
 Chinese for Communication  
           การใชภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน บทสนทนาที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน เชน การทักทาย การถามทุกขสุข การแนะนําแบบงายๆ ฯลฯ โดย
เนนทักษะการฟงและการพูด ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษา
ได 
 

           Use of Chinese for communication in daily life, daily 
conversations such as greeting, introduction, etc. with an emphasis on 
listening and speaking skills and be able to apply in communicating 
with native speakers 
 

2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน 2(1-2-3) 
 Basic Arabic  
           อักษรภาษาอาหรับ หลักการสรางคํา ประโยคพ้ืนฐาน ฝกทักษะการฟง พูด 

อาน และเขียน เพื่อความเขาใจเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจําวัน ใหสามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 

           Arabic alphabets, word and sentence formation processes, 
practice of listening, speaking, reading and writing skills to understand 
generality in daily life and be able to apply in communicating with 
native speakers 
 

2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 2(1-2-3) 
 English for Communication 2  
           การฝกและพัฒนาการฟง  พูด  อ าน  และเขียนภาษาอังกฤษ  โดยใช

สถานการณจริงที่สอดคลองกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของรวมถึงการฝกทักษะการคิด
วิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจในชีวิตประจําวัน และการประกอบอาชีพ 

           Practice and development of listening, speaking, reading and 
writing English through real situations in related careers; practice of 
thinking skills, problem solving analyzing and decision making skills for 
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daily life and future career 
 

 

   1.2  กลุมวิชามนุษยศาสตร    ไมนอยกวา       6  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2100112 วิทยาการแหงความสุข 2(1-2-3) 
 Happiness Study  
           ความหมายและขอบขายของความสุขทั้งกายและใจ  การมองโลกเชิงบวก

เห็นคุณคาในตนเอง ผูอื่น และสรรพสิ่งทั้งปวง  การปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใน
สังคมพหุวัฒนธรรม ความฉลาดทางอารมณ เพื่อการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน 
การนําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ  การมีคุณธรรม  จริยธรรม  กฎ  กติกาทาง
สังคม เพื่อการอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

           Definition and scope of physical and mental happiness, being 
optimistic, self-appreciated and also other surroundings,  
multicultural adjustment, emotional quotient for living and coexisting, 
practice of doctrine, morality, ethics, social regulations, and 
agreement for peaceful coexisting in society 
 

2100113 สุนทรียวิจักขณ 2(2-0-4) 
 Aesthetics Approach  
           ปรัชญาวาดวยความงาม  ธรรมชาติและศิลปะ ทัศนะท่ีเกี่ยวของกับ 

กระบวนทัศน  การรับรู ความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่ อนไหว 
ประสบการณทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบศิลปะจากระดับทองถิ่นสูสากล
ทั้งในดานแนวคิด เทคนิค วิธีการในการสรางสรรคและการนําไปประยุกตใชกับชีวิต 

           Philosophy of beauty, nature and art, the paradigmatic 
perspective, perception of beauty through pictures, sounds, 
movements, and artistic experiences, local and international artistic 
patterns in terms of ideas, techniques, and methods in creating and 
applying to real life situations 
 

2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 2(1-2-3) 
 Information for Life Long Learning  

           ความหมาย  บทบาท  และความสําคัญของสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอด
ชีวิต แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ  วิธีการแสวงหาและรวบรวม
สารสนเทศมาใชเพื่อการศึกษา  คนควา  ดวยตนเอง  วิธีการนําเสนอผลการศึกษา
คนควาตามรูปแบบและข้ันตอนที่เปนมาตรฐาน 

           Meaning, roles, and importance of information for life-long 
learning, information sources and accessing,  information searching 
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and collecting method for self-access learning, presenting  finding 
results by using standard forms and steps 
 
 
 
 
 

2100118 ความจริงของชีวิต 2(2-0-4) 
 Truth of Life  

           ความหมายของชีวิต การดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุกตใช
ในการแกปญหาและพัฒนาปญญา ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ตามหลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรูโลกทัศน
แบบตางๆ  การวิเคราะหขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพื่อจะไดรู จัก
แสวงหาความจริงและความหมายของชีวิตที่ถูกตองดีงามเพื่อความเปนมนุษยที่
สมบูรณ อันนําไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

           Meaning of life, living in today society with science and 
information technology, applying truth and religious in problem 
solving and intellectual developing, life and society, moral and ethics 
development based on religious precepts, peaceful life and society, 
different worldview perception, advantages and disadvantages 
analyzing of worldviews in order to find out truth and meaning of life 
to be a perfect human being and leading to a peaceful life and 
society 
 

2100119 การพัฒนาตน 2(2-0-4) 
 Self Development  

           หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัยของพฤติกรรมของมนุษย  ตน 
กระบวนการเกิดและพัฒนาตน  การพัฒนาสติปญญา  ความฉลาดทางอารมณและ
จริยธรรม  การปองกันและการจัดการความเครียด  การสรางมนุษยสัมพันธ  การ
ทํางานเปนทีม และการบริหารความขัดแยง 

           Principles, elements, as well as factors of human behavior, 
emergence process and self- development, emotional intelligence 
and ethics development, prevention and stress managing, human 
relations creating, teamwork and conflict managing 
 
 
 
 
 
 
 

2100120 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต 2(1-2-3) 
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 Aesthetics for Life  

           ความหมายของสุนทรียศาสตรเชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม  ความสําคัญของการรับรู
กับความเปนมาของศาสตรทางการเห็น  การไดยิน  และการเคลื่อนไหว  สูทัศนศิลป 
ศิลปะ  คีตศิลปและการแสดง  ผานขั้นตอนการเรียนรูเชิงคุณคาจากการรําลึก 
ความคุนเคยและนําเขาสูความซาบซึ้ง  เพื่อใหไดมาซึ่งประสบการณของความ
ซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

           Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying 
differences in science of beauty, importance and backgrounds of 
visual, hearing and movement perception towards visual arts, arts, 
music arts and performance through perception process of value, 
recognition, familiarity which lead to  appreciation and obtaining 
experiences of aesthetic appreciation 
 

 

   1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร     ไมนอยกวา       6  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
2150101 สังคมภิวัตน 2(2-0-4) 
 Socialization  
           ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอมในสังคมไทย  สังคมอาเซียน 

และสังคมโลก  กระแสโลกาภิวัตน   ปรากฏการณธรรมชาติ  ที่สงผลตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตางๆ  ทั้งทางประเพณี  วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และ
การเมือง 

           Relationships between human beings and environments in 
Thai society; ASEAN and world societies, globalization and natural 
phenomenon impacting on the changing of society in various 
dimensions including culture, tradition, economics and political affairs 
 
 
 
 
 
 
 

2150102 การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 
 Social Management  
           วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม  เพื่อนําไปสูกระบวนการจัดการ

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับชุมชน  แนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 

           Analysis of multi-cultural diversity leading to natural resources 
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management and environments concerning community; concepts of 
sufficiency economy philosophy; utilizing appropriate technology for 
living in local community 
 

2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ 2(1-2-3) 
 Life Skills and Public Conscious Mind  
           ความหมายและความสําคัญของทักษะชีวิต  รวมถึงองคประกอบที่สําคัญ

ของทักษะชีวิตโลกาภิวัตน  ทักษะการคิด  การตัดสินใจ  การคิดสรางสรรค  การคิด
เชิงบวก  การคิดวิ เคราะห  และความฉลาดทางอารมณ  การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล  การติดตอสื่อสาร  ทักษะการจัดการตนเอง  และการ
บริหารจัดการความเครียด  รวมทั้งการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะและ
การสรางจิตสํานึกสาธารณะ เพื่อนําไปสูการอยูรวมกับเพื่อนมนุษยอยางสันติ 

           Meanings and importance of life skill including important 
elements of life skill; globalization, thinking skills, decision making, 
creative thinking, positive thinking, analytical thinking and emotional 
intelligence; development of interpersonal relationships and 
communication, self-management skills and stress management; 
emphasis on public mindedness and public consciousness in order to 
be peaceful coexistence 
 

2150108 ทักษะในการดําเนินชีวิต 2(1-2-3) 
 Skills for Life  
           ความสําคัญ  องคประกอบของทักษะในการดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม

เกี่ยวกับการวิเคราะห  การประเมินสถานการณ  ความคิดสรางสรรค  ความเห็นใจ
ผูอื่น ความรับผิดชอบตอสังคม  การสรางมนุษยสัมพันธ  การสื่อสาร  การตัดสินใจ 
 
และแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน  การจัดการอารมณและความเครียด  และการ
เลือกกิจกรรมเพื่อผอนคลายความตึงเครียด 

           Significance and elements of living skills in new societies 
concerning analysis, situation assessment, creative thinking, sympathy, 
social responsibilities, human relations and communication; decision 
making and problem solving in daily life; emotional and stress 
management; activities for stress relief 
 

2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย 2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture  
           เอกลักษณทางสังคม  วัฒนธรรมทองถิ่น  และวัฒนธรรมไทย  ความสําคัญ

ของมนุษยสัมพันธ  ธรรมชาติของมนุษย  กระบวนการทางจิตวิทยา  การสรางจิต
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สาธารณะเพื่อสรางความสัมพันธระหวางบุคคลและชุมชน  การพัฒนาตนเพื่อ
ความกาวหนาในชีวิตและการทํางาน  การนําหลักธรรมมาใชในการดําเนินชีวิตและ
การประกอบอาชีพ 

           Social identity, local and Thai culture; significance of human 
relations, human nature, psychological process; public consciousness 
creation in order to build interpersonal relationship and community;  
self-development for the advance in life and career; religious 
principles application to life and career 
 

 

   1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร  วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
        ไมนอยกวา       6  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4100101 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Mathematics in Daily Life  
           หลักการและกระบวนการคิด  การใหเหตุผล  คณิตศาสตรการเงินเกี่ยวกับ

ดอกเบี้ย การเชาซื้อ บัญชีรับ-จาย ภาษี  และสถิติเบื้องตนเพื่อการประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 
 
 

           Principle and thinking process; giving reasons; financial 
mathematics and interest, hire-purchase; accounting, tax and 
fundamental statistics to apply in daily life 
 

4100102 วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Science for the Quality of Life Development  
           วิธีการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการทางวิทยาศาสตร  และเจตคติทาง

วิทยาศาสตร ความสําคัญและผลกระทบของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม 
และการสงเสริมสุขภาพเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

           Scientific approach, scientific process and scientific attitude; 
importance and impact of science, technology and environment; 
health promotion for life quality development 
 

4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Information Technology in Daily Life  
           ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การ

ประยุกตใชคอมพิวเตอรในชีวิตประจําวัน  การประยุกตใชคลังความรู  กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ  ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
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           Introduction to computers, information technology; computer 
application in daily life, data warehouse application; laws with ethics 
in using information system and its security system 

 

4100108 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน 2(1-2-3) 
 Science in Daily Life  
           พลังงาน  แหลงพลังงาน  พลังงานไฟฟา  การผลิตกระแสไฟฟา  วงจรไฟฟา

ในบาน อุปกรณไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภทตางๆ  พลังงานใน
การดํารงชีวิต  ระบบการทํางานของอวัยวะตางๆ  ของมนุษย  พันธุกรรม  สารเคมี  ที่
ใชในชีวิตประจําวัน  การใชประโยชนจากจุลินทรียในอุตสาหกรรมอาหาร  การ
จัดการผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน  ความ
เย็น สารเคมีรังสี บรรจุภัณฑและการเก็บรักษา 

           Energy and its sources; electric energy and electricity 
generation, electric circuits in houses and electrical equipment; 
principles of electrical devices, energy for living; human organ 
systems, heredity; chemical using in daily life;  using microorganism in 
food industries; agricultural and industrial production management 
with heat, cold, radiochemical, packaging and storage 
 

4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development  
           กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ 

หลักและวิธีการเลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล หลักปฏิบัติใน
การเลนกีฬาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอรางกาย อารมณ และสังคม การปองกัน
การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาลเบื้องตน การนําทักษะดานกีฬา 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพื้นเมืองในทองถิ่น พัฒนา
บุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะการเปนผูนํา 

           Rules, regulations, etiquette , form and methods of sports 
competition; principles and how to choose sports for its individual 
potential; conduct of principles for playing sports at maximum 
benefits to body, emotion and society; injury prevention from sports 
and basic first aid; utilizing sports skill and developing life quality with 
sports and traditional games; personality development promoting 
leadership 
 

 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะดาน    ไมนอยกวา    128  หนวยกิต 
   2.1  กลุมวิชาชีพครู             50  หนวยกิต 
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         2.1.1  วิชาการศึกษา  ไมนอยกวา     36  หนวยกิต 
        1)  วิชาบังคับ            34  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1100201 ภาษาและวัฒนธรรม 3(2-2-5) 
 Languages and cultures  
           ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเปนครู  ภาษาตางประเทศเพื่อพัฒนา

วิชาชีพครู   เพื่อใหผูเรียนสามารถใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  สื่อความหมายไดอยางถูกตอง รวมทั้งใชภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ 

           Language and Thai culture for teachers, foreign language for 
developing teachers’ professional, This course provides listening, 
speaking, reading and writing in Thai and foreign languages as well as 
convey the meanings accurately, the use of language and culture for 
living together in peace 
 

1101101 ความเปนครู 3(2-2-5) 
 Professional Teachers  
           สภาพงานครู  คุณลักษณะและมาตรฐานวิชาชีพครู   การปลูกฝงจิต

วิญญาณความเปนครู กฎหมายที่เกี่ยวของกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการความรู
เกี่ยวกับวิชาชีพครู  การสรางความกาวหนาและพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเนื่อง 
เพื่อใหผู เรียนรอบรู ในเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธการสอน คิดวิ เคราะห 
สังเคราะห สรางสรรคสิ่งใหมๆ ได แสวงหาและเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพื่อให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธระหวางครูกับผู เรียนที่สงเสริมการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียนและมีจิตวิญญาณความเปนครู 

           Teacher professional nature, features and standards of 
teaching profession, cultivation of teachership spirit, laws related to 
teachers and their professionals, management of teacher professional 
cognition, continually establishing the progress and development 
teaching professions; students are expected to be competent in their 
teaching courses, strategies, analysis, synthesis and creativity as well 
as in exploring and selecting information that are in touch with 
changes, interaction between teachers and learners to promote 
learner potential development with full spirit of teachership 
 

