
 
 

 

 

 

 

หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาคณิตศาสตร  (4 ป) 

หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2562 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  

 

 

 

 

 

 

 

คณะครุศาสตร 

คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 



ก 
 

คํานํา 

 

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  (4 ป) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562  

ฉบับนี้ปรับปรุงมาจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ป สาขาวิชาคณิตศาสตร หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559  เพ่ือใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับสภาพสังคม เทคโนโลยีในปจจุบัน  

และความตองการของทองถ่ิน เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  (TQF)  

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร  (หลักสูตร 4 ป)   

และปรับแกตามขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิจากการวิพากษหลักสูตรเพ่ือใหหลักสูตรมีความถูกตอง

สมบูรณยิ่งข้ึน  จุดเดนของหลักสูตร  คือ  หลักสูตรอิงสมรรถนะ  ซ่ึงผลิตบัณฑิตท่ีมีความสามารถใน

การปฏิบัติการสอนไดตามกลุมสาระการเรียนรูของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   

และสามารถออกแบบการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการท้ังศาสตรสากลกับทองถ่ินท่ีเสริมสรางสันติสุข

ในสังคม  รายละเอียดในเลมประกอบดวยขอมูล  8  หมวด  คือ  ขอมูลท่ัวไป  ขอมูลเฉพาะของ

หลักสูตร   ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร  ผลการเรียนรู  กลยุทธ

การสอนและการประเมินผลหลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  การพัฒนาคณาจารย   

การประกันคุณภาพหลักสูตร  และการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร  หลักสูตร

ฉบับนี้ไดปรับปรุงแกไขตามขอสังเกตจากการวิพากษหลักสูตรของผูทรงคุณวุฒิ  เพ่ือใหหลักสูตรมี

ความถูกตองสมบูรณสอดคลองกับความตองการของสังคม     

 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร (4 ป)  หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.  2562  ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษหลักสูตร  คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ในการกลั่นกรองหลักสูตร  คณาจารยและนักศึกษาท่ีแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ  เพ่ือให

หลักสูตรเลมนี้มีความถูกตองสมบูรณยิ่งข้ึน 

 

  

 

                               (นางสาวภัทรพิชชา  แกวศรีขาว) 

                                       ประธานหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

                                                                           สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตร 4 ป) 

                                                                                  มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

                                       กุมภาพันธ  2562 
 



 

ข 
 

สารบัญ 

 

   หนา 

คํานํา   ก 

สารบัญ   ข 

หมวดท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 1 

หมวดท่ี 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสรางของหลักสูตร 10 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล 59 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 90 

หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย 91 

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 92 

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 103 
   

ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 

ผลการศึกษาความจําเปนในการพัฒนาหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม) 

106 

ภาคผนวก ข คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 6683/2561  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ 

ปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 

185 

ภาคผนวก ค คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี 022/2561  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

วิพากษหลักสูตรกลาง  ครุศาสตรบัณฑิต 4 ป 

190 

ภาคผนวก ง คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ท่ี  9/2560  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

194 

ภาคผนวก จ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรียน 

การสอน  

197 

ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา  202 

ภาคผนวก ช ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี  

208 

ภาคผนวก ซ มติคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง การขออนุญาตเปดรับนักศึกษาเกินแผนรับ

นักศึกษาในอัตรารอยละ 20 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

232 

ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งท่ี 2 / 2562  เม่ือวันท่ี  6  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

234 

 



 

ค 
 

สารบัญ  (ตอ) 

 

   หนา 

ภาคผนวก ญ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

ในคราวประชุมครั้งท่ี 2 / 2562  เม่ือวันท่ี  19  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

236 

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 3 / 2562  เม่ือวันท่ี  29  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

 242 

ภาคผนวก ฏ ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 247 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  : คณะครุศาสตร ์

     คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 

 
 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
รหัสหลักสูตร :  25501571102676 
ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 

 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor  of  Education  Program  in  Mathematics 
 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  ครุศาสตรบัณฑิต  (คณิตศาสตร์) 
   ชื่อย่อ :  ค.บ.  (คณิตศาสตร์) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  Bachelor  of  Education  (Mathematics) 
   ชื่อย่อ :  B.Ed.  (Mathematics) 
 
3.  วิชาเอก 
 ไม่มี   
 
4.  จ านวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ  
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี   
5.2  ประเภทของหลักสูตร 
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ  
5.3  ภาษาที่ใช้ 
      จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

 5.4  การรับเข้าศึกษา 
      รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  

 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
                ไม่มี 

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
      ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

6.1  เป็นหลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช  2562 
6.2  เริ่มใช้ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2562  เป็นต้นไป 
6.3  คณะกรรมการวิพากย์หลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะ)   

                 มหาวิทยาลัยราชภัฎ  เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
                 ในคราวประชุมครั้งที่  220/2561  เมื่อวันที่  24  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2561 

6.4  สภาวิชาการ  เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
      ในคราวประชุมครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่  6  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
6.5  คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย     

                ในคราวประชุมครั้งที่  2/2562  เมื่อวันที่ 19  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครั้งที่  3/2562  เมื่อวันที่ 29  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2562 
6.7 สภามหาวิทยาลัย อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร   
      ในคราวประชุมครั้งที่  4/2563  เมื่อวันที่ 24  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  2563 
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562  ในปี
การศึกษา 2564 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  

8.1  ครูและนักวิชาการทางการศึกษา 
 8.2  นักวิชาการทางด้านการศึกษา 
 8.3  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน 

 8.4  พนักงานในบริษัทของต่างประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน 
 8.5  ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา 
 

9.  ชื่อนามสกุล  เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 

1. นายวรพจน์  แซ่หลี 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
    3-9599-00005-95-0 

ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทาง 
        วิทยาการปัญญา) 
วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2555 
 

2536 
2528 

2. นางสาวนุชนาถ  เต็มดี 
    อาจารย์ 
    3-9608-00158-62-4 

วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2552 
2547 

3. นางสาวภัทรพิชชา   
    แก้วศรีขาว 
    อาจารย์ 
    1-9399-00034-33-3 

วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
 
วท.บ. (สถิติ) 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2555 
 

2550 

4. นางสาธินี  วารีศร ี
   อาจารย์ 
   1-9599-00053-94-0 

วท.ม. (คณิตศาสตร์และสถิติ) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2554 
2551 
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ชื่อ นามสกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
เอก/โท/ตรี 

ส าเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย ปี 

5.  นายปฏิพัทธ์  ชุมเกศ 
    อาจารย์ 
    1-9598-00056-86-6 

วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2559 
2555 

 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
                ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง   ดังนั้นประเทศไทย 
ถือเป็นประเทศหนึ ่งที ่เป ็นสมาชิกของอา เซียนซึ ่ง เป็นภูมิภาคที ่ม ีการ เจร ิญ เติบ โตทาง
เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวที
การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  ทั้งนี้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   มีความมั่นคง   มั่ งคั่ งและสามารถแข่งขันกับภูมิภาค
อื่นๆ  ได้ โดย  1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า   บริการการลงทุน  เงินทุน 
การพัฒนาทางเศรษฐกิจ  และการลดปัญหาความยากจน  และความเหลื่อมล้ าทางสังคม  2) ท า
ให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว  (Single  Market  and  Production  Base)  โดยจะ
ริ เริ่มกลไกและมาตรการใหม่ ๆ  ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว  3 ) ให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง  การพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้
เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน  4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและ
เศรษฐกิจมหภาคตลาดการเงินและตลาดทุน  การประกันภัยและภาษีอากรการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการคมนาคม  พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย  การเกษตรพลังงาน  การท่องเที่ยว  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยทั่วไปว่าการ
พัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียนประเทศไทยต้องพัฒนา
บุคคลผู ้ เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี   มีการตั ้ง เป้าหมายที่จะพัฒนาแนวคิด
กิจกรรมและการจัดการการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐาน   ภูมิปัญญาระดับชาติและ
ภูมิภาคและเพื่อป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จาก
ตะวันตกจึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง  3  เสาหลักสะท้อน  การจัดการศึกษาแบบ
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เชื่อมโยง  การหลอมรวม  ความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนา
และประสานความร่วมมือและแลกเปลี ่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพื้นฐานของ
ประโยชน์ร่วมกันทั้งในกรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้
ด ารงตนอยู่ในสังคม  ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
 การผลิตครูจึงเป็นสิ่ งส าคัญในการรองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
การแข่งขันของประเทศ  โดยประเทศไทยยังคงประสบปัญหาการขาดแคลนครู  ซึ่งเป็นปัญหาทั้งเชิง
ปริมาณและคุณภาพ  ในเชิงปริมาณพบว่า สาขาวิชาที่ขาดแคลนมากที่สุด ได้แก่ คณิตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ  ส่วนในเชิงคุณภาพพบว่าในโรงเรียนยังคงมีครู 
ที่มีวุฒิไม่ตรงสาขาวิชาที่สอน  รวมทั้งปัญหาที่ครูขาดความรักและศรัทธาในวิชาชีพ 
 ดังนั้นการผลิตครูคณิตศาสตร์ที่สามารถจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  และมีความรักในวิชาชีพจึงเป็นสิ่งส าคัญ  ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญต่อการสร้างคุณภาพ
ประชากรของประเทศให้สามารถด ารงชีพอยู่ในสภาพการแข่งขันสูงทางเศรษฐกิจ  และมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป 
 

11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
    ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน
โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา  
เช่น  ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด  การพัฒนาชนบท  การขจัดความยากจน
สิ่งแวดล้อมการศึกษา  วัฒนธรรม  สตรี  สาธารณสุข  โรคเอดส์  และเยาวชน เป็นต้น  เป็นกลไก
ส าคัญ  เพ่ือการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้  และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน  4  ด้าน
ได้แก่  1) การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร  2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจาก
การรวมตัวทางเศรษฐกิจ  3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง  และ  4) ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า  การเรียนรู้ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรม  รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
เมื ่อเป็นเช ่นนี ้บ ุคคลผู ้ม ีหน้าที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู ้ความสามารถ  
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
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 11.3  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
    ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล  เน้นการปฏิรูปครู  ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง

อย่างแท้จริง  โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ   สร้างแรงจูงใจ
ให้คนเรียนดี  และมีคุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู  ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู  พัฒนา
ระบบความก้าวหน้าของครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผล
ของการจัดการศึกษาเป็นหลัก  จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครูในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  พัฒนานวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน
ให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์  โดยสร้าง
ความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้านการศึกษา  เศรษฐกิจสังคมตลอดจนวัฒนธรรม  วิทยาศาสตร์  
และภาษา  เป็นต้น 

  
12.  ผลกระทบจากข้อ  11  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

    ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ   สังคมของโลกมีการแข่งขันกันสูง
และมาตรฐานวิชาชีพของนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่ เน้นการปฏิรูปครู  ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพ
ชั้นสูงอย่างแท้จริง  โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ   การพัฒนา
หลักสูตรจึงเน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีควา มรู้   ความสามารถ
ในการพัฒนาวิชาชีพและ/หรือการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และสอดคล้องกับเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง  นั่นก็คือผู้ส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรจะต้องเป็นบุคคลที่ผู้มีความรู้ในเนื้อหาสาขาเป็นอย่างดี  และมีความสามารถ 
ในการสร้างองค์ความรู้  และ/หรือการแก้ปัญหาในการจัดการศึกษาในสภาพของสถานการณ์  
ในปัจจุบันด้วยวิธีการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย 

      ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก  การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่
ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ  ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครู  ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  
คนเก่ง  ใฝ่รู้เป็นครูดี  ครูเก่ง  มีความรู้  และใฝ่รู้  มีทักษะ  ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ  
มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ  มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพและสมรรถนะ
ทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  มีความรอบรู้และรู้เท่าทัน  การเปลี่ยนแปลง  
สามารถเรียนรู้  และพัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน  สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพ
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ของการประกอบวิชาชีพ  ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา  
เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าว  
และเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไขปัญหา  การขาดแคลนครู  โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มี
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั ้งแต่ขั ้น พื้นฐาน   มีความสามารถในการใช้ภาษา 
เพ่ือการสื่อสารทั้งทางด้านสังคม  ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2557  ซึ่งในมาตรา  7  ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นที่เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน  ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น  สร้างสรรค์
ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  มีส่วนร่วมในการจัดการ   
การบ ารุงรักษา  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  
โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ท าการสอน  วิจัยให้บริการ 
ทางวิชาการแก่สังคมปรับปรุงถ่ายทอด  และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปะ  และวัฒนธรรม  
ผลิตครูและพัฒนาครูเพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนา
ท้องถิ่น สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึง
สอดคล้องกับพนัธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

12.2.1  แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญา
ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทย  และภูมิปัญญาสากล 

      12.2.2  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  ส านึกในความเป็นไทย  มีความรักและ
ผูกพันต่อท้องถิ่น  อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทัน 
การเปลี่ยนแปลง  การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิต
บัณฑิตของประเทศ 

      12.2.3  เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า   ความส านึก  และความภูมิใจ
ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

      12.2.4  เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู   ผลิตและพัฒนาครู  บุคลากร 
ทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 
 
13.  ความสัมพันธ์  (ถ้ามี)  กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  

13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย  3  หมวดวิชา  
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1.  หมวดวิช าศึกษาทั่ ว ไป   จัดการ เ รียนการสอน โดยอาจารย์ที่บริห าร
โดยคณะกรรมการ  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
  2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จัดการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร  และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

  3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอน
โดยภาควิชาที่รายวิชานั้นสังกัด 
 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน 

 รายวิชาที่ เปิ ดสอนในหลักสูตร   นักศึกษาต่ า งคณะสามารถ เลือก เ รี ยน
เป็นวิชาเลือกเสรีได้ 
 

13.3  การบริหารจัดการ  
  13.3.1  แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/

คณะ  อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอน 
และการประเมินผลการด าเนินการ 

  13.3.2  มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร  ท าหน้าที่ก ากับดูแล  โดยประสานงาน 
กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน  ตารางสอบ  ปฏิทิน
วิชาการ  และควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดรายวิชา 
 

 
หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญาและความส าคัญของหลักสูตร  
           หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตครูคณิตศาสตร์
ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  เป็นครูมืออาชีพ  มีความรู้  แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  สามารถ
บูรณาการความรู้และการวิจัยไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียน  และเป็นผู้ด า เนินชีวิตด้วย
ปัญญา  คุณธรรม  จริยธรรมแห่งวิชาชีพ  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
มีความสุข  ตลอดจนเผชิญปัญหาและแก้วิกฤติได้ด้วยปัญญา 
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 1.2  ความส าคัญของหลักสูตร  
       คณิตศาสตร์ช่วยพัฒนาความคิดของคนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์   คิดเป็น

ระบบ  แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  ตลอดจนเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้าน
วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  และศาสตร์ต่าง ๆ แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังคงขาดแคลนผู้สอน
คณิตศาสตร์อยู ่เป็นจ านวนมาก   ประสบปัญหาครูคณิตศาสตร์ที ่มีว ุฒิไม่ตรงสาขาวิชา  
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อผลิตครูคณิตศาสตร์ให้มีลั กษณะเป็นครูมืออาชีพ  
รักและศรัทธาในวิชาชีพ 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
                 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์   มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา   
มีวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณสมบัติที่ส าคัญ  3  ประการ  ดังนี้ 
 1.3.1  เป็นครูมืออาชีพ ที่มีความรู้  ทักษะ  และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ พัฒนา
องค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง   มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือจัดการเรียนรู้ ในสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์   สามารถใช้ เทคโนโลยี ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา 
สามารถบูรณาการองค์ความรู้เพ่ือออกแบบและจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์นอกชั้นเรียน  และเป็น
บัณฑิตที่มีคุณภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 

1.3.2  สามารถใช้คณิตศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และทักษะการใช้ภาษา 
เพ่ือการสื่อสาร  เพ่ือสร้างคุณภาพชีวิต  เผชิญสถานการณ์  และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

1.3.3  มีความตระหนักในคุณค่าของคณิตศาสตร์  การมีจิตส านึกของความเป็นครู 
ผู้อุทิศตน  ความมีจริยธรรมในวิชาชีพ  ด ารงตนอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณค่าแห่งความเป็นครู 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  
 

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1. แ ผ น ป ร ั บ ป ร ุ ง ห ล ั ก ส ู ต ร  

ค รุ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต   ใ ห้ มี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่   สกอ. 
และคุรุสภา  ก าหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมี                           
พ้ืนฐานจากแผนพัฒนา  
การศึกษาแห่งชาติและ     
มาตรฐานวิ ช าชีพและ  
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
ข อ ง บุ ค ล า ก ร ท า ง
การศึกษา  

2.  ติดตามประเมินหลักสูตร  
อย่างสม่ าเสมอ 

1.  เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

2.  ร าย ง านผลกา รประ เ มิ น
หลักสูตร 
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
2. แ ผ น ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร

ครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับ        
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศรษฐกิ จ   ก า ร เมื อ งแล ะ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

 

1.  ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ในสังคม  และวิชาการ
อย่างสม่ าเสมอ 

1.  รายงานความพึงพอใจของผู้ใช้ 
    บัณฑิต 

2.  แผนปรับปรุงหลักสูตรที่     
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ท า ง สั ง ค ม     
เศรษฐกิจ   การ เมืองและ
ความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการเรียน
การสอน  และบริการวิชาการ
ให้ มี คว ามรู้ ส มรรถนะและ 
เจตคติที่ทันสมัย และเหมาะสม
ตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ 

1.  สนับสนุนบุคลากรด้าน     
ก า ร เ รี ย น ก า รส อน ใ ห้    
ท างานบริการแก่องค์กร 
ภายนอก 

2.  พัฒนาทักษะการจัดการ     
เรียนรู้ของบุคลากรด้าน  
การเรียนการสอนให้มี
น วั ตกร รมการจั ดกา ร 
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
ยิ่งขึ้น 

1.  ปริมาณงานบริการวิชาการต่อ
บุคลากรด้านการเรียนการ   
สอนในหลักสูตร 

2.  ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ
ประสิ ทธิ ภ าพการจั ดการ
เรียนรู้ 

 
 

หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

  ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
       ไม่มีการจัดการเรียนการสอน 
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1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
       ไม่มีการจัดการเรียนการสอน 
 

2.  การด าเนนิการหลักสูตร 
2.1  วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน :  

                  ภาคเรียนที่ 1 เดือนกรกฎาคม – เดือนตุลาคม 
                  ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนมีนาคม 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :  
       ต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดี

และคุณสมบัติที่เหมาะสมกับวิชาชีพครู  สอบผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครูและผ่านเกณฑ์
ของส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/ หรือเป็นไปตามข้อบังคับการคัด เลือกซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด  
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

       2.3.1  การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา  ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุม
ตนเอง 

       2.3.2  นักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน  อาจเกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบทางการศึกษา      

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ  2.3 
       2.4.1  จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย  คณะ  และสาขาวิชา 

จัดประชุมผู้ปกครอง  จัดระบบการปรึกษา  แนะแนว  โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการ
นักศึกษาดูแลประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน  และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 

       2.4.2  จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ส าหรับนักศึกษาแรกเข้าทุกคน  กรณีที่นักศึกษา  สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป  ตามที่คณะ
ก าหนด  นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน  วิชาปรับพื้นฐาน  
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2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 
ระดับปริญญาตรี  (4)  ปี       

ชั้นปีที่  1 36 36 36 36 36 
ชั้นปีที่  2  36 36 36 36 
ชั้นปีที่  3  - 36 36 36 
ชั้นปีที่  4  - - 36 36 

รวมจ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 144 

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

- - - 36 36 

 

หมายเหตุ         *  หมายถึง  จ านวนนักศึกษาตาม  ภาคผนวก  ซ  หนังสือราชการ  ที่  ศธ  5102.1/2295          
เรื่อง  การเทียบโอนรายวิชาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต   และมติคณะอนุกรรมการฯ                   
เรื่อง  การขออนุญาตเปิดรับนักศึกษาเกินแผนรับนักศึกษาในอัตราร้อยละ  20  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

2.6  งบประมาณตามแผน 
        2.6.1  รายละเอียดรายรับ  (หน่วยบาท) 

รายละเอียดรายรับ 
งบประมาณที่ต้องการ 

2562 2563 2564 2565 2566 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคนละ  
14,000  บาทต่อภาค
การศึกษา 

1,008,000 2,016,000 3,024,000 4,032,000 5,040,000 

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ  700  บาท 
ต่อปี 

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

รวมรายรับ 1,033,200 2,066,400 3,099,600 4,132,800 5,166,000 
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                2.6.2  รายละเอียดรายจ่าย  (หน่วยบาท) 
รายละเอียด

รายจ่าย 
งบประมาณที่ต้องการ 

2562 2563 2564 2565 2566 
เงินคงคลัง   
ร้อยละ  20 

206,640 413,280 619,920 826,560 1,033,200 

รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย  
ร้อยละ  40 

413,280 826,560 1,239,840 1,653,120 2,066,400 

ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 
ร้อยละ  40 

413,280 826,560 1,239,840 1,653,120 2,066,400 

รวม 1,033,200 2,066,400 3,099,600 4,132,800 5,166,000 

จ านวนนักศึกษา 36 72 108 144 180 
ค่าใช้จ่ายต่อหัว

นักศึกษา 
22,960 22,960 22,960 22,960 22,960 

 
 

2.7  ระบบการศึกษา 

        แบบชั้นเรียน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกเวลาเรียน 
 

2.8  การเทียบโอนรายวิชา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย  (ถ้ามี) 
       ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  ระเบียบ  หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
        3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 
        3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน  (วิชาชีพครูและวิชาเอก)  และหมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร  
ดังนี้  
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1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
     1.2  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

     1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 

     1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
     2.1  กลุ่มวิชาชีพครู  43 หน่วยกิต 

           2.1.1  วิชาชีพครู  31 หน่วยกิต 
          2.1.2   วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   12 หน่วยกิต 

     2.2  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 

           2.2.1  วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

           2.2.2  วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 

3)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 

 3.1.3  รายวิชา   
รายวิชาตามโครงสร้าง  หลักสูตรครุศาตรบัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ดังนี้   

  

1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
     1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12 หน่วยกิต 

5100136 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Thai  for  Communication    
5100137 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English  Speaking  and  Listening  Skills  
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English  Usage  and  Communication  
5100139 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ   3(2-2-5) 
 English  for  Professional  Purposes  
   
   
   



15 
 

 

     1.2  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต 6 หน่วยกิต 
5100140 สุนทรียะ 3(2-2-5) 
 Aesthetic  

5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
 Health  Promotion  and  Care  
   

     1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก 9 หน่วยกิต 
5100142 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 
 Logical  Thinking  

5100143 ทักษะในศตวรรษที่  21  เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 
 21st  Century  Skills  for  Living  and  Occupations  
5100144 พลเมืองที่เข้มแข็ง 3(2-2-5) 
 Potency  Citizenship  

   

     1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ 3 หน่วยกิต 
5100145 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 
 The King Philosophy for Local Development  

2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต 
     2.1)  กลุ่มวิชาชีพครู  43 หน่วยกิต 
             2.1.1)  วิชาชีพครู                             31 หน่วยกิต 

1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Language  for  Communication  
1101101 คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ  และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 
 Ethics  and  Spirituality  for  Teachers  
1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum  Development  
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  1 3(2-2-5) 
 Learning  Management  Science  1  
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  2 3(2-2-5) 
 Learning  Management  Science  2  
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1102404 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Individual  Development  Plan  
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ

เรียนรู้ 
3(2-2-5) 

 Innovation  and  Information  Technology  for  Educational 
Communication  and  Learning 

 

1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning  Measurement  and  Evaluation  
1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Research  and  Development  in  Innovation  and  Learning  
1105101 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology  for  Teacher  
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Education  Administration  and  Quality  Assurance  in Education  
   

                  2.1.2)  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
                        บังคับเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้ 12 หน่วยกิต 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1    2(90) 
 Internship  1  
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2    2(90) 
 Internship  2  
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  3    2(90) 
 Internship  3  
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  4   6(290) 
 Internship  4  

   2.2  กลุ่มวิชาเอก ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
         2.2.1) วิชาเอกบังคับ   ไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 

4109101 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Principles  of  Mathematics  
4109102 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction  to  Geometry  
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4109103 แคลคูลัส  1 3(2-2-5) 
 Calculus  1  
4109104 แคลคูลัส  2 3(2-2-5) 
 Calculus  2  
4109105 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3(2-2-5) 
 Probability  and Statistics     
4109106 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Digital  Technolgy  for  Mathematics  Learning  Management  
4109207 ทฤษฎีจ านวน 3(2-2-5) 
 Number  Theory  
4109208 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5) 
 Linear  Algebra  
4109309 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 Organizing  Mathematical  Activities  
   
4109310 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
 English for Mathematics Learning Management  
4109311 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3(2-2-5) 
 Learning  Management  In  Lower  –  Secondary  Education  
4109312 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5) 
 Learning  Management  In  Upper  –  Secondary  Education  
4109313 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 
 Research  In  Mathematics  Education  
4109414 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-3-0) 
 Seminar  in  Mathematics  Education  

         2.2.2) วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต 
4109215 ระบบจ านวน 3(2-2-5) 
 Number  System  
4109216 วิทยาการค านวณ 3(2-2-5) 
 Computing  Science  
4109217 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
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 Mathematical  Problem  Solving  
4109218 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
 Learning  Management  In  Elementary  Education  
4109319 การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 
 Learning  Management  In  STEM  Education  
4109320 วิยุตคณิต 3(2-2-5) 
 Discrete  Mathematics  
4109321 พีชคณิตนามธรรม 3(2-2-5) 
 Abstract  Algebra  
4109322 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Measurement  and  Evaluation  Learning  Mathematics  
4109423 ทฤษฎีสมการ 3(2-2-5) 
 Theory of Equations  
4109424 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Mathematical  Analysis  
4109425 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 2(1-2-3) 
 History  and  Development  of  Mathematics  

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
 
 ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆงงในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลางงโดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้วงงและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาของหลักสูตรนี้ 
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3.1.4  แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1100101 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
1101101 คุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณ  และ

จิตวิญญาณความเป็นครู 
3(2-2-5) 

1105101 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
4109101 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
4109102 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(2-2-5) 
4109103 แคลคูลัส 1 3(2-2-5) 

รวม 21  หน่วยกิต 
 
 
 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ

การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1    2(90) 
4109104 แคลคูลัส  2 3(2-2-5) 
4109105 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(2-2-5) 
4109106 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
3(2-2-5) 

รวม 20  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 

 1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
4109207 ทฤษฎีจ านวน 3(2-2-5) 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 6  หน่วยกิต 

รวม 21  หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
3(2-2-5) 

1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  2 3(2-2-5) 
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2  2(90) 
4109208 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5) 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ 6  หน่วยกิต 

รวม 20  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา (ต่อ) 
 
ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  1 

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 

4109309 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
4109310 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้

คณิตศาสตร์ 
3(2-2-5) 

4109311 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

3(2-2-5) 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3  หน่วยกิต 

รวม 21  หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   6  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   2(90) 
4109312 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
3(2-2-5) 

4109313 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 
วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ  5 - 6  หน่วยกิต 

รวม 19 - 20  หน่วยกิต 
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แผนการศึกษา  (ต่อ) 
 
ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่  1  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  4 6(290) 
   

รวม 6  หน่วยกิต 
 
 
ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 2  

หมวดวิชา รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   3  หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
1102404 คุรุนิพนธ์   1(0-2-1) 
4109414 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-3-0) 

วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ  3  หน่วยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี   3  หน่วยกิต 

รวม 11  หน่วยกิต 
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3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  1.1  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

5100136 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5) 

 Thai for Communication  
 ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์  วิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นหลักจากเรื่องที่ฟัง  ดูอย่างมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ 
ระดับของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับ
ใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการเขียน  
มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียน 

Use Thai language to communicate properly in different situations, 
analyze and summarize the main points of the story, use critical thinking in 
speaking in positive way on various occasions, and with proper language 
register, communicate with proper/appropriate tone of voice, read aloud 
according to phonetics guidelines, read and write for comprehension on 
various types of writing, communicate with respect to proper social 
etiquette 

 

   
5100137 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 3(2-2-5) 
 English Speaking and Listening Skills  
 ฟังและพูดเพ่ืออธิบายรายละเอียดและสรุปประเด็นส าคัญ  ฟังและพูดบทสนทนา

และข้อความสั้น ๆ แล้วจับใจความ  ใช้ประโยคและส านวนเกี่ยวกับสิ่ งรอบตัว  
(เช่น ข้อมูลพ้ืนฐานส่วนบุคคลและครอบครัว  การซื้อของ  ภูมิศาสตร์ท้องถิ่น  การจ้าง
งาน)  สื่อสารเรื่องที่คุ้นเคยและเป็นกิจวัตร  ใช้ภาษาและในฟังและพูดโต้ตอบใน
สถานการณ์ท่ีแตกต่างหลากหลาย  โดยใช้ภาษา  น้ าเสียง  กิริยาท่าทาง  ที่เหมาะสมตาม
มารยาททางสังคมเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา โดยเน้นกระบวนการทางการ
สื่อสาร  คือ ฟัง พูด อ่าน  เขียน  รวมทั้งมีการสืบค้นข้อมูลหาความรู้และการฝึกปฏิบัติ
ทักษะการสื่อสารตามสถานการณ์ต่าง ๆ 

 Practice listening and speaking to explain and summarize important 
topics; listen and speak dialogues and short conversation for main ideas by 
using sentences and idioms regarding topics about personal and 
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background information (i.e. personal and family data, shopping, local 
geography, employment), Practice real-like daily dialogues for 
communication in various situations using proper tone and intonation with 
appropriate social language, manner and etiquette. study English native 
speaking’s cultures through communication in four language skills- 
listening, speaking, reading and writing, and exert inquiry and information 
retrieval skills , The emphasis is on practicing  communication in several 
different situations 

   
5100138 การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 English Usage and Communication  
 สื่อสารเกี่ยวกับชีวิตประจ าวัน การศึกษา ค าบรรยาย ที่คุ้นเคย และสนใจ บันทึก

ข้อเท็จจริงโดยใช้ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงค์การสื่อสารต่าง ๆ ได้แก่ การให้
ค าแนะน า การให้เหตุผล และการกล่าวร้องทุกข์ การแสดงความรู้สึก เล่าประสบการณ์
ของตนเอง  โต้แย้งและให้เหตุผล  น าเสนอผลงานโดยเชื่อมโยงหัวข้อที่คุ้นเคยกับหัวข้อ
ใหม ่ๆ และสรุปข้อมูลได้  อ่านเพ่ือจับใจความส าคัญและประเด็นเพ่ือถ่ายทอดข้อมูลจาก
สิ่งที่ อ่าน  เขียนรายงานในหัวข้อที่คุ้นเคย  ประสบการณ์  และเหตุการณ์ส าคัญ 
และแสดงความคิดเห็นได้  เขียนจดหมายที่เป็นรูปแบบที่ใช้กันโดยทั่วไปในเรื่องที่สนใจ
พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งสื่ : ฟัง พูด อ่าน เขียนที่จ าเป็นต่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

 Listen and speak about daily routines in familiar topics regarding 
general living,  education and some descriptive information, take note with 
standard written English, give expressions for various purposes such as 
giving suggestions and reasons, making complaints, talking about personal 
experience, and making argumentation, give presentation and make 
conclusion about familiar topics and situations. read for comprehension to 
transfer information about main idea and  supporting details and other 
related information. Write a report and express their ideas and opinion 
about familiar topics, learners’ own experiences, and important. Write 
letters in common- used styles related to interesting topics to  develop 
all four communication skills: listening, speaking, reading, and writing, 
necessary for daily communication 
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5100139 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ  3(2-2-5) 

 English for Professional Purposes  
 สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา  การสอนและเรื่องส าคัญเกี่ยวกับวิชาชีพครู 

อย่างเป็นธรรมชาติใกล้เคียงระดับเจ้าของภาษาได้  สื่อสารเนื้อหาอย่างได้ใจความ 
โดยมีรายละเอียดชัดเจนในหัวข้อที่หลากหลายโดยเข้าใจจุดประสงค์และสามารถจับ
ประเด็นต่างๆ ได้  ศึกษาสถานการณ์หรือเรื่องราวเฉพาะ และอธิบายข้อคิดเห็น   
และมุมมองเกี่ยวกับข้อได้เปรียบและข้อเสียเปรียบเกี่ยวกับสถานการณ์นั้น ๆ  ฝึกปฏิบัติ
ทักษะภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ 

  Practice natural communication in real-like setting at near- native 
speaker level in respect to teaching and education professional, practice 
comprehensive communication that include related-important details in 
variety topics; study  important cases and situations to show ideas, and 
perspectives upon its strength and  drawback about that particular case 
and situation, practice English communication through English Camp 

   
           1.2  กลุ่มวิชาวิถีแห่งชีวิต  
5100140 สุนทรียะ 3(2-2-5) 
 Aesthelic  

 ขับร้องเพลงตามจังหวะ ท านอง และเนื้อหาของเพลงไทยสากลแต่ละประเภทและ
เพลงร าวงมาตรฐาน  เล่นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ   
จัดกิจกรรมนันทนาการ  ฝึกปฏิบัติการ  ร าวงในเพลงมาตรฐาน  ออกแบบการแสดง  
จัดการแสดง  วิเคราะห์หลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์  หลักการทางทัศนธาตุ  
หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์   หลักการออกแบบป้ายนิเทศ  ออกแบบฉาก เวที   
สื่อการเรียนรู้ และแฟ้มผลงาน  จัดท าผลงานทางศิลปะ  น าเสนอผลงาน และวิพากษ์
ผลงานศิลปะ 

 Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern Thai songs and Thai 
standard classical dance songs, play musical instruments, design and 
organize recreation activities, dance in Thai standard classical dance, design 
and organize performances, analyze  principles of aesthetics in visual arts, 
principles of visual elements, principles of art composition, and principles 
of bulletin boards. Design settings and stages, learning materials and 
portfolios, create art works, and present and criticize the art works 
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5100141 การสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(2-2-5) 
 Health Promotion and Care  
 สืบค้น  วิเคราะห์  สรุปการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะ  ความส าคัญของกีฬาและ

นันทนาการ  และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ  การออกแบบและ 
จัดกิจกรรมการสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะทางกาย  จิต  สังคมและปัญญา การออกแบบ
กีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรู้  ความพร้อมในสร้างเสริมและดูแลสุขภาวะใน
ด้านที่ส าคัญ 

 Search for information, analyze, summarize health promotion and 
care, the importance of sports and recreation, and public policy of health 
promotion, create and arrange the health promotion and physical, mind, 
society and wisdom care, Design sports and recreation for learning 
management, readiness of health promotion and care of main issue   

   
            1.3  กลุ่มวิชาพลเมืองโลก  
5100142 การคิดเชิงเหตุผล 3(2-2-5) 
 Logical thinking  
 วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการค านวณตามล าดับขั้นการด าเนินการตัวเลข 