1101202 ปรัชญาการศึกษา 3(2-2-5) 
 Philosophy of Education  
           ปรัชญาแนวคิดและทฤษฎีทางการศึกษา  ศาสนา  เศรษฐกิจสังคม 
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วัฒนธรรม  และกลวิธีการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางการพัฒนาที่ยั่งยืน  เพื่อให
ผูเรียนประยุกตใชในการพัฒนาสถานศึกษาและวิเคราะหเก่ียวกับการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 

           Philosophy and theory of education; religion, economy, 
society, culture and process of education management for 
establishing sustainable development, development of education in 
situation and analysis for sustainable development is expected to be 
learnt and implemented 
 

1101203 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ 2(1-2-3) 
 Moral and Ethics  
           หลักธรรมาภิบาล ความซื่อสัตยสุจริต คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพ

ครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครู จรรยาบรรณของวิชาชีพครูที่คุรุสภากําหนด เพื่อให
ผูเรียนปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีมีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละใหสังคมและ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ 

           Principles and concepts of good governance; sincerity, 
honesty, morality and ethics of the teaching profession as required by 
the Teachers’ Profession Council;  This course provides learners  with 
good teacher conduct model with full public awareness ,social 
sacrifice and conduct themselves in competence with teacher 
professional ethics 
 

1101302 การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6) 
 Education for Sustainable Development  
           การจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเด็นที่

สําคัญของ  UNESCO  ไดแก  ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  การเปลี่ยนแปลงของ
สภาพอากาศ  การสงเสริมสุขภาพ  การแกปญหาความยากจน  การบริโภคอยาง
ยั่งยืน  เพื่อใหผูเรียนมีความรู  สามารถพัฒนาทักษะ  เจตคติและคานิยมที่จําเปนใน
การสรางอนาคตท่ียั่งยืน 

           The management of education in relation to strengthening 
concept of sustainable development with UNESCO  important 
aspects such as cultural diversity, climate changes, health promotion, 
poverty solution and sustainable consumption in order to develop 
skills, attitude and values as required for build-up sustainable future 
 
 

1102202 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
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 Curriculum Development  
           หลักการ  แนวคิดในการจัดทําหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช การพัฒนา

หลักสูตร   เพื่อใหผูเรียนสามารถวิเคราะหหลักสูตร   สามารถจัดทําหลักสูตร  
ปฏิบัติการประเมินหลักสูตรและนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาหลักสูตรได 

           Principles and concepts of curriculum development; 
implementation curriculum development, curriculum analysis and 
implementation, curriculum assessment practice, and the use of 
assessing results for curriculum development are expected to achieve 
 

1102304 การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน 3(2-2-5) 
 Learning  and Classroom Management  
           หลักการ   แนวคิด   แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรู   การ

จัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพื่อการเรียนรู   ทฤษฎี   และรูปแบบการจัดการ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนรูจักคิด   วิเคราะห  คิดสรางสรรค   และแกปญหาได  การบูรณา
การการเรียนรูแบบเรียนรวม   การจัดการชั้นเรียน   การพัฒนาศูนยการเรียนใน 
สถานศึกษา   เพื่อใหผูเรียนสามารถจัดทําแผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏิบัติให
เกิดผลจริง  สรางบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู 

           Principles, concepts and guidelines for creating the learning 
plan, learning management, environments for learning  and models of 
learning management  in order to enable students with analyzing, 
creative thinking and problem setting, integrating learning to inclusive 
learning, classroom management, creation of school learning center; 
This course supplies students with ability to create learning plan and 
use implementation in reality and thus creating atmosphere of 
classroom management to learning achievement of students 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1103402 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 3(2-2-5) 
 Innovation and Information Technology for Education  
           หลักการ  แนวคิดการออกแบบ  การประยุกตใชและการประเมินสื่อ

นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
สื่อสาร   เพื่อใหผูเรียนประยุกตใชและประเมินสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรูและสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร 



 

 

34

           The principles, concept designs, application and assessment of 
innovating information technology for learning, information 
technology for communication; This course supplies students with 
capability to implement, evaluate innovating information technology 
for learning and use it for communication 
 

1104201 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 
 Educational Measurement and Evaluation  
           หลักการ  แนวคิด  และแนวปฏิบัติในการวัดและประเมินผลการเรียนรูของ

ผูเรียน ปฏิบัติการวัดและการประเมินผล  เพื่อใหผูเรียนสามารถวัดและประเมินผล
และสามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาผูเรียนได 

           Principles, concepts and practices in assessment and learners’ 
evaluation; The learners are able to apply measurement  and 
evaluation concepts leading to improve the students in classroom 
 

1104302 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู 3(2-2-5) 
 Research for Learning Improvement  
           หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติในการวิจัย  การใชและผลิตงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรู  สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอนสามารถ
ทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

           Principles, concepts, practices in research, research 
implementation and products for learning development; This course 
provides students with research results leading to conduct instruction 
and learning 
 
 
 
 

1105202 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology for Teachers  
           จิตวิทยาพื้นฐาน   จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย   จิตวิทยาการเรียนรู  

จิตวิทยาการศึกษา   จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา   เพื่อใหผูเรียน
สามารถใหคําแนะนําชวยเหลือนักเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ใชจิตวิทยาเพื่อ
ความเขาใจและสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

           Foundation of psychology, human development, learning 
psychology, educational psychology, psychology of guidance and 
counseling; This course enables students to advise and help children 
toward better quality of life using psychology to understand and 
promote full potentiality of learning 
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1106101 การประกันคุณภาพการศึกษา 2(1-2-3) 
 Educational Quality Assurance  
           หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา  การ

ประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใหผูเรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรูอยางตอเนื่องและดําเนินการจัดกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

           Principles, concepts, and practices of educational quality 
assurance; This course enable students to manage the quality of 
learning activities, to develop continual learning quality, and 
organizing activities related to quality assessment of learning activities 

 
 

         2)  วิชาเลือก  ไมนอยกวา       2  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1100102 การพัฒนาทักษะการคิด 2(1-2-3) 
 Thinking Skill Development  
           ความหมาย และความสําคัญของทักษะการคิดพ้ืนฐาน ความรูเกี่ยวกับ

พัฒนาการทางสติปญญา และการคิดของมนุษย แนวคิด ทฤษฎี และหลักการ
เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิด   กระบวนการคิดแบบตางๆ  เชน การคิดแบบ 
เอกนัย การคิดแบบอเนกนัย การคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิดอยางมี
วิจารณญาณและคิดไตรตรอง การคิดริเริ่มสรางสรรคและจินตนาการ การคิดตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร การนําเสนอความคิดและแผนผังความคิด การ
สงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิด เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการคิด 

           Meaning and the importance of basic thinking skills, content of 
intellectual development and human thinking, concepts, theories  
and principles about developing thinking skills, thinking processes 
such as  convergent thinking, divergent thinking, critical thinking, 
synthetic thinking, creative thinking,  imagination and scientific 
thinking, design and planning of learning to develop thinking skills, 
tools and assessment thinking skills 
 

1100103 มนุษยสัมพันธสําหรับคร ู 2(1-2-3) 
 Human Relationship for Teachers  
           ความหมายและความสําคัญของมนุษยสัมพันธเกี่ยวกับครู  หลักการ 

องคประกอบ  กระบวนการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับครู  บทบาท
ของครูในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธในโรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษย
สัมพันธสําหรับครู  เนนการฝกปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธเพื่อเสริมบรรยากาศการ
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เรียนรูที่ด ีและเสริมสรางสัมพันธภาพแหงการชวยเหลือนักเรียน 
           Meaning and the importance of human relations for teacher, 

the principles, processes  and techniques for human relation, the 
teacher's role in strengthening human relations in schools and 
communities, assessment for human relationship focus on practical 
skills to create an atmosphere of learning and strengthen the 
relationship for helping the student 
 

1100104 การสอนเพศศึกษา 2(1-2-3) 
 Sexuality Education  
           การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพศศึกษาในสถานศึกษา เกี่ยวกับพัฒนาการตาม

วัย  พัฒนาการทางเพศ  อนามัยเจริญพันธุ  การดูแลสุขภาพทางเพศ  สัมพันธภาพ
กับความคาดหวังตอบทบาทความรับผิดชอบ  เพศสภาพ  และเพศสรีระ  อิทธิพล
ของสังคมและวัฒนธรรมที่สงผลตอบทบาทและการแสดงออกทางเพศ  ทักษะการ
ตัดสินใจตอรอง  การสื่อความตองการตามความคิดเห็นและความรูสึกของตนเอง
บนฐานของการเคารพในสิทธิของผูอื่น โดยเนนกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม
ของผูเรียนเพื่อปลูกฝงทัศนคต ิ คานิยม ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศที่ปลอดภัยและ
รับผิดชอบ 

           Activities setting to learn sexual development, reproductive 
health, sexual health, relationship and expectations of gender roles 
and responsibilities, sexual orientation;  the influences of social and 
cultural on the role and sexual expression, decision-making and 
negotiation skill, expression the opinions and their own feelings by 
respect for the rights of others, learning process focusing on students 
participation to cultivate on positive attitudes, values and positive 
sexual behavior in term of responsibility 
 

1102101 การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น 2(1-2-3) 
 Local Curriculum Development    
           ความรูทั่วไปเกี่ยวกับหลักสูตร  กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตร  

การประเมินผลหลักสูตร  ความเปนมาและความสําคัญของหลักสูตร  หลักการ 
จุดหมาย โครงสรางของหลักสูตร การจัดประสบการณและกิจกรรมที่สอดคลองกับ 
หลักสูตร หลักการและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น  การ
ฝกปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น 

           Foundation of the  curriculum, curriculum development 
process, curriculum evaluation, background and significance of 
curriculum, curriculum principles, curriculum goals, curriculum 
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structures, experiences and activities setting on curriculum, principles, 
processes and practices on local area curriculum development   
 

1102203 การนิเทศการสอน 2(1-2-3) 
 Instructional Supervision  
           จุดมุงหมาย  หลักการ  และกระบวนการนิเทศการสอน  รูปแบบการนิเทศ 

การสอน  เครื่องมือที่ใชในการนิเทศการสอน  การประเมินผลนิเทศการสอน  การ 
ประสานงานระหวางผูที่เกี่ยวของกับการนิเทศการสอน  ปญหาเกี่ยวกับการนิเทศ
การสอนในปจจุบัน และแนวโนมการนิเทศการสอน 
 

            The aims, principles, and supervision processes, supervision 
model, tools for instruction supervision, evaluate supervision, 
coordination between all those who involved in the instructional 
supervision, the instructional supervision problems and trends 
 

1103101 การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา 2(1-2-3) 
 Utilization of Mass Media in Education  
           ความหมาย ความสําคัญของสื่อสารมวลชนที่มีตอการศึกษา หลักการและ

วิธีการใชวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน สิ่งพิมพ หนังสือพิมพ ภาพยนตร 
เครือขายขอมูลสากลและสื่อสารสนเทศ เพื่อการศึกษา การใช และเลือกรับขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนตอการเรียนรู การวิเคราะหขาวเพื่อการเรียนรู 

           Meaning and the importance of mass media on education, 
principles, utilize broadcasting, publications, newspapers, films, 
international data networks, and information media for education; 
analyze, select, and utilize information to enhance learning 
 

1105101 จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน 2(1-2-3) 
 Adolescent Guidance Psychology  
           วัยรุนและทฤษฏีพัฒนาการของวัยรุน  พัฒนาการดานตางๆ  ของวัยรุน 

ปจจัยที่สงผลตอการพัฒนาการ ปญหาวัยรุน บทบาทของครูกับการแนะแนววัยรุน 
แนวทางการพัฒนาความสามารถและศักยภาพของวัยรุนโดยใชกระบวนการแนะ
แนว การจัดบริการแนะแนวเพื่อพัฒนาการปองกันแกไขปญหาและตอบสนองความ
ตองการวัยรุนดานการศึกษา อาชีพ สังคม และสวนตัว 

           The theories of adolescent development, developmental 
domain of adolescent, the factors affecting the developmental, 
problem of teenager, teacher's role on guidance, the development of 
talent and potential by using guidance method, guidance services to 
enhance on education, occupation, social and problem protection 



 

 

38

issues 
 
 
 
 
 
 

1108201 จิตวิทยาเด็กพิเศษ 2(1-2-3) 
 Exceptional Child Psychology  
           ความหมาย  ขอบขายและพฤติกรรมของเด็กกลุมพิเศษ  สาเหตุของ

พฤติกรรมผิดปกติของเด็กพิเศษ  องคประกอบทางดานกายภาพ  ชีวภาพและสังคม
ที่มีผลตอกลุมเด็กพิเศษ   ประเภทของเด็กพิเศษ  การสงเสริมพัฒนาการของเด็ก
กลุมพิเศษ  องคการและหนวยงานที่ใหความชวยเหลือเด็กพิเศษ 

           Meaning, scope and behavior of exceptional child, the causes 
of the abnormal behavior on children, the factors of physical, 
biological and social that affecting on exceptional child, the types of 
exceptional child, exceptional child enhancing, organizations and 
agencies assist exceptional child  
 

1109101 นันทนาการเบื้องตนสําหรับครู 2(1-2-3) 
 Introduction to Recreation for Teachers  
           ความหมาย  ขอบขาย  ความมุงหมายและความสําคัญของนันทนาการ 

ความสําคัญของนันทนาการตอชีวิตประจําวัน ประเภทของนันทนาการสําหรับเด็ก 
การจัดกิจกรรมนันทนาการตางๆ สําหรับเด็ก ความรับผิดชอบในการนันทนาการ  
สําหรับตนเอง ครอบครัว โรงเรียนและชุมชนที่เนนการฝกปฏิบัต ิ

           Meaning, scope, purposes and the importance of the 
recreation for teacher, the importance of recreation for daily-life, 
types of recreation for children, recreational activities for children,  
responsibility on recreational practice for own-self, family, school and 
community 

 

1109202 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน 2(1-2-3) 
 Cub Scouts and Junior Girl Guides Basic Unit Leader 

Training Course 
 

           วัตถุประสงคของการลูกเสือสํารอง ประวัติและกิจกรรมขององคการลูกเสือ
โลก โครงสรางการลูกเสือไทย หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารี
สํารองขั้นความรูพื้นฐาน หลักสูตรลูกเสือสํารอง วิชาดาวดวงที่ 1  ดาวดวงที่ 2  
ดาวดวงที ่3  และวิชาพิเศษ กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง   พิธีการลูกเสือ 
 