สัดส่วน ร้อยละ การแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไขเชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ 
และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน  วิเคราะห์แนวทาง 
การแก้ปัญหา การเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์และอธิบายข้อมูลข่าวสาร
ในโลกปัจจุบัน และการตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลได้ 

 Analyze, design and present how to calculate in ordinal steps of 
numbering calculation such as proportions, percentages, problems solving, 
reasoning, giving conditions in term of language, symbolic reasoning and 
pattern of explaining the phenomena in everyday life analyze problem for 
possible solutions, choosing appropriate approaches, analyze and explain 
current world’ news and achieve data-based decision making 
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5100143 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ 3(2-2-5) 
 21st Century Skills for Living and Occupations  
 สืบค้น  วิเคราะห์  แนวคิด  ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 8cs  และทักษะด้านสารสนเทศ 

สื่อ และเทคโนโลยีโดยบูรณาการการประยุกต์เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิต
และการประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 

  Explore, analyze 8Cs’s concepts and information media and 
technology skills by integrate and apply to develop the important skills for 
life-living and effective working in the 21st century era 

   
5100144 พลเมอืงเข้มแข็ง 3(2-2-5) 
 Potency  Citizenship  
 วิเคราะห์  ออกแบบการปฏิบัติ  จัดท าโครงการ  และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึง 

การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ยอมรับความแตกต่างของบุคคล  ความเสมอภาค 
และความเท่าเทียม  เคารพสิทธิ   เสรีภาพ  และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม   การสร้างและปฏิบัติตามกฎ  กติกาของ
สังคมและกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง  รูปแบบการปกครอง  อุดมการณ์  และวิถีชีวิต
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หน้าที่ของตนเองในฐานะของ
พลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตยมีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  และเคารพสิทธิผู้อ่ืน
อย่างมีเหตุผลมีจิตส านึก  รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง  มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 

 Analyze, design practice, create projects, and behave that express 
for human dignity, accept individual differences and aware of equality and 
equity, respect for freedom and peaceful in Thai society and international 
community in  accordance with the  principles of tolerance, create and 
comply with social rules and basic laws related to democratic way of life 
with the King as Head of State, have strong citizenship and respect 
people’s right, have a spirit mind and public awareness 
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            1.4  กลุ่มวิชาอัตลักษณ์ของคณะ  
5100145 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3(2-2-5) 

 The King Philosophy for Local Development  

 ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด 
การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้ เพ่ือการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและร่วมมือกันท างานโดยบูรณาการ
แบบองค์รวมกับทีมภาคีเครือข่าย 

 Apply the royal working guideline, sufficient economics philosophy, 
including the concept of sustainable development, study concepts of the 
royal-initiated projects, as well as analyze the intelligent learning approach 
for pilot project of community development based on the king philosophy 
and holistic integration with associate network 

   
 
 2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จ านวนไม่น้อยกว่า      103 หน่วยกิต 
 2.1  กลุ่มวิชาชีพครู          43 หน่วยกิต 
 2.1.1  วิชาชีพครู          31 หน่วยกิต 
 
1100101 ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
 Language  for  Communication  
 ใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม  สอดคล้อง 

กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ โดยการวิเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  วาทวิทยาส าหรับครู  หลักการ  เทคนิค
วิธีการใช้ภาษาไทย  ฝึกปฏิบัติการฟัง  การพูด  การอ่าน  การเขียน  ภาษาท่าทาง 
เพ่ือสื่อความหมายในการจัดการเรียนรู้และการสื่อสารในชั้นเรียน  ออกแบบการจัด 
การเรียนรู้ทักษะการฟัง  การพูด  การเขียน  และภาษาท่าทาง  เพ่ือพัฒนาผู้เรียน  
สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ 
ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างหลายหลายเพ่ือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 

 Use language for communication in learning management 
appropriately in accordance with context and learner’s differences, 
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learners with special needs, by analyzing concepts, theory, speech 
communication for teachers, principle, and techniques of Thai Language 
Use as well as practice listening, speaking, reading, writing, and gestures to 
transmit meanings in instruction and communication, design learning 
management in listening, speaking, reading, writing, and gestures to 
develop learners, seek for general information for broader, up-to-date self-
development and keeping up with the changes, practice the language and 
culture for peaceful living and learner’s differences, learners with special 
needs, by analyzing concepts, theory, speech communication for teachers, 
principle, and techniques of Thai Language Use as well as practice 
listening, speaking, reading, writing, and gestures to transmit meanings in 
instruction and communication, design learning management in listening, 
speaking, reading, writing, and gestures to develop learners, seek for 
general information for broader,          up – to - date self-development 
and keeping up with the changes, practice the language and culture for 
peaceful living  

   
1101101 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 
 Ethics and Spirituality for Teachers  
 ประพฤติ  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วย 

จิตวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเป็นพลเมือง 
ที่ เ ข้ มแข็ ง   ด ารงตนให้ เป็นที่ เ คารพศรัทธาของผู้ เ รี ยนและสมาชิก ในชุมชน 
โดยการวิเคราะห์  สังเคราะห ์ บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  คุณธรรม  จริยธรรมส าหรับครู  จิตวิญญาณความเป็นครูกฎหมายส าหรับครู  
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู   โดยใช้การจั ดการเรียนรู้ที่ เน้นประสบการณ์  
กรณีศึกษา  การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
ในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  ทันสมัย  และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Behave morally, intend to develop learners as a spiritual teacher, be 
a role model with virtues and ethics, and a good citizen, be admired by 
students and society analyzing, synthesizing, integrating knowledge about 
teacher values, morality, virtues, ethics of teachers, spiritual teacher, law 
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for teachers, condition of teacher professional development using 
experiences and case studies, practice using reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, 
and keep up with changes  

   
1102101 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
 Curriculum Development  
 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติ 

ของสาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ 
และประเมินหลักสูตร  โดยประยุกต์ใช้หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร  
พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา  จิตวิทยา  สังคม  วัฒนธรรม  และเทคโนโลยี  หลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  การน าหลักสูตรไปใช้  การประเมินหลักสูตร  ปัญหาและแนวโน้ม
ในการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้มีทักษะในการสร้างการใช้  และการประเมินหลักสูตร 
ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี   มีความ 
รอบรู้ทันสมัย  และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Design and develop school curriculum, individual courses of the 
major which are related to school and community contexts, apply and 
evaluate the curriculum by applying principles, concepts, theories of 
curriculum development, basic philosophy of education, psychology, 
society, culture, and technology, basic education core curriculum, 
curriculum application, curriculum evaluation, problems and trends of 
curriculum development so as to be skillful at curriculum construction, 
curriculum use, and curriculum evaluation, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, 
and keep up with changes 

   
1102202 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 1 3(2-2-5) 
 Learning Management Science 1  
 วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียน 

ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม  ที่สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้เรียน  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้าง
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บรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน  
โดยบูรณาการความรู้  เนื้อหาวิชา  หลักสูตร ศาสตร์การสอน  และเทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการจัดการเรียนรู้  ทฤษฎีการเรียนรู้  ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้  ทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้  นวัตกรรม  การจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษที่  21  การศึกษาเรียนรวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค  
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบ      
และจัดการเรียนรู้   เ พ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้   มีทักษะ 
ในการจัดการเรียนรู้   และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาตนเอง 
ในการเป็นครูที่ดีมีความรอบรู้  และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 Plan and manage learning in accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an innovator related to context 
and individual differences among learners, learners with special needs, 
manage and create learning atmosphere for learners to enjoy learning, 
realize learners’ health by integrating knowledge, contents, curriculum, 
teaching skill and digital technology in learning management, learning 
theories, brain theory and learning, theories of psychology in learning, 
process of learning innovation creation, learning innovation to develop 21 
century skills, inclusive education, micro teaching practice, teaching 
practice at school, use reflection to create and manage learning to be able 
to construct learning, learning management skills and use reflection to 
apply for self-development to become a good teacher, know broadly, be 
up-to-date, and keep up with changes 

   
1102203 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  2 3(2-2-5) 
 Learning  Management  Science  2  
 วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียน

ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกรรม  สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
และสร้างนวัตกรรมสอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
ให้ผู้ เรียนมีความสุขในการเรียน  ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้ เรียน  โดยใช้การจัด 
การเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษา  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ  การจัด 
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การเรียนรู้ที่บูรณาการสื่อและแหล่งเรียนรู้ในชุมชนท้องถิ่น   สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 
กระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้   การพัฒนาผู้เรียนด้วยการชี้แนะ 
การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเนื้อหาและภาษาในการจัดการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาคทดลอง
จัดการเรียนรู้ในสถานศึกษาที่มีบริบทแตกต่างกัน  เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบ
การเรียนรู้   มีทักษะในการจัดการเรียนรู้   และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ 
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 Plan and manage learning in accordance with individual major to 
develop learners to be intellectual and be an innovator, have learners be 
inspired in learning and create innovation accordance with individual major 
to develop learners to be intellectual and be an innovator related to 
context and individual differences among learners, learners with special 
needs, manage and create learning atmosphere for learners to enjoy 
learning, realize learners’ health by managing and integrating contents and 
language, integrated learning, learning management integrating resources 
and materials in community, digital technology, process of creating 
learning innovations, develop learners by giving advice, design and 
construct lesson plans with integrated of contents and language in 
accordance with individual major, practice micro teaching, practice 
teaching at school with difference contexts to be able to construct 
learning, learning management skills, use reflection to apply for self-
development to become a good teacher, know broadly, be up-to-date, 
and keep up with changes 

   
1102404 คุรุนิพนธ์ 1(0-2-1) 
 Individual  Development  Plan  
 จัดท าคุรุนิพนธ์  (ID Plan)  โดยการรวบรวม  วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะ 

การปฏิบัติหน้าที่ครู   คุณลักษณะของความเป็นครูผ่านกระบวนการถอดบทเรียน 
จากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง  เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ  
สะท้อนกลับ (AAR)  เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในรูปแบบชุมชน 
แห่งการเรียนรู้  (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้   ทันสมัย 
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และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 Create individual development plan (ID Plan) by gathering, analyzing 

and synthesizing capacity of teacher duties together with teachers 
characteristics through the lesson learned from teaching experience in 
educational institution and self-learning, attend the activities to fulfill 
capacity in after action review (AAR) individually as well as share and learn 
under the context of profession learning community (PLC) to develop 
oneself to keep up with changes 

   
1103101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและ

การเรียนรู้ 
3(2-2-5) 

 Innovation and  Information  Technology  for Educational  
Communication  and  Learning 

 

 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ 
ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้คิด  และมีความเป็นนวัตกรที่สอดคล้อง
กับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็น
พิเศษ  โดยการวิ เคราะห์หลักการ   แนวคิด  ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก  และประยุกต์ใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเ พ่ือการสื่อสารการศึกษาและการจั ดการเรียนรู้ ได้ 
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ  และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิด
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี   มีความรอบรู้   และทันสมัย 
ต่อความเปลี่ยนแปลง 

 Apply digital technologies for learning management design in 
accordance with individual major to develop learners’ intellectual and to 
be innovators based on contexts, learner individual differences, and 
learners with special needs by analyzing principals, concepts, and theories 
being relevant to innovation and information technology for educational 
communication and learning, laws, and ethics in utilizing digital 
technologies in order to be able to select and apply innovation and 
information technology for educational communication and learning 



34 
 

 

effectively, not pirate intellectual properties, and use reflection to apply 
for self-development to become a good teacher, know broadly, be up-to-
date, and keep up with changes 

   
1104201 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 Learning  Measurement  and  Evaluation  
 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่เหมาะสมและสอดคล้อง

กับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน  บริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของผู้เรียน  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  สะท้อนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการ
ของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัด
และประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและ
ประเมินผล  การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการ
วัดและประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพ่ือให้สามารถวัดและ
ประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  และใช้การสะท้อนคิดไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

 Measure and evaluate through authentic assessment and 
appropriate to the subject matter, context, individual difference of 
learners, and learners with special needs, reflect the evaluation result for 
learner development and quality development of learning management 
under the concepts and theories of measurement and evaluation, 
authentic assessment, measurement and evaluation instrument design, 
feedback giving for learning promotion in learners, guideline of using 
measurement and evaluation result in learner development, proper and 
creative measurement and evaluation, and use the reflective practice for 
self-development to be a good teacher who is proficient, smart, and up to 
date 
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1104302 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
 ResearchงงandงงDevelopmentงง inงง Innovationงงandงง

Learning 

 

 วิจัย  แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผู้เรียน  สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
ที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรียน  
ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ  โดยการศึกษา  วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการ
ในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน  ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ  แนวคิด  
ทฤษฎีทางการวิจัย  จรรยาบรรณของนักวิจัยการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
ประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้ างนวัตกรรมในการวิจัย เ พ่ือแก้ปัญหา 
และพัฒนาผู้ เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน   เ พ่ือให้สามารถ 
น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  และพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อน
คิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ ดี  มีความรอบรู้  และทันสมัย 
ต่อความเปลี่ยนแปลง 

 Research, solve problems to develop learners, and create innovation 
to develop learners’ learning in accordance with individual major, context 
of learner individual differences, and learners with special needs by 
studying, analyzing problem conditions and needs in learner development 
in classrooms, design research by applying principals, concepts, research 
theories, researchers’ ethics, research instrumentation, apply digital 
technologies for creating innovation in research to solve problems and 
develop learners, relevant innovation in community in order to be able to 
implement research results in developing learning management and 
learners, and use reflection to apply for self-development to become a 
good teacher, know broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

   
1105101 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
 Psychology  for  Teacher  
 วิเคราะห์  แก้ปัญหา  ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้ 

เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  โดยใช้
หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ  จิตวิทยาการศึกษา  และจิตวิทยา 
ให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้   การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ 
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ของผู้เรียนตามช่วงวัย  เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  แนวทางการให้ค าแนะน า 
กับผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน  การศึกษารายกรณี  การสะท้อน
คิด  เ พ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ   และพัฒนาผู้ เรียนเป็นรายบุคคล 
ตามศักยภาพ  มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู  รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้ เรียนได้อย่างเป็นระบบ  ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนและใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ 
ในการ พัฒนาตน เอง ในการ เป็ น ครู ที่ ดี   มี ค ว ามรอบรู้   ทั นสมั ย   และทั น 
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Analyze, solve problems, and apply psychological knowledge for 
learning management that could develop learners based on their ability 
and age as well as develop those with special needs, focuses on the 
concepts of psychological development theories, educational psychology, 
counseling psychology, executive function for learning, learning and 
development promotion by age of learners, learning management for 
learners with special needs, and the guideline to give advice to parents for 
learner development, explore the case studies and the reflective practice 
to design learner assistance and development based on individual ability 
of each learner, develop their future learners with the soul of teacher with 
well-organized leaner development report system and feedback giving for 
parents and related people which leads to collaboration in learner 
development, use the reflective practice in self-development to be a good 
teacher who is proficient, smart, and up to date 

   
1106201 การบริหารการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
 Education  Administration  and  Quality  Assurance  in 

Education 
 

 บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษา 
ของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา   ออกแบบนวัตกรรม 
การด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษา  ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษา 
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และการจัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ  แนวคิด ทฤษฎี  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ 
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้  และทันสมัย  ต่อความเปลี่ยนแปลง 

 Integrate knowledge in educational administration, management 
information system for school quality under understanding of educational 
management, level and system of education, create innovation about 
quality assurance in education relevant to level and system of school, 
practice, arrange activities about quality assurance in education and 
learning management using principles, concepts, strategies, and regulations 
of education quality assurance management and relevant law, use 
reflection to apply for self-development to become a good teacher, know 
broadly, be up-to-date, and keep up with changes 

 
    2.1.2  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา    12 หน่วยกิต 

      
1100102 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1 2(90) 
 Internship  1  
 สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ  รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและครูประจ าชั้น 
ในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เพ่ือใช้ในการพัฒนา  ดูแล  ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  รวมทั้ง
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการศึกษารายกรณี  
(Case Study)  โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัล 
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพของครูทั้ งในและนอกสถานศึกษา   ผ่านกระบวนการสัง เกต 
และวิ เคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู   ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ 
ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ  (AAR)  เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่ง 
การเรียนรู้   (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้   ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Conclude self-characteristics and those of teacher that reflect love 
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and faith in teaching profession, identify self-ethics and profession ethics, 
acknowledge duties of teacher and homeroom teacher in school, 
understand community context, coordinate with parents to collect the 
data used to provide learner care, assistance, and development to the 
preferred characteristics, provide well-organized report of learner 
development in form of case study by applying the knowledge of 
psychology, digital technology, and ability based learner development, 
conclude the guideline and activities for teacher profession development 
both inside and outside educational institutions through the process of 
observation and analysis of teacher performance, conclude the lesson 
learned from learning experience in educational institution, synthesize the 
body of knowledge and use the learning result in after action review (AAR) 
as well as share and learn under the context of profession learning 
community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

   
1100203 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2 2(90) 
 Internship  2  
 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรม  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยง  โดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้สื่อ  และเทคโนโลยีงงการวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้  
ในรายวิชาเฉพาะด้าน  บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา  ออกแบบ
นวัตกรรม  การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง 
กับสถานศึกษาแต่ละระดับ  บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศ 
การเรียนรู้ให้ผู้เรียน  มีความสุขในการเรียน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา  ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียน  ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  วิเคราะห์และน าเสนอแนวทาง 
ในการพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอกเข้าร่วมโครงการที่ เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม  
อนุรักษ์วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้   ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ  (AAR)  เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้  (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้   ทันสมัย 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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 Behave as a good example with morality and conduct according to 
professional ethics, working as a teacher assistant with a mentor by 
planning content design, media and technology, measurement and 
evaluation according to the learning strand in each course, integrated 
knowledge in educational administration, innovation design, 
implementation of educational quality assurance in accordance with each 
level of education, manage quality learning and create a learning 
atmosphere for students to enjoy, cooperate with parents to develop and 
help students to have desirable characteristics, analyze and present 
guidelines for self-development to be a professional teacher who is able 
to adjust to keep up with the change of both professional teaching and 
core major sciences, participate in projects related to promoting 
conservation of culture and local wisdom and bringing results from 
learning in educational institutions to evaluate after action review (AAR) 
reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the form of 
professional learning community (PLC) to develop oneself to keep up with 
changes 

   
1100304 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  3 2(90) 
 Internship  3  
 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง  ที่ดีมีคุณธรรม 

และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ออกแบบ  การจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีความสุขจัดกิจกรรม  การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูง
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย งงร่วมมือ 
กับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย งงสะท้อนผลการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมงงอนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ไปประเมินสะท้อนกลับ   (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC)ง ง เ พ่ื อ น า ไ ป ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒนาต น เ อ ง ให้ มี ค ว าม ร อบรู้ ง ง ทั น ส มั ย แล ะ 
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ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 Practice teaching in educational institutions, behave as a good 

example with morality and conduct according to professional ethnics, 
design  class atmosphere that encourages students to learn and be happy, 
organize learning activities that encourage students to create advanced 
thinking processes by applying digital technology or modern educational 
innovations, collaborate with parents to develop and strive to solve 
students' problems to have the desirable characteristics with the process 
of the correct research methodology, clearly reflecting the changes that 
have occurred to students themselves from participating in activities that 
promote professional progress, projects related to promoting conservation 
of culture and local wisdom and bringing results from learning in 
educational institutions to evaluate after action review (AAR) reflecting on 
an individual basis, and exchange knowledge in the form of professional 
learning community (PLC) to develop oneself to keep up with changes 

   
1100405 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  4 6(290) 
 Internship  4  
 ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูงงประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  มีคุณธรรมและจริยธรรม

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพงงออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ เรียนมีความสุข 
เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง  และน าไปสู่การเป็นนวัตกรรมโดยออกแบบนวัตกรรม 
ทางการศึกษา  ที่ทันสมัยงงบูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ทั้งในและนอกห้องเรียน  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง  และชุมชน 
ในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัย 
ที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิ จัย  สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่ เกิดขึ้นกับตนเองได้ 
อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ  โครงการ
ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม  อนุรักษ์วัฒนธรรม  และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจาก 
การ เ รี ยนรู้ ใ นสถานศึ กษา ไปประ เมิ นสะท้ อนกลั บ   (AAR)  เ ป็ นร ายบุ คคล 
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้  (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ใน
การพัฒนาตนเองให้  มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 Work in teacher duties, behave as a good example with morality and 
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conduct according to professional ethics, make learners are happy and 
have advanced thinking process and leading them to be innovators by 
designing modern educational innovations integrated in community 
context with learning activities in and out of the classroom, create a 
network of cooperation with parents and communities to develop, 
promote professional progress and solve students' problems with desirable 
characteristics with the correct research process according to the research 
methodology, clearly reflecting the changes that have occurred to 
themselves from participation and participate in projects related to 
promoting conservation of culture and local wisdom and bringing results 
from learning in educational institutions to evaluate after action review 
(AAR) reflecting on an individual basis, and exchange knowledge in the 
form of professional learning community (PLC) to develop oneself to keep 
up with changes  

 
 2.2  กลุ่มวิชาเอก        จ านวนไม่น้อยกว่า   60 หน่วยกิต 
     2.2.1  วิชาเอกบังคับ              40 หน่วยกิต 
 
4109101 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Principles  of  Mathematics  
 ศึกษาเกี่ ยวกับธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์   ตรรกศาสตร์ 

และระเบียบวิธีพิสูจน์และการให้ เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เกี่ยวกับจ านวน   เซต
ความสัมพันธ์ฟังก์ชัน  เพื่อประยุกต์ใช้การพิสูจน์ในการศึกษาทางคณิตศาสตร์ขั้นต่อไป 

 Study basic knowledge about statistics,  simple data analysis,  
probability, probability distribution of random, continuous and discrete  
probability distribution,  and sampling distribution of random sample,  and 
estimation for apply in learning management in basic education 

   
4109102 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(2-2-5) 
 Introduction  to  Geometry  
 ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัจพจน์งงเรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิต 
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ของยุ คลิ ด ง ง เ รขาคณิตการแปลง งงการค้นพบเ รขาคณิตนอกระบบยุ คลิ ด 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 Study axiomatic system, Euclidean geometry, development of 
Euclidean geometry, geometric transformations, the discovery of non-
Euclidean geometries for applications in learning management in basic 
education 

  
4109103 แคลคูลัส  1 3(2-2-5) 
 Calculus  1  
 ศึกษาเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันงงอนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่ง 

ตัวแปรงงอนุพันธ์ของฟังก์ชันปริยายงงการประยุกต์อนุพันธ์งงหลักเกณฑ์ของโลปิตาล
ปริพันธ์งงเทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบงงการประยุกต์ของปริพันธ์ 
เพ่ือประยุกต์ใช้ใน  การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 Study of limits and continuous functions, derivatives of one variable 
functions, implicit functions, applications of derivative, L’Hopital’s rule, 
integration, techniques of integration, improper integrals and applications 
of integral to apply in leaning management in basic education 

  
4109104 แคลคูลัส  2 3(2-2-5) 
 Calculus  2  
 วิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน  :  4109103  แคลคูลัส  1  
 Pre-requisite  :  4109103  Calculas  1  
 ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับล าดับและอนุกรมงงอนุกรมอนันต์งงการทดสอบ 

การลู่เข้างงอนุกรมก าลังงงปริพันธ์สองชั้น  อนุพันธ์ย่อยงงสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ
เบื้องต้นเพือ่ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 Study and analyze of sequences and series, infinite series, the test of 
convergent series, power series, double integral, partial derivative, ordinary 
differential equations for application in leaning management in basic 
education 
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4109105 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(2-2-5) 
 Probability  and  Statistics  
 ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติงงการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะเป็น

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม   การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง
และแบบต่ อ เนื่ องและการแจกแจงของตั วอย่ า งสุ่ ม งงและการประมาณค่ า 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 Study basic knowledge about statistics,  simple data analysis,  
probability, probability distribution of random, continuous and discrete  
probability distribution,  and sampling distribution of random sample,  and 
estimation for apply in learning management in basic education 

  
4109106 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Digital  Technolgy  for Mathematics  Learning 

Management 
 

 ศึกษาเทคโนโลยีดิจิตัลงงโปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างสื่อ 
การเรียนรู้และประยุกต์ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

 Study digital technology, mathematical software, for create learning 
media and apply for assemble mathematics learning management in basic 
education 

  
4109207 ทฤษฎีจ านวน 3(2-2-5) 
 Number  Theory  
 ศึกษาเกี่ยวกับการหารลงตัวงงจ านวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมากตัวคูณร่วมน้อย

ทฤษฎีบทหลักมูลของเลขคณิตงงสมภาค  สมการไดโอแฟนไทน์งงฟังก์ชันในทฤษฎี
จ านวนงงเพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 Study of exact division, prime numbers, greatest common division, 
least common multiple, fundamental theorem of arithmetic, congruences, 
Diophantine equations, number-theoretic function for application in 
leaning management in basic education 
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4109208 พีชคณิตเชิงเส้น   3(2-2-5) 
 Linear  Algebra  
 ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์งงตัวก าหนด  ระบบสมการเชิงเส้น  การด าเนินการขั้นมูล

ฐานงงปริภูมิเวกเตอร์งงปริภูมิย่อยงงฐานหลัก  การแปลงเชิงเส้นงงค่าลักษณะเฉพาะ 
และเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ  เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน 

 Study matrices, determinant, system of linear equations, elementary 
operations, vector space, subspace, basis, linear transformations, 
eigenvalues, and eigenvectors for applications in learning management in 
basic education 

  
4109309 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
 Organizing  Mathematical  Activities  
 ศึกษาแนวคิดหลักการการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์    การออกแบบกิจกรรม

ทางคณิตศาสตร์อันประกอบไปด้วย   ค่ายคณิตศาสตร์งงโครงงานคณิตศาสตร์งงหรือ
แนวทางอ่ืนๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนงงพร้อมทั้งออกแบบการวัดและการประเมินผล
การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์งงและจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน 

 Study principle of mathematical activities;  designing mathematical  
activities including, math camp, mathematics project or other guidelines 
that promote the development of learner, design evaluation and 
measurement in mathematical activities, and organizing mathematical 
activities in basic education 

  
4109310 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 English for Mathematics Learning Management  
 สืบค้น รวบรวม น าเสนอค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการอ่านและแปล 

เนื้อหาหรือบทความทางคณิตศาสตร์ เพ่ือน าไปประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 Collect; search; Present mathematical vocabulary; Practice reading 
and translation; Mathematical content or articles; to be used in 
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mathematics learning management in basic education level. 
  
4109311 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  3(2-2-5) 
 Learning  Management  In  Lower  –  Secondary  

Education 
 

 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นงงออกแบบ
และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิตงงการวัดงงเรขาคณิตงงสถิติ 
ความน่าจะเป็นงงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีการงงรูปแบบงงและเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อ 
การเรียนรู้ที่หลากหลายงงออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 Study and analyze  lower – secondary  education mathematics 
curriculum; design and practice in the management learning about 
numbers, algebra, geometric measurement, statistics and probability of 
elementary education, by using methodformat and learning management 
techniques, by inserting mathematical process and skills, combine with a 
variety of learning media, design measurement and evaluation in learning 
mathematics for lower – secondary  education 

  
4109312 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5) 
 Learning  Management  In  Upper  –  Secondary  Education  
 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงงออกแบบ

และฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิตงงการวัดงงเรขาคณิตงงสถิติความ
น่าจะเป็นและแคลคูลัส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายงงโดยใช้วิธีการงงรูปแบบ 
และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์   
ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายงงออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัด 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 Study and analyze  upper – secondary  education mathematics 
curriculum; design and practice in the learning management about 
numbers, algebra, geometric measurement, statistics and probability of 
elementary education, by using method format and learning management 
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techniques, by inserting mathematical process and skills, combine with a 
variety of learning media, design measurement and evaluation in learning 
mathematics for upper – secondary  education 

   
4109313 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา  3(2-2-5) 
 Research  In  Mathematics  Education  
 ศึกษาความหมายงงระเบียบวิธีการงงขั้นตอนการท าวิจัย   และสถิติที่ ใช้ 

ในการวิจัยงงออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์งงวิเคราะห์ข้อมูล
และการเขียนรายงานการวิจัย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้พัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ 

 Study the meaning, methodology, research process and statistics for 
research; research design for developing mathematics learning 
management, data analysis, and writing research reports  for apply  to 
develop math learner 

  
4109414 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-3-0) 
 Seminar  in  Mathematics  Education  
 ศึกษาค้นคว้างงวิเคราะห์งงสังเคราะห์และน าเสนอเกี่ยวกับองค์ความรู้หรือ

งานวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษางงเพ่ือน าไปใช้ เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ 
ทางคณิตศาสตร์ 

Study, research, analyze, synthesize and present knowledge or 
mathematics education research for applying as the way for learning 
management in basic education 
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  2.2.2  วิชาเสริมสร้างสมรรถนะ        ไม่น้อยกว่า      20     หน่วยกิต 
 
4109215 ระบบจ านวน   3(2-2-5) 
 Number  System  
           ศึกษาที่มางงสมบัติงงและทฤษฎีบทเกี่ยวกับจ านวนธรรมชาติ จ านวนเต็มงง

จ านวนตรรกยะงงจ านวนอตรรกยะงงจ านวนจริง     และจ านวนเชิงซ้อนงงเพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

           Study properties and theorems of the natural numbers, integers 
numbers, rational numbers, irrational numbers, real numbers, and the 
complex numbers, for applications in learning management in basic 
education 

   
4109216 วิทยาการค านวณ 3(2-2-5) 
 Computing Science  
 ศึกษา วิ เคราะห์  เทคนิค วิ ธีการขั้ นตอนการแก้ปัญหา  และฝึกทักษะ 

ในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา  การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดย 
การเขียน บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้
ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น 

 Study, analysis, technique, how to step solving problem, and 
practice skill solving problem by step solving problem, show the process 
of solving problems by writing, tell, draw or use symbols, design and 
programming using basic software or technology equipment 

   
4109217 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Mathematical Problem Solving)  
 ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์  

การแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ 
ขั้นตอนกระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการตั้งปัญหา
ทางคณิตศาสตร์  การสอนการแก้ปัญหาและการตั้ งปัญหาทางคณิตศาสตร์  
การประเมินผลการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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 Study and  analyze meanings, importance, and types of 
mathematical problem, mathematical problem solving and problem 
posing, misconception of mathematics, mathematical problem solving 
process, techniques of mathematical problem posing, teaching of 
mathematical problem solving and problem posing, and assessment of 
mathematical problem solving and problem posing and guideline for 
leaning management in basic education 

   
4109218 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา   3(2-2-5) 
 Learning Management  In Elementary  Education  
 ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ออกแบบและฝึก

ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น
ระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรก
ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 

 Study and analyze elementary education mathematics curriculum; 
design and practice in the management learning about numbers, algebra, 
geometric measurement, statistics and probability of elementary 
education, by using method format and learning management techniques, 
by inserting mathematical process and skills, combine with a variety of 
learning media, design measurement and evaluation in learning 
mathematics for elementary education 

   
4109219 การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 
 Learning  Management  of  STEM  Education  
 สืบค้น วิเคราะห์และสรุปวิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาตามแนวทาง สสวท.ทั้ง 

6 ขั้นตอน ได้แก่ขั้นการก าหนดปัญหา ขั้นรวบรวมข้อมูล และแนวคิดที่เกี่ยวข้อง  
ขั้นออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ขั้นวางแผนและด าเนินการแก้ปัญหา ขั้นทดสอบประเมินผล
และปรับปรุง และขั้นน าเสนอวิธีการแก้ปัญหาผลการแก้ปัญหา หรือผลการพัฒนา 
นวัตกรรม การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแผนการเรียนรู้
แบบสะเต็มศึกษา การสร้างแบบวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ 
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(feedback) ส าหรับการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษาผ่านการปฏิบัติควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้งค าถาม แก้ปัญหาและ
การหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบหรือนวัตกรรมใหม่ 

 Investigate, analyze, and conclude STEM education following  6 
steps given by IPST such as determining problem step, data collection, and 
related concepts, designing problem solving step, planning and solving 
problems step, testing evaluating and developing step, and presenting 
problem solving method, product or innovation;  design learning activities 
in STEM education; design lesson plans in STEM education; design 
instrument for measurement and evaluation and provide feedback to 
learning management in STEM education as well as creating learning 
activities in STEM education through the practice and thinking skill 
development, rasing, question, problem solving and finding information 
and analyzing result or innovation 

  
4109220 วิยุตคณิต   3(2-2-5) 
 Discrete  Mathematics  
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้น  การเรียงสับเปลี่ยน  การจัดหมู่  ทฤษฎีบท 

ทวินาม หลักการเพ่ิมเข้า-ตัดออก หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด และ
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 Study about elementary countingม permutation, combinations, 
binomial theorem, principle of inclusion-exclusion, pigeonhole principle, 
generating function, recurrence relations, and basic graph theory for 
application in learning management in basic education      

  
4109221 พีชคณิตนามธรรม   3(2-2-5) 
 Abstract  Algebra  
 ศึกษาเก่ียวกับการด าเนินการทวิภาค กรุป กรุปย่อย กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุป

สมมาตร ทฤษฎีบทสมสัณฐานของกรุป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับริง ฟิลด์และการประยุกต์ 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 Study of binary operations,  group,  subgroup, permutation group,  
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symmetric  group, group automorphism theorem, Introduction to ring, 
fields and applications for application in learning management in basic 
education 

   
4109222 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร ์ 3(2-2-5) 
 Measurement and Evaluation Learning Mathematics  
 ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่าง

หลักสูตรคณิตศาสตร์กับการประเมินผล การออกแบบเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย 
และจิตพิสัยทางคณิตศาสตร์ การหาคุณภาพเครื่องมือและการให้คะแนน การน าผล 
การประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ 
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 Study about concept and theory of measurement and evaluation 
relationship between mathematics curriculum and evaluation; designing 
instrument of cognitive domain, psychomotor domain and affective 
domain in mathematics; validity and reliability of instrument; using 
assessment to develop learners; innovation of measurement and 
evaluation in mathematics for applies to learning management in basic 
education 

  
4109223 ทฤษฎีสมการ 3(2-2-5) 
 Theory of  Equations  
 ศึกษาเกี่ยวกับพหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการของฮอร์เนอร์ สูตรของเทย์เลอร์ 

สมการพหุนาม ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารากและสัมประสิทธิ์ สมการก าลังสอง สมการ
ก าลั งสาม สมการก าลั งสี่  รากตรรกยะ กฎของเดการ์ต การประมาณค่าราก  
เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 Study polynomials in one variable, Horner’s process, Taylor’s 
formula, polynomial equations, relation between roots and coefficient, 
quadratic equations, cubic equations, biquadratic equations, rational roots, 
Descartes' rule, approximate root for applications in learning management 
in basic education 
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4109224 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
 Mathematical Analysis  
 ศึกษาและพิสูจน์เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับ

ของจ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์รีมันน์  และอนุกรมของจ านวน
จริง เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 Study and proof real number system topology on the real line, 
sequence of real numbers, limit and continuity, derivative, Riemann 
integral, and series of real numbers, for applications in learning 
management in basic education 

   
4109225 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร ์ 2(1-2-3) 
 History and Development of Mathematics  
 แนวคิด ปรัชญาการสร้างผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่ส าคัญๆ ในเรื่องจ านวน 

ตัวเลข เรขาคณิต พีชคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น ประวัติคณิตศาสตร์ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์ ยุคกลาง และสมัยศตวรรษที่ ๑๗ จนถึงปัจจุบัน และวิวัฒนาการของ
หลักสูตรคณิตศาสตร์ในประเทศไทย เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

 Concept and philosophy of important mathematicians’ creative 
works in  number, arithmetic, geometry, algebra, measurement, statistic 
and probability; history of mathematics in  prehistoric, medieval, and 17th 
Century and evolution of mathematical curriculum in Thailand, for 
applications in learning management in basic education 

 
 3.2  ช่ือสกุล  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ - สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 

1.  นายวรพจน์  แซ่หลี 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ปร.ด.  (การวิจัย
และสถิติทาง
วิทยาการปัญญา) 
วท.ม.  