สํารอง แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟ และการอยูคายฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ
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เนตรนารีสํารองขั้นความรูเบื้องตน 
           The purposes of the cub scouts and junior girl scouts, history 

and activities of the world organization of the scouts, Thai structural 
scouts, basic training director of scouts curriculum, cub scouts 
subjects; the first star, the second star, the third star and the special 
subject, the strategies for cub scouts activities, the cub scouts 
ceremony, guidelines for gathered camp fire, the basic training camp 
for director of cub scouts 
 

1109303 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญข้ันความรูเบื้องตน 2(1-2-3) 
 Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader Training Course 
           การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการ

ขององคการลูกเสือโลก ลูกเสือสามัญ วิธีการที่ใชในการฝกอบรมลูกเสือสามัญวินัย 
ความเปนระเบียบเรียบรอย และความวองไว แนวการฝกอบรมลูกเสือสามัญ 
ความรูในการเลนเกม ระบบหมู ประวัติและโครงสรางของการลูกเสือไทย แนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการชุมนุมรอบกองไฟ การบริหารในกองลูกเสือสามัญ ทักษะการ
ลูกเสือและการสอน การวางแผน หนาที่และความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสือ พิธี
การลูกเสือ-เนตรนารี การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ การเดินทางไกล การมี
จิตสํานึกสาธารณะ โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-เนตรนาร ี

           Orientation and training scouts, background of the boy scouts 
and the world scout organization activities, the strategies discipline 
training, tidiness and agility portrait of boy scout gaming train, the 
system of squad scouting and the structure of Thai scouting history, 
practice on camp fire, the scouts administration, teaching skills and 
planning for scouting, duties and responsibilities of the scout leader, 
the scouts ceremony, promoting scouting affair,  hiking and camping 
for the scouts, the public awareness, project of training director for 
scouts 
 
 
 
 
 

1109404 ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญข้ันความรูเบื้องตน 2(1-2-3) 
 Senior Boy Scouts and Girl Guides Basic Unit Leader 

Training Course 
 

           การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ  กิจการลูกเสือ  สาระสําคัญของ
กิจการลูกเสือ  จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุนใหญ  คําปฏิญาณและกฎของ
ลูกเสือ วินัยและความเปนระเบียบเรียบรอย  สัญญาณ  ระบบหมู  ที่ประชุมนายหมู 
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การประชุมภายในหมูและกอง  การสวนสนาม  ขอเสนอแนะในการประชุมรอบกอง
ไฟ  เกมลูกเสือสามัญรุนใหญ  หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ  บทบาทการ
ทํางานรวมกับคนอื่นและชุมชน  เงื่อน  แผนที่  เข็มทิศ  สิ่งแวดลอม  การอนุรักษ           
การปฐมพยาบาล  การมีจิตสํานึกสาธารณะ   และการประชุมกองลูกเสือสามัญรุน
ใหญ การบริหารงานในกองลูกเสือสามัญรุนใหญ 

           Orientation and training scouts, principle of scouting 
foundation, the purposes and strategies of the senior scouts, scout 
promise and law,  discipline,  tidiness,  signal, the  patrol system, the 
conference of scoutmaster, the parade, suggestions of camp fire,  the 
senior scout game, the senior scout curriculum, the role of working 
with others to conserve environmental and community, map, 
compass, first aid, public consciousness and the administration of 
senior scouts’ division 
 

 

         2.1.2  วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู             14  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
1100403 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1 1(90) 
 Teaching Practice 1  
           บูรณาการความรู  ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู    ออกแบบ

เครื่องมือวัดผล  การตรวจขอสอบ  การใหคะแนน  และการตัดสินผล  การสอบ
ภาคปฏิบัติและการใหคะแนน  การวิจัยแกปญหาผู เรียน  มาใช ในการฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการสังเกตและมีสวนรวมในสถานศึกษา  ไม
นอยกวา 2 สัปดาห และนําเสนอผลการศึกษา 

           Integration of knowledge in term of lesson plans, test design 
and measurement tools, test scoring and results judging, the 
performance exam and scoring rubrics, behavioral research in 
classroom, applying for observing and participating in school at least 
two weeks and present the result of observation 
 

1100404 ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2 1(90) 
 Teaching Practice 2  
           บูรณาการความรู  ดานการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู การปฏิบัติการ

สอน  ออกแบบเครื่องมือวัดผล การตรวจขอสอบ การใหคะแนน และการตัดสินผล 
การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน  การวิจัยแกปญหาผูเรียน  มาใชในการฝก
ประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษา โดยการทดลองสอนในสถานศึกษา ไมนอยกวา 
2 สัปดาห และนําเสนอผลการศึกษา 
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           Integration of knowledge in term of lesson plans, teaching 
performance, test design and measurement tools, test scoring and 
results judging, practical examination and scoring rubrics, using 
behavioral classroom research in teaching practice in school at least 
two weeks afterwards presenting the result of the practical 
 

1100506 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 
 Practicum 1  
           การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

โดยศึกษาและปฏิบัติงานหนาที่ครูผูสอน  ครูประจําชั้น   งานสนับสนุนการเรียนการ
สอน  หลักสูตร   บันทึกผลการปฏิบัติงานดานตางๆ ที่แสดงใหเห็นถึงแนวทางการ
แกปญหาดวยการวิจัยในชั้นเรียน  การจัดทําโครงการพัฒนาผูเรียน  การประเมินผล
การเรียนการสอน  การนําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู  และการ
สัมมนาทางการศึกษา 

           Integrating knowledge into teaching practice in schools by 
learning and performing teachers role, class teacher, supporting 
teaching and learning  affair, curriculum, performing teaching course 
record  that  demonstrate the solution with research in the 
classroom, the preparation of the project to improve the students, 
evaluation of teaching, applying the results of assessment  to 
improve the students and educational seminars 
 

1100507 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 
 Practicum 2  
           การบูรณาการความรูทั้งหมดมาใชในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

การจัดทําแผนการจัดการเรียนรูที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ การเลือกใชการผลิตสื่อและ
นวัตกรรมที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูการใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการ
เรียนรู  การวัดประเมินผลการเรียนรู  การทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผูเรียน  การ
นําผลการประเมินมาพัฒนาการจัดการเรียนรู  การบันทึก  รายงานผลการจัดการ
เรียนรูและการสัมมนาทางการศึกษา 

           Integrating knowledge into teaching practice in schools, the 
preparation of lesson plans follows the learner center method, using  
innovative materials for teaching, using the advantageous techniques 
and strategies for teaching, assessment of learning, research 
performing to improve the students, applying the results of 
assessment  to improve the students, recording the task, learning 
outcome reporting and educational seminars 
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   2.2  กลุมวิชาเอก   ไมนอยกวา     78  หนวยกิต 
 

         2.2.1  วิชาเอก   ไมนอยกวา     68  หนวยกิต 
 

         1)  วิชาบังคับ           48  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4109103 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 
 Calculus 1  
           ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน   อนุพันธ   ปริพันธไมจํากัดเขต  และ

การประยุกต 
           Limit and continuous functions; derivatives; indefinite integral 

and applications 
 
 
 
 
 
 
 
 

4109104 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 
 Calculus 2  
 วิชาที่ตองสอบผานกอน  : 4109103 แคลคูลัส 1 
 Pre-requisite :  4109103 Calculus 1 
           สมการอิงตัวแปรเสริม  ฟงกชันในพิกัดเชิงขั้ว อนุพันธ เทคนิคการหา

ปริพันธ  ปริพันธไมตรงแบบ  ลําดับและอนุกรม  
           Parametric equations; polar coordinate functions; derivatives; 

techniques of integration; improper integrals; sequences and series 
 

4109106 หลักคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 Principles of Mathematics  
           โครงสรางของคณิตศาสตร   ตรรกศาสตรสัญลักษณและวิธีการพิสูจน โดยใช 

เซต ความสัมพันธ ฟงกชัน ทฤษฎีจํานวนเบื้องตน เปนตัวแบบ 
           Mathematical structure; symbolic logic and methods of proof 

by set, relation, function, introduction of number theory as a model 
 

4109107 สํารวจเรขาคณิต 3(3-0-6) 
 Survey of Geometry  
           มิติและความสัมพันธระหวางมิติ    การสรางรูปเรขาคณิตโดยใชวงเวียน

และสันตรง   การเทากันทุกประการของรูปสามเหลี่ยม  ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและ
การประยุกต   สมบัติของเสนขนาน  ความคลาย วงกลม   การพิสูจนทฤษฎีบททาง
เรขาคณิต  สมบัติและการประยุกตเกี่ยวกับรูปทรงและพื้นที่ผิวใน 3 มิติ   สมบัติ
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และการประยุกตการแปลงทางเรขาคณิต  การแกปญหาโดยใชตัวแบบทาง
เรขาคณิตใน 2 มิติและ 3 มิต ิ

           Dimensions and dimensional relations geometry; using 
compasses and a straightedge; congruent triangles; Pythagoras’ 
theorem and applications; properties of parallel, similarity, circle; 
proof of the geometrical theory; properties and applications regarding 
shapes and area in three-dimension;  properties and applications of  
geometric transformations; the solution using geometric models in 
two-dimension and three-dimension 
 
 
 

4109210 ระบบจํานวน  3(3-0-60 
 Number System  
           การสรางระบบจํานวน  จํานวนธรรมชาติ  จํานวนเต็ม  จํานวนตรรกยะ  

จํานวนจริง   จํานวนเชิงซอน 
           Number system construction; natural number; integer; rational 

number; real number; complex number 
 

4109211 พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 
 Linear Algebra    
           เมทริกซและดีเทอรมิแนนต  ระบบสมการเชิงเสนและการดําเนินการขั้น

มูลฐาน  ปริภูมิเวกเตอร  การแปลงเชิงเสน  คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ  
และการประยุกต 

           Matrix and determinant; system of linear equations and 
elementary operations; vector space; linear transformation; 
eigenvalues and eigenvectors and applications 
 

4109205 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 
 Calculus 3  
 วิชาที่ตองสอบผานกอน  : 4109104 แคลคูลัส 2 
 Pre-requisite :  4109104 Calculus 2 
           เวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหในปริภูมิ  3 มิติ วาดวย  เสนตรง ระนาบ

และผิวโคง  อนุพันธยอย  ปริพันธสองชั้น  ปริพันธสามชั้น  และการประยุกต 
           Vector and analytic geometry in three-dimension, straight 

lines, plane and surface; partial derivatives; double integral, triple 
integral and their applications 
 

4109212 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 
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 Discrete Mathematics  
           การนับ  ทฤษฎีบททวินาม หลักการเพิ่มเขาตัดออก หลักการรังนกพิราบ 

ฟงกชันกอกําเนิด ความสัมพันธเวียนเกิด  ทฤษฎีกราฟเบื้องตน  พีชคณิตบูลีน  
วงจรตรรกะ 

  
 
 Counting; binomial theorem; principle of inclusion-exclusion; 
pigeonhole principle;  generating function; recurrence relations; basic 
graph theory; Boolean algebra; logic circuit 
 

4109213 คณิตศาสตรสําหรับครูมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
 Mathematics for  Secondary School Teacher  
           สาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับมัธยมศึกษา  ทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร  แนวคิดระบบคณิตศาสตร  โครงงานคณิตศาสตร 
           Mathematics in secondary education; mathematical skills and 

processes; mathematical concepts; mathematical projects 
 

4109316 สมการเชิงอนุพันธสามัญ 3(3-0-6) 
 Ordinary Differential Equations  
           สมการเชิงอนุพันธสามัญอันดับหนึ่ง อันดับสอง และอันดับสูง สมการเชิง

อนุพันธเชิงเสนที่มีสัมประสิทธิ์เปนตัวแปร  ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิงเสน  ผล
การแปลงลาปลาซและการประยุกต 

           Ordinary differential equations in the first-order, second-order 
and high-order; linear differential equation with varriable coefficients; 
linear differential equation systems; Laplace transform and its 
applications 
 

4109317 ทฤษฎีจํานวน 3(3-0-6) 
 Number Theory  
           การหารลงตัว  จํานวนเฉพาะ  ทฤษฎีหลักมูลของเลขคณิต  สมภาค  

ทฤษฎีบทสวนตกคาง  สมการไดโอแฟนไทน  ฟงกชันในทฤษฎีจํานวน  เศษสวน
ตอเนื่อง 

           Exact division; prime numbers; fundamental theorem of 
arithmetic; congruences; residue theorem; Diophantine equations; 
number-theoretic functions, continued fractions 
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4109318 พีชคณิตนามธรรม 1 3(3-0-6) 
 Abstract Algebra 1  
           กรุป   กรุปยอย   กรุปวัฏจักร   กรุปการเรียงสับเปลี่ยน   สาทิสสัณฐาน   

สมสัณฐาน  อัตสัณฐาน  กรุปยอยปกติ  ทฤษฎีบทเคยเลย  กรุปผลหาร  ริง  
อินทิกรัลโดเมน  ฟลด 

           Group; subgroup; cyclic group; permutation groups; 
homomorphism; isomorphism; automorphism; normal subgroups; 
Cayley’s theorem; factor group; ring; integral domain; fields 
 

4109321 ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 English for Mathematics Teacher  
           ภาษาอังกฤษสําหรับงานวิชาการทางคณิตศาสตร  ศัพทวิชาการทาง

คณิตศาสตร   หลักการและเทคนิคการอานงานวิชาการทางคณิตศาสตรที่เปน
ภาษาอังกฤษ  ฝกการอานงานวิชาการทางคณิตศาสตรจากตํารา  วารสาร และการ
สืบคน  แลวนําเสนอเปนภาษาอังกฤษ 

           Academic English for mathematics; academic mathematical 
terminology; principles and techniques for reading academic 
mathematics in English; reading academic mathematics from text 
books, journals, internet and presenting in English 
 

4109425 คณิตวิเคราะห 3(3-0-6) 
 Mathematical Analysis  
 วิชาที่ตองสอบผานกอน  : 4109104 แคลคูลัส 2  
 Pre-requisite :  4109104 Calculus 2  
           ระบบจํานวนจริงและระบบจํานวนเชิงซอน  ลิมิต   ความตอเนื่อง  อนุพันธ

และปริพันธ 
           Real number system and complex number system; limits; 

continuity; derivatives and integrals 
 
 
 
 
 
 

4109428 เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร* 3(2-2-5) 
 Technology for Mathematics Teacher  
           การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปประกอบการสอนคณิตศาสตร 

เครื่องคํานวณ   เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรและศิลปวัฒนธรรม

                                                 

หมายเหตุ  * หมายถึง รายวิชาที่เปนอัตลักษณของหลักสูตร  



 

 

46

ทองถิ่น 
           Use of computer software in mathematics instruction; 

calculator use in promoting better mathematics and local culture 
education 
 

4110320 ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Probability and Statistics  
           ความนาจะเปน ตัวแปรสุม การแจกแจงความนาจะเปน  การคาดคะเนทาง

คณิตศาสตร  การแจกแจงคาที่ไดจากตัวอยาง   การประมาณคา  การทดสอบ
สมมุติฐาน 

           Probability; random variables; probability distribution; 
mathematical expectation; sample distribution; estimation; hypothesis 
testing 
 

 

         2)  วิชาเลือก  ไมนอยกวา     20  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4109108 คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 Mathematics for Elementary School Teacher  
           สาระการเรียนรูคณิตศาสตรรับประถมศึกษา  การพัฒนามโนทัศนทาง

คณิตศาสตรโดยใชกระบวนการอุปนัยและนิรนัย  ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร 

           Mathematics in elementary education; development of 
mathematical concepts by using inductive and deductive process, 
mathematical skills and processes 
 
 
 

4109109 ทฤษฎีกราฟ 3(3-0-6) 
 Graph Theory  
          บทนิยามของกราฟ  ความไมขาดตอนของกราฟ  วิถี   ตนไม   กราฟแบบ

ออยเลอร  และแฮมิลตัน   กราฟเชิงระนาบ  ภาวะคูกัน  การระบายสี   ไดกราฟ  
และการไหลของขายงาน 

           Definition of graphs; connected graph; paths; trees; Eulerian 
and Hamiltonian graphs; planar graphs and duality; graph coloring; 
digraphs and network flow 
 

4109322 การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 
 Mathematical Modeling  
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            ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบื้องตน  ขั้นตอน  และเทคนิคในการสรางตัวแบบ 
การวิเคราะหปญหา การตรวจสอบนัยทั่วไป  การสรุปเปนตัวแบบ  การแปล
ความหมายของผลเฉลย  และการนําตัวแบบทางคณิตศาสตรไปประยุกตใชกับ
ปญหาที่เกิดข้ึนจริงในดานตางๆ 

           Introduction to mathematical models; procedures and 
techniques of modeling, problem analysis, generalized checking, 
conclusion to models, interpret mathematical solutions; its 
application of mathematical models in real problems 
 

4109214 วิธีเชิงตัวเลข 3(3-0-6) 
 Numerical Methods  
           ความคลาดเคลื่อน  ผลเฉลยของระบบสมการไมเชิงเสน  ผลเฉลยของ

ระบบสมการเชิงเสน  การประมาณคาในชวง  การประมาณโดยวิธีกําลังสองนอย
สุด  การหาอนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข  ปญหาคาเริ่มตนของสมการเชิงอนุพันธ
สามัญ 

           Error-value; solutions of system of nonlinear equations;  
solutions of system of linear equations; interpolation; least square 
approximation; numerical differentiation and integration; initial value 
problem of ordinary differential equations 
 
 
 
 

4109215 คณิตศาสตรการเงิน 3(3-0-6) 
 Mathematics of Finance  
           ดอกเบี้ย สวนลดดอกเบี้ย  คารายป  คารายงวด  ตารางเงินผอนและ

กองทุนสมทบ  อัตราดอกเบี้ยที่เปนจริง  อัตราสวนลดที่เปนจริง อัตราดอกเบี้ยจาก
การลงทุน หุน พันธบัตร หลักทรัพย การชําระหนี้แบบตางๆ  การใชคณิตศาสตร
และสถิติในการวิเคราะหดานการเงนิ 

           Interest, interest rates, annual values, periodic values; table 
installments and fund contributions; real interest rates; the real 
discount rates; interest rates in investment, stocks, bonds,  securities,  
settlement in various ways; application of mathematics and statistics 
to analyze the financial aspects 
 

4109426 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 
 Set Theory  
           การสรางทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบสัจพจน   สัจพจนของการเลือก   เซต

อันดับ  จํานวนเชิงการนับ  จํานวนเชิงอันดับที ่
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           Construction of set theory by axiomatic system; axiom of 
choices; ordered sets; cardinal numbers; ordinal numbers 
 

4109427 รากฐานเรขาคณิต 3(3-0-6) 
 Foundation of Geometry  
           เรขาคณิตนอกระบบยูคลิด พัฒนาการทางเรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา  

พัฒนาการทางเรขาคณิตเชิงวงรี   พัฒนาการทางเรขาคณิตเชิงทรงกลม   
พัฒนาการทางเรขาคณิตเชิงภาพฉายในแงระบบสัจพจน 

           Euclidean geometry; development of hyperbolic geometry; 
development of elliptic geometry; development of spherical 
geometry; development of projective geometry by axiomatic system 
 

4109429 ทอพอโลยีเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Topology  
           แนวคิดเบื้องตนเกี่ยวกับทอพอโลยี   ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง  ปริภูมิ

อิงระยะทางปริภูมิเชิงทอพอโลยี  ความกระชับ  และความเชื่อมโยง 
 

           Fundamental concepts of topology; topology on the real line; 
metric space; topological space; compactness and connectedness 
 

4109430 สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา 2(1-2-3) 
 Seminar in Mathematics Education  
           ศึกษา   คนควา   และอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหา   หรืองานวิจัยที่นาสนใจทาง

คณิตศาสตรศึกษา  เขียนรายงาน และนําเสนอผลงานจากการคนควา 
           Study, research and describe about the interesting topic in 

mathematics study or in mathematics educational research, reporting 
and presenting the result 
 

4109319 พีชคณิตนามธรรม 2 3(3-0-6) 
 Abstract Algebra 2  
 วิชาที่ตองสอบผานกอน : 4109318  พีชคณิตนามธรรม 1  
 Pre-requisite :  4109318  Abstract Algebra 1  
           ทฤษฎีของซิโล  ไอดีล  โดเมนแบบยุคลิด ริงพหุนาม   ฟลด ฟลดภาคขยาย  

ทฤษฎีของกาลัว 
           Sylow’s theorem; ideals; Euclidean domains; polynomial ring; 

fields; extension fields; Galois’ theorem 
 

4110431 สถิติวิเคราะห 1 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis 1  
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           การวิเคราะหขอมูลเบื้องตน  ความนาจะเปน  ตัวแปรสุม   คาคาดหมาย  
และความแปรปรวน  การแจกแจงทวินาม   การแจกแจงปวซอง และการแจกแจง
ปกติ  ทฤษฎีตัวอยางสุมเกี่ยวกับคาเฉลี่ย  สัดสวน  และความแปรปรวนของ
ประชากร 

           Preliminary data analysis; probability; random variable; 
expected value and variance; binomial distribution; Poisson 
distribution and normal distribution; random sample theory about the 
average, proportion and population variance 
 
 
 

4110432 สถิติวิเคราะห 2 3(3-0-6) 
 Statistical Analysis 2  
 วิชาที่ตองสอบผานกอน  :   4110431  สถิติวิเคราะห 1     
 Pre-requisite :  4110431  Statistical Analysis 1 
           การทดสอบดวยไคกําลังสอง   การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวและ

สองทาง  การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน  และสหสัมพันธเชิงเดียว  สถิติศาสตรไม
อิงพารามิเตอรเบื้องตน   อนุกรมเวลาเบื้องตน  และเลขดัชนี   การประยุกตใช
โปรแกรมสําเร็จรูป 

           Chi-square test; one-way and two-way analysis of variance; 
linear regression and correlation analysis; nonparametric statistics; 
introduction to time series and index number; applying computer 
software 
 

4110433 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องตน 3(3-0-6) 
 Introduction to Statistics for Research  
           ระเบียบวิธีวิจัย  การเลือกตัวอยาง  การวิเคราะหขอมูล  การประมาณคา  

การทดสอบสมมติฐาน  การทดสอบไคกําลังสอง  การวิเคราะหความแปรปรวน  
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  และการถดถอยอยางงาย 

           Research methodology; sampling; data analysis; estimation; 
hypothesis testing; chi-square test; variance analysis; correlation 
coefficient and simple linear regression 
 

4110434 การวิจัยดําเนินการ 1 3(3-0-6) 
 Operations Research 1  
           ตัวแบบการวิจัยดําเนินการ  กําหนดการเชิงเสน  ภาวะคูกัน  การวิเคราะห

ความไว  ปญหาการขนสง  ปญหาการจัดงาน  การตัดสินใจ  และทฤษฎีเกม 
           Operations research models; linear programming; duality; 



 

 

50

sensitivity analysis; transportation problem; assignment problem; 
dicision making and games theory 
 

 
 
 
 
 

         2.2.2  วิชาการสอนวิชาเอก  ไมนอยกวา       6  หนวยกิต 
          1)  วิชาบังคับ            3  หนวยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4109436 การสอนคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา 3(2-2-5) 
 Teaching Mathematics in Secondary School  
           หลักสูตร   หนังสือเรียน   คูมือครู   และเอกสารประกอบการเรียนระดับ

มัธยมศึกษา   การวิเคราะหหลักสูตร     การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน    เทคนิค
การสอนคณิตศาสตร   ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  การผลิตและการ
ใชสื่อประกอบการเรียนการสอน   การวัดผลและการประเมินผล   การสอนซอม
เสริม  การจัดทํากําหนดการสอน  แผนการจัดการเรียนรู   และการทดลอง
ปฏิบัติการสอน 

           Curriculum, textbooks, teacher manuals and documentation 
for secondary education students; curriculum analysis; teaching and 
learning activities; mathematical teaching techniques; mathematical  
skills and processes; production and use of instructional materials; 
measurement and evaluation; remedial teaching, preparation of 
course outline, lesson plans and teaching demonstration 
 

 

          2)  วิชาเลือก ไมนอยกวา       3  หนวยกิต 
      

รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-อ) 
4109323 สื่อและกิจกรรมสําหรับการเรียนรูคณิตศาสตร 2(1-2-3) 
 Media and Activities for Learning Mathematics  
           บทบาทของสื่อที่มีตอการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  การสรางและการใช

สื่อ/แหลงการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา  สื่อประเภทสิ่งพิมพและสื่อประดิษฐเนนการใชโปรแกรมสําเร็จรูป  
กิจกรรมดานคณิตศาสตรที่เนนกระบวนการคิดดานคณิตศาสตร  การแกปญหาและ
การสรางองคความรูทางคณิตศาสตร  การวางแผนและการออกแบบการดําเนิน
กิจกรรมคณิตศาสตร  ทดลองปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร 
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           Roles of media in mathematical learning; construction and 
usage of instructional media, using learning resources in primary and 
secondary education; invention of meterials using computer software; 
mathematical thinking process activities; problem solving and 
formulate mathematical knowledge; planning and designing 
mathematical activities and also  demonstration  
 

4109435 การสอนคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 Teaching Mathematics in Elementary School  
           หลักสูตร   หนังสือเรียน   คูมือครู   และเอกสารประกอบการเรียนระดับ

ประถมศึกษา  การสรางเจตคติทีด่ีตอวิชาคณิตศาสตร  การวิเคราะหหลักสูตร  การ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน     เทคนิคการสอนคณิตศาสตร การนําความรู
คณิตศาสตรไปใชในชีวิตประจําวัน  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร   การ
ผลิตและการใชสื่อประกอบการเรียนการสอน   การวัดผลและการประเมินผล  การ
สอนซอมเสริม  การจัดทําโครงสรางรายวิชา  หนวยการเรียนรู  แผนการจัดการ
เรียนรู  และการทดลองปฏิบัติการสอน 

           Curriculum, textbooks, teacher manuals and documentation 
for elementary education students; creating positive attitudes toward 
mathematics; curriculum analysis; teaching and learning activities; 
mathematical teaching techniques; applying mathematical knowledge 
in daily life; mathematical skills and processes; production and usage 
of instructional materials; measurement and evaluation; remedial 
teaching; course outline preparation structure, learning modules, 
lesson plans and teaching demonstration 
 

4111324 นวัตกรรมเทคโนโลยสีําหรับครูคณิตศาสตร 3(2-2-5) 
 Technology Innovation for Mathematics Teacher  
           นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย  การวิเคราะหและการออกแบบ

การเรียนรูคณิตศาสตรในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  การสราง
สภาพแวดลอมการเรียนรูใหมและการบูรณาการเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร  แนวโนมของการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร 
 

           Technology innovation in contemporary education, 
instructional analysis and design of mathematics in elementary and 
secondary education, new learning environment and technology 
integration in teaching and learning mathematics, trends in teaching 
and learning mathematics  
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         2.2.3  เลือกจากวิชาเอก หรือวิชาการสอนวิชาเอก   
        ไมนอยกวา       4  หนวยกิต 
 

 
  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา                6   หนวยกิต 
 

   ใหเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาโดยไม
ซ้ํากบัรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยที่ไมนับหนวยกิตรวมใน
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้  
 

 
 3.2  ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 
     3.2.1  อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 

 
ป 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. นางสาวสุภา  ยธิกุล 
    ผูชวยศาสตราจารย 
 

ศศ.ม. (การสอน
คณิตศาสตร) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 
(คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

2533 
 
 

2523 

12 12 12 12 12 

2. นางสาวจารุณี  เซี่ยงเห็น 
    ผูชวยศาสตราจารย 
    3-9599-00487-79-2 

กศ.ม. (คณิตศาสตร) 
 
กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ ประสานมติร 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ สงขลา 

2524 
 
 

2521 

15 15 15 15 15 

3. นางลิลลา  อดลุยศาสน 
    อาจารย 
 

Ph.D. 
(Mathematics 
Education) 
กศ.ม. (คณิตศาสตร) 
 
ค.บ. (คณิตศาสตร) 

Universiti Sains 
Malaysia 
 
มหาวิทยาลยัศรีนคริทร 
วิโรฒ 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2559 
 
 
 

2549 
 
 

2545 

15 15 15 15 15 

4. นางสาวนุชนาถ  เต็มด ี
    อาจารย 
 

วท.ม. (คณิตศาสตร
และสถติิ) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 
(คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร 
มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครินทร 

2552 
 
 

2547 

15 15 15 15 15 

5. นางสาวภัทรพิชชา   
    แกวศรีขาว 
    อาจารย 
 

วท.ม. (สถิติประยุกต) 
 
 
วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ 
มหาวิทยาลยัทักษิณ 

2555 
 
 
 

2550 

15 15 15 15 15 

 



 

 

53

 
     3.2.2  อาจารยประจํา               
 

ชื่อ นามสกุล 
ตําแหนงทางวิชาการ 
เลขประจําตัวบัตร

ประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถาบันทีส่ําเร็จการศึกษา 

 
ป 

พ.ศ. 