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
มหาวิทยาลัย 

2555 
 
 

2536 

12 12 12 12 12 
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ชื่อ - สกุล 
เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
 

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ปี  
พ.ศ. 

ภาระการสอน  
(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 

2562 2563 2564 2565 2566 

(สถิติประยุกต์) 
วท.บ. 
(ศึกษาศาสตร์) 

เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2528 

2.  นางสาวนุชนาถ  เต็มดี 
     อาจารย์ 
     x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม. 
(คณิตศาสตร์และ
สถิติ) 
วท.บ. 
(ศึกษาศาสตร์) 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2552 
 
 
2547 

15 15 15 15 15 

3.  นางสาวภัทรพิชชา   
     แก้วศรีขาว 
     อาจารย์ 
     x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม. (สถิติ
ประยุกต์) 
 
วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2555 
 
 
2550 

15 15 15 15 15 

4.  นางสาธินี  วารีศร ี
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม. 
(คณิตศาสตร์และ
สถิติ) 
วท.บ. 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
 
มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ 

2554 
 
 
2551 

15 15 15 15 15 

5.  นายปฏิพัทธ์  ชุมเกศ 
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม.  
(คณิตศาสตร์) 
วท.บ.  
คณิตศาสตร์ 
(เกียรตินิยม
อันดับสอง) 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร์ 

2559 
 

2555 

15 15 15 15 15 
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 3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ - สกุล 

เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระการสอน  

(ชั่วโมง/สัปดาห์/ภาคการศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 2566 

1.  นายวรพจน์  แซ่หลี 
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

ปร.ด.  (การวิจัยและ
สถิติทางวิทยาการ
ปัญญา) 
วท.ม.  
(สถิติประยุกต์) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
 
มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

2555 
 
 

2536 
 

2528 

12 12 12 12 

2.  นางลิลลา  อดุลยศาสน์ 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ 
     x-xxxx-xxxxx-xx-x 

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

Universiti Sains Malaysia 
ประเทศมาเลเซีย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2559 
 

2549 
 
2545 

15 15 15 15 

3.  นางสาวนุชนาถ  เต็มดี 
     อาจารย์ 
     x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม. (คณิตศาสตร์
และสถิติ) 
วท.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
(คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

2552 
 
2547 

15 15 15 15 

4.  นางสาวภัทรพิชชา   
     แก้วศรีขาว 
     อาจารย์ 
     x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม. (สถิติประยุกต์) 
 
วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ 

2555 
 
2550 

15 15 15 15 

5.  นางสาธินี  วารีศร ี
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม. (คณิตศาสตร์
และสถิติ) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์ 

2554 
 
2551 

15 15 15 15 

6.  นายปฏิพัทธ์  ชุมเกศ 
    อาจารย์ 
    x-xxxx-xxxxx-xx-x 

วท.ม. (คณิตศาสตร์) 
วท.บ. (คณิตศาสตร์) 
 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2559 
2555 

15 15 15 15 
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 3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
       ไม่มี 

      3.2.4  เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

คุณวุฒิของคณาจารย์  คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน   นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอน 
รายวิชาชีพครูยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้ 

1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใด 
ระดับหนึ่ง  คือ  ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ปริญญาโท  และระดับปริญญาเอก  หรือต้อง
ผ่านการอบรมสาระเนื้อหาส าคัญ  ศาสตร์วิชาชีพครูตามท่ีก าหนดไม่น้อยกว่า  60  ชั่วโมง  และ 

2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า  1  ปี  และกรณี 
ที่ผู้สอนมีประสบการณ์น้อยกว่า  1  ปี  ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  50  ของรายวิชาโดยมีการสอน 
ร่วมกับผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนตั้งแต่  3  ปีขึ้นไป  และ 

3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่ เกี่ยวข้อง 
กับรายวิชาที่สอนหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น  เอกสาร
ประกอบการสอนต ารา  หนังสือ  งานวิจัย  อย่างน้อย  1  ชิ้นงาน  กรณีบทความอย่างน้อย  3  บทความ  
ภายใน  5  ปีย้อนหลัง  และ 

4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา 
อย่างน้อย  1  ปี  กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรือ
อาชีวศึกษาจะต้องมีประสบการณ์  การสอนอย่างน้อย  1  ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรือ
อาชีวศึกษาภายใน  3  ปีการศึกษา  ทั้งนี้ให้นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่าง
การศึกษาด้วย 

หมายเหตุ  กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน  มคอ.  1  นี้ใช้
บังคับให้ยกเว้นเกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ  2  –  4 
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บุคลากรสนับสนุน  สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิและมีความรู้
ความสามารถ  ทักษะด้านต่าง ๆ  ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 
 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม  
      การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของคณะครุศาสตร์มีการฝึกปฏิบัติการ วิชาชีพ
ประกอบด้วย  การสังเกต  การบริหารในสถานศึกษา  และการทดลองสอนในชั้น เรียน  
และมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  ประกอบด้วย   การปฏิบัติ  
การสอนในสถานศึกษาโดยอิสระ  ควบคู่กับการนิเทศ  การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผน 
การเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้  โดยใช้สื่อนวัตกรรม  เทคนิค  และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชา
เฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้  เพ่ือพัฒนา 
การจัดการเรียนรู้และผู้เรียนการจัดท าบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้   การจัดกิจกรรม 
ทางวิชาการ  การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  การปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน 
การสัมมนาทางการศึกษา 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
          งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  คณะครุศาสตร์ก าหนด 

โดยเน้นงานที่นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง  และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์ 
เพ่ือให้นักศึกษาพร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี  คือ 

          4.1.1  มีสมรรถภาพทางด้านความรู้  ได้แก่  ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตาม
หลักสูตรและความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง  

          4.1.2  มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
1)  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

กับการจัดการเรียนการสอน  การวัดประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน  การบันทึกและรายงาน 
ผลการจัดการเรียนการสอน  และการวิจัยในชั้นเรียน 

2)  สามารถวางแผน  ออกแบบ  ปฏิบัติการสอน  จัดการชั้นเรียน  วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน  และท าวิจัยในชั้นเรียน  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

3) สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศ 
การเรียนรู้ที่อบอุ่น  มั่นคง  ปลอดภัย 

4)  ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด  หลักการ  และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการสอน  การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน  การบันทึกและรายงานผลการจัด 
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การเรียนการสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ  ได้แก่  ความสามารถในการพัฒนา
งานให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

  
4.2 ช่วงเวลา 

 1. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  1   ปีการศึกษาที่  1 

2. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2   ปีการศึกษาที่  2 

3. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  3   ปีการศึกษาที่  3 
4. ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  4     ภาคการศึกษาที่ 1    ปีการศึกษาที่  4 

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
 

ปีการศึกษาที่ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 
1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
3 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3 2 หน่วยกิต  90 ชั่วโมง  

(8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือสัปดาห์ละ 1 วัน) 
4 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 6 หน่วยกิต  290 ชั่วโมง  

(สอนไม่ต่ ากว่า 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  จ านวน 
18 สัปดาห์ เป็น 144 ชม. และปฏิบัติงาน
อ่ืนๆ อีก 146 ชม.) 
* ใช้ฐานคิดตามท่ีคุรุสภาก าหนดตาม
ประกาศป ี2557 

  
 5.  กิจกรรมเสริมความเป็นครู  (Teacher Enhancing Activities) 
      กิจกรรมเสริมความเป็นครูในแต่ละปี  ปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า  2  กิจกรรม  ดังนี้ 
  1)  กิจกรรมบังคับ  ได้แก่ 
   (1)  กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบ าเพ็ญประโยชน์ ให้จัด 
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
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 (2)  กิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  ให้จัดในปีการศึกษาใดก็ได้
ดังต่อไปนี้ 

ก. กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  และความเป็นไทย 
ข. กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตร์

พระราชา 
ค. กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  ศีลธรรม  และปลูกฝั ง 

ความซือ่สัตย์สุจริตและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
ง. กิจกรรมลูกเสือ/  เนตรนารี/  ยุวกาชาด 
จ. กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ  ป้องกันโรค  และการมี เพศสัมพันธ์ 

และตั้งครรภ์โดยไม่มีความพร้อม 
ฉ. กิจกรรมส่งเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย  รวมถึงการเลือกตั้ง  และกิจกรรม

สภานักเรียน  
ช. กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพครูด้านศิลปะ  ดนตรี  นาฏศิลป์และกีฬา 

 2)  กิจกรรมเลือก  สถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมให้ผู้เรียน  ดังต่อไปนี้ 
      (1)  กิจกรรมการพัฒนาตนสู่ความเป็นครู 
 (2)  กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  
 (3)  กิจกรรมการบริการและร่วมมือกับชุมชน 
 (4)  กิจกรรมการเข้าร่วมการเสวนา สัมมนา อบรม ประชุมปฏิบัติการทางวิชาการ 
 (5)  กิจกรรมการปลูกฝังวินัยและความซื่อสัตย์ทางวิชาการ 
 (6)  กิจกรรมอื่นตามบริบทของสถาบันการศึกษา  
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
  5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
           ก าหนดให้ท างานวิจัยในชั้นเรียนอย่างสั้นมีองค์ประกอบการวิจัยครบถ้วน   หรือโครงงาน   
ผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน  หัวข้อของงานวิจัยจะต้องเกี่ยวกับภาระงานที่รับผิดชอบ 
ในขณะปฏิบัติงานภาคสนาม  เป็นงานที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของ
สถานศึกษา  หรือชุมชนที่เป็นรูปธรรม  และมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 
 

5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 5.2.1  มีศักยภาพทางด้านการวิจัยทางการศึกษา  สามารถศึกษาต่อและท าวิจัยในระดับ

การศึกษาที่สูงขึ้นได้ 
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   5.2.2  มีทักษะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ  (ประสบการณ์วิชาชีพ
ครูและปฏิบัติการวิชาชีพครู)  

 5.2.3  มีทักษะและมีสมรรถนะในด้านการท าวิจัยในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้เรียน 

 
5.3  ช่วงเวลา  
ปีการศึกษาท่ี  1 
ปีการศึกษาท่ี  2 
ปีการศึกษาท่ี  3 
ภาคการศึกษาท่ี  1  ปีการศึกษาท่ี  4 

 
5.4  จ านวนหน่วยกิต 
 ไม่น้อยกว่า  139  หน่วยกิต 

 
5.5 การเตรียมการ  

             มีการเรียนวิชาการวิจัยทางการศึกษา   ซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้นเป็นรายกลุ่มในชั้นปีที่  2  
ก่อนการท าการวิจัยเป็นรายบุคคลในชั้นปีที่  3  มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยชั้นเรียน 
มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา  จัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงงาน 
ทางเว็บไซต์และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ  อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานวิจัยให้ศึกษา 
       

5.6  กระบวนการประเมินผล  
            ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงาน  หรือวิจัยที่บันทึกในสมุดให้ค าปรึกษา 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา  และประเมินผลจากรายงานที่ได้ก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา
น าเสนอโปรแกรมและการท างานของระบบ  โดยโครงงานวิจัยดังกล่าวต้องสามารถท างานได้ในขั้นต้น 
โดยเฉพาะการท างานหลักของโปรแกรมและการจัดสอบ  การน าเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า  3  คน 
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หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
1.1  คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
1) มีคุณธรรมจริยธรรมใน
การด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐาน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  
จ ริ ย ธ ร ร ม  ใ ห้ กั บ นั ก ศึ ก ษ า ใ น
โครงการ เด็กยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม 

2) เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่ดี
งามให้เป็นวิถีชีวิต 

3) ส่งเสริมต้นแบบทางวัฒนธรรม 
แ ล ะ ส ร้ า ง วั ฒ น ธ ร ร ม อ ง ค์ ก ร 
ขนบธรรมเนียมที่ดีงามในชั้นเรียน 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การสังเกต 
3)  การประเมินผลการเข้าร่วม

กิจกรรม 

2) ตระหนักและส านึกใน 
ความเป็นไทย 
 

1) การจัดกิจกรรมสร้างคนดีสู่สังคม 
ปลูกฝังความรัก ความศรัทธา และ
แรงบันดาลใจนักศึกษามีจิตส านึกรัก
ความเป็นไทย 
2) เสริมสร้างแนวทางการประพฤติ
ของเด็กไทยให้ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิต
อาสาต่อสั งคม สาธารณะ และ
ท้องถิ่น 
3) ส่งเสริมให้มีการด าเนินชีวิตแบบ
ทางสายกลาง มีความพอเพียงมี
เหตุผลในการใช้ความรู้ ในการ
ตัดสินใจอย่างรอบคอบ 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การสังเกต 
3)  การประเมินผลการเข้าร่วม 

กิจกรรม 

3)มี ค ว า ม ร อ บ รู้ อ ย่ า ง
ก ว้ า ง ข ว า ง  มี โ ล กทั ศ น์
กว้างไกลเข้าใจและเห็น
คุ ณ ค่ า ข อ ง ต น เ อ ง ผู้ อ่ื น 

1) การสอนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
โดยเน้น ให้ผู้ เ รี ยนได้ เกิดทักษะ
ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ต่าง ๆ 
ที่น าไปสู่การพัฒนาตน 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การสังเกต 
3)  การประเมินผลการเข้าร่วม 
    กิจกรรม 
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
สังคมศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ 

2) สร้างการพัฒนาแนวคิดในการ
เรียนรู้จากการสืบค้น  แสวงหา
ความรู้ที่ทันสมัยในโลกปัจจุบัน 
3 )  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น 
การแสดงความคิดเห็นทั้งในรูปแบบ
รายบุคคล รวมกลุ่ม เพ่ือการน าไป
ป รั บ แ ล ะ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น 
การพัฒนาการด าเนินชีวิต 

4) มีทักษะการแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

1) ส่งเสริมให้นักศึกษาได้สืบค้น
ข้อมูลในรูปแบบต่าง  ๆ เ พื่อให้
เก ิดความหลากหลายโดยเ พิ ่ม
กระบวนการคิด  การวิเคราะห์
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การสังเกต 
3)  การประเมินผลการเข้าร่วม 
    กิจกรรม 

5) มีทักษะการคิดแบบองค์
รวม 

1) การสอนโดยให้ผู้เรียนแสวงหา
ความรู้ตลอดชีวิต  เพ่ือการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องในการสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคม 
2) พัฒนาแนวคิดอย่างเป็นระบบ 
แ บ บ อ ง ค์ ร ว ม   เ ข้ า ใ จ ปั ญ ห า 
แก้ปัญหาได้ คิดวิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์  โดยใช้หลักเหตุผลเ พ่ือ
พัฒนาอ งค์ ก ร  สั ง คม  ท้ อ ง ถิ่ น  
และประเทศชาติในอนาคต 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การสังเกต 
3)  การประเมินผลการเข้าร่วม 
    กิจกรรม 

6) มีจิตอาสาและส านึก
สาธารณะ  เป็นพลเมืองที่มี
คุณค่าของสังคมไทยและ
สังคมโลก 

1) สร้างกระบวนการสอนแบบการ
ท างานร่วมกันทั้งในฐานะผู้น าหรือ
เป็นสมาชิก เพ่ือให้รู้จักการเคารพ
สิทธิของผู้ อ่ืน มีความรับผิดชอบ 
บทบาท หน้าที่ ของตนเอง เข้าใจ
ผู้อื่นและรู้จักการเป็นพลเมืองที่ด ี
2) สนับสนุนการแสดงออก การให้

1)  การสอบวัดผล 
2)  การสังเกต 
3)  การประเมินผลการเข้าร่วม 
    กิจกรรม 



61 
 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา กลยุทธ์การประเมินผล 
ความคิดเห็นในการท ากิจกรรม
ต่างๆ เพ่ือการพัฒนา องค์กร และ
เสริมสร้างแนวทางการพัฒนาใน
รูปแบบจิตอาสา 

7) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างรู้เท่าทัน 

1)  จั ดกิจกรรมการสอนโดยให้
ผู้เรียนใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ สืบค้น
แนวทางวิธีแก้ปัญหา ติดต่อสื่อสาร
พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อเท็จจริงของ
ข้อมูลที่สืบค้น 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การสังเกต 
3)  การประเมินผลการเข้าร่วม 
    กิจกรรม 

8) ใช้ภาษาในการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) การพัฒนาทักษะความรู้  ความ
เข้าใจในการใช้ภาษาอย่างถ่องแท้
เ พ่ือให้สามารถสื่ อสารได้อย่ า ง
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
2) จัดกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการน า
ภาษามาใช้  ในการสื่ อสารผ่ าน
ช่องทางต่างๆ ที่หลากหลายเพ่ือ 
การเข้าถึงขอ้มูลที่ถูกต้องเหมาะสม 

1)  การสอบวัดผล 
2)  การสังเกต 
3)  การประเมินผลการเข้าร่วม 
    กิจกรรม 

 
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 2.1.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1 )  มี คว ามรั บผิ ดชอบ ต่ อ

ตนเองและ สังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน 

อดทน มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิ และรั บ ฟั ง

1) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนร่วมกัน  เช่น  การ
เข้าห้องเรียน การส่งงาน 
และการอยู่ ร่ วมกันในหมู่

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการ
เข้าชั้น เรียนและส่งงานที่
ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา 
การแต่งกายตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย 



62 
 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึก
สาธารณะ 

5) มีความรัก ภูมิใจในความ
เป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม
ไทย  และเห็นคุณค่าภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 

คณะตลอดจนการแต่งกาย
ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง 
มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความส าคัญของความ
ซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และ
ตักเตือนนักศึกษาให้ เห็น
ข้อเสียของการลอกเลียน
ผลงานของผู้อ่ืน รวมถึงสอน
วิ ธี ก า รที่ ถู กต้ อ ง  ในการ
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างาน
เพ่ือสาธารณะเป็นกลุ่ม จัด
กิ จกรรมร่ ว มกับชุ มชน /
องค์กรภายนอก 

4) ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ใน
การปฏิบัติงาน หรือสร้าง
ผ ล ง า น ที่ เ ป็ น ค ว า ม รู้
ความสามารถของตนเองโดย
ไ ม่ แ อ บ อ้ า ง ห รื อ
ลอกเลียนแบบผลงานบุคคล
อ่ืน 

 ตลอดทั้งความซื่อสัตย์ในการ
สอบ 

3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วม
และการให้ความร่วมมือใน
การท ากิจกรรมต่าง ๆ 

4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงจิตอาสา  หรือ
จิตส านึกสาธารณะ  เช่น  
การจัดเตรียมความพร้อม
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ส อ น ใ น
ห้ อ ง เ รี ย น  
ก า ร เ ปิ ด -ปิ ด ส วิ ท ซ์ ไ ฟ 
เครื่องปรับอากาศ พัดลม  
ฯลฯ 

5 )   ประ เมิ นจ ากกิ จกร รม /
โครงการ 

6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่   
     แสดงออกถึงความรักและ

ความภูมใิจในความเป็นไทย 
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  2.1.2  ด้านความรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรู้และความเข้าใจ

เกี่ ย วกับหลั กการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

2) สามารถวิเคราะห์ความรู้
อย่างเป็นระบบ 

3) สามารถน าความรู้   ไป
ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ไ ด้ อ ย่ า ง
เหมาะสม 

4) สามารถบูรณาการความรู้
กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม 

1 )    ใ ช้ เ ท ค นิ ค ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายโดยให้ความรู้
ด้านหลักการ/ทฤษฎี และ
เน้นการปฏิบัติ  ตลอดจน
การประยุกต์ในสถานการณ์
ต่าง ๆ 

2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ ด้ วยตนเอง  และ
น ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียน 

3)   ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยน
แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ใ น
ประเด็น 

       ต่าง ๆ ภายในชั้นเรียนโดย
ใช้หลั กการและทฤษฎีที่
เกี่ยวของ 

4 )   จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ รี ย น รู้ จ า ก
สถานการณ์จริงโดยการเชิญ
วิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 

5)   ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือ
ปฏิบัติจริงโดยการจัดท า
โครงการ 

1) ประเมินผลจากการท า 
 แบบฝึกหัด การสอบ    
 การท ารายงาน  และการ 
 ปฏิบัติงาน 

2)  ประเมินจากการแสดง  
  ความคิดเห็นในการ 
  อภิปรายในชั้นเรียน 

3)  ประเมินจากการน าเสนอ 
  ผลงานหรือโครงการ 

4)   ประเมินจากผลการจัด  
  กิจกรรมเสริมหลักสูตร     
  ต่าง ๆ  
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 2.1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมิน

ท า ง เ ลื อ ก เ ส น อ วิ ธี
แก้ปัญหาและตัดสินใจได้
อย่างเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เ พ่ือสร้างประโยชน์ต่อ
ตนเองและสังคมได้ 

3) มีความสามารถในการ
ประเมินความรู้ 
ความสามารถของตนเอง
และก าหนด เป้าหมายใน
การพัฒนาตนเองได้ 

1) ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า คิ ด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบจาก
สถานการณ์ต่าง ๆ หรือการ
ท ากรณีศึกษา 

2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิด
สร้างสรรค์น าเสนอเป็นงาน
เขียนและฝึกพูดในโอกาสต่าง 
ๆ 

3) ให้นักศึกษามี โอกาสลงมือ
ปฏิ บั ติ จ ริ ง โ ดยการจั ดท า
โครงการ 

 

1) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผ ล ง า น ที่
มอบหมายให้ศึกษา  ค้นคว้า 
การเขียนรายงาน  และแฟ้ม
สะสมงาน 

2) ประเมินจากความชัดเจนของ
ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์
หรือรายงานการวิเคราะห์
วิจารณ์กรณีศึกษา  หรือการ
ทดสอบโดยใช้การสอบกลาง
ภาคและปลายภาค  โดย
ข้ อ ส อ บ มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
แนวคดิ 

3) ประเมินจากผลงาน 
    ในเชิงแนวคิดสร้างสรรค์ 

 
 
 2.1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตาม

แ ล ะ ก ล้ า คิ ด  ก ล้ า
แสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 

2) มีความสามารถในการ
ปรับตัวควบคุมอารมณ์
ตนเองได้อย่างเหมาะสม 

3)  ปฏิบัติตนตามบทบาท  
  หน้าที่ในการเป็นพลเมือง   
  ที่ดีและสามารถเป็นที่พ่ึง 
  ของตนเองและสังคมได้ 

1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการ
ท างานเป็นกลุ่ม 

2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
เน้นให้นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกันในชั้นเรียน 

3) ความส าคัญของความสัมพันธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ 
ความรับผิดชอบ 

4) ให้นักศึกษามีโอกาสท า   

1) ประเมินผลงานจากการ  
     ท างานกลุ่ม การน าเสนอ 
     ง า น ต า ม ก ลุ่ ม ที่  ไ ด้ รั บ 
     มอบหมาย 
2) การสังเกตพฤติกรรมจาก 
     การมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ 
     ในชั้นเรียน  
3) สังเกตการท างานร่วมกัน 
     ของนักศึกษาในห้องเรียน 
     ในการร่วมกลุ่ม 



65 
 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
 โครงการที่มีประโยชน์ต่ อ   
 สังคม 

4)  ประเมินจากการท ากิจกรรม 
     ของโครงการ 

  
 
 2.1.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีทักษะการใช้ภาษาใน

ก า ร สื่ อ ส า ร อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2) มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างเหมาะสม 

3) มี ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร คิ ด
วิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์
และสถิติ  เก็บรวบรวม
ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

1) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ใช้

ก า ร สื่ อ ส า ร ทั้ ง ก า ร พู ด  

การฟัง การเขียน ระหว่าง

ผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอ่ืน 

2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้   

     ที่ ส่ ง เ สริ ม ให้ ผู้ เ รี ยน เลื อก 

     แ ล ะ ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี 

     สารสนเทศและ การสื่อสาร 

     ได้หลากหลายรูปแบบ  

3 )  จั ด ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ ห้ 

      นั ก ศึ ก ษ า ไ ด้ เ รี ย น รู้  ใ น 

      ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ ต้ อ ง ใ ช้ 

      ก า ร ค้ น ค ว้ า   วิ เ ค ร า ะ ห์  

      ข้ อ มู ล   แล ะน า เ สนอ ได้ 

     อย่างเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการน าเสนอ   
     ความคิด การรายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม 
     การเรียนการสอนที่จัด 
3)  ประเมินจากการวิเคราะห์ 
     ข้อมูลการท ารายงานและ 
     กิจกรรมในห้องเรียน 
 
 

 
 



66 
 

 

 2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
 2.2.1  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) รัก ศรัทธาและภูมิใจใน

วิชาชีพครู มีจิตวิญญาณ
และอุดมการณ์ความเป็น
ครู   และปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ 
อดทนอดกลั้น  มีความ
เสียสละ  รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องาน  ที่ได้รับ
มอบหมายทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ  และสามารถ
พั ฒ น า ต น เ อ ง อ ย่ า ง
ต่อ เนื่ อ ง  ประพฤติ ตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 
ครอบครั ว  สั งคมและ
ป ร ะ เ ท ศ ช า ติ  แ ล ะ
เสริมสร้างการพัฒนาที่
ยั่งยืน   

3) มีค่านิยมและคุณลักษณะ
เป็นประชาธิปไตย คือ การ
เคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน มีความสามัคคีและ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้  ใช้
เหตุผลและปัญญาในการ
ด า เ นิ น ชี วิ ต แ ล ะ 
การตัดสินใจ  

4 )  มี ค ว า ม ก ล้ า ห า ญ แ ล ะ
แสดงออกทางคุณธรรม

1) ผู้สอนทุกคนต้องประพฤติตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพ่ือปลูกฝัง
แบบอย่างในการครองตนให้นักศึกษา
ได้ เ รี ยนรู้ แ ละประพฤติ ตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูที่ถูกต้อง 
2 )  ผู้ ส อนทุ กคนต้ องสอดแทรก 
คุณธรรม จริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพครู  การปฏิบัติตนของครูใน
สั ง ค ม พ หุ วั ฒ น ธ ร ร ม โ ด ย ใ ช้  
กรณีตัวอย่างที่เป็นประเด็นวิพากษ์
ในสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่ออ่ืน ๆ 
3) ผู้สอนทุกคนต้องใช้การวิเคราะห์
ป ร ะ เ ด็ น วิ ก ฤ ต ด้ า น คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมของสังคมเชื่อมโยงกับ
บทบาทของครูที่ควรจะเป็นโดยใช้
การอภิปรายและร่วมกันสรุป 
4) ก าหนดวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็น
การปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบ
วินัย  โดยการเน้นการเข้าห้องเรียน
ให้ตรงเวลา  ตลอดจนการแต่งกายที่
เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  สถาบันและสังคม  เคารพ
สิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
และมีความซื่อสัตย์สุจริต  จากการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ ผู้ สอนจัดขึ้ น โดย เน้นการ
ปฏิบัติการ 

1) ประเมินระหว่างเรียนใน
ทุกรายวิชา   ด้ วยวิ ธี การ
ประเมินที่หลากหลาย  เช่น 
ผู้เรียนประเมินตนเอง กลุ่ม
เพ่ือนประเมินและประเมิน
โดยผู้สอน  โดยใช้การสังเกต 
สัมภาษณ์ การสะท้อนผลงาน 
เป็นต้น 
2 )  ป ร ะ เ มิ น จ า ก ก า ร จั ด
กิ จ กร รม  เ ส ริ มคุณธรรม 
จริยธรรม จริยธรรม ใน
ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ก า ร เ ขี ย น
ทบทวนงาน (after action 
review) 
3) ประเมินจากพฤติกรรมใน
ชั้นเรียน  การร่วมกิจกรรม  
การแต่งกาย และการส่งงาน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมความเป็นครู
และการน า เสนองานของ
นักศึกษา 
5) ประเมินจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของหลักสูตร 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
จริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหา
ทางคุณธรรมจริยธรรมด้วย
ความถูกต้องเหมาะสมกับ
สั ง คม  ก ารท า ง านและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัย
หลักการ เหตุผลและใช้ดุลย
พินิจทางค่านิยม บรรทัด
ฐานทางสังคม ความรู้สึก
ของผู้อ่ืนและประโยชน์ของ
สังคมส่วนรวม มีจิตส านึก
ในการธ ารงความโปร่งใส
ของสังคมและประเทศชาติ 
ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
และความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้
ข้อมูลบิดเบือน หรือการ
ลอกเลียนผลงาน  

5) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูที่
เน้นการเรียนรู้ แบบร่วมมือ  ทั้ ง
ร ะ ห ว่ า ง ผู้ เ รี ย น แ ล ะ แ ห ล่ ง ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
6) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม  ยกย่องนักศึกษาที่ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่าง  รวมทั้งการยก
ย่องพฤติกรรมที่ พึงประสงค์ในชั้น
เรียน  
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 2.2.2  ด้านความรู้ 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีความรอบรู้ในหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎี  เนื้อหา
สาระด้านวิชาชีพของครู 
อ า ทิ  ค่ า นิ ย ม ข อ ง ค รู 
คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม 
จรรยาบรรณ จิตวิญญาณ
ครู ปรัชญาความเป็นครู 
จิ ต วิ ท ย า ส า ห รั บ ค รู 
จิ ต วิ ท ย า พั ฒ น า ก า ร 
จิตวิทยาการเรียนรู้ เ พ่ือ
จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะ
ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน  
หลักสูตรและวิทยาการ
ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ แ ล ะ ก า ร
สื่อสารการศึกษาและการ
เรียนรู้ การวัดประเมิน
การศึกษาและการเรียนรู้ 
การวิจัยและการพัฒนา
นวั ต ก ร รม เ พ่ื อ พัฒนา
ผู้เรียน และภาษาเพ่ือการ
สื่อสารส าหรับครู ทักษะ
การนิ เทศและการสอน
งาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทัล ทักษะการท างาน
วิ จั ย แ ล ะ วั ด ป ร ะ เ มิ น 
ทั ก ษ ะ ก า ร ร่ ว ม มื อ

1 )  จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ที่
หลากหลายรูปแบบที่เน้นทั้ง ทฤษฎี
และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อม
จริงและเทคนิคอ่ืนๆที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เช่น การเรียนรู้แบบสืบสอบ  
การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้
แบบโครงงาน  การเรี ยนรู้ แบบ
ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น  และต้องมี
การบูรณาการการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
2) ทบทวนวรรณกรรมทางวิชาชีพครู
ทั้งในอดีต ความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใน
สมัยปัจจุบันและแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคต 
3) จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็น
รายปีตลอดหลักสูตร 
4) เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกห้ อ ง เ รี ยนทั้ ง แหล่ ง เ รี ย น รู้
ออนไลน์ส าคัญๆทางการศึกษาและ
แหล่งเรียนรู้ที่เป็นสถานศึกษาโดย
บูรณาการ การปฏิบัติงานจริงใน
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี (work 
integrate learning) 
5) เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์
ตรงมาเป็นวิทยากร 
6) การเรียนรู้ผ่านกระบวนการวิจัย 
เช่น การศึกษาค้นคว้าข้อมูล  การท า
โครงงาน 

ป ร ะ เ มิ น ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ที่
ห ล า ก ห ล า ย  เ พ่ื อ ใ ห้
ครอบคลุมการประเมินด้าน
ความรู้  ดังนี้ 
1) การทดสอบย่อย 
2) การทดสอบกลางภาคและ
ปลายภาคการศึกษา 
3 ) ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ที่
หลากหลายตรงตามสภาพ
จริง  ดังต่อไปนี้ 
   - ประเมินจากการสังเกต
พฤติกรรมการเรียน การ
ท างานตามสภาพจริง 
   - ประเมินจากการสะท้อน
ผลงาน 
   - ประ เมินผลจากกลุ่ ม
เพ่ือน 
  - ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร
ป ฏิ บั ติ ก า ร ส อ น ใ น
สถานศึกษา 
  - ป ร ะ เ มิ น ผ ล จ า ก ก า ร
น าเสนอชิ้นงาน หรือรายงาน
การค้นคว้า 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
สร้างสรรค์  และทักษะ
ศตวรรษที่ 21  มีความรู้ 
ความเข้าใจในการบูรณา
การความรู้กับการปฏิบัติ
จริงและการบูรณาการ
ข้ า ม ศ า ส ต ร์  อ า ทิ        
การบูรณาการการสอน
(Technological 
Pedagogical Content 
Knowledge:TPACK)  
การสอนแบบบูรณาการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี กระบวนการ
ท า ง วิ ศ ว ก ร ร ม แ ล ะ
คณิตศาสตร์  (Science 
Technology 
Engineering and 
Mathematics 
Education : STEM)  
ชุ มชนแห่ ง กา ร เ รี ยนรู้ 
(Professional Learning 
Community :PLC) และ
มี ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร
ประยุกต์ใช้  

2) มีความรอบรู้ในหลักการ 
แ น ว คิ ด  ท ฤ ษ ฎี 
เ นื้ อ ห า วิ ช า ที่ ส อ น 
สามารถวิเคราะห์ความรู้ 
และเนื้ อหาวิ ชาที่ สอน
อย่ า ง ลึ ก ซึ้ ง   ส า ม า ร ถ
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ติดตามความก้ าวหน้ า
ด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาทาง
คณิ ต ศ า สต ร์ แ ล ะกา ร
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3 )   มี ค วามรู้  เ ข้ า ใ จชี วิ ต 
เข้าใจชุมชน เข้าใจโลก
และการอยู่ ร่ วมกันบน
พ้ืนฐานความแตกต่ าง
ทางวัฒธรรม สามารถ
เผชิญและเท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
และสามารถน าแนวคิด
ปรั ชญาของ เศรษฐกิ จ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน
ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต แ ล ะ
พัฒนาตน พัฒนางานและ
พัฒนาผู้เรียน  

4) มีความรู้และความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยและ
ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ เ พ่ื อ ก า ร
สื่อสารตามมาตรฐาน  

5) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและ
ความส าคัญของศาสตร์ประ
ราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ ใน
การพัฒนาตนเอง พัฒนา
ผู้ เ รี ยน  พัฒนางานและ
พัฒนาชุมชน 
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            2.2.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1 ) คิ ด  ค้ น ห า  วิ เ ค ร า ะ ห์

ข้อเท็จจริง  และประเมิน
ข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลาย
อย่างรู้เท่าทัน  เป็นพลเมือง
ตื่นรู้ มีส านึกสากล สามารถ
เผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ ย นแปล ง ใน โลกยุ ค
ดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลท
ฟอร์ม(Platform)และโลก
อนาคต น าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานและวินิจฉัย
แก้ปัญหาและพัฒนางานได้
อ ย่ า ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์  โ ด ย
ค านึงถึงความรู้  หลักการ
ทางทฤษฎี ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด 
นโยบายและยุทธศาสตร์
ชาติ  บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนา
งานอย่างสร้างสรรค์ 

3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้
จากการท าวิจัยและสร้างหรือ
ร่ ว ม ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม เ พ่ื อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียน
และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้าง
หรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้ง
การถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน

1) การเรียนรู้ผ่านวิธีสอนที่
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  
คิดสังเคราะห์   

      คิดประเมินค่า  และคิด
อย่างมีวิจารณญาณ โดย
จัดให้มีกิจกรรมในลักษณะ 
ต่าง ๆ เช่น  การอภิปราย
ก ลุ่ ม ก า ร คิ ด วิ เ ค ร า ะ ห์  
ห รื อ แ ก้ ปั ญ ห า ใ น
ส ถ า น ก า ร ณ์ จ า ล อ ง  
กิจกรรมการ แก้ปัญหา
กิจกรรมการวิเคราะห์จาก
การมองต่างมุมโดยใช้สื่อ
เทคโน โลยี ส า รสน เทศ
อย่างเหมาะสม 

2)   การเรียนรู้ผ่านกระบวน  
      การวิจัย เช่น การศึกษา  
      ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง 
      เรียนรู้ต่าง ๆ การใช้สื่อ 
      เทคโนโลย ี การท า   
      โครงงาน และการท าวิจัย 
      ในชั้นเรียน 
3) การเรียนรู้จากประสบการณ์ 
   ตรง  เช่น  กิจกรรมฝึกปฏิบัติ      
   การฝึกทักษะ  การ สังเกต 
   พฤติกรรมผู้เรียน  การสังเกต 
   การสอน  การสัมภาษณ์หรือ 
   พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ 
   การสอนในชั้นเรียน 

1) ป ร ะ เ มิ น จ า ก ผ ล ง า น 
    การอภิปรายกลุ่ม  การคิด  
    วิเคราะห์  หรือแก้ปัญหาใน 
    สถานการณ์จ าลอง   
    กิจกรรมการแก้ปัญหา 
    กิจกรรมการวิเคราะห์ 
    จากการมอง ต่างมุม 
 2) ประเมินความสามารถทาง 
    ปัญญาทั้งการคิดที่เป็น  
    นามธรรมและการ 
    แสดงออกท่ีเป็นรูปธรรม  
    เช่น  จากกระบวนการ 
    ท างานของนักศึกษา   
    กระบวนการคิด  การสื่อ   
    ความคิด  ความเข้าใจ    
    ความคิดสร้างสรรค์ 
    ของผลงาน 
3) วัดและประเมินจากผลการ  
    ท าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
    ใหม ่ การน าเสนอผลงาน  
    การวิจัย 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
และสังคม 4) การท าวิจัยเพื่อสร้างองค์  

   ความรู้ใหม่  
   (Research-based  
   learning) 

  
 2.2.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1)  เข้ า ใจและใส่ ใ จอารมณ์

ความรู้สึกของผู้อื่น มีความคิด
เ ชิ ง บ ว ก  มี วุ ฒิ ภ า ว ะทา ง
อารมณ์และทางสังคม 

2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างาน
เป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่
ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคน
ในชุมชน มีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ต่ อตน เอง  ต่ อผู้ เ รี ยน  ต่ อ
ผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
ส า ม า ร ถ ช่ ว ย เ ห ลื อ แ ล ะ
แก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและ
ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม ไ ด้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์

4) มีภาวะผู้น าทางวิชาการและ
วิชาชีพ มีความเข้มแข็งและ
ก ล้ า ห า ญ ท า ง จ ริ ย ธ ร ร ม
สามารถชี้น าและถ่ายทอด

1) กลยุทธ์การสอนที่เน้นการมี 
   ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน 
   กับผู้เรียน ผู้เรียนกับผู้สอน 
   และผู้เรียนกับสังคม 
2) จัดกิจกรรมการเรียนการ  
    สอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม  
    เพ่ือการเรียนรู้ทักษะ 
    ความสัมพันธ์และความ 
    รับผิดชอบตามบทบาท 
    หน้าที่ 
3) จัดกิจกรรมการเรียนการ 
    สอนที่เน้นการลงปฏิบัติ 
    ในพ้ืนที ่ ในสถานศึกษา   
    เพ่ือการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ 
    จริง 
4) จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีส่วน 
   ร่วมในการรับผิดชอบและมี    
   ปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคมพหุ 
   วัฒนธรรม โดยการเรียนแบบ 
   มีส่วนร่วมปฏิบัติการ  
   (Participative learning   
   through action) 

1) ประเมินจากพฤติกรรมและ 
    การแสดงออกของนักศึกษา  
    ในการน าเสนอรายงานกลุ่ม 
    และจากการปฏิบัติกิจกรรม  
2) วัดและประเมินจากผลงาน 
  - การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 
    ผู้เรียนกับผู้เรียน ผู้เรียนกบั 
    ผู้สอนและผู้เรียนกับสังคม 
  - การจัดกิจกรรมการเรียนการ  
    สอนที่ใช้กระบวนการกลุ่ม 
    การจัดกิจกรรมการเรียนการ 
    สอนที่เน้นการลงปฏิบัติใน  
    พ้ืนที่  ในสถานศึกษา   
  - การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี 
    ส่วนรว่มในการรับผิดชอบ 
    และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในสังคม 
    พหุวัฒนธรรม โดยการเรียน 
    แบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ 
  - ผลงานจากการเรียนแบบ 
   ร่วมมือ 
3) วัดและประเมินจากผลงาน  
    กลุ่มและการเป็นผู้น าในการ    
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา 
ชุ ม ช น  แ ล ะ สั ง ค ม อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์

5) ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วม 
   กิจกรรมเสริมความเป็นครู 
   ตลอดหลักสูตร 

    อภิปรายซักถาม 
 

  
 
 2.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
  

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติ การสังเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือ
ประ เด็ นปัญหา ได้ อย่ า ง
รวดเร็วและถูกต้อง 

2) สื่ อสารกับผู้ เรี ยน พ่อแม่
ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชน
และสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
ก ลุ่ ม ต่ า ง ๆ  ไ ด้ อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพโดยสามารถ
เลือกใช้การสื่อสารทางวาจา 
การเขียน หรือการน าเสนอ
ด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารและ
นวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
การสืบค้นข้อมูลหรือความรู้
จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ได้ อย่ า งมี ประสิ ทธิ ภ าพ 
ส า ม า ร ถ ใ ช้ โ ป ร แ ก ร ม

1.จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
   ในรายวิชาต่าง ๆ  โดยให ้
   ผู้เรียนมีการใช้ภาษาเพ่ือการ  
   สื่อสาร  การติดต่อสื่อสาร 
   ทั้งระดับบุคคล และกลุ่มคน   
   โดยได้สืบค้น วิเคราะห์และ 
   น าเสนอข้อมูลด้วยเทคโนโลยี 
   สารสนเทศที่หลากหลาย 
   รูปแบบและวิธีการ 
2. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน 
   การแลกเปลี่ยนข้อมูล  
   วิเคราะห์สถานการณ์  
   ทั้งสถานการณ์จริง  
   สถานการณ์จ าลองและ  
   น าเสนอการแก้ปัญหาที่  
   เหมาะสมที่หลากหลาย 
   รูปแบบและวิธีการ 
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
   สารสนเทศในหลาย 
   สถานการณ์ 

1) ประเมินผลจากการน าเสนอ 
     งานของนักศึกษาโดยการ 
     สังเกตทักษะการวิเคราะห์ 
     ข้อมูลเชิงตัวเลข 
     การน าเสนอเชิงสถิติและ 
     ประเมินทักษะการพูด 
     การเขียน การใช้เทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
2)  ใช้การทดสอบที่สอดคล้อง 
     กับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
3)  วัดและประเมินจากผลงาน 
     การสืบค้นและการน าเสนอ 
     รายงานประเด็นส าคัญโดย    
     ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 



74 
 

 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
ส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับ
การ เ รี ยนรู้  ก า รจั ดกา ร
เรี ยนรู้  การท างาน  การ
ประชุม การจัดการ และ
ก า ร สื บ ค้ น ข้ อ มู ล แ ล ะ
สารสนเทศ รับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลย
พินิจที่ดี ในการตรวจสอบ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล
แล ะส า รสน เทศ  อี กทั้ ง
ต ร ะหนั ก ถึ ง ก า รล ะ เ มิ ด
ลิขสิทธิ์และการลอกเลียน
ผลงาน 

 
  2.2.6  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตาม

ค ว า ม เ ชื่ อ ใ น ก า ร ส ร้ า ง
หลั ก สู ต ร ร า ย วิ ช า  ก า ร
ออก แ บ บ เ นื้ อ ห า ส า ร ะ 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
สื่ อ และ เทค โน โ ลยี ก า ร
สื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหารจัดการ
ชั้นเรียน การจัดการเรียน
โดยนใช้แหล่งการเรียนรู้ใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียน 
แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพ

1) จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่เน้นหลักการน าความรู้
ด้ านต่างๆที่จ า เป็นในการ
ออกแบบการเรียนการสอน
และปฏิบัติ การจริ งทั้ ง ใน
ห้องเรียนและห้องทดลอง
ปฏิบัติการสอนสอน 

2) การเรียนรู้จากประสบการณ์
ตรง เช่น การศึกษากรณี 
ตัวอย่างจากห้องเรียน การ
สังเกต การสอนแบบต่าง ๆ 
การสัง เกตพฤติกรรมของ
ผู้เรียน การสัมภาษณ์ หรือ

1) ประเมินผลงานการออกแบบ
การจัดการเรียนรู้และการ
จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับหลักสูตรและ
พัฒนาการตามวัยของ
นักเรียน 

2) สังเกตพฤติกรรมการสอน   
     และการสะท้อนความคิดใน 
     ห้ อ ง เ รี ย น  แ ล ะ สั ง เ ก ต 
     พ ฤ ติ ก ร ร ม  ก า ร ส อ น 
     ระหว่ างทดลองสอน ใน 
     สถานศึกษา  เปรียบเทียบ 
     แผนการสอน สื่อการเรียน 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
บริบทที่ต่างกันของผู้เรียน
และพ้ืนที่ 

2) สามารถในการน าความรู้
ทางจิตวิทยาไปใช้ในการ
วิ เ ค ร า ะ ห์ ผู้ เ รี ย น เ ป็ น
ร า ย บุ ค ค ล  อ อ ก แ บ บ
กิจกรรม กาจัดเนื้อหาสาระ 
การบริหารจัดการ และ
กลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่
ตอบสนองความต้องการ 
ความสนใจ ความถนัด และ
ศักยภาพของผู้ เ รี ยนที่ มี
ค ว ามแตกต่ า ง ระหว่ า ง
บุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและ
ผู้ เรียนที่มีความต้องการ
จ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพ 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ
แ ล ะ ก า ร ท า ง า น ใ น
สถานการณ์จริง ส่งเสริม
การ พัฒนาการคิ ด  การ
ท างาน การจัดการ การ
เผชิญสถานการณ์ ฝึกการ
ปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น โดยบูรณาการการ
ท างานกับการเรียนรู้และ

พูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ 
การท า แผนการสอน การ
ผลิตสื่อประกอบการสอน 
การทดลองสอน การท าวิจัย
ในชั้ น เรียน การประเมิน
ผู้ เ รี ยนและการจั ด แหล่ ง
ประสบการณ์การ  เรียนรู้
ให้กับผู้เรียน 

3) การเรียนรู้รูปแบบการสอน
สมัยใหม่ที่พัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี21 และหลักการ
ของเศรษฐกิจพอเพียง  จาก
ต้นแบบในสื่อประเภทต่าง ๆ 
พร้อมทั้งการวิพากษ์จุดเด่น 
จุดด้อยของวิธีการต่าง ๆ 

     ที่ท าส่งกับการปฏิบัติจริงใน 
     หอ้งเรียน 
3)  ประมวลพฤติกรรมการสอน 

 และทักษะการสอนของ 
นักศึกษา จากบุคคลที่ 
เกี่ยวข้อง  เช่น จากนักเรียน  
ครปูระจ าชั้น  ครูพ่ีเลี้ยง  
เพ่ือน ผู้บริหารโรงเรียน 

4) ประเมินจากผลการฝึกปฏิบัติ 
    วิชาชีพครูทั้งระหว่างเรียน    
    การสอนเต็มเวลา 
5) ประเมินจากการเข้าร่วม 
    กิจกรรมเสริมทักษะความ 
    เป็นครูและของสาขาวิชา 
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
คุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และ
พัฒนา ด้วยความความซี่
อสั ตย์ สุ จริ ต  มี วิ นั ยและ
รับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

4) สร้างบรรยากาศ และจัด
สภาพแวดล้อม  สื่ อการ
เ รี ย น  แหล่ ง วิ ท ย า ก า ร 
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาทั้งในและนอก
สถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ 
มี ค ว ามสามารถ ในกา ร
ประสานงานและสร้ า ง
ความร่วมมือกับบิดามารดา 
ผู้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวย
ความสะดวกและร่วมมือกัน
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบ
รู้ มีปัญญารู้คิดและเกิดการ
ใฝ่รู้ อย่างต่อเนื่อง ให้ เต็ม
ตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการ
สอนให้นักเรียนมีทักษะ
ศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ ทักษะการรู้เรื่อง 
ทักษะการคิด ทักษะชีวิต 
ทักษะการท างานแบบ
ร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษา
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ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมิน 
เพ่ือการสื่อสาร ทักษะ
เทคโนโลยี และการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
สามารถน าทักษะเหล่านี้มา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน และการ
พัฒนาตนเอง 

 
3.  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum  
Mapping) 

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ใดบ้าง  (ตามที่ระบุไว้ในหมวด
ที่ 4  ข้อ 2)งงโดยระบุเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง 

3.1  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1)งงด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
5) มีความรัก  ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย  และเห็นคุณค่า 

ภูมปิัญญาท้องถิ่น  
 2)  ด้านความรู้ 

1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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 3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
1) วิเคราะห์ปัญหา  ประเมินทางเลือก  เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่าง

เหมาะสม 
2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
3) มีความสามารถในการประเมินความรู้  ความสามารถของตนเองและก าหนด 

เป้าหมายในการพัฒนาตนเองได้  
 4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิดกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2) มีความสามารถในการปรับตัวควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ด ีและสามารถเป็นที่พ่ึงของ 

ตนเองและสังคมได้ 
5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขงงการสื่อสารงงและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ  
1) ทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและ 

น าเสนอข้อมูล 
  

  



 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 
 

รายวิชา 
1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 2. ด้านความรู ้

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี 
ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 

5100136  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   

5100137   ทักษะการฟังและการพูดภาษาองักฤษ                   

5100138   การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร                   

5100139  ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ                     

5100140  สุนทรียะ                   

5100141   การสร้างเสรมิและดูแลสุขภาวะ                   

5100142  การคิดเชิงเหตุผล                   

5100143  ทักษะในศตวรรษที ่ 21  เพื่อชีวิตและ 
               อาชีพ 

                  

5100144   พลเมืองที่เข้มแข็ง                   

5100145   ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                   

 

  ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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3.2  การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชา
เฉพาะด้าน   

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
1)งงด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

  1)  รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู  และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
      2)  มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ  รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งาน  ที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ  และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน   
      3)  มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอ่ืน  
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อื่นได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
      4)  มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม  สามารถวินิจฉัย  จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกั บสังคม  การท างานและ
สภาพแวดล้อม  โดยอาศัยหลักการ  เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม  บรรทัดฐานทางสังคม  
ความรู้สึกของผู้อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม  มีจิตส านึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ  ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง  ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน  หรือการลอกเลียน
ผลงาน 
 2)  ด้านความรู้ 
     1)  มีความรอบรู้ในหลักการงงแนวคิดงงทฤษฎีงงเนื้อหาสาระด้านวิชาชีพของครูอาทิ 
ค่านิยมของครูงงคุณธรรมงงจริยธรรมงงจรรยาบรรณงงจิตวิญญาณครูงงปรัชญาความเป็นครู  จิตวิทยา
ส าหรับครูงงจิตวิทยาพัฒนาการงงจิตวิทยาการเรียนรู้เพ่ือจัดการเรียนรู้และช่วยเหลือ  แก้ไขปัญหา
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนงงหลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ งงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ งงการวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู้การวิจัย 
และการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนงงและภาษาเพ่ือการสื่อสารส าหรับครูงงทักษะการนิเทศ 
และการสอนงาน  ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัลงงทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมินงงทักษะการร่วมมือ
สร้างสรรค์  และทักษะศตวรรษที่งง21งงมีความรู้งงความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริง
และการบูรณาการข้ามศาสตร์  อาทิ การบูรณาการการสอน ง(TPACK)ง การสอนแบบงงSTEMงงชุมชน
แห่งการเรียนรู้  (PLC)งงและมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
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  2)  มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้  และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง  สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาทางคณิตศาสตร์และการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
      3)  มีความรู้งงเข้าใจชีวิตงงเข้าใจชุมชนงงเข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน    
ความแตกต่างทางวัฒธรรมงงสามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมงงและสามารถ       
น าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตนงงพัฒนางาน      
และพัฒนาผู้เรียน  
      4)  มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษงงเพ่ือการสื่อสาร  
ตามมาตรฐาน  
    5) ตระหนักรู้  เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์ประราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเอง  พัฒนาผู้เรียน  พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
 3)  ด้านทักษะทางปัญญา 

 1)  คิดงงค้นหางงวิเคราะห์ข้อเท็จจริงงงและประเมินข้อมูลงงสื่องงสารสนเทศ 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทังง เป็นพลเมืองตื่นรู้งงมีส านึกสากลงงสามารถเผชิญและก้าวทัน
กับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลงงเทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มงง(Platform)งงและโลกอนาคตน าไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้  
หลักการทางทฤษฎีงงประสบการณ์ภาคปฏิบัติงงค่านิยมงงแนวคิดงงนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติบรรทัด
ฐานทางสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

    2)  สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
     3)  สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้สร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรม รวมทั้งการถ่ายทอด
ความรู้แก่ชุมชนและสังคม      
 4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1)  เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และทางสังคม 

    2)  ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ
ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครองและคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
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     3)  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

    4)  มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขงงการสื่อสารงงและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
     1)  มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
    2)  สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม

ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอด้วย
รูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

    3)  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูลหรือความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้  การจัดการเรียนรู้  
การท างาน การประชุม การจัดการ และการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งข้อมูลและสารสนเทศ
โดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ   อีกทั้งตระหนักถึง 
การละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 6)  ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   1)  สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การออกแบบ
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน  
การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยนใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่ง
การเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
             2)  สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม  การจัดเนื้อหาสาระ  การบริหารจัดการ  และกลไกการช่วยเหลือ  แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ  ความสนใจ  ความถนัด  และศักยภาพของผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล  ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกายภาพ 

  3)  จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริง   ส่งเสริมการพัฒนาการคิด  การท างาน  
การจัดการ  การเผชิญสถานการณ์  ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้  คิดเป็น  ท าเป็น  โดยบูรณาการการท างานกับ
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การเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน  แก้ไขปัญหา และพัฒนา 
ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต  มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญที่สุด 

  4)  สร้างบรรยากาศ  และจัดสภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน  แหล่งวิทยาการ  
เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู้   มีความสามารถใน 
การประสานงานและสร้างความร่วมมือกับบิดามารดา   ผู้ปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย  
เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้   มีปัญญารู้คิดและเกิดการใฝ่รู้อย่าง
ต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
         5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่  21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้  ทักษะการรู้เรื่อง  ทักษะการคิด  ทักษะชีวิต  ทักษะการท างานแบบร่วมมือ  ทักษะการใช้ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร  ทักษะเทคโนโลยี  และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
และสามารถน าทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและการพัฒนาตนเอง 



 

 

การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะ
ทางปญัญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการ
เรียนรู้ 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
 3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

1100101   ภาษาเพื่อการสื่อสาร                         

1100102  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         

1100203  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         

1100304  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3                         

1100405  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4                         

1101101  คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ     
  และจิตวิญญาณความเป็นคร ู

                        

1102101  การพัฒนาหลักสูตร                         

1102202  วิทยาการจัดการเรยีนรู้ 1                         

1102203  วิทยาการจัดการเรยีนรู้ 2                         

 
  ความรับผดิชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน  (ต่อ) 
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะ
ทางปญัญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
 3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

1102404  คุรุนิพนธ์                         

1103101  นวัตกรรมและเทคโนโลยี  
  สารสนเทศเพื่อ  การสื่อสาร 
  การศึกษาและการเรยีนรู ้

                        

1104201  การวัดและประเมินผล 
              การเรียนรู ้

                        

1104302  การวิจัยและพัฒนานวตักรรม 
              การเรียนรู ้

                   
 

    

1105101  จิตวิทยาส าหรับครู                       
    

1106201  การบริหารการศึกษาและ 
  การประกันคณุภาพการศึกษา 
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน   (ต่อ)   
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะ
ทางปญัญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
 3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

4109101  หลักการทางคณิตศาสตร ์                         

4109102   เรขาคณติเบื้องต้น          
               

4109103   แคลคูลสั  1          
               

4109104  แคลคูลสั  2          
               

4109105   ความน่าจะเป็นและสถิต ิ          
               

4109106   เทคโนโลยดีิจิทัลเพื่อการจัดการ 
              เรียนรู้คณติศาสตร ์

        
 

          

 

    

4109207  ทฤษฎีจ านวน          
               

4109208  พีชคณิตเชิงเส้น          
               

4109309  การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร ์          
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน  (ต่อ)   
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะ
ทางปญัญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
 3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

4109310   ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ 
              เรียนรู้คณติศาสตร ์

        
 

          

 

    

4109311  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

        

 

               

4109312  การจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
              ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

        

 

               

4109313  การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา         
 

               

4109414   สัมมนาทางคณติศาสตรศ์ึกษา          
               

4109215  ระบบจ านวน         
                

4109216   วิทยาการค านวณ         
 

               

4109217   การแก้ปัญหาทางคณติศาสตร ์         
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การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน  (ต่อ)   
 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ด้านความรู ้
3. ด้านทักษะ
ทางปญัญา 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้

เทคโนโลยี 

6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
 3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
4 

ข้อ 
5 

4109218  การจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ 
              ระดับประถมศึกษา 

        

 

               

4109319   การจัดการเรียนรู้แบบสะเตม็  
  ศึกษา 

        

 

               

4109320  วิยุตคณิต         
 

               

4109321  พีชคณิตนามธรรม         
 

               

4109322  การวดัและประเมินผล 
              การเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

        
 

           
 

   

4109423   ทฤษฎีสมการ         
 

               

4109424   การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร ์         
 

               

4109425   ประวัติและพัฒนาการทาง 
              คณิตศาสตร ์
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หมวดที ่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด) 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)  ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา   
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 การทวนสอบในระดับรายวิชา 
       (1)  แต่งตั้งคณะกรรมการสาขาวิชา   เพื่อตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา  
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม   
       (2)  สุ่มนักศึกษาในแต่ละรายวิชาไม่น้อยกว่าร้อยละ  25  ของผู้เรียนในรายวิชานั้น 
จัดกิจกรรมทวนสอบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 
           (1)  แต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เก่ียวข้อง 

           (2)  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตรวจสอบผลการเรียนรู้  ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และรายงานผล 

           (3)  สถานศึกษาที่รับนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้าน  หรือวิชาเอก  
มีการประเมินนักศึกษา  ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้  และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
       (1)  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต  ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา  

ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า  ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถของบัณฑิตในการ
ประกอบอาชีพ 
        (2)  การส ารวจข้อมูลจากผู้ประกอบการ  โดยการขอเข้าสัมภาษณ์หรือการส่ง
แบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ  ทุกปี 
        (3)  การประเมินจากบัณฑิตที่ ไปประกอบอาชีพ  ในแง่ของความพร้อม  ความรู้ 
จากสาขาวิชาที่เรียน  และความรู้ด้านอ่ืนๆ  ที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพ
ของบัณฑิต  รวมทั้งเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2551  ข้อ 34  และ ฉบับที่ 2 ข้อ 5 
  
 

 

หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

1.1  ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ  สัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
และโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ 

1.2  การจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัด  
การเรียนการสอน 

1.3  การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
 2.1  การพัฒนาความรู้และทักษะการจัดการเรียนรู้  การวัดและการประเมินผล 

             2.1.1  ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม  เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  การวิจัย  และการผลิตผลงาน 
ทางวิชาการ  
        2.1.2  ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 

2.1.3  ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร 
  

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ  
2.2.1  พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ  และต าแหน่งทางวิชาการ  ได้แก่ 

ด้านการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และการท าผลงาน 
เพ่ือก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

2.2.2  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม  การประชุมสัมมนา  และดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ                   
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        2.2.3  ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ  
ในการประชุมวิชาการท้ังในประเทศ  และต่างประเทศ 
 
 

หมวดที ่ 7  การประกันคณุภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน  

 การบริหารหลักสูตรด าเนินงานในรูปคณะกรรมการ ซึ่งท าหน้าที่ก าหนดนโยบายการบริหาร
จัดการด้านวิชาการ  และงานอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนตามหลักสูตร  อ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้เรียนประสานกับมหาวิทยาลัย  และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  
และมีการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1.  ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ

หลักสูตร และพัฒนาหลักสูตร
ใ ห้ ก้ า ว ทั น ก ร ะ แ ส ค ว า ม
เปลี่ยนแปลงโดยมีบุคลากร
ผู้สอน  ที่ เป็นผู้น าด้านการ
พั ฒ น า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
สามารถผลิ ตบุ คล ากรที่ มี
ความรู้ ทักษะ ที่ตรงต่อความ
ต้องการของสถานศึกษา 

 

1.  จัดหลักสูตรให้มีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพครู  ตามที่
คุรุสภาก าหนด 

2.  ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมีการพิจารณาปรับปรุ ง
หลักสูตรทุก ๆ  4  ปี 

3 . ก าหนดให้อาจารย์ ผู้ สอนมี
คุณวุฒิ ไม่ต่ ากว่ าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือสาขา
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

4. ส่ง เสริมอาจารย์ประจ า
ห ล ัก ส ูต ร ให้ ไปศึกษาดู งาน   
ในหลั กสู ต รหรื อ วิ ช าการที่
เกี่ยวข้องทั้ งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

5. ส ารวจความต้องการความรู้
ทักษะของนักศึกษา  เพ่ือน ามา
พัฒนาหลักสูตร 

1.  หลักสูตรที่สามารถอ้างอิงได้
กับมาตรฐานที่คุรุสภาก าหนด
ค ว า ม ทั น ส มั ย แ ล ะ มี ก า ร
ปรับปรุงสม่ าเสมอ 

2.  มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
อย่างน้อย  1  ครั้ง ใน  5  ปี   

3. มีจ านวนอาจารย์ผู ้สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท 
ในสาขาทางการศึกษาหรือ
สาขาอ่ืนที่ เกี่ยวข้องร้อยละ  
90 

4.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษา
ดูงานเพ่ือการพัฒนาหลักสูตร
หรือวิชาการที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 1 ครั้ง ใน 2 ปี 

5.  มีการน าผลการประเมินผล
การส ารวจคว ามต้ อ งก า ร
ความรู้ทักษะของบัณฑิตมา



93 
 

 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
6. ส ารวจความพึงพอใจบัณฑิต

จากผู้ใช้บัณฑิต 

 

ปรับปรุงหลักสูตร  
6.  มีการน าผลการประเมินความ

พึ ง พ อ ใ จ บั ณ ฑิ ต จ า ก ผู้ ใ ช้
บัณฑิตมาปรับปรุงหลักสูตร 

2.  ส่งเสริมการเรียนรู้การสอน 
เชิงรุก  กระตุ้นให้เกิดความ 
ใ ฝ่ รู้   เ ส ริ ม ส ร้ า ง ก า ร คิ ด
วิเคราะห์  เน้นประสบการณ์
จริง  เพ่ือการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาการเรียนการสอน  

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2. จัดการเรียนการสอนโดยเน้น
ภาคปฏิบัติ   มีแนวทางการ
เรียนรู้หรือกิจกรรมประจ าวิชา
ให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ 
การท างานในสาขาวิชาชีพครู 

1.  มีแผนการสอนและสื่อการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.   มีจ านวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ
วิชาชีพครูมากกว่า  1 รายวิชา  

 
 

3. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

 

1 .ป ร ะ เ ม ิน ห ล ัก ส ูต ร โ ด ย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายใน  และภายนอก 

2. จัดท าฐานข้อมูลของนักศึกษา
อาจารย์  อุปกรณ์เครื่องมือ  วิจัย
งบประมาณ  ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานทางวิ ชาการทุกภาค
การศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ 

3.  ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

1. มีรายงานผลการประเมิน
หลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน  และ
ภายนอกทุก ๆ  4  ปี   

2. มีฐานข้อมูลของนักศึกษาอาจารย์  
อุปกรณ์  เครื่องมือ  วิจัย  
งบประมาณ  ความร่วมมือกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ผลงานทางวิชาการทุกภาค
การศึกษา 

3.  มีการน าผลการประเมินความ
พึงพอใจของหลักสูตรและ 
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ข อ ง
นั ก ศึ ก ษ า น า ม า ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตร  
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2.  บัณฑิต 
 หลักสูตรได้ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตงงคุณลักษณะของบัณฑิตที่ต้องการ   
ประเมินหลักสูตรที่ใช้อยู่โดยอาจารย์และนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง  และส ารวจภาวะการมีงานท าภายใน    
1  ปีงงหลังจากส าเร็จการศึกษางงเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรและประมาณ
จ านวนบัณฑิตท่ีต้องการเพ่ือน าไปใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
 
3.  นักศึกษา 
 3.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 

        คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน  โดยนักศึกษาที่มี
ปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้  โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา   และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมง 
ให้ค าปรึกษา  (Office Hours)  เพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้  นอกจากนี้ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรม
เพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
      3.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
        การอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่ องที่ เกี่ยวกับวิชาการ งงเป็นไปตามประกาศ             
ของมหาวิทยาลัย 
 
4.  อาจารย์ 
 4.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

       4.1.1  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย   
โดยคณาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป  ในสาขาการศึกษาหรือสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง 

       4.1.2 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
4.1.3  มีการฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน  

เป็นส าคัญกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 4.2  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 

       4.2.1  การจัดจ้างอาจารย์พิเศษให้ท าได้เฉพาะหัวข้อเรื่องที่ต้องการความเชี่ยวชาญ
พิเศษหรือกรณีขาดแคลนอาจารย์ 

      4.2.2  การพิจารณาจะต้องผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร   
และต้องเสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวข้อวิชาที่จะให้สอน 

      4.2.3  คณะกรรมการประจ าหลักสูตร เป็นผู้เสนอความต้องการในการจ้างและเสาะหา 
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ผู้มีคุณสมบัติตรงความต้องการเสนอต่อคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
      4.2.4  การจัดจ้างอาจารย์พิเศษ  ต้องวางแผนล่วงหน้าเป็นรายภาคการศึกษา  

เป็นอย่างน้อย 

                4.2.5  จัดให้มีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 
 
 4.3  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนงงการติดตามงงและทบทวนหลักสูตร 

        คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน  จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอนงงประเมินผลงงและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชางงเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรงงตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
5.  หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง         
การออกแบบหลักสูตรงงควบคุมงงก ากับการจัดท ารายวิชางงการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน ในแต่ละรายวิชางงการประเมินผู้เรียนงงการก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง
มีวิธีการประเมินงงที่หลากหลายงงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนงงผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 อธิบายกระบวนการด าเนินงานของภาควิชา งงคณะงงสถาบันงงเ พ่ือความพร้อม 
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี  
และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้   โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

6.1  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
      1)  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งงงบุคลากรสายสนับสนุนควรมี 

วุฒิปริญญาตรีที่เก่ียวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
       2)  การเพิ่มทักษะความรู้ เพื่อการปฏิบัติงานงงบุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้าง 

และธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้สื่อการสอนได้อย่าง
สะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

6.2  การบริหารงบประมาณ 
         มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร     
ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบบ ารุงการศึกษางงเพ่ือจัดซื้อหนังสืองงต ารางงสื่อการเรียนการสอน 
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โสตทัศนูปกรณ์งงและวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน        
และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 

6.3  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
        6.3.1  สถานที่ 
 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ 
จ านวนที่มีอยู่

แล้ว 
หมายเหตุ 

1 ห้องเรียนขนาดจุ  50  คน 
ห้องเรียนขนาดจุ  50  คน 
ห้องเรียนขนาดจุ  80  คน 
ห้องเรียนขนาดจุ  50  คน 
ห้องเรียนขนาดจุ  20  คน 
ห้องเรียนขนาดจุ  50  คน 
ห้องเรียนขนาดจุ  50  คน 
ห้องเรียนขนาดจุ  50  คน 
ห้องเรียนขนาดจุ  45  คน 
ห้องเรียนขนาดจุ  200  คน 
ห้องเรียนขนาดจุ  50  คน 
ห้องเรียนขนาดจุ  50  คน 
ห้องเรียนขนาดจุ  50  คน 
Sound lab 

9  ห้อง 
5  ห้อง 
1  ห้อง 
3  ห้อง 
1  ห้อง 
3  ห้อง 
3  ห้อง 
2  ห้อง 
1  ห้อง 
6  ห้อง 
44  ห้อง 
17  ห้อง 
20  ห้อง 
6  ห้อง 

อาคาร  1 
อาคาร  4 
อาคาร  5  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร  5  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร  5  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร  9  ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร  10  ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร  15  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร  15  ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร  18  
อาคาร  20  ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร  23  คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร  24  สังคมศาสตร์ 
อาคาร  24  สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5  ห้อง 
7  ห้อง 
1  ห้อง 

อาคาร  6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร  24  สังคมศาสตร์ 

3 ห้องประชุมสัมมนา 
ห้องประชุม  1    ขนาดจุ  180  คน 
ห้องประชุม  2    ขนาดจุ  180  คน 
ห้องประชุม  3    ขนาดจุ  400  คน 