ภาระการสอน 
 (ชั่วโมง/สัปดาห/ภาคการศึกษา) 

2559 2560 2561 2562 2563 

1. นายประสาทพร   
    ปานทอง 
    อาจารย 
     

วท.ม. (การสอน
คณิตศาสตร) 
กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
 
วิทยาลัยวชิาการศึกษา 
พระนคร 

2522 
 
2514 

15 15 15 15 15 

2. นายวรพจน  แซหล ี
    ผูชวยศาสตราจารย 
 

ปร.ด. (การวิจัยและ
สถิติทางวทิยาการ
ปญญา) 
วท.ม. (สถิติประยุกต) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร) 
(คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 

2555 
 
 
2536 
2528 
 

12 12 12 12 12 

3. นางสาธินี  วารีศร ี
    อาจารย 
 

วท.ม. (คณิตศาสตร
และสถิต)ิ 
วท.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 

2554 
 
2551 
 

15 15 15 15 15 

4. นายอานัส  รุงวิทยพันธ 
    อาจารย 
 

ศษ.ม. (หลักสูตรและ
การสอน) 
วท.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2558 
 
2549 

15 15 15 15 15 

 

     3.2.3  อาจารยพิเศษ 
  ไมมี 
 
4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม 
 ประสบการณภาคสนามของนักศึกษาของสาขาวิชาคณิตศาสตร คือ ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู ซึ่ง
แบงเปน 2  ขั้นตอน ไดแก 
  1)  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  เปนการเตรียมเพื่อปฏิบัติการสอนจริง  
นักศึกษาจะมีสวนรวมกับสถานศึกษา ในการสังเกตการสอนและการปฏิบัติงานในหนาที่ครู และมีสวน
รวมกับสถานศึกษาในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  การออกแบบและทดลองสอนในชั้นเรียน  
  2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ประกอบดวย การปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษาโดยอิสระควบคูกับการนิเทศ  การบูรณาการความรูในการจัดทําแผนการเรียนรู  
การจัดกระบวนการเรียนรูโดยใชสื่อ นวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรูในวิชาเอกไดอยาง
เหมาะสมกับผูเรียน  การวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรูและผูเรียน  การ
จัดทําบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู  การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนาผูเรียน การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน  การสัมมนาทางการศึกษา      
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 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
  1)  มีทักษะการฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียนเกี่ยวกับงานในหนาที่ครู  บูรณา
การความรูที่เรียนมาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพ  ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  ตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
  2)  มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สาขาวิชาเฉพาะ  ในสถานศึกษาเต็ม
เวลา  เพื่อเรียนรู การปฏิบัติในหนาที่ครูตลอดกระบวนการ เปนเวลาไมนอยกวา 1 ปการศึกษา 
 

 4.2  ชวงเวลา  
  1)  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ชั้นปที่ 4 
  2)  การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเอก ชั้นปที่ 5    
 

 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  1)  การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  แบงเปน 2 รายวิชา จัดเต็มเวลาในภาค
การศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2  ของชั้นปที่ 4  
  2)  ปฏิบัติการสอนตลอดภาคการศึกษาในสถานศึกษาในสาขาวิชาคณิตศาสตร 
แบงเปน 2 รายวิชา  โดยปฏบิัติงานสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา รายวิชาละ 1 ภาคการศึกษา ของชั้น
ปที่ 5  
 
5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย  
 5.1  คําอธิบายโดยยอ  
  นักศึกษาชั้นปที่ 5   หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559  จะตองไดรับการสรางเสริมประสบการณในการทํางานวิจัย โดยมุงเนนการทํา
วิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู และคุณภาพของผูเรียนและผูสอน สําหรับนําไปประยุกต
ในการสอนคณิตศาสตรตอไป โดยกําหนดใหนักศึกษาทําวิจัยคนละ 1 เรื่อง 
 

 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู  
  นักศึกษาชั้นปที่  5   ไดฝกทําวิจัยในชั้นเรียนขณะที่ทําการปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา เพื่อใหมีผลการเรียนรู ดังนี้ 
  1)  มีความสามารถในการทําวิจัยในชั้นเรียน  ซึ่งจะเปนพื้นฐานของการทําวิจัยใน
การปฏิบัติงานสอน และเพ่ือการศึกษาตอ 
  2)  มีทักษะและมีสมรรถนะในดานการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการจัดการ
เรียนรูและพัฒนาคุณภาพผูเรียนและผูสอน 
 

 5.3  ชวงเวลา  
  ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษาที่ 5 
 

 5.4  จํานวนหนวยกิต 
  ไมม ี
 

 5.5  การเตรียมการ 
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  นักศึกษาไดเรียนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา ในกลุมวิชาชีพครู  และรายวิชาสถิติ
เพื่อการวิจัยเบื้องตน ในกลุมวิชาเอก  เพื่อศึกษากระบวนการและฝกปฏิบัติการวิจัย 
 

 5.6  กระบวนการประเมินผล   
  ประเมินผลงานวิจัยโดยอาจารยนิเทศ และ/หรือ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธการประเมินผล 

1)  มีทักษะการใชภาษามลายูกลาง 1)  จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  บังคับเรียน 2 รายวิชา 
2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
การอบรมเพิ่มเติม 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การประเมินผลการเขารวม 
กิจกรรม 

2)  ความสามารถในการใชภาษา 
อังกฤษในการอานบทความ งานวิจัย 
หรือแบบเรียน ที่เปนภาษาอังกฤษได 
 

1)  จัดรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ
ดาน กลุมวิชาเอก บังคับเรียน 1 
รายวิชา  
2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
การอบรมเพิ่มเติม 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การสังเกต 
3)  การประเมินการเขารวม
กิจกรรม 

3)  มีทักษะการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ   

1)  จัดรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป บังคับเรียน 1 รายวิชา 
2)  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดย
การอบรมเพิ่มเติม 

1)  การสังเกต 
2)  การประเมินการเขารวม
กิจกรรม 

4)  จิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ กําหนดใหนักศึกษาทําโครงการ 
อยางนอย 1 ชิ้นงานตลอดหลักสูตร  
และใหมีโครงการชวยประชาชนใน
ทองถิ่นที่ประสบภัยตามโอกาส  
และนําเสนอการดําเนินงานตาม
โครงการ 

นําเสนอกิจกรรมตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
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     2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
   2.1.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  การปฏิบัติตนตามกรอบ  
ระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน
และสังคม 
2)  การแสดงออกถึงการมีวินัยใน 
การเรียน ตรงตอเวลา ซื่อสัตย
สุจริต ขยัน อดทน และสูงาน 
3)  การแสดงออกถึงการเคารพ
สิทธิและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
4)  การแสดงออกถึงการมีจิต
อาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
5)  รักและภูมิใจในสถาบัน 
ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษ 
ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น 

 

1)  กําหนดวัฒนธรรมองคกร เพื่อ
บมเพาะใหนักศึกษามีระเบียบ 
วินัยโดยเนนการเขาชั้นเรียนให
ตรงเวลา   ตลอดจนการแตงกาย
ที่เปนไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  นักศึกษาตองมี
ความรับผิดชอบตอตนเอง สถาบัน 
แะสังคมเคารพสิทธิและรับฟง
ความคิดเห็นของผูอื่น และมีความ
ซื่อสัตยสุจริต 
2)  การวิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี
(Dialectics) ในประเด็นวิกฤติ
ดานคุณธรรมจริยธรรมของสังคม 
และวิชาการ  
3)  การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธ 
เชิงปฏิบัติการ (Interactive 
action) 
4)  การใชกรณีศึกษา (Case 
study) 
5)  มกีารจัดกิจกรรมสําหรับ
พัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
 

1)  วัดและประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธี 
2)  วัดและประเมินจากกลุม 
เพื่อน 
3)  วัดและประเมินจากผลงาน
กรณีศึกษา 
4)  วัดและประเมินจากผลการ
เขารวมกิจกรรมเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และการมีจิตอาสา 
 

 

 
 
 
 
   2.1.2  ดานความรู 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  การแสดงออกถึงความ 
สามารถ ในการเขาถึงแหลงการ
เรียนรู  
2)  การแสดงออกถึงความ 

     จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
โดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวย
ตนเอง การเรียนรูแบบมีสวนรวม 
สามารถเขาถึงแหลงเรียนรู  

     ประเมินดวยวิธีการที่
หลากหลาย เพื่อใหครอบคลุม
การประเมินดานความรู ดังนี้ 
1)  การทดสอบยอย 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
สามารถในการบูรณาการความรู 
และการประยุกตความรู 
3)  มีความรูและความเขาใเกี่ยว
กับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญใน
เนื้อหาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 

บูรณาการความรู และประยุกตใช
ความรูตามหลักการและทฤษฎีที่
สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา โดยใช
กลวิธีการสอนที่หลากหลายทั้ง
การบรรยายรวมกับการอภิปราย 
การคนควา กรณีศึกษา ตลอดจน
นําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ 
เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม 
 

2)  ทดสอบกลางภาคเรียน 
ปลายภาคเรียน 
3)  ประเมินจากรายงาน การ 
ศึกษาคนควา 
4)  ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน 
 

 
   2.1.3  ดานทักษะทางปญญา 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  สามารถใชทักษะการคิดอยาง 
มีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห  คิด
เชิงเหตุผล  และคิดเชิงบูรณาการ 
ในชีวิตประจําวันไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 
2)  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 
เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและ
สังคมได  

 

     การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝก
ทักษะการคิดและการแกไขปญหา 
ทั้งระดับบุคคลและกลุมใน
สถานการณทั่วไป โดยใชวิธีการ
สอนที่หลากหลาย เชน  การ
อภิปรายกลุม  การทํากรณีศึกษา 
การโตวาท ี การจัดทําโครงการ 
และการใชเกมส เปนตน  

 

     การประเมิน เปนการวัด
และการประเมินทักษะการคิด 
และการแกไขปญหา เชน 
1)  การสอบวัดความสามารถใน
การคิดและแกไขปญหาโดยใช
กรณีศึกษา 
2)  การประเมินจากผลงานที่
เกิด จากการใชกระบวนการ
แกไข ปญหา การศึกษาคนควา
อยางเปนระบบ การวิเคราะห
วิจารณ เชน รายงานการ  
วิเคราะหวิจารณ กรณีศึกษา   
การศึกษาอิสระ รายงานผล  
การอภิปรายกลุม การประชุม 
ปรึกษาปญหา และการสัมมนา 

 
 
 

 2.1.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
2)  มีความรับผิดชอบตอบทบาท
หนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง 

     นักศึกษาตองมีความสามารถ
ที่จะปรับตัวใหเขากับบุคคล และ
สังคม ดังนั้นอาจารยผูสอนตอง
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

1)  การประเมินความสามารถ
ใน การทํางานรวมกับกลุมเพื่อน 
และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ
และสรางสรรค 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
ตอผูอ่ืน และตอสังคม 
3)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธ
ที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
 

1)  กลยุทธการสอนที่เนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน ผูเรียนกับผูสอน และ
ผูเรียนกับสังคม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มีการทํางานเปนทีม เพื่อสงเสริม
การแสดงบทบาทของการเปนผูนํา
และผูตาม 
3)  จัดกิจกรรมสงเสริมให
นักศึกษาไดมีความรับผิดชอบ 
ปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุ
วัฒนธรรม  
 

2)  การประเมินผูเรียนในการ
แสดงบทบาทของการเปน ผูนํา 
และผูตาม   ในสถานการณการ
เรียนรู ตามวัตถุประสงค 
3)  ประเมินผลจากการจัด 
กิจกรรม และการเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 2.1.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการใชภาษาเพื่อการ
สื่อสาร  
2)  การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการติดตอสื่อสาร  โดย
ใชเทคโนโลยีไดอยางเหมาะสม 
3)  การแสดงออกถึงความ 
สามารถในการวิเคราะหตัวเลข 
แปรผลและนําเสนอขอมูลได
อยางเหมาะสม  และใชเปน
พื้นฐานแกปญหาและการ
ตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
4)  การแสดงออกถึงการมีทักษะ 

1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะ
การสื่อสารระหวางบุคคลทั้งการ
พูด การฟง และการเขียนในกลุม
ผูเรียน ระหวางผูเรียนและผูสอน 
และบุคคลทีเ่กี่ยวของ 
2)  การจัดประสบการณการเรียน 
รู ที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ 
3)  การจัดประสบการณการ
เรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดใช

1)  การประเมินผลงานตาม
กิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ใชแบบสังเกต และแบบ
ประเมินทักษะ การพูด การ
เขียน 
2)  การทดสอบทักษะการฟง
จากแบบทดสอบท่ีสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการเรียนรู 
3)  การทดสอบการวิเคราะห
ขอมูล โดยใชขอสอบการทํา
รายงานกรณี และการวิเคราะห
ขอมลูผลการศึกษาวิจัย 
การศึกษาอิสระ  
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การสืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหา
ความรู 

 

ความสามารถในการเลือก
สารสนเทศ  และฝกทักษะการ
นําเสนอขอสนเทศดวยวิธีการที่
หลากหลายเหมาะสมกับผูฟงและ
เนื้อหาที่นําเสนอ 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     2.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน   
 2.2.1  ดานคุณธรรม จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ 
คือ คุรุสภา และการปฏิบัติตนตาม
กรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบัน 
และสังคม และมีวินัยในการเรียน
ตรงตอเวลา  ซื่อสัตยสุจริต  ขยัน  
อดทน  และสูงาน 
2)  พัฒนาตนเองตามแนวพระราช 
ดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
3)  ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรม
และรวมสรางสังคมปรองดองเพื่อ
การอยูรวมกันอยางสันติสุข 
4)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิ
และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  
รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย 