 
1  ห้อง 
1  ห้อง 
1  ห้อง 

 
อาคาร  24  สังคมศาสตร์ 
อาคาร  24  สังคมศาสตร์ 
อาคาร  24  สังคมศาสตร์ 

4 ห้องประชุมบัวแก้ว      ขนาดจุ  200  คน 
ห้องประชุมเก้ายอด     ขนาดจุ  200  คน
ห้องประชุมสรรเสริญ   ขนาดจุ  400  คน 

1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร  23  คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร  23  คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร  23  คณะวิทยาการจัดการ 
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       6.3.2  อุปกรณ์การสอน 
        1)  อุปกรณ์การเรียนการสอนของหลักสูตรคณิตศาสตร์  สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 
 

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 3  เครื่อง 
2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 5  เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ์ 4  เครื่อง 
4 โปรเจคเตอร์ 3  เครื่อง 
5 เครื่องฉายภาพ  3  มิต ิ 4  เครื่อง 
6 โทรทัศน์ 1  เครื่อง 
7 กล้องถ่ายรูป 1  เครื่อง 

  
        2)  อุปกรณ์การเรียนการสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและการเกษตร 
   

ล าดับ รายการและลักษณะเฉพาะ จ านวน 
1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 2  เครื่อง 
2 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 10  เครื่อง 
3 เครื่องพิมพ์ 9  เครื่อง 
4 โปรเจคเตอร์ 6  เครื่อง 
5 เครื่องฉายภาพ  3  มิต ิ 1  เครื่อง 
6 กล้องถ่ายรูป 1  กล้อง 
7 เครื่องอัดส าเนา 2  เครื่อง 
8 เครื่องถ่ายเอกสาร 2  เครื่อง 
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       6.3.3  ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าทางวิชาการ 
            ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศงงมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา       

มีเครื่องคอมพิวเตอร์เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากงงhttp://aritc.yru.ac.th/ 

             6.3.3.1  เอกสารและต ารา 

             1)  หนังสือ 
1.1  ภาษาไทย   จ านวน  6,813 ชื่อเรื่อง 

1.2  ภาษาอังกฤษ  จ านวน   270 ชื่อเรื่อง 

รวม 7,083 ชื่อเรื่อง 

       2)  เอกสารวิชาการ (วิจัย/วิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์) 

2.1  ภาษาไทย            จ านวน  174 ชื่อเรื่อง 

2.2  ภาษาอังกฤษ                 จ านวน    - ชื่อเรื่อง 

รวม   174   ชื่อเรื่อง 

       3)  วารสาร/นิตยาสาร 

3.1  ภาษาไทย            จ านวน  230 ชื่อเรื่อง 

3.2  ภาษาอังกฤษ                 จ านวน    - ชื่อเรื่อง 

รวม 230  ชื่อเรื่อง 
 

           6.3.3.2  ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 
                             ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูลงงOnline   
มีงง3 ระบบฐานข้อมูลงงประกอบด้วย 
         1)  ระบบฐานข้อมูลงงE-Bookงงประกอบด้วยงง3งงฐานข้อมูลงงดังนี้ 
    1.1  iGLibrary  (iG Publishing)  เป็นฐานข้อมูลหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
          1.2  GaleงงVirtualงงReferenceงLibrary  (eBook) งเป็นฐานข้อมูลที่
รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆงงได้แก่งงBusiness,งงEnvironment, History, 
InformationงงandงงPublishing,งงLaw,งงMedicine,งNationงandงWorld, Religion, Science, 
SocialงงScienceงงและงงTechnology 

   1.3  2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์  
         2)  ระบบฐานข้อมูลงงE-Journalงงประกอบด้วยงง6งงฐานข้อมูล  ดังนี้ 

http://aritc.yru.ac.th/
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          2.1  SpringerงงLinkงงเป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพงงครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม   
1,130    ชื่องงข้อมูลงงปี 1997-ปัจจุบัน 
        2.2งงเอ เชียศึกษา งงศาสนางงปรัชญางงศิลปะงงดนตรี 
เป็ นต้ น   จากวารสาร ไม่น้ อยกว่ า ง ง10,000ง ง รายชื่ อ ฐ านข้ อมู ล ง งWebง งofง งScience 
เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง  (Citation Database)งงที่ให้ข้อมูลบรรณานุกรมงงพร้อมด้วยบทคัดย่อรายการ
อ้างอิง  (Cited Reference)งงและรายการอ้างอิงงง(Cite Article) ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์งง
เช่น  เคมีงงฟิสิกส์งงวิศวกรรมงงเป็นต้นงงสาขาสังคมศาสตร์งงเช่นงงจิตวิทยาบริหารธุรกิจ งงเป็นต้น
สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์งงเช่นงงงงให้ข้อมูลตั้งแต่ปงีง2001ง-ปัจจุบัน 
       2.3  ฐ า น ข ้อ ม ูล ง ง Academicง ง Searchง ง Complete         
เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
         2.4  ฐานข้อมูลงงEBSCOงงDiscoveryงงServiceงงPlus  Full 
Textงงเป็นนวัตกรรมที่ ใช้ ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน งง13งงฐานข้อมูล             
ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการบอกรับงงเพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย/        
สถาบันทั้ ง ง ง78งงแห่ ง  อาทิ เ ช่น งงฐานข้ อมู ล ง งScienceDirectง งฐานข้อมูล งงProquest 
Dissertationงงฐานข้อมูลงงISIงงWeb  ofงงScienceงงทั้งนี้ยังรวมถึงฐานข้อมูลงงEBSCO  eBooks  
(NetLibrary)งงผ่านช่องทางการสืบค้นเดียวงง(Single Search) 
          2.5  ฐานข้อมูลงงEducation  Research  Complete         
เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มกว่างง1,060งงชื่อเรื่องงงซึ่งรวบรวมวารสารหลักงง(Core Journals)
ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูงงงรวมถึงหนังสืองง(BooksงงandงงMonographs)
และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆงงทางด้านการศึกษาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
       2.6  ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson          
เป็นฐานข้อมูลดรรชนีงงสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชางงดังนี้งงApplied  
Science  & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library 
and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological & 
Agricultural Science 
         3)  ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
         3.1งProQuest  Dissertations  and  Thesesง งGlobal
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทงงและปริญญาเอกงงของสถาบันการศึกษาท่ีได้รับการรับรองจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา  และแคนาดางงรวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรปงงออสเตรเลียงงเอเชีย    
และแอฟริกางงมากกว่า 1,000งงแห่งงงประกอบไปด้วยข้อมูลมากกว่างง2.4งงล้านระเบียน      
(สกอ.บอกรับ)งง(http://search. ProQuest.com/autologin) 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
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         3.2งงฐานข้อมูลงานวิจัยไทย  Digital  Collection  (ThaiLIS)  
วิทยานิพนธ์งงงานวิจัยงงบทความวารสารงงและหนังสือหายากฉบับเต็มงงรวบรวมจากมหาวิทยาลัย
ต่างๆ  ทั่วประเทศไทยงง(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 

6.4  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
        ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ งงและต าราที่ เกี่ยวข้อง         
เพ่ือบริการให้อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้างงและใช้ประกอบการเรียนการสอนงงในการประสาน
การจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ งงและสื่อ
อ่ืนๆงงที่จ าเป็น 
 
      6.5  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
       1)  ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 
จากผู้สอนและผู้เรียน 
       2)  ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา    
ในหลักสูตร 
       3)  สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริการได้  โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
สื่ อและช่ องทางการ เรี ยนรู้     
เ พ่ือสนับสนุนการศึ กษาใน
ห้องเรียนนอกห้องเรียนและ
เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 

1.ง งจั ด ให้ มี ห้ อ ง เ รี ยนที่ มี สื่ อ  
      อุปกรณง์งพร้อมใช้งานอย่าง 
      มีประสิทธิภาพ ทั้งในการ 
      เ รี ย น ก า ร ส อน ง ก า ร ท า 
      กิจกรรมในห้องเรียน 
2.งงจัดเตรียมห้องปฏิบัติการ 
      เพ่ือให้นักศึกษาสามารถฝึก 
      ปฏิบัติสร้างความพร้อมใน 
      การปฏิบัติงานในวิชาชีพ 
3.งงจัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย 
      ตน เ อ ง เ พ่ื อ ให้ นั ก ศึ กษ า 
      สามารถศึกษางงค้นคว้ า 
      หาความรู้ เ พ่ิมเติมได้ด้วย 
      ตนเอง 
4.งงจัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง 
      หนั ง สื อ ต า ร า ง ง และสื่ อ 
      ดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้ 

1.งงผลส ารวจความพร้อมของสื่อ 
     อุปกรณ์ที่ จ า เ ป็ นป ระจ า 
     ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
     จากอาจารย์และนักศึกษา 
2.งงจ านวนหนังสือต ารางงและสื่อ 
      ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติ 
     การใช้งานหนังสืองงต ารา   
     สื่อดิจิทัล 

3.งงผลส ารวจความพึงพอใจของ 
     นักศึกษาต่อการให้บริการ 
     ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ 
     การฝึกปฏิบัติ 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  
ง  

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
 1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละงง80งงมีส่วน

ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนงงติดตามงงและทบทวน
การด าเนินงานงงหลักสูตร 

x x x x x 

 2.  มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบงงมคอ.2 
ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่ งชาติ         
หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา 

x x x x x 

 3.  มีรายละเอียดของรายวิชางงและรายละเอียดของ 
ประสบการณ์ภ าคสน ามง งตามแบบงงมคอ . 3          
และงงมคอ.4งงอย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาค  การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

 4.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ตามแบบงงมคอ.5งงและงงมคอ.6งงภายใน  30งงวันงง
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

 5.  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7งงภายในงง60งงวันงงหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

 6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในงงมคอ. 3งงและงงมคอ. 4   
อย่างน้อยร้อยละงง25งงของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ 
ปีการศึกษา 

x x x x x 

 7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนงงกลยุทธ์ 
การสอนงงหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ         
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานในงงมคอ.7งงปีที่แล้ว 

 x x x x 

 8.  อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

 9.  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการงง  
และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละงง1งงครั้ง 

x x x x x 

10.  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนงงได้รับการ  x x x x x 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
พัฒนาวิชาการงงและ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่างงร้อยละ 
50งงต่อปี 

11.  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต   

      ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรงงเฉลี่ยไม่น้อยกว่างง3.5    
จากคะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12.  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่างง3.5งงจากคะแนนเต็มงง5.0 

    x 

13.  นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็น
ครูครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

x x x x x 

14.  มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

x x x x x 

15. นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ า
ตามนโยบายของรัฐบาลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

   x x 

 

หลักสูตรคณิตศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  ต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตาม
เป้าหมายตัวบ่งชี้ท้ังหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง  2  ปีการศึกษาเพื่อติดตามการด าเนินการ
ตาม  TQF  ต่อไป  ท้ังนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน  คือ  มีการด าเนินงานตามข้อ  1 – 5   
และอย่างน้อยร้อยละ  80  ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานท่ีระบุไว้ในแต่ละปี 
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หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน  

  ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชางง(มคอ.3)งงซึ่งมีรายละเอียดของ 
กลยุทธ์การประเมินการสอนงงและรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา  (มคอ.5)  หลังการสอนของ
แต่ละภาคการศึกษางงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
และรายงานผลต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
        การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนงงด าเนินการงงดังนี้ 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์จ านวน  2  
ครั้ง  คือ  ก่อนการสอบระหว่างภาค  และก่อนการสอบปลายภาค  
  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สังเกตการณ์สอนของอาจารย์ 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
        การประเมินหลักสูตรในภาพรวมงงโดยส ารวจข้อมูลจากนักศึกษาปัจจุบัน  นักศึกษา 
ปีสุดท้ายงงและบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ  และ/หรือ  จากผู้ประเมินภายนอก 
        การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ทางการศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิตงงและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
        การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่งง7งงข้องง7งงโดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูลงงจากการประเมินของนักศึกษา  ผู ้รับผิดชอบงง 
ผู้ใช้บัณฑิตงงผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้นงงโดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหาร
วิชาการงงคณะ 
 4.3  ด าเนินการปรับปรุง 
       4.3.1งงรายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม  (มคอ.4)งงทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
        4.3.2งงด าเนินการประเมินผลหลักสูตรงง(มคอ.2)  เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน  
4งงปี 
       (1)งงประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปี
การศึกษางง(มคอ.7) 
       (2)งงประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสตูร 
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สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

 การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  พ.ศ. 2559  เปนหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  หลักสูตร 4 ป  ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัย

ราชภฏัยะลา    สรุปการปรับปรุงได  ดังนี้ 

 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 

1.  ชื่อหลักสูตร 

     ภาษาไทย :       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

                          สาขาวิชาคณิตศาสตร 

     ภาษาอังกฤษ :  Bachelor  of  Education   

                          Program  in  Mathematics 

1.  ชื่อหลักสูตร 

     ภาษาไทย :       หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต   

                          สาขาวิชาคณิตศาสตร 

     ภาษาอังกฤษ :  Bachelor  of  Education   

                          Program  in  Mathematics 

คงเดิม 

2.  ชื่อปริญญา 

     ช่ือเต็ม   ครุศาสตรบัณฑิต  (คณิตศาสตร) 

                Bachelor of Education  

                (Mathematics) 

     ช่ือยอ    ค.บ.  (คณิตศาสตร) 

                B.Ed. (Mathematics) 

2.  ชื่อปริญญา 

     ช่ือเต็ม   ครุศาสตรบัณฑิต  (คณิตศาสตร) 

                Bachelor of Education  

                (Mathematics) 

     ช่ือยอ    ค.บ. (คณิตศาสตร) 

                B.Ed. (Mathematics) 

คงเดิม 

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 

     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร  

เปนหลักสูตรท่ีมุ งผลิตครูคณิตศาสตรตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาชีพครู  เปนครูมืออาชีพ  มีความรู  แสวง 

หาความรูอยางตอเน่ือง  สามารถบูรณาการความรู 

และการวิจัยไปสูการจัดการศึกษาและพัฒนาผูเรียน 

และเปนผูดําเนินชีวิตดวยปญญา  คุณธรรม  จริยธรรม

แหงวิชาชีพ 
 

     ความสําคัญของหลักสูตร 

     คณิตศาสตรชวยพัฒนาความคิดของคนใหมี

ความคิดริเริ่มสรางสรรค  คิดเปนระบบ  แกปญหาได

อยางถูกตองเหมาะสม  ตลอดจนเปนเครื่องมือ 

ในการศึกษาทางด าน วิทยาศาสตร   เทคโนโลยี 

และศาสตรตาง ๆ  แตปจจุบันประเทศไทยยังคงขาด

แค ล น ผู ส อ น ค ณิ ต ศ า ส ต ร อ ยู เ ป น จํ า น ว น ม า ก 

ประสบปญหาครูคณิตศาสตรท่ีมีวุฒิไมตรงสาขาวิชา  

3.  ปรัชญาของหลักสูตร 

     มุงผลิตครูคณิตศาสตร  ใหมีความรูความเช่ียวชาญ

ในศาสตร  สามารถบูรณาการและจัดการความรูอยางมี

ระบบ  มีคุณธรรม  จริยธรรมแหงวิชาชีพ  รูเทาทัน 

การเปลี่ยนแปลง  สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี

ความสุข  ตลอดจนเผชิญปญหาและแกวิกฤติไดดวย

ปญญา  เช่ียวชาญในศาสตร  สามารถบูรณาการ 

และจัดการความรูอยางมีระบบ  มีคุณธรรม  จริยธรรม

แหงวิชาชีพ  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถอยู

รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  ตลอดจนเผชิญปญหา

และแกวิกฤติไดดวยปญญา 
 

ความสําคัญของหลักสูตร 

     ปจจุบันอาชีพครูถือวาสําคัญยิ่ง  เพราะครูมีบทบาท

สําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคง  ใหกาวทัน 

ตอสถานการณ  การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน

แตกอนท่ีจะพัฒนาบานเมืองใหเจริญไดน้ัน  จะตอง

ปรับปรุง

ปรัชญาและ

ความสําคญั

ของหลักสูตร

ใหสอดคลอง

กับความ

ตองการดาน

สังคม

วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ 

การเมือง การ

ปกครอง และ

วิทยาการ

เทคโนโลย ี
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 

ดังน้ัน  จึงจําเปนตองปรับปรุง  หลักสูตรเพ่ือผลิตครู

คณิตศาสตร ให มี ลั กษณะเป นครู มื ออา ชีพ  รั ก 

และศรัทธาในวิชาชีพ 
 

พัฒนาคน  ซึ่งไดแก  เยาวชนของชาติเสียกอน เพ่ือให

เยาวชน เติบโตเปนผูใหญท่ีดีมีคุณภาพและมีความ

สมบูรณครบทุกดาน จึงสามารถชวยกันสรางความเจริญ

ใหแกชาติตอไปได  และหนาท่ีท่ีมีความสําคัญยิ่งของคร ู

ก็คือ  การปลูกฝงความรู  ความคิดและจิตใจแกเยาวชน

เพ่ือใหเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

ของประเทศชาติในกาลขางหนา ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปน

ผู ท่ีมีบทบาทอยางสําคัญในการสรางสรรคอนาคต 

ของชาติบานเมือง 

4.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     4.1 เปนครูมืออาชีพ  ท่ีมีความรู  ทักษะ 

และกระบวนการทางคณิตศาสตร  พัฒนาองคความรู

อยางตอเน่ือง  มีความสามารถในการวิจัยเพ่ือจัดการ

เรียนรูในสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  สามารถใช

เทคโนโลยีในการเรียนการสอนคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษา  และเปนบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพ่ือตอบสนอง

ความตองการของทองถ่ินและสังคม 

     4.2 สามารถใชคณิตศาสตรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพ่ือสรางคุณภาพชีวิต  เผชิญสถานการณ  

และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 

     4.3 มีความตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตร  

ก า ร มี จิ ต สํ า นึ ก ข อ ง ค ว า ม เ ป น ค รู ผู อุ ทิ ศ ต น 

ความมีจริยธรรมในวิชาชีพ ดํารงตนอยางมีศักดิ์ศรีและ

มีคุณคาแหงความเปนครู 
 

4.  วัตถุประสงคของหลักสูตร 

     4 . 1   มี ค วามรู ค ว ามสาม ารถ ใน เ น้ื อหา วิช า

คณิตศาสตร   คณิตศาสตรศึกษา   และวิชาชีพคร ู

เพ่ือนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพ 

     4.2  มีความรูความสามารถในศาสตรการสอนและ

บู ร ณ า ก า ร อ งค ค ว า ม รู   เ พ่ื อ อ อ ก แ บ บ ก า ร จั ด 

การเรียนรูคณิตศาสตร   มีทักษะและกระบวนการ 

ตลอดจนเลือกใชเทคนิควิธีการสอนท่ีเหมาะสม 

      4.3  มีความสามารถในการคิดวิเคราะห  คิดอยางมี

วิจารณญาณ  คิดสร างสรรค   ตลอดจนมี ทักษะ 

ในศตวรรษท่ี 21 

      4.4  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ 

      4.5  มีความสามารถและทักษะการใชภาษาเพ่ือการ

สื่อสาร ถายทอดความรูกับผูเรียน บุคคลและกลุมตาง ๆ 

ดวยวิธีการท่ีหลากหลาย 

     4.6  มีความสามารถในการบูรณาการองคความรู 

เ พ่ื อออกแบบและจั ด กิ จกรรมทางคณิ ตศาสตร 

นอกช้ันเรียน 

     4.7  มี ทักษะในการคนควา  แสวงหาความรู 

และมีความสามารถในการออกแบบและทําการวิจัย 

ในช้ันเรียน  เพ่ือพัฒนาผูเรียน  พัฒนางานในหนาท่ี

และเสนทางวิชาชีพ 

     4.8  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ มีความเสียสละ  และมีจิตสาธารณะ 

ปรับปรุง

วัตถุประสงค

ของหลักสูตร

ใหสอดคลอง

กับความ

ตองการดาน

สังคม

วัฒนธรรม 

เศรษฐกิจ 

การเมือง การ

ปกครอง และ

วิทยาการ

เทคโนโลย ี
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5.  ระบบการจัดการศึกษา 

     ระบบทวิภาค 

5.  ระบบการจัดการศึกษา 

     ระบบทวิภาค 

คงเดิม 

6.  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

     ไมนอยกวา  164  หนวยกิต 

6.  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

     ไมนอยกวา  139  หนวยกิต 

ปรับลดจํานวน

หนวยกิตตาม

โครงสราง

หลักสูตรในมคอ.

1 พ.ศ. 2561 

7.  โครงสรางหลักสูตร 

     7.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

                                 ไมนอยกวา  30   หนวยกิต 

กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   

                                 ไมนอยกวา   12  หนวยกิต 

กลุมวิชามนุษยศาสตร       ไมนอยกวา    6  หนวยกิต 

กลุมวิชาสังคมศาสตร        ไมนอยกวา    6  หนวยกิต 

กลุมวิชาคณติศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

                                  ไมนอยกวา    6  หนวยกิต 
 

     7.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน      

                             ไมนอยกวา     128  หนวยกิต 

กลุมวิชาชีพครู            ไมนอยกวา       50  หนวยกิต 

       วิชาการศึกษา     ไมนอยกวา       36  หนวยกิต 

            วิชาบังคับ                         34  หนวยกิต 

 วิชาเลือก       ไมนอยกวา        2  หนวยกิต 

       วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพคร ู             14  หนวยกิต 

กลุมวิชาเอก              ไมนอยกวา       78  หนวยกิต 

       วิชาเอก             ไมนอยกวา       68  หนวยกิต 

            วิชาบังคับ                         48  หนวยกิต 

 วิชาเลือก      ไมนอยกวา       20  หนวยกิต 

       วิชาการสอนวิชาเอก  ไมนอยกวา    6  หนวยกิต 

 วิชาบังคับ                           3  หนวยกิต 

         วิชาเลือก     ไมนอยกวา     3  หนวยกิต 

       เลือกจากวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอก   

                             ไมนอยกวา         4  หนวยกิต 
 

       7.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี   

                                 ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

7.  โครงสรางหลักสูตร 

     7.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   

ไมนอยกวา  30   หนวยกิต 

  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   

                                 ไมนอยกวา   12  หนวยกิต 

กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต         ไมนอยกวา     6  หนวยกิต 

กลุมวิชาพลเมืองโลก        ไมนอยกวา     9  หนวยกิต 

กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ                                 

                                 ไมนอยกวา     3  หนวยกิต 
 

     7.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน      

                             ไมนอยกวา     103    หนวยกิต 

กลุมวิชาชีพครู           ไมนอยกวา       43    หนวยกิต 

       วิชาชีพครู          ไมนอยกวา       31   หนวยกิต 

       วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  12    หนวยกิต 

กลุมวิชาเอก              ไมนอยกวา        60   หนวยกิต 

    วิชาเอก             ไมนอยกวา       60   หนวยกิต 

       วิชาเอกเดี่ยว       ไมนอยกวา       40    หนวยกิต 

       วิชาเสริมสรางสมรรถนะ   

                             ไมนอยกวา   20   หนวยกิต 

        

       7.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี   

ไมนอยกวา   6  หนวยกิต 

ปรับตาม

โครงสราง

หลักสูตรที่

กําหนดในมคอ.1 

พ.ศ. 2561 
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8.  รายวิชา 
 

     8.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

                              ไมนอยกวา    30  หนวยกิต 

            8.1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   

                                               12  หนวยกิต 

                     วิชาบังคับ   10   หนวยกิต 

2100101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร            2(1-2-3) 

2100102  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน 

                                                       2(1-2-3) 

2100104  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนา   

              การเรียนรู                            2(1-2-3) 

2100107  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร         2(1-2-3) 

2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารและ 

              พัฒนาการเรียนรู                     2(1-2-3) 

*2100115 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1     2(1-2-3) 

*2100117 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  2(1-2-3) 
 

หมายเหตุ  *  หมายถึง  รายวิชาสาํหรับนักศึกษาท่ี

สําเรจ็การศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง 

(ปวส.)  หรือเทียบเทา  (โดยไมตองเรียนวิชา 2100101 

ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร  และ 2100104 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู) 
 

                     วิชาเลือก ไมนอยกวา  2  หนวยกิต 

2100103  หลักการอานและการเขียนคําไทย 

                                                       2(2-0-4) 

2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและการอาน 

              ภาษาอังกฤษ                         2(1-2-3) 

2100106  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอานและการ 

              เขียน                                  2(1-2-3) 

2100109  ภาษามลายูพ้ืนฐาน                  2(1-2-3) 

2100110  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร             2(1-2-3) 

2100111  ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน                2(1-2-3) 

2100116  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2     2(1-2-3) 
 

 

8.  รายวิชา 
 

      8.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

                              ไมนอยกวา    30  หนวยกิต 

             8.1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   

                                               12  หนวยกิต 

5100136  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             3(2-2-5) 

5100137   ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 

                                                        3(2-2-5) 

5100138  การใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร    

                                                        3(2-2-5) 

5100139  ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ              3(2-2-5) 

 
 

     8.1.2  กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต          

ไมนอยกวา     6  หนวยกิต 

5100140  สุนทรียะ                                3(2-2-5) 

5100141  การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 

3(2-2-5) 

 

8.1.3  กลุมวิชาพลเมืองโลก         

ไมนอยกวา     9  หนวยกิต 

5100142   การคิดเชิงเหตผุล                      3(2-2-5) 

5100143  ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ                  

                                              3(2-2-5) 

5100144   พลเมืองท่ีเขมแข็ง                      3(2-2-5) 
 

      8.1.4  กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ                                 

                               ไมนอยกวา     3  หนวยกิต 

5100145   ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

                                                        3(2-2-5) 

 

 

 

 

 

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง 

ช่ือวิชา 

3. ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

4. ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียนทฤษฎี 

ปฏิบัติ และ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

5. ปรับราย 

วิชาออกและ

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 
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           8.1.2  กลุมวิชามนษุยศาสตร      

                          ไมนอยกวา         6  หนวยกิต 

2100112  วิทยาการแหงความสุข              2(1-2-3) 

2100113  สุนทรียวิจักขณ                      2(2-0-4) 

2100114  สารสนเทศเพ่ือการเรยีนรูตลอดชีวิต 

                                                      2(1-2-3) 

2100118  ความจริงของชีวิต                   2(1-2-3) 

2100119  การพัฒนาตน                        2(1-2-3) 

2100120  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต                2(1-2-3) 
 

           8.1.3  กลุมวิชาสังคมศาสตร         

                           ไมนอยกวา        6  หนวยกิต 

2150101  สังคมภิวัตน                           2(2-0-4) 

2150102  การจัดการทางสังคม         2(2-0-4) 

2150103  ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ        2(1-2-3) 

2150108  ทักษะในการดําเนินชีวิต             2(1-2-3) 

2150109  ชีวิตและวัฒนธรมไทย               2(1-2-3) 
 

           8.1.4  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร

และ เทคโนโลยี        ไมนอยกวา        6  หนวยกิต 

4100101  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน      2(1-2-3) 

4100102  วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

                                                       2(1-2-3) 

4100103  เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจําวัน 

                                                       2(1-2-3) 

4100108  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน      2(1-2-3) 

4100109  การกีฬาเพ่ือพัฒนาคณุภาพชีวิต   2(1-2-3) 

 

     8.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน  

                             ไมนอยกวา    128  หนวยกิต 

           8.2.1  กลุมวิชาชีพครู   

                              ไมนอยกวา   50  หนวยกิต 

                   ก.  วิชาการศึกษา   

                               ไมนอยกวา  36  หนวยกิต 

                   วิชาบังคับ   34   หนวยกิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน  

                              ไมนอยกวา    103  หนวยกิต 
         

      8.2.1  กลุมวิชาชีพครู   

                             ไมนอยกวา     43  หนวยกิต 

              ก.วิชาชีพครู   

                              ไมนอยกวา      31  หนวยกิต 

1100101  ภาษาเพ่ือการสื่อสาร          3(2-2-5) 
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1100201   ภาษาและวัฒนธรรม                3(2-2-5) 

1101101   ความเปนครู                         3(2-2-5) 

1101202   ปรัชญาการศึกษา                   3(2-2-5) 

1101203   คุณธรรมจรยิธรรมและจรรยาบรรณ 

                                                       2(1-2-3) 

1101302   การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  3(3-0-6) 

1102202   การพัฒนาหลักสตูร                 3(2-2-5) 

1102304   การจัดการเรียนรูและการจัดการหองเรียน 

                                                       3(2-2-5) 

1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศทาง 

               การศึกษา                            3(2-2-5) 

1104201   การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

                                                       3(2-2-5) 

1104302   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู     3(2-2-5) 

1105202   จิตวิทยาสําหรับครู                  3(2-2-5) 

1106101   การประกันคณุภาพการศึกษา     2(1-2-3) 
 

                   วิชาเลือก ไมนอยกวา   2   หนวยกิต 

1100102   การพัฒนาทักษะการคิด           2(1-2-3) 

1100103   มนุษยสัมพันธสาํหรับคร ู          2(1-2-3) 

1100104   การสอนเพศศึกษา                  2(1-2-3) 

1102101   การพัฒนาหลักสตูรทองถ่ิน        2(1-2-3) 

1102203   การนิเทศการสอน                  2(1-2-3) 

1103101   การใชสื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา   2(1-2-3) 

1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน   2(1-2-3) 

1108201   จิตวิทยาเด็กพิเศษ                  2(1-2-3) 

1109101   นันทนาการเบ้ืองตนสาํหรับคร ู   2(1-2-3) 

1109202   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารอง  

               ข้ันความรูเบ้ืองตน                  2(1-2-3) 

1109303   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ  

               ข้ันความรูเบ้ืองตน                  2(1-2-3) 

1109404   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุนใหญ 

               ข้ันความรูเบ้ืองตน                  2(1-2-3) 

 

 

1101101  คุณธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ  

              และจิตวิญญาณความเปนครู        3(2-2-5) 

1102101  การพัฒนาหลักสูตร          3(2-2-5) 

1102202   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 1          3(2-2-5) 

1102203   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 2          3(2-2-5) 

1102404  คุรุนิพนธ                      1(0-2-1) 

1103101   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ 

              สื่อสารการศึกษาและการเรยีนรู     3(2-2-5) 

1104301  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู    3(2-2-5) 

1104302  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู

                                             3(2-2-5) 

1105101  จิตวิทยาสําหรับคร ู          3(2-2-5) 

1106201  การบริหารการศึกษาและการประกัน 

              คุณภาพการศึกษา                3(2-2-5) 
 

            ข.  วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

                                             12  หนวยกิต 

1100102  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   2(90) 

1100203  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  2 2(90) 

1100304   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  3    2(90) 

1100405   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  4      6(290) 
 

 

 

 

8.2.2  กลุมวิชาเอก  

                             ไมนอยกวา     60  หนวยกิต 

                วิชาเอกเด่ียว 

                              ไมนอยกวา      40  หนวยกิต 

4109101  หลักการทางคณิตศาสตร          3(2-2-5) 

4109102   เรขาคณติเบ้ืองตน                      3(2-2-5) 

4109103   แคลคูลสั 1                      3(2-2-5) 

4109104   แคลคูลสั 2                      3(2-2-5) 

4109105   ความนาจะเปนและสถิต ิ          3(2-2-5) 

4109106  เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรยีนรู 

              คณิตศาสตร                       

4109207   ทฤษฎีจํานวน                      3(2-2-5) 
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                   ข.  วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 

                                              14  หนวยกิต 

             รายวิชาฝกปฏิบัติระหวางเรียน  

                                                2  หนวยกิต 

1100403   ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1                  1(90) 

1100404   ฝกปฏิบัติวิชาชีพคร ู2                  1(90) 

              รายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 

                                              12  หนวยกิต 

1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(540) 

1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    6(540) 

 

           8.2.2  กลุมวิชาเอก  

                                 ไมนอยกวา 78 หนวยกิต 

                    ก.  วิชาเอก       

                                 ไมนอยกวา 68 หนวยกิต 

                   วิชาบังคับ        48   หนวยกิต 

4109103   แคลคูลสั  1                          3(3-0-6) 

4109104   แคลคูลสั 2                           3(3-0-6) 

4109106   หลักคณติศาสตร                    3(3-0-6) 

4109107   สํารวจเรขาคณิต                    3(3-0-6) 

4109210   ระบบจํานวน                        3(3-0-6) 

4109211   พีชคณิตเชิงเสน                     3(3-0-6) 

4109205   แคลคูลสั 3                           3(3-0-6) 

4109212   วิยุตคณิต                             3(3-0-6) 

4109213   คณิตศาสตรสําหรับครูมัธยมศึกษา 

                                                       3(2-2-5) 

4109316   สมการเชิงอนุพันธสามัญ           3(3-0-6) 

4109317   ทฤษฎีจํานวน                        3(3-0-6) 

4109318   พีชคณิตนามธรรม 1                3(3-0-6) 

4109321  ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณติศาสตร 

                                                       3(3-0-6) 

4109425   คณิตวิเคราะห                       3(3-0-6) 

4109428   เทคโนโลยีสําหรับครคูณิตศาสตร 

                                                       3(2-2-5) 

4110320   ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน         

4109208   พีชคณิตเชิงเสน                      3(2-2-5) 

4109309  การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร     3(2-2-5) 

4109310  ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรยีนรู 

              คณิตศาสตร                            3(2-2-5) 

4109311  การจัดการเรยีนรูคณิตศาสตรระดับ 

              มัธยมศึกษาตอนตน          3(2-2-5) 

4109312  การจัดการเรยีนรูคณิตศาสตรระดับ 

              มัธยมศึกษาตอนปลาย         3(2-2-5) 

4109313  การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา      3(2-2-5) 

4109414  สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา       1(0-3-0) 

 

              วิชาเสริมสรางสมรรถนะ 

                              ไมนอยกวา      9   หนวยกิต 

4109215  ระบบจํานวน                   3(2-2-5) 

4109216   วิทยาการคํานวณ                      3(2-2-5) 

4109217  การแกปญหาทางคณติศาสตร      3(2-2-5) 

4109218  การจดัการเรยีนรูคณิตศาสตรระดับ 

              ประถมศึกษา                      3(2-2-5) 

4109319  การจัดการเรยีนรูแบสะเต็มศึกษา   3(2-2-5) 

4109320  วิยุตคณิต                               3(2-2-5) 

4109321  พีชคณิตนามธรรม                    3(2-2-5) 

4109322  การวัดและประเมินผลการเรยีนรู 

              คณิตศาสตร                           3(2-2-5) 

4109423  ทฤษฎีสมการ                          3(2-2-5) 

4109424  การวิเคราะหเชิงคณติศาสตร         

                                                        3(2-2-5) 

4109425  ประวัติและพัฒนาการทาง 

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

 

                  วิชาเลือก   ไมนอยกวา  20  หนวยกิต 

4109108   คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 

                                                       3(2-2-5) 

4109109   ทฤษฎีกราฟ                         3(3-0-6) 

4109322   การสรางตัวแบบเชิงคณิตศาสตร  3(3-0-6) 

4109214   วิธีการเชิงตัวเลข                    3(3-0-6) 

4109215   คณิตศาสตรการเงิน                 3(3-0-6) 

4109426   ทฤษฎีเซต                            3(3-0-6) 

4109427   รากฐานเรขาคณิต                  3(3-0-6) 

4109429   ทอพอโลยีเบ้ืองตน                  3(3-0-6) 

4109430   สัมมนาคณิตศาสตรศกึษา          2(1-2-3) 

4109319   พีชคณิตนามธรรม 2                3(3-0-6) 

4110431   สถิติวิเคราะห 1                     3(3-0-6) 

4110432   สถิติวิเคราะห 2                     3(3-0-6) 

4110433   สถิติเพ่ือการวิจัยเบ้ืองตน          3(3-0-6) 

4110434   การวิจัยดําเนินการ 1               3(3-0-6) 
 

          ข.  การสอนวิชาเอก ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

                   วิชาบังคับ                 3  หนวยกิต 

4109436   การสอนวิชาคณติศาสตรระดับมัธยมศึกษา 

                                                       3(2-2-5) 
 

                   วิชาเลือก                   3  หนวยกิต 

4109323   สื่อและกิจกรรมสําหรบัการเรยีน 

               คณิตศาสตร                         2(1-2-3) 

4109435   การสอนวิชาคณติศาสตรระดับ 

               ประถมศกึษา                        3(2-2-5) 

4111324   นวัตกรรมเทคโนโลยสีําหรับคร ู

               คณิตศาสตร                         3(2-2-5) 
 

         ค.  เลือกจากวิชาเอก หรือ วิชาการสอน         

              วิชาเอก         ไมนอยกวา  4  หนวยกิต 

9.  คําอธิบายรายวิชา 

      9.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

9.  คําอธิบายรายวิชา 

      9.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
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            9.1.1 กลุมภาษาและการสื่อสาร 
                              ไมนอยกวา  12  หนวยกิต 

                              บังคับเรียน  10  หนวยกิต 

                                ไมนอยกวา  30  หนวยกิต 

             9.1.1  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

                                 ไมนอยกวา 12  หนวยกิต 

2100101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       2(1-2-3) 
   Thai for Communication 
                ความสํ าคัญของภาษาไทยในฐานะ 
เปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ฝกทักษะใชภาษาในชีวิต 
ประจํ า วัน   ท้ั งด านการฟ ง   การพูด  การอ าน 
และการเขียน  การใชภาษาสื่อสารท่ีเปนทางการ 
และไมเปนทางการ  การนําเสนอขอมูลในเชิงใหความรู
ขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  และวิจารณอยางมีเหตุผล 
ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกไขการใชภาษา
ในชีวิตประจําวัน  ตระหนักถึงคุณธรรมและมีจิตสํานึก
ตอสังคมในการใชภาษาไทยในการสื่อสาร 

               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 

5100136   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร         3(2-2-5) 

               Thai for Communication 

               ใชภาษาไทยในการสื่อสารไดเหมาะสมตาม

สถานการณ วิเคราะห และสรุปประเด็นหลักจาก เรื่องท่ี

ฟง ดูอยางมีวิจารณญาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาส

ตาง ๆ ระดับของภาษา การใชนํ้าเสียงในการพูดสื่อสาร 

อานออกเสียงตามอักขรวิธี อานจับใจความจากงานเขียน

ประเภทตาง ๆ เขียนผลงานประเภทตาง ๆ ตามหลักการ

เขียน มีมารยาทในการฟง พูด อาน และเขียน 

Use Thai language to communicate 

properly in different situations, analyze and 

summarize the main points of the story, use 

critical thinking in speaking in positive way on 

various occasions, and with proper language 

register, communicate with proper/appropriate 

tone of voice, read aloud according to 

phonetics guidelines, read and write for 

comprehension on various types of writing, 

communicate with respect to proper social 

etiquette 

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง 

ช่ือวิชา 

3. ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

4. ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียนทฤษฎี 

ปฏิบัติ และ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

5. ปรับ

รายวิชาออก

และเพ่ิม

รายวิชาใหม 

 

2100102   การพัฒนาทักษะการพูดและ   
                 การเขียน                       2(1-2-3)               
                 Speaking and Writing Skills      

  Development 

     หลักเกณฑและพัฒนาทักษะการพูด 

และการเ ขียน  เ พ่ือ ให พูดและเ ขียนได อย างมี

ประสิทธิภาพ  ฝกการพูดท้ังรายบุคคลและเปนกลุม 

และรวมวิจารณเพ่ือแกไขปรับปรุง  ฝกการเขียน 

การวางโครงเรื่อง  การเขียนเรียงความ  ความเรียง

และบทความ  โดยเนนการใชภาษาตามมาตรฐาน 

ของงานเขียนประเภทน้ัน  และฝกวิจารณ 

5100137   ทักษะการฟงและพูดภาษาอังกฤษ    

                                                     3(2-2-5) 

                English Speaking and Listening  

               Skills 

 

ฟงละพูดเพ่ืออธิบายรายละเอียดและสรุป

ประเด็นสําคัญ ฟงและพูดบทสนทนาและขอความสั้น ๆ 

แลวจับใจความ ใชประโยคและสํานวนเก่ียวกับสิง่รอบตวั 

(เชน ขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลและครอบครัว การซื้อของ 

ภูมิศาสตรทองถ่ิน การจางงาน) สื่อสารเรื่องท่ีคนเคยและ

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง 

ช่ือวิชา 

3. ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

4. ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียนทฤษฎี 

ปฏิบัติ และ
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               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 article writing with the emphasis on 

standard language used in a certain writing 

and practice in criticizing 
 

เปนกิจวัตร ใชภาษาและในฟงและพูดโตตอบใน

สถานการณ ท่ีแตกตางหลากหลาย   โดยใชภาษา 

นํ้าเสียง กิริยาทาทาง ท่ีเหมาะสมตามมารยาททางสังคม

เรียนรูวัฒนธรรมของเจาของภาษา โดยเนนกระบวนการ

ทางการสื่อสาร คือ ฟง พูด อาน  เขียน  รวมท้ังมีการ 

การสืบคนขอมูลหาความรูและการฝกปฏิบัติทักษะการ

สื่อสารตามสถานการณตาง ๆ 

              Practice listening and speaking to 

explain and summarize important topics; listen 

and speak dialogues and short conversation for 

main ideas by using sentences and idioms 

regarding topics about personal and 

background information (i.e. personal and 

family data, shopping, local geography, 

employment), Practice real-like daily dialogues 

for communication in various situations using 

proper tone and intonation with appropriate 

social language, manner and etiquette. study 

English native speaking’s cultures through 

communication in four language skills- 

listening, speaking, reading and writing, and 

exert inquiry and information retrieval skills , 

The emphasis is on practicing  communication 

in several different situations 

ศึกษาดวย

ตนเอง 

 

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

                พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเ พ่ือการ
สื่อสารท้ังการฟง  พูด  อาน  เขียน  ในชีวิตประจําวัน 
ในสถานการณตาง ๆ  อาทิ  การกลาวทักทาย 
การกลาวลา  การแนะนําตนเองและผูอ่ืน  การรองขอ  
ก า ร เ สนอค วามช ว ย เ หลื อ  ก า ร ใ ห คํ า แนะ นํ า 
การบรรยายลักษณะบุคคลและสิ่งของและสถานท่ี 
การถามและการใหขอมูล  การติดตอสื่อสารทาง

5100138   การใชภาษาอังกฤษและการสื่อสาร  

                                                     3(2-2-5) 

               English Usage and Communication 

              สื่อสารเก่ียวกับชีวิตประจําวัน การศึกษา คํา

บรรยาย ท่ีคุนเคย และสนใจ บันทึกขอเท็จจริงโดยใช

ภาษามาตรฐานสื่อสารตามจุดประสงคการสื่อสารตางๆ 

ไดแก การใหคําแนะนํา การใหเหตุผล และการกลาวรอง

ทุกข การแสดงความรูสึก เลาประสบการณของตนเอง 

โตแยงและใหเหตุผล นําเสนอผลงานโดยเช่ือมโยงหัวขอ

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง 

ช่ือวิชา 

3. ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

4. ปรับปรุง

จํานวนคาบ



116 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 

โทรศัพทและการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการ
ใช เ ค รื่ อ งมื อ   แหล ง ข อมู ล เ พ่ื อศึ กษาค นค ว า 
ในการพัฒนาการสื่อสาร  เชน  การใชพจนานุกรม  
บทความ  หนังสือพิมพ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                      Development of Engl ish 
communication skills; listening, speaking, 
reading and writing in daily life of various 
situations such as greeting, leave-taking, self-
introduction and others, 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 

ท่ีคุนเคยกับหัวขอใหมๆ และสรุปขอมูลได อานเพ่ือจับ

ใจความสําคัญ และประเด็นเพ่ือถายทอดขอมูลจากสิ่งท่ี

อาน เขียนรายงานในหัวขอท่ีคุนเคย  ประสบการณ 

และเหตุการณสําคัญ และแสดงความคิดเห็นได เขียน

จดหมายท่ีเปนรูปแบบท่ีใชกันโดยท่ัวไปในเรื่องท่ีสนใจ

พัฒนาทักษะการสื่อสารท้ังสื่ : ฟง พูด อาน เขียนท่ี

จําเปนตอการสื่อสารในชีวิตประจําวัน 

Listen and speak about daily 

routines in familiar topics regarding general 

living,  education and some descriptive 

information, take note with standard written 

English, give expressions for various purposes 

such as giving suggestions and reasons, making 

complaints, talking about personal experience, 

and making argumentation, give presentation 

and make conclusion about familiar topics and 

situations. read for comprehension to transfer 

information about main idea and 

 supporting details and other related 

information. Write a report and express their 

ideas and opinion about familiar topics, 

learners’ own experiences, and important. 

Write letters in common- used styles 

related to interesting topics to  develop all 

four communication skills: listening, speaking, 

reading, and writing, necessary for daily 

communication 

เรียนทฤษฎี 

ปฏิบัติ และ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

 

2100107   ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร     2(1-2-3) 
               Malay for Communication 
                 การใชภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวัน  บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  เชน 

5100139   ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ         3(2-2-5) 

               English for Professional Purposes 

               สื่อสารทางวิชาชีพในเรื่องการศึกษา การ

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง 
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การ ทักทาย   กา รถาม ทุกข สุ ข   การขอบคุณ 
การแนะนําแบบงาย  ๆ  ฯลฯ  โดยเนนทักษะการฟง
และการพูด 
                Use of  Malay for communication 
in daily life, conversation in daily life  such as 
greeting, saying thanks and simple 
introduction  emphasizing on listening and 
speaking skills 
 

สอนและเรื่องสําคัญเ ก่ียวกับวิชาชีพครู  อยางเปน

ธรรมชาติใกลเคียงระดับเจาของภาษาได   สื่อสารเน้ือหา

อยางไดใจความ โดยมีรายละเอียดชัดเจนในหัวขอท่ี

หลากหลายโดยเขาใจจุดประสงคและสามารถจับ

ประเด็นตางๆ ได ศึกษาสถานการณหรือเรื่องราวเฉพาะ 

และอธิบายขอคิดเห็น และมุมมองเก่ียวกับขอไดเปรียบ

และขอเสียเปรียบ เก่ียวกับสถานการณน้ันๆ  ฝกปฏิบัติ

ทักษะภาษาอังกฤษผานกิจกรรมคายภาษาอังกฤษ 

 Practice natural communication in 

real-like setting at near- native speaker level in 

respect to teaching and education professional, 

practice comprehensive communication that 

include related-important details in variety 

topics; study important cases and situations to 

show ideas, and perspectives upon its strength 

and  drawback about that particular case and 

situation, practice English communication 

through English Camp 

ช่ือวิชา 

3. ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

4. ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียนทฤษฎี 

ปฏิบัติ และ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

 

2100108  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร          
                 และพัฒนาการเรียนรู         2(1-2-3)                 
                 Malay for Communication and              

 Learning Development  
                  พัฒนาทักษะการใชภาษามลายู ดาน
การฟง  การพูด  การอาน  และการเขียน  ในบริบทท่ี
เก่ียวของกับชีวิตประจําวัน ฝกการอานออกเสียงคํา
ภาษามลายูใหถูกตอง ฝกสนทนาภาษามลายูเพ่ือการ
สื่อสารในสถานการณตาง ๆ  เชน  การแนะนําตนเอง 
การกลาวทักทาย  การกลาวลา  การใหคําแนะนํา 
การติดตอสอบถามขอมูลท้ังในและนอกประเทศ 
และฝกการเขียนประโยคท่ีไมซับซอน 
                  Development of Malay in 
listening, speaking, reading and writing skills in 
daily life , practice of reading aloud in Malay 
correctly; practice of Malay conversations in 
different situations ; self-introduction, 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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greeting, leave-taking, giving suggestion, 
inquiring information nationally and 
internationally as well as  practice of simple 
sentence writing 

2100115  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1  

                                                   2(1-2-3) 

              English for Communication 1 

               การฝกปฏิบัติการฟง  พูด  อาน และเขียน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจําวัน  ถอยคํา
และสํานวนพ้ืนฐานท่ีใชในสถานการณตาง  ๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ  รวมถึง
การศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจาของ
ภาษา  และมารยาทสากลท่ีถูกตองเหมาะสม 

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 

 

 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

 

2100117   ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ  

                                                   2(1-2-3) 

              Thai for Careers 

   การฝกทักษะ  พัฒนาการใชภาษาไทย

ดานการฟง  การพูด  การอาน  และการเขียนเพ่ือให

เ กิดการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพถูกตองตาม

หลักเกณฑ  ท้ังในชีวิตประจําวันและการประกอบ

อาชีพตลอดจนการนําเสนอขอมูล  การใหความรู 

การวิเคราะหขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะโดยผาน

กระบวนการคนควาตามหลักวิชาการ  เพ่ือนําไปใชใน

สถานการณตาง  ๆ  ใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติ

หนาท่ีการงานและการใชชีวิตประจําวัน 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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                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 

    เลือกเรียน    ไมนอยกวา   2 หนวยกิต 

2100103   หลักการอานและการเขียนคําไทย       
                                                   2(2-0-4) 
              Principles of Reading and   
              Writing Thai Words 
              ห ลั ก เ ก ณ ฑ ต า ง  ๆ   ใ น ก า ร อ า น 
และเขียนคําไทย  ศึกษาปจจัย ท่ี ทําใหการอาน 
และการเขียนคําไทยผิดไปจากกฎเกณฑ  เก็บรวบรวม  
วิเคราะห  เปรียบเทียบคําท่ีมักเขียนหรืออานผิด 
จากกฎเกณฑ  อภิปราย  สรุปผล  แนวทางการแกไข
และเผยแพรการอานและการเขียนคําไทยใหถูกตอง 
                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 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

 

2100105  การพัฒนาทักษะการพูดและ         
               การอานภาษาอังกฤษ          2(1-2-3) 
  Development of Speaking and 
  Reading Skills in English 
  กา ร พัฒนา ทักษะกา ร พูดและอ า น
ภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ  ฝกการพูดท้ัง
รายบุคคลและเปนกลุม  การนําเสนองานหนาช้ัน 
และฝกการอานอยางมีประสิทธิภาพ  การอานจับ

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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ใจความ  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   ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอาน                                   
               และการเขียน                    2(1-2-3)                                    

 English for Reading and Writing  
 Development 
 พัฒนาการอ านภาษาอังกฤษเ พ่ือให

สามารถอานจับใจความงานหลากหลายสาขาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  และพัฒนาทักษะการเขียนโดยเนน 
การเขียนภาษาอังกฤษท่ีถูกรูปแบบและหนาท่ีเพ่ือ
นําไปใชประโยชนท้ังดานการศึกษาและอาชีพ  เชน 
การเขียนจดหมาย  การกรอกใบสมัคร  การเขียน
รายงานฯลฯ 

   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 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

 

2100109   ภาษามลายูพ้ืนฐาน             2(1-2-3) 
              Basic Malay  
              ฝกทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียน 
ศึกษารูปประโยคพ้ืนฐาน การเช่ือมประโยคพ้ืนฐานเขา
ดวยกันและศึกษาสํานวนภาษามลายูฝกนําเสนอขอมูล
ในเชิงใหความรู  ขอคิดเห็น  เพ่ือประยุกตใชให
สอดคลองกับบริบททางสังคม 
               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  

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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2100110   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        2(1-2-3) 
  Chinese for Communication        

กา ร ใช ภ าษาจี น เ พ่ื อก า รสื่ อ ส า ร ใ น
ชีวิตประจําวัน  บทสนทนาท่ีใชในชีวิตประจําวัน  เชน 
การทักทาย  การถามทุกขสุข  การแนะนําแบบงาย ๆ 
ฯลฯ  โดยเนนทักษะการฟงและการพูด  ใหสามารถ
ประยุกตใชในการสื่อสารกับเจาของภาษาได 
               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  

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

 

2100111   ภาษาอาหรับพ้ืนฐาน           2(1-2-3) 

   Basic Arabic 

              อักษรภาษาอาหรับ  หลักการสรางคํา 
ประโยคพ้ืนฐาน  ฝกทักษะการฟง  พูด  อาน 
และเขียน  เพ่ือความเขาใจเรื่องท่ัน ๆ  ไปใน
ชีวิตประจําวัน  ใหสามารถประยุกตใชในการสื่อสาร
กับเจาของภาษาได 
              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  

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

 

2100116   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2  
                                                   2(1-2-3) 
              English for Communication 2 

 การฝกและพัฒนาการฟง  พูด  อาน 
และเขียนภาษาอังกฤษ  โดยใชสถานการณจริง 
ท่ีสอดคลองกับสาขาวิชาชีพท่ีเก่ียวของรวมถึงการฝก
ทักษะการคิดวิเคราะหแกปญหาและตัดสินใจใน
ชีวิตประจําวัน 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 daily 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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life and future career 

      9.1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร  

                                ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

2100112   วิทยาการแหงความสุข         2(1-2-3)   

               Happiness Study 

ความหมายและขอบขายของความสุข 
ท้ังกายและใจ  การมองโลกเชิงบวกเห็นคุณคาใน
ตนเอง  ผูอ่ืน  และสรรพสิ่งท้ังปวง  การปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมในสังคมพหุวัฒนธรรม  ความฉลาดทาง
อารมณ  เพ่ือการดําเนินชีวิตและการอยูรวมกัน  การ
นําหลักคําสอนของศาสนามาปฏิบัติ  การมีคุณธรรม 
จริยธรรม  กฎ  กติกาทางสังคม  เพ่ือการอยูรวมกัน 
ในสังคมอยางมีความสุข  
               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 

9.1.2 กลุมวิชาวิถีแหงชีวิต  6   หนวยกิต 

5100140   สุนทรียะ                            3(2-2-5) 

               Beauty 

          ขับรองเพลงตามจังหวะ ทํานอง และเน้ือหาของ

เพลงไทยสากลแตละประเภทและเพลงรําวงมาตรฐาน 

 เลนเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบ

กิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ฝก

ปฏิบัติการ รําวงในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง 

จัดการแสดง วิเคราะหหลักทางสุนทรียศาสตรในงาน

ทัศนศิ ลป  หลั กก ารทาง ทั ศนธ าตุ  หลั กกา รจั ด

องคประกอบศิลป  หลักการออกแบบปายนิ เทศ 

 ออกแบบฉาก เวที สื่อการเรียนรู และแฟม

ผลงาน จัดทําผลงานทางศิลปะ นําเสนอผลงาน และ

วิพากษผลงานศิลปะ 

Sing in rhythm, melody, and lyrics of modern 

Thai songs and Thai standard classical dance 

songs, play musical instruments, design and 

organize recreation activities, dance in Thai 

standard classical dance, design and organize 

performances, analyze  principles of aesthetics 

in visual arts, principles of visual elements, 

principles of art composition, and principles of 

bulletin boards. Design settings and stages, 

learning materials and portfolios, create art 

works, and present and criticize the art works 

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง 

ช่ือวิชา 

3. ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

4. ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียนทฤษฎี 

ปฏิบัติ และ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

 

2100113   สุนทรียวิจักขณ                  2(2-0-4) 
               Aesthetics Approach 

   ปรัชญาวาดวยความงาม   ธรรมชาติและ

ศิลปะ ทัศนะท่ีเก่ียวของกับกระบวนทัศน  การรับรู

ความงาม  ผานภาพ  เสียงและการเคลื่อนไหว 

ประสบการณทางสุนทรียภาพ  และศึกษารูปแบบ

ศิลปะจากระดับทองถ่ินสูสากลท้ังในดานแนวคิด 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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เทคนิค  วิ ธีการในการสรางสรรคและการนําไป

ประยุกตใชกับชีวิต 

                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   สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต                      
                                                   2(1-2-3)   
              Information For Life Long  
              Learning 
   ความหมาย  บทบาท  และความสําคัญ
ข อ ง ส า ร ส น เ ท ศ เ พ่ื อ ก า ร เ รี ย น รู ต ล อ ด ชี วิ ต 
แหลงสารสนเทศและการเขาถึงแหลงสารสนเทศ 
วิธีการแสวงหาและรวบรวมสารสนเทศมาใชเ พ่ือ
การศึกษา  คนควา  ดวยตนเอง  วิธีการนําเสนอผล
การศึกษาคนควาตามรูปแบบและข้ันตอนท่ีเปน
มาตรฐาน 
               Meanings, roles, and importance of 
information for life-long learning, information 
sources and accessing,  information searching 
and collecting method for self-access 
learning, presenting  finding results by using 
standard forms and steps 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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ไมม ี 5100141   การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ  

                                               3(2-2-5)                

         Health Promotion and Care 

                        สืบคน วิเคราะห สรุปการสรางเสริม

และดูแลสุขภาวะ ความสําคัญของกีฬาและนันทนาการ 

และนโยบายสาธารณะเพ่ือการสงเสริมสุขภาพ การ

ออกแบบและจัดกิจกรรมการสรางเสริมและดูแลสุข

ภาวะทางกาย จิต สังคมและปญญา การออกแบบกีฬา

และนันทนาการในการจัดการเรียนรู ความพรอมในสราง

เสริมและดูแลสุขภาวะในดานท่ีสําคัญ  

          Search for information, analyze, 

summarize health promotion and care, the 

importance of sports and recreation, and public 

policy of health promotion, create and arrange 

the health promotion and physical, mind, 

society and wisdom care, Design sports and 

recreation for learning management, readiness 

of health promotion and care of main issue   

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 
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2100118   ความจริงของชีวิต         2(2-0-4) 
              Truth of Life 
  ความหมายของชีวิต  การดํารงชีวิตใน
สังคมปจจุบันกับโลกวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  การนําเอาความจริงและหลักศาสนธรรม
ไปประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิต
และสังคม    การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตาม 
หลักศาสนธรรม  ชี วิต ท่ีมีสันติสุขและสังคมท่ีมี
สั นติ ภ าพ   การ เ รี ยนรู  โ ลก ทัศน  แบบต  า ง   ๆ 
การวิเคราะหขอดีและขอเสยีของโลกทัศน  แตละอยาง
เพ่ือจะไดรู จักแสวงหาความจริงและความหมายของ
ชีวิตท่ีถูก  ตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ 
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 

ปรับออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ปรับรายวิชา

ออก 

2100119   การพัฒนาตน    2(2-0-4) 
              Self Development 
  หลักการและองคประกอบตลอดจนปจจัย
ของพฤติกรรมของมนุษย  ตน  กระบวนการเกิดและ
พัฒนาตน  การพัฒนาสติปญญา  ความฉลาดทาง
อารมณและจริยธรรม  การปองกันและการจัดการ
ความเครียด  การสรางมนุษยสัมพันธ การทํางานเปน
ทีม  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 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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relations creating, teamwork and conflict 
managing 

2100120   สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต  2(1-2-3)                
  Aesthetics for Life 
 ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง สุ น ท รี ย ศ า ส ต ร 
เชิงความคิดกับสุนทรียศาสตรเชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 
การจําแนกขอแตกตางในศาสตรทางความงาม 
ความสําคัญของการรับรูกับความเปนมาของศาสตร
ทางการเห็น  การไดยิน และการเคลื่อนไหวสูทัศนศิลป 
ศิลปะ คีตศิลปและการแสดงผานข้ันตอนการเรียนรู 
เชิงคุณคาจากการรําลึก  ความคุนเคย  และนําเขาสู
ความซาบซึ้ง  เพ่ือใหไดมาซึ่งประสบการณของ 
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 
                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 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

       9.1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร   

                       ไมนอยกวา    6 หนวยกิต 

2150101   สังคมภิวัตน 2(2-0-4) 

  Socialization 

  ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง ม นุ ษ ย กั บ
สิ่งแวดลอมในสังคมไทย  สังคมอาเซียน  และสังคม
โลก  กระแสโลกาภิวัตน  ปรากฏการณธรรมชาต ิ
ท่ีสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมในดานตาง ๆ  
ท้ังทางประเพณ ี วัฒนธรรม  เศรษฐกิจ  และการเมอืง 
               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 affairsy in various dimensions  

9.1.3 กลุมวิชาพลเมืองโลก 6   หนวยกิต 

 
 

ปรับออก 

 

 

 

ปรับรายวิชา

ออก 
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ไมม ี 5100142   การคิดเชิงเหตุผล                  3(2-2-5) 

               Logical thinking 

วิเคราะห ออกแบบ แสดงวิธีการคํานวณ

ตามลําดับข้ันการดําเนินการตัวเลข สัดสวน รอยละ การ

แกโจทยปญหา การใหเหตุผล การใหเง่ือนไขเชิงภาษา 

เชิงสัญลักษณ และแบบรูป ในการอธิบายปรากฏการณ

ท่ีเ กิดข้ึนในชีวิตประจําวัน วิเคราะหแนวทางการ

แกปญหา การเลือกใชแนวทางไดอยางเหมาะสม 

วิเคราะหและอธิบายขอมูลขาวสารในโลกปจจุบัน และ

การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลได 

Analyze, design and present how to calculate in 

ordinal steps of numbering calculation such as 

proportions, percentages, problems solving, 

reasoning, giving conditions in term of language, 

symbolic reasoning and pattern of explaining 

the phenomena in everyday life analyze 

problem for possible solutions, choosing 

appropriate approaches, analyze and explain 

current world’ news and achieve data-based 

decision making 

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 

ไมม ี 5100143   ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิต และ 

               อาชีพ                               3(2-2-5)                                                                                           

               21st Century Skills for Living and           

 Occupations 

          สืบคน วิเคราะห แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 

5cs และทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีโดย

บูรณาการการประยุกตเพ่ือพัฒนาทักษะท่ีสําคัญตอการ

ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ อยางมีคุณภาพใน

ศตวรรษท่ี 21  

          Explore, analyze 5Cs’s concepts and 

Information Media and Technology Skills by 

integrate and apply to develop the important 

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 
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 skills for life-living and effective 

working in the 21st century era 

 

ไมม ี 5100144 พลเมืองท่ีเขมแข็ง                   3(2-2-5) 

             Potency Citizenship 

วิเคราะห ออกแบบการปฏิบัติ จัดทําโครงการ และ

ปฏิบัติตนท่ีแสดงออกถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย ยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาค

และความเทาเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ  แ ล ะ

การอยูรวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติ

ตามหลักขันติธรรม การสรางและปฏิบัติ ตาม กฎ กติกา

ของสงัคม และกฎหมายเบ้ืองตนท่ีเก่ียวของ รูปแบบการ

ปกครอง อุดมการณ และวิถี ชี วิตประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หนาท่ีของตนเองใน

ฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความ

เปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง และเคารพสิทธิผูอ่ืนอยางมีเหตผุล 

มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเอง มีจิตอาสาและ

จิตและจิตสาธารณะ 

           Analyze, design practice, create 

projects, and behave that express for human 

dignity, accept individual differences and aware 

of equality and equity, respect for freedom and 

peaceful in Thai society and international 

community in  accordance with the 

 principles of tolerance, create and 

comply with social rules and basic laws related 

to democratic way of life with the King as Head 

of State, have strong citizenship and respect 

people’s right, have a spirit mind and public 

awareness 

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 

2150102   การจัดการทางสังคม 2(2-0-4) 

  Social Management  

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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  วิเคราะหความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
เ พ่ื อ นํ า ไ ป สู ก ร ะ บ ว น ก า ร จั ด ก า ร ด า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับ
ชุมชน  แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การใช
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการดํารงชีวิตในทองถ่ิน 

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

 

2150103   ทักษะชีวิตและจิตสาํนึกสาธารณะ   
                                                   2(1-2-3) 
  Life Skills and PublicConscious  
               Mind 
  ความหมายและความสําคัญของทักษะ
ชีวิต  รวมถึงองคประกอบท่ีสําคัญของทักษะชีวิต 
โลกาภิวัฒน  ทักษะการคิด  การตัดสินใจ  การคิด
สรางสรรค  การคิดเชิงบวก  การคิดวิเคราะห 
และความฉลาดทางอารมณ  การพัฒนาทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคล  การติดตอสื่อสาร  ทักษะ
การจัดการตนเอง  และการบริหารจัดการความเครียด 
รวมท้ังการใหความสําคัญของการมีจิตสาธารณะ 
และการสรางจิตสํานึกสาธารณะ  เพ่ือนําไปสูการอยู
รวมกับเพ่ือนมนุษยอยางสันติ 
                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 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

 

 

2150108   ทักษะในการดําเนนิชีวิต        2(1-2-3) 
               Skills for Life 
                ความสําคัญ  องคประกอบของทักษะใน

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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การดําเนินชีวิตในสังคมสมัยใหมเก่ียวกับการวิเคราะห 
การประเมินสถานการณ  ความคิดสรางสรรค 
ความเห็นใจผูอ่ืน  ความรับผิดชอบตอสังคม  การสราง
มนุษยสัมพันธ การสื่อสาร  การตัดสินใจและแกไข
ปญหาในชีวิตประจําวัน  การจัดการอารมณและ
ความเครียด  และการเลือกกิจกรรมเพ่ือผอนคลาย
ความตึงเครียด 
  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  วัฒนธรรมทองถ่ิน 

และวัฒนธรรมไทย  ความสําคัญของมนุษยสัมพันธ 
ธรรมชาติของมนุษย  กระบวนการทางจิตวิทยาการ
สรางจิตสาธารณะเพ่ือสรางความสัมพันธระหวาง
บุคคลและชุมชน  การพัฒนาตนเพ่ือความกาวหนาใน
ชีวิตและการทํางาน  การนําหลักธรรมมาใชในการ
ดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ    

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 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

 9.1.4   กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
           และเทคโนโลยี    
                          ไมนอยกวา  6  หนวยกิต 

4100101   คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน            
                                                   2(1-2-3) 
  Mathematics in Daily Life 

9.1.4 กลุมวิชาอัตลักษณของคณะ  

                                                  3  หนวยกิต 

 

ปรับออก 

 

 

 

ปรับรายวิชา

ออก 
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  หลักการและกระบวนการคิด  การให
เหตุผล  คณิตศาสตรการเงินเก่ียวกับดอกเบ้ีย  การเชา
ซื้อ  บัญชีรับ - จาย  ภาษี  และสถิติเบ้ืองตน  เพ่ือการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน  

         Principle and thinking process;  

giving reasons; financial mathematics and 

interest, hire-purchase; accounting, tax and 

fundamental statistics to apply in daily life 

  

4100102   วิทยาศาสตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                   2(1-2-3)      
  Science for the Quality of Life  
  Development  
 วิธีการทางวิทยาศาสตร  กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร  และเจตคติทางวิทยาศาสตร 
ความสําคัญ และผลกระทบของวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี  สิ่งแวดลอม  และการสงเสริมสุขภาพ 
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                Scientific approach, scientific 
process and scientific attitude; importance 
and impact of science, technology and 
environment; health promotion for life 
quality development 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

 

4100103   เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิต           
               ประจําวัน                        2(1-2-3)        
  Information Technology in 
  Daily Life 
  ความรู เ บ้ืองตนเก่ียวกับคอมพิวเตอร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  การประยุกตใชคอมพิวเตอรใน
ชีวิตประจําวัน  การประยุกตใชคลังความรู  กฎหมาย
และจรรยาบรรณในการใชระบบสารสนเทศ  ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 
                  Introduct ion to computers, 
information technology; computer application 
in daily life, data warehouse application; laws 
with ethics in using information system and its 
security system 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

4100108   วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน         
                                                   2(1-2-3)  

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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  Science in Daily Life 
 พลังงาน  แหลงพลังงาน  พลังงานไฟฟา 
การผลิตกระแสไฟฟา  วงจรไฟฟาในบาน  อุปกรณ
ไฟฟา หลักการทํางานของเครื่องใชไฟฟาประเภท 
ตาง ๆ  พลังงานในการดํารงชีวิต  ระบบการทํางาน
ของอวัยวะตาง ๆ  ของมนุษย  พันธุกรรม  สารเคม ี
ท่ีใชในชีวิตประจําวัน  การใชประโยชนจากจุลินทรียใน
อุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตร
และผลิตภัณฑอุตสาหกรรมโดยใชความรอน ความเย็น 
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 managementwith 

heat, cold, radiochemical, packaging and 

storage 

4100109   การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต        
                                                   2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of Life 
  Development 
   กฎ  กติกา  มารยาท  รูปแบบและวิธีการ
จัดการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ  หลักและวิธีการ
เลือกกีฬาใหเหมาะสมกับศักยภาพของแตละบุคคล 
หลักปฏิบัติในการเลนกีฬาเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอรางกาย  อารมณ  และสังคม  การปองกันการ
บาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน  การนําทักษะดานกีฬา  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตโดยการเลนกีฬาและการละเลนพ้ืนเมืองในทองถ่ิน 
พัฒนาบุคลิกภาพและเสริมสรางภาวะ การเปนผูนํา 
              Rules, regulations, etiquette, form 
and methods of sports competition; 
principles and how to choose sports for its 
individual potential; conduct of principles for 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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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 

ไมม ี 5100145   ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น   
                                                    3(2-2-5) 

              The King Wisdom for Local    

 Development 

          ประยุกต ใชหลักการทรงงาน หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนใน

ชีวิตประจําวันได ศึกษาแนวคิด และหลักการของ

โครงการอันเ น่ืองมาจากพระราชดํ าริ  วิ เคราะห

ยุทธศาสตรฉลาดรูเ พ่ือการพัฒนาชุมชนตนแบบตาม

ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมและ

รวมมือกันทํางานโดยบูรณาการแบบองครวมกับทีมภาคี

เครือขาย           Apply the royal working 

guideline, sufficient economics philosophy, 

including the concept of sustainable 

development, study concepts of the royal-

initiated projects, as well as analyze the 

intelligent learning approach for pilot project of 

community development based on the king 

philosophy and holistic integration with 

associate network 

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 

      9.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

1100201   ภาษาและวัฒนธรรม             3(2-2-5) 

               Language and culture 

              ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพ่ือการเปนครู 

ภาษาตางประเทศเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู  เพ่ือใหผูเรียน

สามารถใชทักษะการฟง  การพูด  การอาน  การเขียน

ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ  สื่อความหมายได

9.2  หมวดวิชาเฉพาะดาน  

                               ไมนอยกวา  103  หนวยกิต 

      9.2.1  กลุมวิชาชีพครู                                                   

                                ไมนอยกวา  43  หนวยกิต 

              1) วิชาชีพครู                  31  หนวยกิต 

1100101   ภาษาเพ่ือการสื่อสาร              3(2-2-5) 