1)  กําหนดใหอาจารยผูสอนทุก
คนมีวัฒนธรรมองคกรตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  เพื่อเปน
การปลูกฝงใหนักศึกษามีความรู 
ความเขาใจ และปฏิบัติไดตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
2)  ผูสอนทุกคนตองสอดแทรก
คุณธรรม   จริยธรรม   ตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู การอยู
รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  
โดยใชกรณีตัวอยาง (Case 
study) ในการสอนทุกรายวิชา 
3)  การวิเคราะหแบบวิภาษวิธีใน
ประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม 
จริยธรรมของสังคมและวิชาการ  
ทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณ 

1)  มีการประเมินระหวางเรียน
ควบคูไปกับการประเมินในทุก
รายวิชา โดยผูเรียนประเมิน
ตนเอง กลุมเพื่อน อาจารย  
และใชวิธีการประเมินที่หลาก 
หลาย  ไดแก  การสังเกต  การ
สัมภาษณ  การสนทนากลุม  
แบบประเมินตนเอง   
2)  ประเมินจากการจัดกิจกรรม
เสริมคุณธรรม จริยธรรม และผล
การวิเคราะหแบบวิภาษวิธ ี
3)  ประเมินจากพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน  การรวมกิจกรรม  
การแตงกาย  และการสงงาน
ตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนด 
4)  ประเมินจากการเขารวม
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
5)  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา 
และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
6)  การแสดงออกถึงการยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบ
วิชาชีพ 
 

 วิชาชีพคร ู
4)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู
เปนรายป ตลอดหลักสูตร 

กิจกรรมเสริมความเปนครูของ
นักศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 2.2.2  ดานความรู 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ รายวิชาในหลักสูตร 
2)  การแสดงออกถึงความสามารถ
ในการบูรณาการวิชาชีพครูตาม
มาตรฐานที่คุรุสภากําหนดกับ
ศาสตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
3)  ใชความรูและทักษะในศาสตร
ของวิชาเฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู 
และกลุมวิชาเอกไปใชประยุกต
แกปญหาในการปฏิบัติงาน 

1)  การวิเคราะหและสังเคราะห
องคความรูและการเรียนรูแบบสืบ
สอบ (Inquiry method) 
2)  การทบทวนวรรณกรรมทาง
วิชาชีพครูและสรุปสถานะของ
องคความรูทางวิชาชีพครูรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน 
3)  การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับความถูกตอง คุณคา  การ
ตอยอดองคความรูและทฤษฎี
เกี่ยวกับวิชาชีพครู 
4)  ใชการเรียนรุแบบรวมมือเพื่อ 
ประยุกตใชองคความรูเกี่ยวกับ
วิชาชีพครูและสามารถเลือก
ทางเลือกท่ีเหมาะสมกับบริบททาง
สังคมของพื้นที่ได 
5)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู 
เปนรายปตลอดหลักสูตร   

     ประเมินดวยวิธีการที่
หลากหลาย  เพื่อใหครอบคลุม
การประเมินดานความรู  ดังนี้ 
1)  การทดสอบยอย 
2)  การสอบกลางภาค
การศึกษา  ปลายภาคศึกษา 
3)  ประเมินจากรายงานการ 
ศึกษาคนควา 
4)  ประเมินจากรายงาน ชิ้น 
งาน และ/หรือ การนําเสนอใน
ชั้นเรียน 
5)  ประเมินจากรายวิชาฝก
ปฏิบัติการ และ/หรือ การทํา
วิจัยในชั้นเรียน 
6)  ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครูเปน
รายปตลอดหลักสูตร 
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 2.2.3  ดานทักษะทางปญญา 
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดวิเคราะห  สังเคราะห 
ประเมินคา ในการนําความรูไปใชใน
การปฏิบัติงานและการจัดการ
เรียนรูเพื่อแกปญหาและพัฒนา
ผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2)  แสดงออกถึงความสามารถใน
การคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนา
นวัตกรรมดานการจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาผูเรียน 
3)  นําความรูเกี่ยวกับแนวคิด 
ทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวของใน
ศาสตรไปใชในการจัดการเรียนรู  
แกปญหา การพัฒนาผูเรียน และ
การวิจัยตอยอดองคความรู 
4)  มีความเปนผูนําในการปฏิบัติ 
งานอยางมีวิสัยทัศนในการ
พัฒนาการสอน 
5)  ความสามารถในการวิจัยตอ
ยอดองคความรูเพื่อตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่นและสังคม 

 

1)  การเรียนรูผานกระบวนการ
คิดเพ่ือสงเสริมการคิดวิเคราะห  
คิดสังเคราะห คิดประเมินคา และ
คิดอยางมีวิจารณญาณ โดยจัดให
มีกิจกรรมในลักษณะตาง ๆ เชน  
การอภิปรายกลุม  การคิด  
วิเคราะห  หรือแกปญหาจาก
ประเด็นวิกฤตทางวิชาชีพครู 
2)  การเรียนรูผานกระบวนการ 
วิจัย เชน การศึกษาคนควาขอมูล
จากแหลงเรียนรูตาง ๆ  การใชสื่อ
เทคโนโลยี  การทําโครงงาน  และ
การทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอนในหลักสูตร 
3)  การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี
เกี่ยวกับประเด็นวิกฤติทาง
วิชาการ วิชาชีพและทางสังคม 
4)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนคร ู
เปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

1)  นักศึกษาประเมิน
กระบวนการพัฒนา
ความสามารถทางปญญาของ
ตนเองในแตละขั้นตอน เชน  
การสังเกต  การตั้งคําถาม  การ
สืบคน  การคิดวิเคราะห  การ 
สังเคราะห  การสะทอน และ
สื่อความคิด 
2)  ประเมินความสามารถทาง
ปญญาทั้งการคิดที่เปน
นามธรรมและการแสดงออกที่
เปนรูปธรรม เชน  จากกระบวน 
การทํางานของนักศึกษา  
กระบวนการคิด  การสื่อ
ความคิด  ความเขาใจ  ความ 
คิดสรางสรรคของผลงาน 
3)  ประเมินจากผลการ
วิเคราะหแบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับ
ประเด็นวิกฤตทางวิชาการ  
วิชาชีพและทางสังคม 
4)  ประเมินจากผลการทําวิจัย
ในชั้นเรียน  การเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครูเปน
รายปตลอดหลักสูตร 
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 2.2.4  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  แสดงออกถึงการมีความสัมพันธ
ที่ดี  และมีความรับผิดชอบตอ
ผูเรียน ผูรวมงาน และชุมชน 
2)  เปดโอกาสใหผูเรียน ผูรวมงาน 
ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมใน
การจัดการเรียนรู 
3)  เอาใจใสในการรับฟง มีความไว
ในการรับรูความรูสึกของผูอื่น 
4)  พัฒนาความสัมพันธระหวาง
บุคคล มีความรับผิดชอบตาม
บทบาทหนาที่ 
5)  มีความรับผิดชอบการพัฒนา 
การเรียนรูในศาสตรอยางตอเนื่อง 

 

1)  กลยุทธการสอนที่เนนการมี
ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน  ผูเรียนกับผูสอน  และ
ผูเรียนกับสังคม 
2)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ใชกระบวนการกลุม เพื่อการเรียนรู
ทักษะ ความสัมพันธ และความ
รับผิดชอบตามบทบาทหนาที ่เพื่อ
สงเสริมการแสดงบทบาทของการ
เปนผูนําและผูตาม 
3)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่เนนการลงปฏิบัติในพื้นที่  ใน
สถานศึกษา  เพื่อการเรียนรูและ
ฝกปฏิบัติจริง 
4)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนคร ู
เปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

1)  ประเมินจากพฤติกรรม
ความสามารถในการทํางาน
รวมกับกลุมเพื่อน และการ
แสดงออกของนักศึกษาในการ
นําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
อยางมีประสิทธิภาพและ
สรางสรรค   
2)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกในการปฏิบัติกิจกรรม
ตาง ๆ ในสถานการณตางๆ  
3)  ประเมินจากผูเรียนในการ
แสดงบทบาทของการเปนผูนํา
และผูตามในสถานการณการ
เรียนรูตามวัตถุประสงค 
4)  ประเมินผลจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครูเปน
รายปตลอดหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.2.5  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การวิเคราะหขอมูล สรุปความคิด
รวบยอด เกี่ยวกับศาสตรกลุม
วิชาชีพครู และกลุมวิชาเอก 
ขาวสารที่เปนตัวเลข ภาษาพูด 
ภาษาเขียน เพื่อเขาใจปญหา และ
พัฒนาผูเรียน 
2)  แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศใน
การจัดการเรียนรู และงานที่
รับผิดชอบ 
3)  แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การสื่อสาร  และมีทักษะในการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหา
ความรู และสามารถนําเสนอได
อยางเหมาะสม 
4)  สามารถ อาน เขียน และ
เขาใจ ขอความ บทความ และ
ขอมูลขาวสารทั้งที่เปนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 
 

 

1)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ในรายวิชาตาง ๆ โดยใหผูเรียนมี
การใชภาษาเพ่ือการสื่อสารในการ
ติดตอสื่อสารระดับบุคคล  กลุม
คน  การฟง  และการเขียนในกลุม
ผูเรียน  ระหวางผูเรียนและผูสอน
และบุคคลที่เกี่ยวของ 
2)  จัดประสบการณการเรียนรูที่
สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใช
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและ
วิธีการ วิเคราะหสถานการณทั้ง
สถานการณจริงและสถานการณ
จําลอง และนําเสนอการแกปญหา
ที่เหมาะสม   
3)  จัดประสบการณการเรียนรู
สงเสริมใหผูเรียนไดใช ความรู
ความสามารถในการสืบคน
บทความทางภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีการศึกษาที่นาสนใจ 
4)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู 
เปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

1)  ประเมินผลจากการนําเสนอ
รายงานของนักศึกษาใน
ประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
วิเคราะหหัวขอสภาพปญหาทาง
วิชาชีพคร ู
2)  ประเมินผลการใชภาษา
สื่อสารและการประยุกตใช
เทคโนโลยีจากการนําเสนอ
รายงานของนักศึกษา 
3)  ประเมินจากการเขารวม
กิจกรรมเสริมความเปนครู  เปน
รายปตลอดหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 2.2.6  ดานทักษะการจัดการเรียนรู  
 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
1)  แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การบูรณาการความรูดานวิชาชีพ
ไปใชในการจัดการเรียนรู เพื่อ

1)  ฝกปฏิบัติวิชาชีพครูกอน
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
เชน การศึกษากรณีตัวอยางจาก

1)  วัดและประเมินผลการฝก
ประสบการณวิชาชีพครูกอน
ปฏิบัติการสอน 
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผล 
พัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูได
เต็มศักยภาพ 
2)  แสดงออกซึ่งความสามารถใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู 
การใชแหลงเรียนรูที่หลากหลาย 
การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและ
พัฒนาผูเรียน 
3)  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง
รูปแบบที่เปนทางการ (Formal)  
รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไมเปนทางการ 
(Informal)  อยางสรางสรรค 
4)  มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู โดยใชนวัตกรรมที่
เหมาะสมกับผูเรียน   
5)  สามารถบูรณาการความรู
ศาสตรของกลุมวิชาชีพครูรวมกับ
ศาสตรของกลุมวิชาเอกเพื่อใชใน
การจัดการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 

หองเรียน การสังเกตการณสอน
แบบตางๆ การสังเกตพฤติกรรม 
ของผูเรียน การสัมภาษณหรือ
พูดคุยกับผูมีประสบการณสอน 
การทําแผนการสอน การผลิตสื่อ
ประกอบการสอน การทดลอง
สอน การทําวิจัยในชั้นเรียน การ
ประเมินผูเรียน 
2)  ฝกปฏิบัติการสอนเต็มรูปแบบ
และเต็มเวลาในสถานศึกษา 
3)  จัดกิจกรรมเสริมความเปนครู
เปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

2)  วัดและประเมินผลการ
ปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
3)  วัดและประเมินผลจากการ
เขารวมกิจกรรมเสริมความเปน
คร ู เปนรายปตลอดหลักสูตร 
 

 
 
 
3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping)   
 
 แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง  ( ตามที่ระบุไวใน
หมวดที่ 4  ขอ 2 )  โดยระบุเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง 
 3.1  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 
 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
     1)  ดานคุณธรรม จริยธรรม  
  (1)  การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม 
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  (2)  การแสดงออกถึงการมีวินัยในการเรียน  ตรงตอเวลา  ความรับผิดชอบตอ 

ตนเอง  สถาบันและสังคม 
  (3)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพ 
ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  (4)  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
  (5)  รักและภูมิใจในสถาบัน ทองถิ่น มีจิตสํานึกในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม   
สิ่งแวดลอมและภูมิปญญาทองถิ่น 

     2)  ดานความรู 
  (1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการเขาถึงแหลงการเรียนรู 
  (2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการความรู และการประยุกต 
ความรู 
  (3)  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

     3)  ดานทักษะทางปญญา 
  (1)  สามารถใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ คิดวิเคราะห คิดเชิงเหตุผล และ 
คิดเชิงบูรณาการ ในชีวิตประจําวันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  (2)  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางประโยชนตอตนเองและสังคมได 
     4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1)  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุม 
  (2)  มีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งตอตนเอง ตอผูอื่น และตอ 
สังคม 
  (3)  แสดงออกถึงการมีปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมพหุวัฒนธรรม 
     5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  (1)  การแสดงออกถึงความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
  (2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการติดตอสื่อสาร โดยใชเทคโนโลยีไดอยาง 
เหมาะสม 
  (3)  การแสดงออกถึงความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข  แปลผล  และนําเสนอ 
ขอมูลไดอยางเหมาะสม และใชเปนพื้นฐานแกปญหาและการตัดสินใจในชีวิตประจําวัน 
  (4)  การแสดงออกถึงการมีทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล 
เพื่อการแสวงหาความรู 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

 

รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 
 
 
 
 

2. ดานความรู 
 
 
 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

 
 
 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 
2100101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                    

2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน                  

2100103  หลักการอานและการเขียนคําไทย                  

2100104  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู 

                 

2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและ 
              การอานภาษาอังกฤษ 

                 