              Language for Communication 

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง 

ช่ือวิชา 

3. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา
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อยางถูกตองรวมท้ังใชภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการอยู

รวมกันอยางสันติ 

               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 

              ใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร  ในการจัด 

การเรียนรูไดอยางเหมาะสม  สอดคลองกับบริบท 

และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  ผูเรียน 

ท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ  โดยการวิเคราะหแนวคิด 

ทฤษฎี  วาทวิทยาสําหรับครู  หลักการ  เทคนิควิธีการใช

ภาษาไทย  ฝกปฏิบัติการฟง  การพูด  การอาน  

การเขียน  ภาษาทาทาง  เพ่ือสื่อความหมายในการ

จัดการเรียนรูและการสื่อสารในช้ันเรียน  ออกแบบการ

จัดการเรียนรูทักษะการฟง   การพูด  การเขียน 

และภาษาทาทาง  เพ่ือพัฒนาผูเรียน  สืบคนสารนิเทศ

เ พ่ื อ พัฒนาตนให ร อบรู   ทันสมั ยและ ทัน 

ต อ ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล งสํ า ห รั บ  ฝ ก ก า ร ใ ช ภ า ษ า 

และวัฒนธรรมท่ีแตกตางหลายหลายเพ่ือการอยูรวมกัน

อยางสันติ 

               Use language for communication in 

learning management appropriately in 

accordance with context and learner’s 

differences, learners with special needs, by 

analyzing concepts, theory, speech 

communication for teachers, principle, and 

techniques of Thai Language Use as well as 

practice listening, speaking, reading, writing, and 

gestures to transmit meanings in instruction and 

communication, design learning management in 

listening, speaking, reading, writing, and gestures 

to develop learners, seek for general 

information for broader, up-to-date self-

development and keeping up with the changes, 

practice the language and culture for peaceful 

living 

ภาษาไทย 

4. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

5. ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

6. ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียนทฤษฎ ี

ปฏิบัติ และ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

 

1101101   ความเปนครู                      3(2-2-5) 

              Professional Teachers 

             สภาพงานครู  คุณลักษณะและมาตรฐาน

วิชาชีพครู  การปลูกฝงจิตวิญญาณความเปนครู

ปรับออก 

 

ปรับรายวิชา

ออก 
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กฎหมายท่ีเก่ียวของกับครูและวิชาชีพครู  การจัดการ

ความรูเก่ียวกับวิชาชีพครู  การสรางความกาวหนา 

และพัฒนาวิชาชีพครูอยางตอเน่ืองเพ่ือใหผูเรียนรอบรู

ในเน้ือหาวิชาท่ีสอน  และกลยุทธการสอน  คิด

วิเคราะห  สังเคราะห  สรางสรรค  สิ่งใหม ๆ  ได 

แสวงหา และเลือกใชขอมูลขาวสารความรูเพ่ือใหทัน 

ตอการเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธระหวางครูกับผูเรียน 

ท่ีสงเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเรียนและมีจิตวิญญาณ

ความเปนครู 

              Teacher professional nature, 

featuresand 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  วัฒนธรรมและกลวิธีการจัด

การศึกษาเพ่ือเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน  เพ่ือให

ผู เ รี ย น ป ร ะยุ ก ต ใ ช ใ นก า ร พัฒ น าส ถ า นศึ ก ษ า 

และวิเคราะหเก่ียวกับการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

                Philosophy and theory of 

education; religion, economy, society, culture 

and process of education management for 

establishing  sustainable development, 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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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 

              หลั กธร รมภิ บาลความซื่ อสั ตย สุ จ ริ ต 

คุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครู  จรรยาบรรณ

ของวิชาชีพท่ีคุรุสภากําหนด  เพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติตน

เปนแบบอยางท่ีดีมีจิตสํานึกสาธารณะและเสียสละให

สังคมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

                 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1101101   คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  

               และจิตวิญญาณความเปนครู    3(2-2-5) 

              Morality, ethics, professional     

 ethics    and spirit of teachers 

               ประพฤติ  ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู  

เปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเปน

พลเมืองท่ีเขมแข็ง  ดํารงตนใหเปนท่ีเคารพศรัทธาของ

ผูเรียนและสมาชิกในชุมชน  โดยการวิเคราะห 

สังเคราะห  บูรณาการองคความรูเก่ียวกับคานิยมของครู 

จรรยาบรรณวิชาชีพครู  คุณธรรม  จริยธรรมสําหรับครู 

จิตวิญญาณความเปนครู  กฎหมายสําหรับครู 

สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใชการจัดการ

เรียนรูท่ีเนนประสบการณ  กรณีศึกษา  การฝกปฏิบัติใช

การสะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง

ในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู  ทันสมัย  และทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

                Behave morally, intend to develop 

learners as a spiritual teacher, be a role model 

with virtues and ethics, and a good citizen, be 

admired by students and society analyzing, 

synthesizing, integrating knowledge about 

teacher values, morality, virtues, ethics of 

teachers, spiritual teacher, law for teachers, 

condition of teacher professional development 

using experiences and case studies, practice 

using reflection to apply for self-development 

to become a good teacher, know broadly, be 

up-to-date, and keep up with changes 

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง 

ช่ือวิชา 

3. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

4. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

5. ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

6. ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียนทฤษฎ ี

ปฏิบัติ และ

ศึกษาดวย

ตนเอง 
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1101302   การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

                                                    3(3-0-6) 

               Education for Sustainable  

               Development 

 การจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางแนวคิด

การพัฒนาท่ียั่งยืนในประเด็นท่ีสําคัญของ  UNESCO 

ได แก   ความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  การสงเสริมสุขภาพ 

การแกปญหาความยากจน  การบริโภคอยางยั่งยืน 

เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  สามารถพัฒนาทักษะ  เจตคติ

และคานิยมท่ีจําเปนในการสรางอนาคตท่ียั่งยืน 

              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 

ปรับออก 

 

ปรับรายวิชา

ออก 

1102202   การพัฒนาหลักสูตร              3(2-2-5) 

    Curriculum Development 

    ปรั ชญา  แนวคิด   ทฤษฎีการศึ กษา  

ประวัติความเปนมา  และระบบการจัดการศึกษาไทย 

วิสัยทัศนและแผนพัฒนาการศึกษาไทย  ความหมาย

ความสําคัญของหลักสูตร  ทฤษฎีหลักสูตร  รูปแบบ

หลักสูตร  กระบวนการพัฒนาหลักสูตร  หลักสูตร

แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มาตรฐานและตัวช้ีวัด

ตามกลุมสาระการเรียนรูของหลักสูตร  การวิเคราะห  

การจัดทําหลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

การใชหลักสูตร  การประเมินหลักสูตร  ปญหา 

และแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร 

                Principles and concepts of 

curriculum development; implementation 

curriculum development, curriculum analysis 

1102101   การพัฒนาหลักสูตร               3(2-2-5) 

              Curriculum Development 

              ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก 

ท่ี ส อ ด ค ล อ ง กั บ บ ริ บ ท ส ถ า น ศึ ก ษ า แ ล ะ ชุ ม ช น 

นําหลักสูตรไปใช  และประเมินหลักสตูร  โดยประยุกตใช

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร  พ้ืนฐาน

ทางปรัชญาการศึกษา  จิตวิทยา  สังคม  วัฒนธรรม 

และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  การนํา

หลักสูตรไปใช  การประเมินหลักสูตร  ปญหาและ

แนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร  เ พ่ือใหมีทักษะ 

ในการสราง  การใช  และการประเมินหลักสูตร  ใชการ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองใน

การเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู  ทันสมัย  และทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

3. ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

4. ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

5. ปรับปรุง

จํานวนคาบ
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and implementation, curriculum assessment 

practice, and the use of assessing results for 

curriculum development are expected to 

achieve 

               Design and develop school 

curriculum, individual courses of the major 

which are related to school and community 

contexts, apply and evaluate the curriculum by 

applying principles, concepts, theories of 

curriculum development, basic philosophy of 

education, psychology, society, culture, and 

technology, basic education core curriculum, 

curriculum application, curriculum evaluation, 

problems and trends of curriculum 

development so as to be skillful at curriculum 

construction, curriculum use, and curriculum 

evaluation, use reflection to apply for self-

development to become a good teacher, know 

broadly, be up-to-date, and keep up with 

changes 

เรียนทฤษฎี 

ปฏิบัติ และ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

 

1102304   การจัดการเรียนรูและการจัดการ  

               หองเรียน                         3(2-2-5)                     

               Learning  and  Classroom            

               Management 

 หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเก่ียวกับ

การจัดทําแผนการเรียนรู  การจัดการเรียนรู 

และสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู  ทฤษฎี  และรูปแบบ

การจัดการเรียนรูเพ่ือใหผูเรียนรูจักคิด  วิเคราะห  คิด

สรางสรรค  และแกปญหาได  การบูรณาการการเรียนรู

แบบเรียนรวม  การจัดการช้ันเรียน  การพัฒนาศูนย

การเรียนในสถานศึกษา  เพ่ือใหผูเรียนสามารถจัดทํา

แผนการเรียนรูและนําไปสูการปฏบัิติใหเกิดผลจริงสราง

บ ร ร ย า ก า ศ ก า ร จั ด ก า ร ช้ั น เ รี ย น ใ ห นั ก เ รี ย น 

เกิดการเรียนรู                              

Principles, concepts and guidelines 

for creating the learning plan, learning 

management, environments for learning  and 

models of learning management  in order to 

1102202   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 1      3(2-2-5)                     

              Learning Management Science 1 

              วางแผนและจัดการเรียนรูตามรรมชาติสาขา

วิชาเอก ท่ีสามารถพัฒนาผู เ รี ยนใหมีปญญารู คิ ด 

และมี ค วาม เป นน วั ตกร  ท่ี สอดคล อ ง กั บบริ บท 

และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  ผูเรียนท่ีมี

ความตองการจําเปนพิเศษ  จัดกิจกรรมและสราง

บรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน 

ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน  โดยบูรณาการความรู 

เน้ือหาวิชา  หลักสูตร  ศาสตรการสอน  และเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการจัดการเรียนรู  ทฤษฎีการเรียนรู  ทฤษฎี

สมองกับการเรียนรู  ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู 

กระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการเรียนรู 

นวัตกรรมการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะในศตวรรษ

ท่ี  21  การศึกษาเรียนรวม  ฝกปฏิบัติการสอนแบบ

จุลภาค  ทดลองจัดการเรียนรูในสถานศึกษk  ใชการ

สะทอนคิดเพ่ือใหมีทักษะในการออกแบบและจัดการ

เรียนรู  เพ่ือใหมีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู 

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง 

ช่ือวิชา 

3. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

4. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

5. ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

6. ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียนทฤษฎ ี
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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 

 

 

มีทักษะในการจัดการเรียนรู  และใชการสะทอนคิดไป

ประยุกต ใช ในการพัฒนาตนเองในการเปนครู ท่ีดี 

มีความรอบรู  และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

                Plan and manage learning in 

accordance with individual major to develop 

learners to be intellectual and be an innovator 

related to context and individual differences 

among learners, learners with special needs, 

manage and create learning atmosphere for 

learners to enjoy learning, realize learners’ 

health by integrating knowledge, contents, 

curriculum, teaching skill and digital technology 

in learning management, learning theories, 

brain theory and learning, theories of 

psychology in learning, process of learning 

innovation creation, learning innovation to 

develop 21 century skills, inclusive education, 

micro teaching practice, teaching practice at 

school, use reflection to create and manage 

learning to be able to construct learning, 

learning management skills and use reflection 

to apply for self-development to become a 

good teacher, know broadly, be up-to-date, 

and keep up with changes 

ปฏิบัติ และ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

 

ไมม ี 1102203   วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 2     3(2-2-5)                     

               Learning  Management  

               Methodology 2 

               วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติ

ของสาขาวิชาเอกท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิด

และมีความเปนนวัตกร  สรางแรงบันดาลใจผูเรียนให

เปนผูใฝเรียนรูและสรางนวัตกรรม  สอดคลองกับบริบท

และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  ผูเรียนท่ีมี

ความตองการจําเปนพิเศษ  จัดกิจกรรมและสราง

บรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน  

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 
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ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน  โดยใชการจัดการเรียนรู

ท่ีบูรณาการเน้ือหาและภาษา  การจัดการเรียนรูแบบ

บูรณาการ  การจัดการเรียนรู ท่ีบูรณาการสื่อ 

และแหลงเรียนรูในชุมชนทองถ่ิน  สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล 

กระบวนการสรางสรรคนวัตกรรมการจัดการเรียนรู  

การพัฒนาผูเรียนดวยการช้ีแนะการออกแบบและเขียน

แผนการจัดการเรียนรูท่ีบูรณาการเน้ือหาและภาษาใน

การจัดการเรียนรู ท่ีเหมาะสมกับธรรมชาติของสาขา

วิชาเอก  ฝกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค  ทดลองจัดการ

เรียนรูในสถานศึกษาท่ีมีบริบทแตกตางกัน  เพ่ือใหมี

ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู  มีทักษะ 

ในการจัดการเรียนรู  และใชการสะทอนคิดไป

ประยุกต ใช ในการพัฒนาตนเองในการเปนครู ท่ีดี 

มีความรอบรู  และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

                Plan and manage learning in 

accordance with individual major to develop 

learners to be intellectual and be an innovator, 

have learners be inspired in learning and create 

innovation accordance with individual major to 

develop learners to be intellectual and be an 

innovator related to context and individual 

differences among learners, learners with 

special needs, manage and create learning 

atmosphere for learners to enjoy learning, 

realize learners’ health by managing and 

integrating contents and language, integrated 

learning, learning management integrating 

resources and materials in community, digital 

technology, process of creating learning 

innovations, develop learners by giving advice, 

design and construct lesson plans with 

integrated of contents and language in 

accordance with individual major, practice 

micro teaching, practice teaching at school with 

difference contexts to be able to construct 
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learning, learning management skills, use 

reflection to apply for self-development to 

become a good teacher, know broadly, be up-

to-date, and keep up with changes 

1103402   นวัตกรรมและเทคโนโลยี                

 สารสนเทศทางการศึกษา       3(2-2-5)                          

     Innovation and Educational  

                Information Technology 

                  ห ลั ก ก า ร แ น ว คิ ด ก า ร อ อ ก แ บ บ 

การประยุกตใชและการประเมินสือ่นวัตกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศ  เพ่ือการเรียนรูเทคโนโลยีสารสนเทศ    

เพ่ือการสื่อสาร  เพ่ือใหผูเรียนประยุกตใชและประเมิน

สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู   

และสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการสื่อสาร 

                  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      

 

1103101   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

               เพ่ือการสือ่สารการศึกษา 

               และการเรียนรู                     3(2-2-5) 

               Innovation and Information             

               Technology for Educational  

               Communication and Learning 

                 ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล 

ในการออกแบบการจัดการ เรียนรู ตามธรรมชาต ิ

ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู เรียนใหมีปญญารูคิด 

และมีความเปนนวัตกร  ท่ีสอดคลองกับบริบท 

และความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน  ผูเรียนท่ีมี

ความตองการจําเปนพิเศษ  โดยการวิเคราะหหลักการ 

แนวคิด  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี

สารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษา  และการเรียนรู 

กฎหมายท่ีเก่ียวของจรรยาบรรณในการใชเทคโนโลยี

ดิจิทัล  เพ่ือใหสามารถเลือก  และประยุกตใชนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการสื่อสารการศึกษา 

และการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ 

และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการสะทอนคิด

ไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีด ี

มีความรอบรู  และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

               Apply digital technologies for 

learning management design in accordance 

with individual major to develop learners’ 

intellectual and to be innovators based on 

contexts, learner individual differences, and 

learners with special needs by analyzing 

principals, concepts, and theories being 

relevant to innovation and information 

technology for educational communication and 

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง 

ช่ือวิชา 

3. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

4. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

5. ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

6. ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียนทฤษฎ ี

ปฏิบัติ และ

ศึกษาดวย

ตนเอง 
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learning, laws, and ethics in utilizing digital 

technologies in order to be able to select and 

apply innovation and information technology 

for educational communication and learning 

effectively, not pirate intellectual properties, 

and use reflection to apply for self-

development to become a good teacher, know 

broadly, be up-to-date, and keep up with 

changes 

1104201   การวัดและการประเมินผลการเรียนรู    

                                                    3(2-2-5)                                                           

               Educational Measurement and  

               Evaluation 

               หลักการ  แนวคิด  และแนวปฏิบัติในการ

วัดและประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน  ปฏิบัติการวัด

และการประเมินผล  เพ่ือใหผูเรียนสามารถวัดและ

ประเมินผล  และสามารถนําผลการประเมินไปใช 

ในการพัฒนาผูเรียนได 

               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 

 

1104201   การวัดและประเมินผลการเรียนรู   

                                                     3(2-2-5)    

              Learning Measurement and        

  Evaluation 

              วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง

ดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะของ

สาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน  บริบทและความแตกตาง

ระหวางบุคคลของผูเรียน  ผูเรียนท่ีมีความตองการ

จําเปนพิเศษ  สะทอนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของ

ผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู  โดยใช

หลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีการวัดและประเมินผล 

การประเมินตามสภาพจริง  การออกแบบและสราง

เครื่องมือวัดและประเมินผล  การใหขอมูลปอนกลับท่ี

สงเสริมการเรียนรูของผูเรียน  แนวทางการใชผลการวัด

และประเมินผลผูเรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของ

ผูเรียน  เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนา

ผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค  และใชการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปน

ครูท่ีดี  มีความรอบรู  และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

               Measure and evaluate through 

methods which are practical and appropriate to 

the subject matter, context, individual 

difference of learners, and learners with special 

needs, reflect the evaluation result for learner 

development and quality development of 

1. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

2. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

 



143 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 

learning management under the concepts and 

theories of measurement and evaluation, 

authentic assessment, measurement and 

evaluation instrument design, feedback giving 

for learning promotion in learners, guideline of 

using measurement and evaluation result in 

learner development, proper and creative 

measurement and evaluation, and use the 

reflective practice for self-development to be a 

good teacher who is proficient, smart, and up 

to date 

1104302   การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู  3(2-2-5)     

               Research for Learning  

               Improvement 

 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติในการวิจัย 

การใชและผลิตงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรูสามารถ

นําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการสอนสามารถ

ทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

              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 

  

 

1104302   การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 

                                                     3(2-2-5)     

               Research and Development in            

   Innovation and Learning 

              วิจัย  แกปญหา เพ่ือพัฒนาผูเรียน  สราง

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนท่ีสอดคลอง

กับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  บริบทความแตกตาง

หลากหลายของผูเรียน  ผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ 

โดยการศึกษา  วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการ

ในการพัฒนาของผูเรียนในช้ันเรียน  ออกแบบการวิจัย

โดยประยุกตใชหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีทางการวิจัย 

จรรยาบรรณของนักวิจัย  การสรางและหาคุณภาพ

เครื่องมือวิจัย  ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสราง

นวัตกรรมในการวิจัยเพ่ือแกปญหา  และพัฒนาผูเรียน 

นวัตกรรมท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน  เพ่ือให

สามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการ

เรียนรู  และพัฒนาผูเรียน  และใชการสะทอนคิดไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความ

รอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

              Research, solve problems to develop 

learners, and create innovation to develop 

learners’ learning in accordance with individual 

major, context of learner individual differences, 

1. ปรับปรุง 

ช่ือวิชา 

2. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

3. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
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and learners with special needs by studying, 

analyzing problem conditions and needs in 

learner development in classrooms, design 

research by applying principals, concepts, 

research theories, researchers’ ethics, research 

instrumentation, apply digital technologies for 

creating innovation in research to solve 

problems and develop learners, relevant 

innovation in community in order to be able to 

implement research results in developing 

learning management and learners, and use 

reflection to apply for self-development to 

become a good teacher, know broadly, be up-

to - date, and keep up with changes 

1105202   จิตวิทยาสําหรับครู       3(2-2-5) 

     Psychology for Teacher   

                จติวิทยาพ้ืนฐาน  จิตวิทยาพัฒนาการของ

มนุษย  จิตวิทยาการเรียนรูและจิตวิทยาการศึกษา 

จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  เพ่ือให

ผู เ รี ยนสามารถ ใหคํ า แนะ นําช วย เหลื อผู เ รี ยน 

ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  ใชจิตวิทยา  เพ่ือความเขาใจ

และสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียนใหเต็มศักยภาพ 

               Foundation of psychology; human 

development, learning psychology and 

educational psychology, psychology of 

guidance and counseling; This course enable 

students to advise and help children toward 

better quality of lives by using psychology to 

understand and promote full potentiality of 

learning 

1105101   จิตวิทยาสําหรับครู                 3(2-2-5) 

               Psychology for Teacher 

                วิเคราะห แกปญหา  ประยุกตใชความรูทาง

จิตวิทยาสําหรับการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียนตาม

ศักยภาพและชวงวัย  ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปน

พิเศษ  โดยใชหลักการ  แนวคิด  ทฤษฎีทางจิตวิทยา

พัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา  และจิตวิทยาให

คําปรึกษา  ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู  การสงเสริม

พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัย  เด็กท่ีมี

ความตองการจําเปนพิเศษ  แนวทางการใหคําแนะนํากับ

ผูปกครองเก่ียวกับการสงเสริมพัฒนาการของผูเรียน 

การศึกษารายกรณี  การสะทอนคิด  เพ่ือใหสามารถ

ออกแบบดูแลชวยเหลือ  และพัฒนาผู เรียนเปน

รายบุคคลตามศักยภาพ  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิต

วิญญาณความเปนครู  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ

ผู เ รี ย น ไ ด อ ย า ง เ ป น ร ะ บบ   ให ข อ มู ล ย อ นกลั บ 

แกผูปกครองและผู เ ก่ียวของเพ่ือสรางความรวมมือ 

ในการพัฒนาผูเรียน  และใชการสะทอนคิดเพ่ือนําไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความ

รอบรู  ทันสมัย  และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

3. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
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               Analyze, solve problems, and apply 

psychological knowledge for learning 

management that could develop learners 

based on their ability and age as well as 

develop those with special needs, focuses on 

the concepts of psychological development 

theories, educational psychology, counseling 

psychology, executive function for learning, 

learning and development promotion by age of 

learners, learning management for learners with 

special needs, and the guideline to give advice 

to parents for learner development, explore 

the case studies and the reflective practice to 

design learner assistance and development 

based on individual ability of each learner, 

develop their future learners with the soul of 

teacher with well-organized leaner 

development report system and feedback 

giving for parents and related people which 

leads to collaboration in learner development, 

use the reflective practice in self-development 

to be a good teacher who is proficient, smart, 

and up to date 

 1106101   การประกันคุณภาพการศึกษา   

                                                    2(1-2-3)    

  Educational Quality Assurance 

  หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเก่ียวกับ

การจัดการคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพ

การศึกษาเพ่ือใหผูเรียนสามารถจัดการคุณภาพการจัด

กิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพการเรียนรู 

อยางตอเน่ืองและดําเนินการจัดกิจกรรมประเมิน

คุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูได 

                Principles, concepts, and practices 

of educational quality assurance; This course 

1106201   การบริหารการศึกษา              3(2-2-5) 

               และการประกนัคุณภาพการศึกษา  

              Education Administration and 

Quality   Assurance in Education 

             บู รณาการองค ค วามรู ท า งการบริ ห าร

การศึกษา  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ

คุณภาพของสถานศึกษา  ในการทําความเขาใจบริบท

การจัดการศึกษาของโรงเรียนแตละระดับการศึกษา 

และประเภทการศึกษา  ออกแบบนวัตกรรม 

การดําเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

ท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับและประเภท

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง 

ช่ือวิชา 

3. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

4. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา
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enable students to manage the quality of 

learning activities, to develop continual 

learning quality, and organizing activities 

related to quality assessment of learning 

activities 

 

การศึกษา  ฝกปฏิบัติดําเนินการจัดกิจกรรมประเมิน

คุณภาพการศึกษาและการจัดการเรียนรู  โดยใชหลักการ 

แนวคิด  ทฤษฎี  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการจัดการคุณภาพ

การศึกษาและกฎหมายท่ีเก่ียวของ และใชการสะทอนคดิ

ไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีด ี

มีความรอบรู  และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

             Integrate knowledge in educational 

administration, management information 

system for school quality under understanding 

of educational management, level and system 

of education, create innovation about quality 

assurance in education relevant to level and 

system of school, practice, arrange activities 

about quality assurance in education and 

learning management using principles, 

concepts, strategies, and regulations of 

education quality assurance management and 

relevant law, use reflection to apply for self-

development to become a good teacher, know 

broadly, be up-to-date, and keep up with 

changes 

ภาษาอังกฤษ 

5. ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

6. ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียนทฤษฎี 

ปฏิบัติ และ

ศึกษาดวย

ตนเอง 

 

1100102   การพัฒนาทักษะการคิด        2(1-2-3) 

    Thinking Skill Development 

    ความหมาย  และความสําคัญของทักษะ

การคิดพ้ืนฐาน ความรูเก่ียวกับพัฒนาการทางสติปญญา 

และการคิดของมนุษย  แนวคิด  ทฤษฎี  และหลักการ

เก่ียวกับการพัฒนาทักษะการคิด  กระบวนการคิดแบบ

ตาง ๆ  เชน  การคิดแบบเอกนัย  การคิดแบบอเนกนัย 

การคิดวิเคราะห  การคิดสังเคราะห  การคิดอยางมี

วิจารณญาณและคิดไตรตรอง  การคิดริเริ่มสรางสรรค

และจินตนาการ  การคิดตามกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร  การนําเสนอความคิดและแผนผัง

ความคิด   การสงเสริมและพัฒนาทักษะการคิด 

การออกแบบและวางแผนการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนา

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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ทักษะการคิด  เครื่องมือและการประเมินผลทักษะการ

คิด 

              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 

asconvergent 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   มนุษยสัมพันธสําหรับครู        2(1-2-3) 

     Human Relationship for Teacher 

     ศึกษาความหมายและความสําคัญของ

มนุษยสัมพันธเก่ียวกับครู  หลักการ  องคประกอบ 

กระบวนการและเทคนิคการสรางมนุษยสัมพันธสําหรับ

ครู  บทบาทของครูในการเสริมสรางมนุษยสัมพันธใน

โรงเรียนและชุมชน  การประเมินมนุษยสัมพันธสําหรับ

ครู  เนนการฝกปฏิบัติสรางมนุษยสัมพันธเพ่ือเสริม

บรรยากาศการเรียนรูท่ีดี  และเสริมสรางสัมพันธภาพ

แหงการชวยเหลือนักเรียน 

              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 schoolsand communities, 

assessment for human relationship focus on 

practical skills to create an atmosphere of 

learning and strengthen the relationship for 

helping the student 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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1100104   การสอนเพศศึกษา               2(1-2-3) 

    Sexuality Education 

              การจัดกิจกรรมการเรียนรู เพศศึกษาใน

สถานศึกษาเก่ียวกับพัฒนาการตามวัยพัฒนาการทาง

เพศอนามัย เจริญพันธุการดูแลสุขภาพทางเพศ

สัม พันธภาพกับความคาดหวังตอบทบาทความ

รับผิดชอบเพศสภาพและเพศสรีระอิทธิพลของสังคม

และวัฒนธรรมท่ีสงผลตอบทบาทและการแสดงออก

ทางเพศทักษะการตัดสินใจตอรองการสื่อความตองการ

ตามความคิดเห็นและความรูสึกของตนเองบนฐานของ

การเคารพในสิทธิของผูอ่ืนโดยเนนกระบวนการเรียนรู

แบบมีสวนรวมของผูเรียนเพ่ือปลูกฝงทัศนคติคานิยม

ตลอดจนพฤติกรรมทางเพศท่ีปลอดภัยและรับผิดชอบ 

     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 express ion, 

decis ion-making and negot iat ion sk i l l ,  

express ion the opin ions and thei r 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 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

1102101   การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น     2(1-2-3) 

     Local Curriculum Development 

      ค ว า ม รู ท่ั ว ไ ป เ ก่ี ย ว กั บ ห ลั ก สู ต ร

กระบวนการสรางและพัฒนาหลักสูตรการประเมินผล

หลักสูตรความเปนมา  และความสําคัญของหลักสูตร

หลักการจุดหมายโครงสรางของหลักสูตรการจัด

ประสบการณ  และกิจกรรมท่ีสอดคลองกับหลักสูตร

หลักการ  และกระบวนการพัฒนาหลักสูตร            

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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ใหสอดคลองกับทองถ่ิน  การฝกปฏิบัติการพัฒนา

หลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ิน 

               Foundation of thecurriculum, 

curriculum development process, curriculum 

evaluation, background and significance of 

curriculum, curriculum principles, curriculum 

goals, curriculum 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  และกระบวนการ

นิเทศการสอน  รูปแบบการนิเทศ  การสอนเครื่องมือท่ี

ใชในการนิเทศการสอน  การประเมินผลนิเทศการสอน 

การประสานงานระหวางผู ท่ีเ ก่ียวของกับการนิเทศ  

การสอน  ปญหาเก่ียวกับการนิเทศการสอนในปจจุบัน 

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 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

1103101   การใชสื่อมวลชนเพ่ือการศึกษา       

                                                    2(1-2-3) 

     Utilization of Mass Media in  

    Education 

     ความหมาย  ความสําคัญของ

สื่อสารมวลชนท่ีมีตอการศึกษา  หลักการและวิธีการใช

วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน  สิ่งพิมพ  

หนังสือพิมพ  ภาพยนตร  เครือขายขอมูลสากล 

และสื่อสารสนเทศ  เพ่ือการศึกษา  การใช  และเลือก

รับขอมูลข าวสาร ท่ี เปนประโยชนตอการ เรียนรู 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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การวิเคราะหขาวเพ่ือการเรียนรู 

               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 toenhance learning 

1105101   จิตวิทยาการแนะแนวเด็กวัยรุน   

                                                    2(1-2-3) 

     Adolescence  Guidance  

                Psychology 

     วัยรุนและทฤษฎีพัฒนาการของวัยรุน 

พัฒนาการดานตาง ๆ  ของวัยรุน  ปจจัยท่ีสงผล 

ตอการพัฒนาการ  ปญหาวัยรุน  บทบาทของครู 

กับการแนะแนววัยรุน  แนวทางการพัฒนา

ความสามารถ  และศักยภาพของวัยรุนโดยใช

กระบวนการแนะแนว  การจัดบริการแนะแนว 

เพ่ือพัฒนาการปองกันแกไขปญหาและตอบสนองความ

ตองการวัยรุนดานการศึกษา  อาชีพ  สังคม และ

สวนตัว 

                 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 issues 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

1108201   จิตวิทยาเด็กพิเศษ              2(1-2-3) 

     Special Child Psychology 

     ความหมาย  ขอบขายและพฤติกรรม 

ของเด็กกลุมพิเศษ  สาเหตุของพฤติกรรมผิดปกต ิ

ของเด็กพิเศษ  องคประกอบทางดานกายภาพ  ชีวภาพ

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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และสังคมท่ีมีผลตอกลุมเด็กพิเศษ  ประเภทของเด็ก

พิเศษ การสงเสริมพัฒนาการของเด็กกลุมพิเศษ 

องคการและหนวยงานท่ีใหความชวยเหลือเด็กพิเศษ 

                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   นันทนาการเบ้ืองตนสําหรับครู  

                                                    2(1-2-3) 

    Introduction to Recreation for  

              Teachers 

    ศึกษาความหมาย  ขอบขาย  ความมุง

หมาย  และความสําคัญของนันทนาการ  ความสําคัญ

ของนันทนากา iตอชีวิตประจําวัน ประเภทของ

นันทนาการสําหรับเด็ก  การจัดกิจกรรมนันทนา 

การตาง ๆ  สําหรับเด็ก  ความรับผิดชอบในการ

นันทนาการสําหรับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน 

และชุมชนท่ีเนนการฝกปฏิบัต ิ

               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 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

1109202   ผูกํากับลูกเสือ-เนตรนารีสํารอง         

               ขัน้ความรูเบ้ืองตน               2(1-2-3) 

               CubScouts and Junior Girl Guides 

               Basic Unit Leader Training Course 

     วัต ถุประสงค ของการลูก เสือสํ ารอง 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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ประวัติและกิจกรรมขององคการลูกเสือโลก  โครงสราง

การลูกเสือไทย  หลักสูตรการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ-

เนตรนารีสํารองข้ันความรูพ้ืนฐาน  หลักสูตรลูกเสือ

สํารอง  วิชาดาวดวงท่ี  1  ดาวดวงท่ี  2  ดาวดวงท่ี  3  

และวิชาพิเศษ  กระบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือสํารอง 

พิธีการลูกเสือสํารอง  แนวปฏิบัติการชุมนุมรอบกองไฟ

และการอยูคายฝกอบรมผูกํากับลูกเสือเนตรนารีสํารอง

ข้ันความรูเบ้ืองตน 

               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-เนตรนารีสามัญ         

               ขั้นความรูเบ้ืองตน               2(1-2-3)                           

     Scouts and Girl Guides Basic Unit  

               Leader Training Course 

     การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ 

ภูมิหลังของการลูกเสือและกิจการขององคการลูกเสือ

โลก  ลูกเสือสามัญ  วิธีการท่ีใชในการฝกอบรมลูกเสือ

สามัญวินัย  ความเปนระเบียบเรียบรอย  และความ

วองไว  แนวการฝกอบรมลูกเสือสามัญ  ความรูในการ

เลนเกม  ระบบหมู  ประวัติและโครงสราง 

ของการลูกเสือไทย  แนวปฏิบัติเก่ียวกับการชุมนุมรอบ

กองไฟ  การบริหารในกองลูกเสือสามัญ  ทักษะการ

ลูกเสือและการสอน  การวางแผน  หนาท่ี 

และความรับผิดชอบของผูกํากับลูกเสือ  พิธีการ 

ลูกเสือ – เนตรนารี  การสงเสริมกิจกรรมลูกเสือสามัญ 

การเดินทางไกล  การมีจิตสํานึกสาธารณะ  โครงการ

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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ฝกอบรมผูกํากับลูกเสือ - 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 

ไมม ี 1102404   คุรุนิพนธ                           1(0-2-1) 

              Individual Development Plan 

               จัดทําครุนิพนธ  (ID Plan)  โดยการ

รวบรวม  วิเคราะห  สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติ

หน า ท่ี ค รู  คุณลั กษณะของความ เป นค รู 

ผานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอน

และการเรียนรูดวยตนเอง  เขารวมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็ม

สมรรถนะ  สะทอนกลับ  (AAR)  เปนรายบุคคลและรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู  