2100106  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอาน 
              และการเขียน 

                 

2100107  ภาษามลายเูพื่อการสื่อสาร                  

2100108  ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและ 
              พัฒนาการเรียนรู 

                 

2100109  ภาษามลายูพื้นฐาน                  

 ความรับผดิชอบหลัก                 ความรับผดิชอบรอง  

2100110  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                  

2100115  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                  

2100111  ภาษาอาหรับพื้นฐาน                   

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 
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รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 
 
 
 
 

2. ดานความรู 
 
 
 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

 
 
 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 
2100112  วิทยาการแหงความสุข                  

2100113  สุนทรียวิจักขณ                  

2100114  สารสนเทศเพื่อการเรยีนรูตลอดชีวิต                  

2100116  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                  

2100117  ภาษาไทยเพือ่การประกอบอาชีพ                  

2100118  คววามจริงของชีวิต                  

2100119  การพัฒนาตน                  

2100120  สุนทรียภาพเพื่อชีวืต                  

2150101  สังคมภิวัตน                  

2150102  การจัดการทางสังคม                  

2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ                  

2150108  ทักษะในการดําเนินชีวติ                  

 ความรับผดิชอบหลัก                 ความรับผดิชอบรอง 

2150109  ชีวิตและวัฒนธรรม                  

4100101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                  

4100102  วิทยาศาสตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                  

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน                  

4100108  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                  

4100109  การกีฬาเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต                  

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ตอ) 
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รายวิชา 

1. ดานคุณธรรม จรยิธรรม 
 
 
 
 

2. ดานความรู 
 
 
 
 

3. ดานทักษะ
ทางปญญา 

 
 
 

4. ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 
 ความรับผดิชอบหลัก                 ความรับผดิชอบรอง   
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 3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา  หมวด
วิชาเฉพาะดาน 
 ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 
     1)  ดานคุณธรรม จริยธรรม  
  (1)  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพที่กําหนดโดยองคกรวิชาชีพ คือ คุรุสภา และ
การปฏิบัติตนตามกรอบระเบียบ ขอบังคับของสถาบันและสังคม และมีวินัยในการเรียนตรงตอเวลา  
ซื่อสัตยสุจริต  ขยัน  อดทน  และสูงาน 
  (2)  พัฒนาตนเองตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง 
  (3)  ดํารงตนในสังคมพหุวัฒนธรรมและรวมสรางสังคมปรองดองเพื่อการอยูรวมกัน
อยางสันติสุข 
  (4)  การแสดงออกถึงการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  รวมทั้งเคารพ
ในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย 
  (5)  การแสดงออกถึงการมีจิตอาสา และมีจิตสํานึกสาธารณะ 
  (6) การแสดงออกถึงการยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมตามกรอบวิชาชีพ 
     2)  ดานความรู 
  (1)  มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎี  และการปฏิบัติ 
รายวิชาในหลักสูตร 
  (2)  การแสดงออกถึงความสามารถในการบูรณาการวิชาชีพครูตามมาตรฐานที่คุรุ
สภากําหนดกับศาสตรอื่น ๆ ที่เก่ียวของ 
 (3)  ใชความรูและทักษะในศาสตรของวิชาเฉพาะดานกลุมวิชาชีพครู และกลุม
วิชาเอกไปใชประยุกตแกปญหาในการปฏิบัติงาน 
     3)  ดานทักษะทางปญญา 
  (1)  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห ประเมินคา ในการนํา
ความรูไปใชในการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนรูเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
  (2)  แสดงออกถึงความสามารถในการคิดริเริ่มสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมดาน
การจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน 
  (3)  นําความรูเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของในศาสตรไปใชในการ
จัดการเรียนรู  แกปญหา การพัฒนาผูเรียน และการวิจัยตอยอดองคความรู 
  (4)  มีความเปนผูนําในการปฏิบัติงานอยางมีวิสัยทัศนในการพัฒนาการสอน 
  (5) ความสามารถในการวิจัยตอยอดองคความรูเพื่อตอบสนองความตองการของ
ทองถิ่นและสังคม 
     4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1)  แสดงออกถึงการมีความสัมพันธที่ดี และมีความรับผิดชอบตอผูเรียน ผูรวมงาน 
และชุมชน 
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  (2)  เปดโอกาสใหผูเรียน  ผูรวมงาน  ผูปกครอง และชุมชน มีสวนรวมในการจัดการ
เรียนรู 
  (3)  เอาใจใสในการรับฟง มีความไวในการรับรูความรูสึกของผูอื่น 
  (4)  พัฒนาความสัมพันธระหวางบุคคล มีความรับผิดชอบตามบทบาทหนาที ่
  (5)  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูในศาสตรอยางตอเนื่อง 
     5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  (1)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการวิเคราะหขอมูล สรุปความคิดรวบยอด 
เกี่ยวกับศาสตรกลุมวิชาชีพครู และกลุมวิชาเอก ขาวสารที่เปนตัวเลข ภาษาพูด ภาษาเขียน เพื่อ
เขาใจปญหา และพัฒนาผูเรียน 
  (2)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนรู 
และงานที่รับผิดชอบ 
  (3)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการสื่อสาร  และมีทักษะในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบคนขอมูลเพื่อการแสวงหาความรู และสามารถนําเสนอไดอยางเหมาะสม 
  (4)  สามารถ อาน เขียน และเขาใจ ขอความ บทความ และขอมูลขาวสารทั้งที่เปน
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
     6)  ดานทักษะการจัดการเรียนรู  
  (1)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการบูรณาการความรูดานวิชาชีพไปใชในการ
จัดการเรียนรู เพื่อพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 
  (2)  แสดงออกซึ่งความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรู การใชแหลง
เรียนรูที่หลากหลาย การวัดผล ประเมินผล และทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน 
  (3)  มีความสามารถในการจัดการเรียนรูที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เปน
ทางการ (Formal)  รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไมเปนทางการ (Informal)  อยาง
สรางสรรค 
  (4)  มีความสามารถในการจัดการเรียนรู โดยใชนวัตกรรมที่เหมาะสมกับผูเรียน 
  (5)  สามารถบูรณาการความรูศาสตรของกลุมวิชาชีพครูรวมกับศาสตรของกลุม
วิชาเอกเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 



 

 

71
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน  

 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 2. ดานความรู 3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการจัดการ
เรียนรู 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ  
6 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

1100201  ภาษาและวัฒนธรรม                             

1101101  ความเปนครู                             

1101202  ปรัชญาการศึกษา                             

1101203  คุณธรรมจริยธรรม 
             และจรรยาบรรณ 

                            

1101302  การศึกษาเพือ่การ 
              พัฒนาที่ยั่งยืน 

                            

1102202  การพัฒนาหลกัสูตร                             

1102304  การจัดการเรียนรูและ 
             การจัดการหองเรียน 

                            

1103402  นวัตกรรมและ 
              เทคโนโลยีสารสนเทศ 

              ทางการศึกษา 
                            

 ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง   

 
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการจัดการ
เรียนรู 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ  
6 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

1104201  การวัดและ 
              ประเมินผลการเรียนรู 

                            

1104302  การวิจัยเพื่อ 
              พัฒนาการเรียนรู 

                            

1105202  จิตวิทยาสาํหรับครู                             

1106101  ประกันคุณภาพ 
             การศึกษา 

                            

1100102  การพัฒนาทักษะ 
             การคิด 

                            

1100103  มนุษยสัมพันธสําหรับ 
             ครู 

                            

1100104  การสอนเพศศึกษา                             

1102101  การพัฒนาหลกัสูตร 
              ทองถิ่น 

                            

 ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง   

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการจัดการ
เรียนรู 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ  
6 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

1102203  การนิเทศการสอน                             

1103101  การใชสือ่มวลชนเพื่อ 
              การศึกษา 

                            

1105101  จิตวิทยาการแนะแนว 
              เด็กวัยรุน 

                            

1108201  จิตวิทยาเดก็พิเศษ                             

1109101  นันทนาการเบ้ืองตน 
              สําหรับครู 

                            

1109202  ผูกํากับลกูเสือ-เนตร 
              นารี สํารองขั้นความรู 
              เบื้องตน 

                            

1109303  ผูกํากับลกูเสือ-เนตร 
              นารี สามัญขั้นความรู 
              เบื้องตน 

                            

 ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง   

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 

รายวิชา 1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 
2. ดานความรู 

 
3. ดานทักษะทางปญญา 

4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการจัดการ
เรียนรู 
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ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ  
6 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

1109404  ผูกํากับลกูเสือ-เนตร 
              นารี สามัญรุนใหญขั้น 
              ความรูเบื้องตน 

                            

1100403  ฝกปฏิบัติวิชาชพีครู 1                             

1100404  ฝกปฏิบัติวิชาชพีครู 2                             

1100506  ปฏิบัติการสอนใน 
              สถานศึกษา 1 

                            

1100507  ปฏิบัติการสอนใน 
              สถานศึกษา 2 

                            

4109103  แคลคูลัส  1                             
4109104  แคลคูลัส 2                             
4109106  หลักคณิตศาสตร                              
4109107  สํารวจเรขาคณิต                             
4109210  ระบบจํานวน                             

 ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง   
 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการจัดการ
เรียนรู 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ  
6 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

4109211  พีชคณิตเชิงเสน                             
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการจัดการ
เรียนรู 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ  
6 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

4109205  แคลคูลัส 3                             
4109212  วิยุตคณิต                             
4109213  คณิตศาสตรสําหรับ 
              ครูมัธยมศึกษา 

 
 

          
  

    
 

      
  

 

4109316  สมการเชิงอนุพันธ 
              สามัญ 

 
 

      
 

   
  

   
  

   
 

  
  

 

4109317  ทฤษฎีจํานวน                             
4109318  พีชคณิตนามธรรม 1                             
4109321  ภาษาอังกฤษสําหรับ 
              ครูคณิตศาสตร 

 
 

          
 

            
  

 

4109425  คณิตวิเคราะห                             
4109428  เทคโนโลยีสาํหรับครู 
              คณิตศาสตร 

 
 

      
 

   
  

           
  

 

 ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง   
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 

รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการจัดการ
เรียนรู 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ  
6 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

4110320  ความนาจะเปนและ 
              สถิติเบื้องตน 

                         
  

 

4109108  คณิตศาสตรสําหรับ 
              ครูประถมศึกษา 

 
 

      
 

   
  

        
 

  
  

 

4109109  ทฤษฎีกราฟ                             
4109322  การสรางตวัแบบเชิง 
              คณิตศาสตร 

 
 

      
 

   
  

   
  

   
 

  
  

 

4109214  วิธีเชิงตวัเลข                             
4109215  คณิตศาสตรการเงิน                                          
4109426  ทฤษฎีเซต                             
4109427  รากฐานเรขาคณิต                              

4109429  ทอพอโลยีเบื้องตน                             
4109430  สัมมนาคณิตศาสตร 
              ศึกษา 

 
 

          
  

           
  

 

4109319  พีชคณิตนามธรรม 2                             
 ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง   

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะดาน (ตอ) 
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รายวิชา 
1. ดานคุณธรรม จริยธรรม 

2. ดานความรู 
 

3. ดานทักษะทางปญญา 
4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. ดานทักษะดานการจัดการ
เรียนรู 

ขอ 
1 

ขอ  
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ  
6 

ขอ  
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
1 

ขอ  
2 

ขอ  
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ 
1 

ขอ 
2 

ขอ 
3 

ขอ  
4 

ขอ  
5 

4110431  สถิติวิเคราะห 1                             
4110432  สถิติวิเคราะห 2                              
4110433  สถิติเพื่อการวิจัย 
              เบื้องตน 

 
 

      
 

   
  

           
  

 

4110434  การวิจัยดําเนินการ 1                                  
4109436  การสอนคณิตศาสตร 
              ในระดับมัธยมศึกษา 

 
 

          
  

        
 

  
  

 

4109323  สื่อและกิจกรรม 
              สําหรับการเรียนรู 
              คณิตศาสตร 

             
 

        
 

  
 

  

4109435  การสอนคณิตศาสตร 
              ในระดับประถมศึกษา 

             
 

   
  

   
 

     

4111324  นวัตกรรมเทคโนโลย ี
             สําหรับครูคณิตศาสตร 

 
 

           
 

        
 

  
  

 

 ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง   
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หมวดที ่ 5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) เปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
     2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
  การทวนสอบในระดับรายวิชา 
     (1)  แตงตั้งคณะกรรมการสาขาวิชา เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา  รายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม   
     (2)  สุมนักศึกษาในแตละรายวิชาไมนอยกวารอยละ 25 ของผูเรียนในรายวิชานั้น  จัดกิจกรรม
ทวนสอบตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
     (1)  แตงตั้งคณะกรรมการสาขาวิชา และผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่เกี่ยวของ 
     (2)  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  ตรวจสอบผลการเรียนรูตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแหงชาติ  และรายงานผล 
     (3)  สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะดานหรือวิชาเอก  มีการ
ประเมินนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู  และกลยุทธประเมินผลการเรียนรู 
     2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 
  1)  ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา  ในดานของระยะ 
เวลาในการหางานทํา  ความเห็นตอความรู  ความสามารถของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
  2)  การสํารวจขอมูลจากผูประกอบการ  โดยการขอเขาสัมภาษณหรือการสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้นๆ  ทุกป 
  3)  การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ  ในแงของความพรอม  ความรูจากสาขาวิชาที่เรียน  
และความรูดานอื่นๆ ที่กําหนดในหลักสูตรที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต  รวมทั้งเปดโอกาสให
เสนอขอคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย 
 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
       เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 ขอที่ 34 และฉบับที่ 2 ขอ 5 
 

หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
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 การปฐมนิเทศอาจารยใหม  เพื่อแนะนํามหาวิทยาลัย ใหมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา  ความเปนครู คุณธรรม จริยธรรม หนาที่ของครูดานการเรียนการสอน การวัดผล
และประเมินผล การทําวิจัย และการทําผลงานทางวิชาการ   
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
     2.1  การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนรู  การวัดและการประเมินผล 
  1)  สงเสริมอาจารยใหเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยการสนับสนุนใหทําวิจัยทางคณิตศาสตร การสอนคณิตศาสตร หรือศาสตรที่เก่ียวของ  การ
สนับสนุนการศึกษาตอ  ฝกอบรม  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งใน
ประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ  รวมถึงการสนับสนุนใหทําผลงานทางวิชาการ 
  2)  การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล  และพัฒนาความรูในสาขาวิชา
คณิตศาสตรหรือศาสตรที่เก่ียวของ ใหทันสมัย   
     2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ  
  1)  มีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม 
  2)  กระตุนใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 
  3)  สงเสริมการทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูใหม  พัฒนาการเรียนการสอนและความเชี่ยวชาญใน
หลักสูตร 
  4)  จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 
  5)  จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตร  จะมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  อันประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ  
ประธานหลักสูตร  โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและใหคําแนะนํา  ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและ
อาจารยผูสอน  เพื่อติดตามและรวบรวมขอมูล  สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกป
อยางตอเนื่อง 
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
1.  พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย 
2.  กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ 
    ใฝรู  มีแนวทางการเรียนที่ 
    สรางทั้งความรูความสามารถ   
    ในวิชาชีพ 
3.  ตรวจสอบและปรับปรุง 
    หลักสูตรใหมีคุณภาพ   
    มาตรฐาน 
4.  มีการประเมินมาตรฐาน 
    หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ 

1.  จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ  
    มาตรฐานวิชาชพี 
2.  ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมยั 
    โดยมีการพิจารณาปรับปรุง 
    หลักสูตร ทุกๆ 5 ป 
3.  จัดแนวทางการเรียนในวิชา 
    เรียนใหมีทั้งภาคทฤษฎีและ 
    ภาคปฏิบัติ  และมีแนวทางการ 
    เรียนหรือกิจกรรมประจําวิชา 
    ใหนักศึกษาไดศึกษาความรูที ่
    ทันสมัยดวยตนเอง 
4.  กําหนดใหอาจารยที่สอนมี 
    คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาโท  
    และ/หรือ เปนผูมีประสบการณ 
    หลายป  มีจํานวนคณาจารย 
    ประจําไมนอยกวาเกณฑ 
    มาตรฐาน   
5.  สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน 
    ผูนําในทางวิชาการ และ/หรือ 
    เปนผูเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ 
    หรือในดานที่เก่ียวของ 
6.  ประเมินหลักสูตรโดย 
    คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
    ภายในหรือภายนอกอยาง 
    นอยทุก 4 ป 
7.  ประเมินความพึงพอใจของ 
    หลักสูตรและการเรียนการสอน 
    โดยบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

1.  หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับ 
    มาตรฐานที่กําหนดโดยหนวย 
    งานวิชาชีพ  มีความทันสมัย 
    และมีการปรับปรุงสม่ําเสมอ 
2.  จํานวนวิชาเรียนที่มภีาค 
    ปฏิบัติและวิชาเรียนที่มี    
    แนวทางใหนักศึกษาไดศึกษา 
    คนควาความรูเพิ่มเติมไดดวย 
    ตนเอง 
3.  จํานวนและรายชื่อคณาจารย 
    ประจํา  ประวัติอาจารยดาน 
    คุณวุฒิ ประสบการณ และการ 
    พัฒนา อบรม 
4.  จํานวนบุคลากร  ผูสนับสนุน 
    การเรียนรู  และบันทึก 
    กิจกรรมในการสนับสนุนการ 
    เรียนรู 
5.  ผลการประเมินโดยนักศึกษา 
    เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
    ของอาจารยผูสอน และการ   
    สนับสนุนการเรียนรูของผู 
    สนับสนุนการเรียนรู 
6.  ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
    ทีป่ระกอบดวยอาจารยภายใน 
    คณะฯ ทุก ๆ 2 ป 
7.  ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จ 
    การศึกษา อยางนอยทุก ๆ   
    2 ป 

 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
     2.1  การบริหารงบประมาณ 
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  มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผานคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร  ทั้ง
งบประมาณแผนดินและงบบํารุงการศึกษา  เพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  โสตทัศนูปกรณ  และวัสดุ
ครุภัณฑใหเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน  และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับ 
การเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา 
 
     2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม   
  2.2.1  สถานที ่ 
 

ลําดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จํานวนที่มีอยู

แลว 

จํานวนที่
ตองการ 

เพิ่มในอนาคต 
หมายเหตุ 

1 หองเรียนขนาดจุ 40 คน 4 หอง - อาคาร 20 จํานวน 3 หอง 
อาคาร 5   จํานวน 1 หอง 

2 หองปฏิบัติการ 1 หอง - อาคาร 5 
3 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 3 หอง - อาคาร 20 จํานวน 90 เครื่อง 
4 หองคอมพิวเตอรเพื่อการ

สืบคน 
1 หอง - สํานักวิทยบริการ 

5 หองประชุมสมัมนา 1 หอง - อาคาร 5 
 

 
  2.2.2  อุปกรณการสอน   
  1)  อุปกรณการเรียนการสอนของสาขาวิชาคณิตศาสตร 
 

ลําดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยูแลว 
1 คอมพิวเตอรโนตบุค 3 เครื่อง 
2 คอมพิวเตอรตั้งโตะ 5 เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ 5 เครื่อง 
4 โปรเจคเตอร 3 เครื่อง 
5 เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ 4 เครื่อง 
7 โทรทัศน 1 เครื่อง 

 
  2)  อุปกรณการเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณของคณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 
        

ลําดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยูแลว 
1 คอมพิวเตอรโนตบุค 2 เครื่อง 
2 คอมพิวเตอรตั้งโตะ 10 เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ 9 เครื่อง 
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ลําดับที่ รายการและลักษณะเฉพาะ จํานวนที่มีอยูแลว 
4 โปรเจคเตอร 6 เครื่อง 
5 เครื่องฉายภาพ 3 มิต ิ 1 เครื่อง 
6 กลองถายรูป 1 กลอง 
7 เครื่องอัดสําเนา 2 เครื่อง 
8 เครื่องถายเอกสาร 2 เครื่อง 

   

  2.2.3  หองสมุดและแหลงคนควาทางวิชาการ   
  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร
เพียงพอท่ีจะใหบริการการสืบคนสารสนเทศ รวมทั้งระบบหองสมุดอัตโนมัติผานเครือขายอินเทอรเน็ตจาก 
http://aritc.yru.ac.th/ 
 
 
 
 
 
  2.2.3.1  เอกสารและตํารา  
             1)  หนังสือ 
         1.1)  ภาษาไทย  จํานวน    1,172  ชื่อเรื่อง 
         1.2)  ภาษาอังกฤษ  จํานวน      102  ชื่อเรื่อง 
     รวม  จํานวน    1,274  ชื่อเรื่อง 
 

             2)  เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ/ปริญญานิพนธ) 
         2.1)  ภาษาไทย  จํานวน         42  ชื่อเรื่อง 
 

             3)  วารสาร/นิตยาสาร 
         3.1)  ภาษาไทย  จํานวน       180  ชื่อเรื่อง 
 

  2.2.4  ฐานขอมูลสําเร็จรูป  
  ฐานขอมูลสําเร็จรูปเพื่อการคนควา ที่เปนฐานขอมูลออนไลน ประกอบดวย 
  1)  ระบบฐานขอมูล e-Book ประกอบดวย 3  ฐานขอมูล ดังนี้ 
       (1)  iGLibrary ( iG Publishing ) 
       (2)  Gale Virtual Reference Library (eBook) 
       (3)  2eBook 

  2)  ระบบฐานขอมลู e-Journal ประกอบดวย  9 ฐานขอมูล ดังนี ้

       (1)  ACM Digital Library 
       (2)  Springer Link   
       (3)  Web of Science 

http://aritc.yru.ac.th/
http://aritc.yru.ac.th/
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       (4)  ACS Journal 
       (5)  Academic Search Complete 
       (6)  EBSCO Discovery Service Plus Full Text 
       (7)  Computers & Applied Sciences Complete 
       (8)  Education Research Complete 
       (9)  H.W. Wilson     
  3)  ระบบฐานขอมูล e-Thesis ประกอบดวย 2 ฐานขอมูล ดังนี้ 
       (1)  ProQuest Dissertations & Theses Global 
       (2)  Thailis 
 
 
     2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม  
  ประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดซื้อหนังสือ  และตํารา
ที่เกี่ยวของ  เพื่อบริการใหอาจารยและนักศึกษาไดคนควา  และใชประกอบการเรียนการสอน  โดยอาจารย
ผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อหนังสือ  นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะห ตํารา 
หนังสือทางวิชาการที่ทันสมัย จากองคกร มูลนิธิตางๆ ทั้งในและตางประเทศ 
     2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
  2.4.1  สํารวจความตองการทรัพยากรการเรียนการสอนเปนประจําทุกปการศึกษา จากอาจารย
ผูสอน  นักศึกษา 
  2.4.2  ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใชในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
  2.4.3  สรุปแหลงทรัพยากรที่ใชเพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผูสอนและผูเรียนสามารถใช
บริหารได โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้  
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
   จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 
สื่อและชองทางการเรียนรู  เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาในหองเรียน 
นอกหองเรียน และเพื่อการเรียนรู
ดวยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ 

1.  จัดใหมีหองเรียน ที่มีสื่อ อุปกรณ 
     พรอมใชงานอยางม ี
     ประสิทธิภาพทั้งในการเรียน 
     การสอนการทํากิจกรรมใน 
     หองเรียน 
2.  จัดเตรียมหองปฏิบัติการเพื่อ 
     ใหนักศึกษาสามารถฝกปฏบิัติ 
     สรางความพรอมในการปฏิบัติ 
     งานในวิชาชีพ  
3.  จัดใหมีหองการเรียนรูดวย 
     ตนเองเพื่อใหนักศึกษาสามารถ 
     ศึกษา  คนควา  หาความรู 
     เพิ่มเติมไดดวยตนเอง  

1.  ผลสํารวจความพรอมของ  
     สื่ออุปกรณ ที่จําเปนประจํา 
     หองเรียนและหองปฏิบัติการ 
     จากอาจารยและนักศึกษา 
2.  จํานวนหนังสือตํารา และสื่อ 
     ดิจิทัล ที่มีใหบริการ และ 
     สถิตกิารใชงานหนังสือ ตํารา  
     สื่อดิจิทัล  
3.  ผลสํารวจความพึงพอใจของ 
    นักศึกษาตอการใหบริการ 
    ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและ 
    การฝกปฏิบัติ 
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เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
4.  จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง 
     หนังสือตํารา และสื่อดิจิทัล 
     เพื่อการเรียนรู 

 
 
 
3.  การบริหารคณาจารย 
     3.1  การรับอาจารยใหม 
  ดําเนินการคัดเลือกอาจารยใหมใหเปนไปตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัย โดย
อาจารยใหมจะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาคณิตศาสตร หรือสาขาที่เก่ียวของ  
     3.2  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและผูสอน  จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน  ประเมินผล  และใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เกบ็รวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไว
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และได
บัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 
     3.3  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
  มหาวิทยาลัยจะอํานวยความสะดวกในการติดตอและเชิญอาจารยพิเศษตามความจําเปนและ
ขอเสนอของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
     4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
  บุคคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีและมีความรูตรงตําแหนง 
     4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
  จัดการอบรมและศึกษางานเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานตามตําแหนง 
 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานกัศึกษา 
     5.1  การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอ่ืนๆ แกนักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจํากลุมเรียนใหแกนักศึกษา สําหรับการพบอาจารย
ที่ปรึกษาเปนไปตามคูมืออาจารยที่ปรึกษา ซึ่งจัดทําโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
     5.2  การอุทธรณของนักศึกษา 
  การอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 ความตองการครูคณติศาสตรของสถานศึกษาในทองถิ่นยังมีอยูสูงมาก  ทําใหมีความจําเปนตองผลิต
ครูคณิตศาสตรในชวงปการศึกษา 2559 ถึง 2563 ตอไป  ทางหลักสูตรจึงไดสํารวจความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต  คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีตองการ  ประเมินหลักสูตรที่ใชอยูโดยอาจารยและนักศึกษาที่เก่ียวของ  
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และสํารวจภาวะการมีงานทําภายใน 1 ปหลังจากสําเร็จการศึกษา  เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร  และประมาณจํานวนบัณฑิตท่ีตองการเพื่อนําไปใชในการวางแผนการรับนักศึกษา 
 

7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินการ  (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 

(1)  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80  มีสวน 
     รวมในการประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม  และทบทวน     
     การดําเนินงานหลักสูตร  

      

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2  ที ่
     สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหงชาติ หรือ 
     มาตรฐานสาขาวิชา  

      

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
     ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3  และ   
     มคอ.4  อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค 
     การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

      

(4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ 
     รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาค 
     สนาม ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน 
     หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน ใหครบทุก 
     รายวชิา 

      

(5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ  
     มคอ.7  ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

      

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3  และมคอ.4  
     อยางนอยรอยละ 25  ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละ 
     ปการศึกษา 

      

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ 
     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู  จากผลการ 
     ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว 

      

(8)  คณาจารยใหม (ถาม)ี ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ 
     คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6 

(9)  คณาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ  
     และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

      

(10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถาม)ี  
       ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  ไมนอย 
       กวารอยละ 50 ตอป 

      

(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต 
       ใหม ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 
       จากคะแนนเต็ม 5.0 

    

  

(12)  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 
       เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     
 

 

 
 

หมวดที่   8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
     1.1  การประเมินกลยุทธการสอน  
  กําหนดใหคณาจารยเขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ
การประเมินการสอน  และรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแตละภาค
การศึกษา  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป 
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
   การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน ดําเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแตละรายวิชาผานระบบออนไลนเมื่อสิ้นสุดภาค 
การศึกษา 
  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการสอน
ของอาจารย 
 

 
 
 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
     2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก นักศึกษาปจจุบัน นักศึกษาปสุดทาย 
และบัณฑิตใหม 
     2.2  โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูประเมินภายนอก 
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  การประเมินคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑการประเมินและระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
     2.3  โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 

3.  การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
     4.1  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินของนักศึกษา  ผูรับผิดชอบ  ผูใชบัณฑิต  ผูทรงคุณวุฒิ 
     4.2  วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน  โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะ 
     4.3  ดําเนินการปรับปรุง 
  4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4)  
ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปการศึกษา 
  4.3.2  ดําเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ป 
  (1)  ประเมินปญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปการศึกษา (มคอ.7) 
  (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบณัฑิตภายหลังจบการศึกษาอยางตอเนื่อง  
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