(PLC)  เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

                Create individual development plan 

(ID Plan) by gathering, analyzing and 

synthesizing capacity of teacher duties together 

with teachers characteristics through the lesson 

learned from teaching experience in 

educational institution and self-learning, attend 

the activities to fulfill capacity in after action 

review (AAR) individually as well as share and 

เพ่ิมใหม 
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learn under the context of profession learning 

community (PLC) to develop oneself to keep 

up with changes 

1109404   ผูกํากับลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุน      

               ใหญขั้นความรูเบ้ืองตน         2(1-2-3)                  

     Senior Boy Scouts and Girl  

               Guides Basic Unit Leader Training  

               Course 

     การปฐมนิเทศและการฝกอบรมลูกเสือ  

กิจการลูกเสือ  สาระสําคัญของกิจการลูกเสือ  

จุดหมายและวิธีการลูกเสือสามัญรุนใหญ  คําปฏิญาณ

และกฎของลูกเสือ  วินัยและความเปนระเบียบ

เรียบรอย  สัญญาณ  ระบบหมูท่ีประชุมนายหมู      

การประชุมภายในหมูและกอง  การสวนสนาม 

ขอเสนอแนะในการประชุมรอบกองไฟ  เกมลูกเสือ

สามัญรุนใหญ  หลักสูตรพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ 

บทบาทการทํางานรวมกับคนอ่ืนและชุมชน  เง่ือนแผน

ท่ี  เข็มทิศ  สิ่งแวดลอม  การอนุรักษ  การปฐม

พยาบาล  การมีจิตสํานึกสาธารณะ  และการประชุม

กองลูกเสือสามัญรุนใหญการบริหารงานในกองลูกเสือ

สามัญรุนใหญ 

               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 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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1100403   ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 1       1(90ชั่วโมง) 

    Teaching Practice I 

 บูรณาการความรู ดานการจัดทําแผนการ

จัดการ เรียนรู   ออกแบบเครื่ องมือ วัดผล 

การตรวจขอสอบ  การใหคะแนน  และการตัดสินผล 

การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน  การวิจัย

แกปญหาผูเรียน มาใชในการฝกประสบการณวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา  โดยการสังเกตและมีสวนรวม 

ในสถานศึกษา  ไมนอยกวา  2  สัปดาหและนําเสนอผล

การศึกษา 

               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     

1100102   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1   

                                                 2(90ชั่วโมง) 

               Internship 1 

              ส รุ ป คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง ต น เ อ ง แ ล ะ ค ร ู

ท่ีแสดงออกถึงความรัก  และศรัทธาในวิชาชีพครู  ระบุ

จรรยาบรรณตอตนเองและตอวิชาชีพ  รอบรูบทหนาท่ี

ครูผูสอนและครูประจําช้ันในสถานศึกษา  เขาใจบริบท

ชุมชน  รวมมือกับผูปกครองในการเก็บรวบรวมขอมูล

เพ่ือใชในการพัฒนา  ดูแล  ชวยเหลือผูเรียน 

ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค  รวมท้ังรายงานผล 

การพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบในรูปแบบ

ของการศึกษารายกรณี  (Case Study)  โดยการ

ประยุกตใชความรูทางจิตวิทยา  เทคโนโลยีดิจิทัล 

การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือพัฒนาผู เรียนตามศักยภาพ   

สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของ

ครูท้ังในและนอกสถานศึกษา  ผานกระบวนการสังเกต

และวิเคราะหการปฏิบัติหนาท่ีครู  ถอดบทเรียนจาก

ประสบการณการเรียนรูในสถานศึกษา  สังเคราะหองค

ความรูและนําผลจากการเรียนรู ในสถานศึกษาไป

ประเมินสะทอนกลับ  (AAR)  เปนรายบุคคลและรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู  

(PLC)  เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

            Conclude self-characteristics and those 

of teacher that reflect love and faith in 

teaching profession, identify self-ethics and 

profession ethics, acknowledge duties of 

teacher and homeroom teacher in school, 

understand community context, coordinate 

with parents to collect the data used to 

provide learner care, assistance, and 

development to the preferred characteristics, 

provide well-organized report of learner 

development in form of case study by applying 

the knowledge of psychology, digital 

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง 

ช่ือวิชา 

3. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

4. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

5. ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

6. ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียนทฤษฎ ี

ปฏิบัติ และ

ศึกษาดวย

ตนเอง 
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technology, and ability based learner 

development, conclude the guideline and 

activities for teacher profession development 

both inside and outside educational institutions 

through the process of observation and analysis 

of teacher performance, conclude the lesson 

learned from learning experience in 

educational institution, synthesize the body of 

knowledge and use the learning result in after 

action review (AAR) as well as share and learn 

under the context of profession learning 

community (PLC) to develop oneself to keep 

up with changes 

1100404   ฝกปฏิบัติวิชาชีพครู 2       1(90ชั่วโมง) 

    Teaching Practice II 

     บูรณาการความรู  ดานการจัดทําแผนการ

จัดการเรียนรูการปฏิบัติการสอน  ออกแบบเครื่องมือ

วัดผล  การตรวจขอสอบ  การใหคะแนน  และการ

ตัดสินผล  การสอบภาคปฏิบัติและการใหคะแนน 

การวิจัยแกปญหาผูเรียน  มาใชในการฝกประสบการณ

วิชาชีพในสถานศึกษา  โดยการทดลองสอน 

ในสถานศึกษา  ไมนอยกวา  2  สัปดาห  และนําเสนอ

ผลการศึกษา 

   Integration of knowledge in term of 

lesson plans; teaching performance, test 

design and measurement tools, test scoring 

and results judging, the performance exam 

and scoring rubrics; behavioral research in 

classroom and  applying for teaching  practice 

in school at least two weeks and presenting 

the result of the practical 

 

1100203   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2   

                                                 2(90ชั่วโมง) 

               Internship 2 

               ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรม

และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูชวย

ครูรวมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเน้ือหา

สาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและเทคโนโลยี 

การ วัดและประเมินผลตามกลุ มสาระการเรียนรู 

ในรายวิชาเฉพาะดาน  บูรณาการองคความรู 

ทางการบริหารการศึกษา  ออกแบบนวัตกรรม 

การดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ  บริหารจัดการ

เรียนรู ท่ีมีคุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูให

ผู เรียนมีความสุขในการเรียนรวมมือกับผูปกครอง 

ในการพัฒนา  ดูแล  ชวยเหลือผูเรียน ใหมีคุณลักษณะ

อันพึงประสงค  วิเคราะหและนําเสนอแนวทาง 

ในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพท่ีเทาทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานศาสตร วิชาชีพคร ู

และศาสตรสาขาวิชาเอก  เขารวมโครงการท่ีเก่ียวของ

กับการสงเสริม  อนุรักษวัฒนธรรม  และภูมิปญญา

ทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรู ในสถานศึกษาไป

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง 

ช่ือวิชา 

3. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

4. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

5. ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

6. ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียนทฤษฎี 

ปฏิบัติ และ

ศึกษาดวย

ตนเอง 
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ประเมินสะทอนกลับ  (AAR)  เปนรายบุคคลและรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรู ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู  

(PLC)  เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

              Behave as a good example with 

morality and conduct according to professional 

ethics, working as a teacher assistant with a 

mentor by planning content design, media and 

technology, measurement and evaluation 

according to the learning strand in each course, 

integrated knowledge in educational 

administration, innovation design, 

implementation of educational quality 

assurance in accordance with each level of 

education, manage quality learning and create 

a learning atmosphere for students to enjoy, 

cooperate with parents to develop and help 

students to have desirable characteristics, 

analyze and present guidelines for self-

development to be a professional teacher who 

is able to adjust to keep up with the change of 

both professional teaching and core major 

sciences, participate in projects related to 

promoting conservation of culture and local 

wisdom and bringing results from learning in 

educational institutions to evaluate after action 

review (AAR) reflecting on an individual basis, 

and exchange knowledge in the form of 

professional learning community (PLC) to 

develop oneself to keep up with changes 

 

1100506   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  

                                              6(540ชั่วโมง)                

     Practicum 1 

     การ บูรณาการความรู ท้ั งหมดมาใช 

1100304   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 3   

                                                 2(90ชั่วโมง) 

               Internship 3 

               ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  ประพฤติตน

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง 

ช่ือวิชา 
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ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  โดยศึกษาและ

ปฏิบัติงานหนาท่ีครูผูสอน  ครูประจําช้ัน  งาน

สนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตร  บันทึกผลการ

ปฏิบัติงานดานตาง ๆ  ท่ีแสดงใหเห็นถึงแนวทาง 

การแกปญหาดวยการวิจัยในช้ันเรียน  การจัดทํา

โครงการพัฒนาผูเรียน  การประเมินผลการเรียนการ

สอน  การนําผลการประเมนิมาพัฒนาการจัดการเรยีนรู 

และการสัมมนาทางการศึกษา 

               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   

เ ป น แ บ บ อ ย า ง ท่ี ดี มี คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ จ ริ ย ธ ร ร ม 

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ออกแบบการจัดบรรยากาศ

ช้ันเรียนท่ีสงเสริมใหผู เรียนมีความสุขจัดกิจกรรม 

การเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูง

โดยประยุ กต ใช เทคโนโลยีดิ จิ ทัลหรือน วัตกรรม 

ทางการศึกษาท่ีทันสมัย  รวมมือกับผูปกครอง 

ในการ พัฒนาและมุ งมั่ น ในการแกปญหาผู เ รี ยน 

ใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัย 

ท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย  สะทอนผลการ

เปลี่ ยนแปลง ท่ี เ กิด ข้ึน กับตนเองได อย า ง ชัด เจน 

จากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนา

ทางวิชาชีพ  โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม  

อนุรักษวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจาก

การเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ  (AAR) 

เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน

รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู  (PLC)  เพ่ือนําไปใชในการ

พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู  ทันสมัยและทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

              Practice teaching in educational 

institutions, behave as a good example with 

morality and conduct according to professional 

ethnics, design a class atmosphere that 

encourages students to learn and be happy, 

organize learning activities that encourage 

students to create advanced thinking processes 

by applying digital technology or modern 

educational innovations, collaborate with 

parents to develop and strive to solve 

students' problems to have the desirable 

characteristics with the process of the correct 

research methodology, clearly reflecting the 

changes that have occurred to students 

themselves from participating in activities that 

promote professional progress, projects related 

to promoting conservation of culture and local 

3. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

4. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

5. ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

6. ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียนทฤษฎี 

ปฏิบัติ และ

ศึกษาดวย

ตนเอง 
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wisdom and bringing results from learning in 

educational institutions to evaluate after action 

review (AAR) reflecting on an individual basis, 

and exchange knowledge in the form of 

professional learning community (PLC) to 

develop oneself to keep up with changes 

1100507   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  

                                              6(540ชั่วโมง)                  

     Practicum 2   

    การ บูรณาการความรู ท้ั งหมดมาใช 

ในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาการจัดทําแผน 

การจัดการเรียนรู ท่ียึดผู เรียนเปนสําคัญการเลือก 

ใชการผลิตสื่อและนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับการจัด 

การเรียนรู  การใชเทคนิคและยุทธวิธีในการจัดการ

เรียนรูการวัดประเมินผลการเรียนรูการทําวิจัยในช้ัน

เรี ยน เ พ่ือ พัฒนาผู เ รี ยนการ นําผลการประ เมิ น 

มาพัฒนาการจัดการเรียนรูการบันทึกรายงานผลการ

จัดการเรียนรูและการสัมมนาทางการศึกษา 

               Integrating knowledge into teaching 

practice in schools the preparation of lesson 

plans follows the learner center method, 

using  innovative mater ials for teaching,  

us ing 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 

1100405   ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 4 

                                               6(290ชั่วโมง) 

               Internship 4 

              ปฏิบัติงานในหนาท่ีครู  ประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียน 

มีความสุขเกิดการะบวนการคิด ข้ันสูงและนําไปสู 

การเปนนวัตกร  โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษา 

ท่ีทันสมัย  บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการจัดกิจกรรม

การเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน  สรางเครือขาย 

ความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการพัฒนา 

และแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวย

กระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย  สะทอน

ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจน

จากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความกาวหนา

ทางวิชาชีพ  โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม  

อนุรักษวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ินและนําผลจาก

การเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ  (AAR) 

เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันใน

รูปแบบชุมชนแหงการเรียนรู  (PLC)  เพ่ือนําไปใชในการ

พัฒนาตนเองใหมีความรอบรู  ทันสมัยและทันตอการ

เปลี่ยนแปลง 

                 Work in teacher duties, behave as a 

good example with morality and conduct 

according to professional ethics, make learners 

are happy and have advanced thinking process 

and leading them to be innovators by designing 

modern educational innovations integrated in 

1. ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2. ปรับปรุง 

ช่ือวิชา 

3. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

4. ปรับ

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

5. ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

6. ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียนทฤษฎ ี

ปฏิบัติ และ

ศึกษาดวย

ตนเอง 
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community context with learning activities in 

and out of the classroom, create a network of 

cooperation with parents and communities to 

develop, promote professional progress and 

solve students' problems with desirable 

characteristics with the correct research process 

according to the research methodology, clearly 

reflecting the changes that have occurred to 

themselves from participation and participate 

in projects related to promoting conservation 

of culture and local wisdom and bringing 

results from learning in educational institutions 

to evaluate after action review (AAR) reflecting 

on an individual basis, and exchange 

knowledge in the form of professional learning 

community (PLC) to develop oneself to keep 

up with changes  

4109106   หลักคณิตศาสตร                 3(3-0-6) 

    Principles of Mathematics 

    โครงสรางของคณิตศาสตร   ตรรกศาสตร

สั ญ ลั ก ษ ณ แ ล ะ วิ ธี ก า ร พิ สู จ น   โ ด ย ใ ช   เ ซ ต  

ความสัมพันธ  ฟงกชัน  ทฤษฎีจํานวนเบ้ืองตน  เปนตัว

แบบ 
    Mathematical structure; symbolic 

logic and methods of proof by set, relation, 

function, introduction of number theory as a 

model 
 

4109101  หลักการทางคณิตศาสตร          3(2-2-5) 

   Principles  of  Mathematics 

           ศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติและโครงสราง

ทางคณิตศาสตร  ตรรกศาสตร  และระเบียบวิธีพิสูจน

และการใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเก่ียวกับจํานวน  เซต  

ความสัมพันธ  ฟงกชัน  เพ่ือประยุกตใชการพิสูจนใน

การศึกษาทางคณิตศาสตรข้ันตอไป 

           Study basic knowledge about 

statistics,  simple data analysis,  probability, 

probability distribution of random, continuous 

and discrete  probability distribution,  and 

sampling distribution of random sample,  and 

estimation for apply in learning management in 

basic education 

1.  ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2.  ปรับปรุง

ช่ือวิชา 

3.  ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

4.  ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียน ทฤษฎี

ปฏิบัต ิ

5.  ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

6.  ปรับปรุง

คําอธิบาย
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รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

4109210   ระบบจํานวน                     3(3-0-6) 

    Number System 

 การสรางระบบจํานวน   จํานวนธรรมชาติ

จํานวนเต็ม   จํานวนตรรกยะ   จํานวนจริง   จํานวน

เชิงซอน 

          Number system construction; natural 

number; integer; rational number; real 

number; complex number 
 

4109215  ระบบจํานวน                        3(2-2-5) 

              Number  System 

   ศีกษาท่ีมา  สมบัติ  และทฤษฎีบทเก่ียวกับ

จํ านวนธรรมชาติ  จํ านวนเต็ม   จํ านวนตรรกยะ  

จํานวนอตรรกยะ  จํานวนจริง     และจํานวนเชิงซอน

เพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

  Study properties and theorems of the 

natural numbers, integers numbers, rational 

numbers, irrational numbers, real numbers, and 

the complex numbers, for applications in 

learning management in basic education 

1.  ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2.  ปรับปรุง

จํานวนหนวย

กิต 

3.  ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียน ทฤษฎี

ปฏิบัต ิ

4.  ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

5.  ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

4109103   แคลคูลัส  1                      3(3-0-6) 

    Calculus  1 

    ลิมิตและความตอเ น่ืองของฟงก ชัน   

อนุพันธ  ปริพันธไมจํากัดเขต  และการประยุกต 

    Limit and continuous functions;  

derivatives; indefinite integral and applications 
 

4109103  แคลคูลัส  1                         3(2-2-5) 

   Calculus  1 

    ศึกษาเ ก่ียวกับลิมิตและความตอ เ น่ือง 

ของฟงกชัน  อนุพันธของฟงกชันหน่ึงตัวแปร  อนุพันธ

ของฟงกชันปริยาย  การประยุกตอนุพันธ  หลักเกณฑ

ของโลปตาล  ปริพันธงงเทคนิคการหาปริพันธ  ปริพันธ

ไมตรงแบบ  การประยุกตของปริพันธ  เพ่ือประยุกตใช

ในการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  Study of limits and continuous 

functions, derivatives of one variable functions, 

implicit functions, applications of derivative, 

L’Hopital’s rule, integration, techniques of 

integration, improper integrals and applications 

of integral to apply in leaning management in 

basic education 

1.  ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

2.  ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียน ทฤษฎี

ปฏิบัต ิ

3.  ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

4.  ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
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4109211   พีชคณิตเชิงเสน                  3(3-0-6) 

    Linear Algebra   

    เมทริกซและดเีทอรมิแนนต  ระบบสมการ

เชิงเสนและการดําเนินการข้ันมูลฐาน  ปริภูมิเวกเตอร  

การแปลงเชิงเสน  คาลักษณะเฉพาะและเวกเตอร

เฉพาะ  และการประยุกต 

    Matrix and determinant; system of 

linear equations and elementary operations;  

vector space; linear transformation; 

eigenvalues and eigenvectors and applications 

4109208  พีชคณิตเชิงเสน                    3(2-2-5) 

   Linear  Algebra 

    ศึกษาเก่ียวกับเมทริกซ  ตัวกําหนด  ระบบ

สมการเชิงเสน  การดําเนินการข้ันมูลฐาน  ปริภูมิ

เวกเตอร  ปริภูมิยอย  ฐานหลัก  การแปลงเชิงเสน 

ค าลั กษณะ เฉพาะและ เ วก เตอร ลั กษณะเฉพาะ 

เพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

    Study matrices, determinant, system 

of linear equations, elementary operations, 

vector space, subspace, basis, linear 

transformations, eigenvalues, and eigenvectors 

for applications in learning management in 

basic education 

1.  ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2.  ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

3.  ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียน ทฤษฎี

ปฏิบัต ิ

4.  ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

5.  ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

4109104   แคลคูลัส 2                        3(3-0-6) 

    Calculus 2 

    วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 4109103  

แคลคูลสั 1 

               Pre – requisite    : 4109103 Calculas 

    สมการอิงตัวแปรเสริม  ฟงกชันในพิกัดเชิง

ข้ัว อนุพันธ เทคนิคการหาปริพันธ  ปริพันธไมตรงแบบ  

ลําดับและอนุกรม 

    Parametric equations; polar 

coordinate functions; derivatives; techniques 

of integration; improper integrals; sequences 

and series 
 

4109104  แคลคูลัส  2                         3(2-2-5) 

   Calculus  2 

              วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 4109103  

แคลคูลสั 1 

              Pre – requisite    : 4109103 Calculas 1 

   ศึกษาและวิเคราะห เ ก่ียวกับลําดับและ

อนุกรม  อนุกรมอนันต  การทดสอบการลูเขา  อนุกรม

กําลัง  ปรพัินธสองช้ัน  อนุพันธยอย  สมการเชิงอนุพันธ

สามัญเบ้ืองตน  เพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียนรูใน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

          Study and analyze of sequences and 

series, infinite series, the test of convergent 

series, power series, double integral, partial 

derivative, ordinary differential equations for 

application in leaning management in basic 

education 

1.ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

2. ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียน ทฤษฎี

ปฏิบัต ิ

3. ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

4. ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 
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4110320   ความนาจะเปนและสถิติเบ้ืองตน   

                                                    3(3-0-6) 

    Introduction to Probability and  

              Statistics 

    ความนาจะเปน  ตัวแปรสุม   การแจกแจง

ความนาจะเปน   การคาดคะเนทางคณิตศาสตร 

การแจกแจงคาท่ีไดจากตัวอยาง   การประมาณคา 

การทดสอบสมมุติฐาน 

    Probability; random variables; 

probability distribution; mathematical 

expectation; sample distribution; estimation; 

hypothesis testing 
 

4109105  ความนาจะเปนและสถิติ           3(2-2-5) 

    Probability and Statistics   

    ศึ ก ษ า ค ว า ม รู พ้ื น ฐ า น เ ก่ี ย ว กั บ ส ถิ ติ   

การวิเคราะหขอมูลอยางงาย ความนาจะเปน  การแจก

แจงความนาจะเปนของตัวแปรสุม   การแจกแจงความ

นาจะเปนแบบไมตอเน่ืองและแบบตอเน่ือง  และการ

แจกแจงของตั วอย า งสุ ม   และการประมาณค า   

เพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

   Study basic knowledge about 

statistics,  simple data analysis,  probability, 

probability distribution of random, continuous 

and discrete  probability distribution,  and 

sampling distribution of random sample,  and 

estimation for apply in learning management in 

basic education 

1.  ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2.  ปรบัปรุง

ช่ือวิชา 

3.  ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

4.  ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียน ทฤษฎี

ปฏิบัต ิ

5.  ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

6.  ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

4109317   ทฤษฎจีํานวน                    3(3-0-6) 

     Number Theory 

    การหารลงตัว  จํานวนเฉพาะ   ทฤษฎีหลัก

มูลของเลขคณิต  สมภาค  ทฤษฎีบทสวนตกคางสมการ

ไดโอแฟนไทน   ฟงกชันในทฤษฎีจํานวน  เศษสวน

ตอเน่ือง 

     Exact division; prime numbers;  

fundamental theorem of arithmetic; 

congruences; residue theorem; Diophantine 

equations; number-theoretic functions, 

continued fractions 
 

4109207  ทฤษฎีจํานวน                       3(2-2-5) 

   Number  Theory 

   ศึกษาเก่ียวกับการหารลงตัว  จํานวนเฉพาะ 

ตัวหารรวมมาก  ตัวคูณรวมนอย  ทฤษฎีบทหลักมูลของ

เลขคณิต  สมภาค  สมการไดโอแฟนไทน  ฟงกชันใน

ทฤษฎีจํานวน  เพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียนรูใน

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    Study of exact division, prime 

numbers, greatest common division, least 

common multiple, fundamental theorem of 

arithmetic, congruences, Diophantine 

equations, number-theoretic function for 

application in leaning management in basic 

education 

1.  ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2.  ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

3.  ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียน ทฤษฎี

ปฏิบัต ิ

4.  ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

5.  ปรับปรุง

คําอธิบาย
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รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

4109430   สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา      2(1-2-3) 

   Seminar in Mathematics Education 

    ศึกษา   คนควา   และอธิบายเ ก่ียวกับ

เน้ือหา   หรืองานวิจัยท่ีนาสนใจทางคณิตศาสตรศึกษา  

เขียนรายงาน  และนําเสนอผลงานจากการคนควา 

    Study, research and describe about 

the interesting topic in mathematics study or  

in mathematics educational research, 

reporting and presenting the result 

 

4109414  สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา    3(2-2-5) 

   Seminar  in  Mathematics   

             Education 

  ศึกษาค นคว า   วิ เค ราะห   สั ง เ คร าะห 

และนําเสนอเก่ียวกับองคความรูหรืองานวิจัยทาง

คณิ ตศาสต ร ศึ กษ า   เ พ่ื อ นํ า ไป ใช เ ป น แนวทา ง 

ในการจัดการเรียนรูทางคณิตศาสตร 

   Study, research, analyze, synthesize 

and present knowledge or mathematics 

education research for applying as the way for 

learning management in basic education 

1.  ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2.  ปรับปรุง

ช่ือวิชา 

3.  ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

4.  ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียน ทฤษฎี

ปฏิบัต ิ

5.  ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

6.  ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

4109212   วิยุตคณิต                          3(3-0-6) 

    Discrete Mathematics 

    การนับ   ทฤษฎีบททวินาม  หลักการเพ่ิม

เขาตัดออก  หลักการรังนกพิราบ  ฟงกชันกอกําเนิด 

ความสัมพันธเวียนเกิด  ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน  พีชคณิต

บูลีน  วงจรตรรกะ 

    Counting; binomial theorem; 

principle of inclusion-exclusion; pigeonhole 

principle;  generating function; recurrence 

relations; basic graph theory; Boolean algebra; 

logic circuit 
 

4109320  วิยุตคณิต                            3(2-2-5) 

    Discrete Mathematics 

    ศึ กษ า เ ก่ี ย ว กั บหลั ก ก า ร นับ เ บ้ื อ งต น 

การเรียงสับเปลี่ยน  การจัดหมู   ทฤษฎีบททวินาม  

หลักการเ พ่ิมเขา – ตัดออก  หลักการรังนกพิราบ

ความสัมพันธเวียนบังเกิด  และทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน       

เพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

    Study about elementary countingม 

permutation, combinations, binomial theorem, 

principle of inclusion-exclusion, pigeonhole 

principle, generating function, recurrence 

relations, and basic graph theory for application 

1.  ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2.  ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

3.  ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียน ทฤษฎี

ปฏิบัต ิ

4.  ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 
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in learning management in basic education 5.  ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

4109318   พีชคณิตนามธรรม 1            3(3-0-6) 

    Abstract Algebra 1 

    กรุป   กรุปย อย   กรุป วัฏจั กร   กรุป 

การเรียงสับเปลี่ยน   สาทิสสัณฐาน  สมสัณฐาน อัต

สัณฐาน  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  พีชคณิตนามธรรม                  3(2-2-5) 

   Abstract  algebra 

   ศึกษาเก่ียวกับการดําเนินการทวิภาค  กรุป  

กรุปยอย     กรุปการเรียงสับเปลี่ยน  กรุปสมมาตร  

ทฤษฎีบทสมสัณฐานของกรุป  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับ 

ริง  ฟลดและการประยุกต  เพ่ือประยุกตใชในการจัด 

การเรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  Study of bilateral operations,  group,  

sub group, permutation group,  symmetric  

group, automorphism theorem group, 

Introduction to ring, fields and apply, for apply 

in learning management in basic education 

1.  ปรับปรุง

รหัสวิชา 

2.  ปรับปรุง

ช่ือวิชา 

3.  ปรับปรุง

จํานวน 

หนวยกิต 

4.  ปรับปรุง

จํานวนคาบ

เรียน ทฤษฎี

ปฏิบัต ิ

5.  ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาไทย 

6.  ปรับปรุง

คําอธิบาย

รายวิชา

ภาษาอังกฤษ 

4109107   สํารวจเรขาคณิต       3(3-0-6) 

     Survey of Geometry 

    มิ ติ แ ล ะ ค ว า ม สั ม พั น ธ ร ะ ห ว า ง มิ ต ิ

การสรางรูปเรขาคณิตโดยใชวงเ วียนและสันตรง 

ก า ร เ ท า กั น ทุ ก ป ร ะ ก า ร ข อ ง รู ป ส า ม เ ห ลี่ ย ม 

ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการประยุกต  สมบัติของเสน

ขนาน  ความคลาย  วงกลม   การพิสูจนทฤษฎีบท 

ทางเรขาคณติ  สมบัติและการประยุกตเก่ียวกับรูปทรง

และพ้ืนท่ีผิวใน  3  มิติ   สมบัติและการประยุกต 

การแปลงทางเรขาคณิต การแกปญหาโดยใชตัวแบบ

ทางเรขาคณิตใน  2  มิติและ  3  มิต ิ

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 



166 
 

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 

            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 

4109205   แคลคูลัส 3                        3(3-0-6) 

    Calculus 3 

    วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 4109104  

แคลคูลัส 2 

    Pre-requisitee :  4109104 Calculus 2 
 

    เวคเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหในปริภูมิ  

 3  มิติ  วาดวย   เสนตรง  ระนาบและผิวโคง  อนุพันธ

ย อ ย   ป ริ พั น ธ ส อ ง ช้ั น    ป ริ พั น ธ ส า ม ช้ั น 

และการประยุกต 
 

    Vector and analytic geometry in 

three-dimension, straight lines, plane and 

surface; partial derivatives; double integral, 

triple integral and their applications 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

4109213   คณิตศาสตรสําหรับครูมัธยมศึกษา  

                                                     3(2-2-5)  

   Mathematics for Secondary  

              School Teacher 

   ส า ร ะก า ร เ รี ย น รู คณิ ต ศ า สต ร ร ะ ดั บ

มัธยมศึกษา  ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

แนวคิด  ระบบคณิตศาสตร  โครงงานคณิตศาสตร 

    Mathematics in secondary 

education; mathematical skills and processes; 

mathematical concepts; mathematical 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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projects 
 

4109316   สมการเชิงอนุพันธสามัญ        3(3-0-6) 

    Ordinary Differential Equations 

    สมการ เ ชิ งอ นุ พันธ สามัญ อันดับห น่ึ ง  

อันดับสอง  และอันดับสูง  สมการเชิงอนุพันธเชิงเสนท่ี

มีสัมประสิทธ์ิเปนตัวแปร  ระบบสมการเชิงอนุพันธเชิง

เสน  ผลการแปลงลาปลาซและการประยุกต 

    Ordinary differential equations in 

the first-order, second-order and high-order; 

linear differential equation with variable 

coefficients; linear differential equation 

systems; Laplace transform and its 

applications 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

4109321   ภาษาอังกฤษสําหรับครูคณิตศาสตร 

                                                   3(3-0-6) 

    English for Mathematics Teacher 

    ภาษาอังกฤษสําหรับงานวิชาการทาง

คณิตศาสตร  ศัพทวิชาการทางคณิตศาสตร   หลักการ

และเทคนิคการอานงานวิชาการทางคณิตศาสตรท่ีเปน

ภาษาอังกฤษ  ฝกการอานงานวิชาการทางคณิตศาสตร

จากตํารา  วารสาร และการสืบคน   แลวนําเสนอเปน

ภาษาอังกฤษ 

    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 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

4109425   คณิตวิเคราะห                    3(3-0-6) 

    Mathematical Analysis 

    วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 4109104  

แคลคูลสั 2 

    Pre-requisite :  4109104  Calculus 2 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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    ระบบจํ านวนจริ งและระบบจํ านวน

เชิงซอน   ลิมิต  ความตอเน่ือง  อนุพันธและปริพันธ 

    Real number system and complex 

number system; limits; continuity; derivatives 

and integrals 

4109428   เทคโนโลยีสําหรับครูคณิตศาสตร   

                                                    3(2-2-5) 

    Technology for Mathematics  

              Teacher 

    การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

ประกอบการสอนคณิตศาสตร  เครื่องคํานวณ   เพ่ือ

ส ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู ค ณิ ต ศ า ส ต ร แ ล ะ

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 

    Use of computer software in 

mathematics instruction; calculator use in 

promoting better mathematics and local 

culture education 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

4109108   คณิตศาสตรสําหรับครูประถมศึกษา 

                                                    3(2-2-5) 

               Mathematics for Elementary  

               School Teacher 

    สาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถม 

ศึกษา  การพัฒนามโนทัศนทางคณิตศาสตรโดยใช

กระบวนการอุปนัยและนิรนัย  ทักษะและกระบวนการ

ทางคณิตศาสตร 

    Mathematics in elementary 

education; development of mathematical 

concepts by using inductive and deductive 

process, methematical skills and processes 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

4109109   ทฤษฎีกราฟ                      3(3-0-6) 

    Graph Theory 

    บทนิยามของกราฟ  ความไมขาดตอนของ

กราฟ  วิถี  ตนไม  กราฟแบบออยเลอร และแฮมิลตัน  

กราฟเชิงระนาบ   ภาวะคูกัน  การระบายสี    ไดกราฟ  

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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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 

    ตัวแบบเชิงคณิตศาสตรเบ้ืองตน  ข้ันตอน 

และเทคนิคในการสรางตัวแบบ  การวิเคราะหปญหา 

การตรวจสอบนัยท่ัวไป  การสรุปเปนตัวแบบ  การแปล

ความหมายของผลเฉลย  และการนําตัวแบบทาง

คณิตศาสตรไปประยุกตใชกับปญหาท่ีเกิดข้ึนจริงในดาน

ตางๆ 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

    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  ผลเฉลยของระบบ

สมการไมเชิงเสน  ผลเฉลยของระบบสมการเชิงเสน  

การประมาณคาในชวง  การประมาณโดยวิธีกําลังสอง

นอยสุด  การหาอนุพันธและปริพันธเชิงตัวเลข  ปญหา

คาเริ่มตนของสมการเชิงอนุพันธสามัญ 

    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 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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4109215   คณิตศาสตรการเงิน              3(3-0-6) 

    Mathematics of Finance 

    ดอกเบ้ีย  สวนลดดอกเบ้ีย  คารายป 

คารายงวด  ตารางเงินผอนและกองทุนสมทบ  อัตรา

ดอกเบ้ียท่ีเปนจริง  อัตราสวนลดท่ีเปนจริง อัตรา

ดอกเบ้ียจากการลงทุน  หุน  พันธบัตร  หลักทรัพย 

การชําระหน้ีแบบตาง ๆ  การใชคณิตศาสตรและสถิติ

ในการวิเคราะหดานการเงิน  

    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 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

4109426   ทฤษฎีเซต                         3(3-0-6) 

    Set Theory 

    การสร า งทฤษฎี เซต โดยอาศัยระบบ

สัจพจน  สัจพจนของการเลือก  เซตอันดับ  จํานวนเชิง

การนับ  จํานวนเชิงอันดับท่ี 

          Construction of set theory by axiomatic 

system; axiom of choices; ordered sets; 

cardinal numbers; ordinal numbers 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

4109427   รากฐานเรขาคณิต               3(3-0-6) 

    Foundation of  Geometry 

    เรขาคณิตนอกระบบยูคลิด พัฒนาการ 

ทางเรขาคณิตเชิงไฮเพอรโบลา  พัฒนาการทาง

เรขาคณิตเชิงวงรี  พัฒนาการทางเรขาคณิตเชิงทรง

กลม   พัฒนาการทางเรขาคณิตเชิงภาพฉายในแงระบบ

สัจพจน 

    Euclidean geometry; development 

of hyperbolic geometry; development of 

elliptic geometry; development of spherical 

geometry; development of projective 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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geometry by axiomatic system 

4109429   ทอพอโลยีเบ้ืองตน               3(3-0-6) 

    Introduction  to Topology 

    แนวคิ ด เ บ้ื อ งต น เ ก่ี ย ว กับทอพอโลย ี

ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง  ปริภูมิ อิงระยะทาง   

ปริภูมิเชิงทอพอโลยี  ความกระชับ และความเช่ือมโยง 

    Fundamental concepts of topology; 

topology on the real line; metric space; 

topological space; compactness and 

connectedness 
 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

4109319   พีชคณิตนามธรรม 2            3(3-0-6) 

    Abstract Algebra 2 

    วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 4109318 

 พีชคณิตนามธรรม  1 

    Pre-requisite :  4109318  

Abstract Algebra 1 

    ทฤษฎีของซิโล  ไอดีล  โดเมนแบบยุคลิค 

ริงพหุนาม  ฟลด  ฟลดภาคขยาย  ทฤษฎีของกาลัว 

    Sylow’s theorem; ideals; Euclidean 

domains; polynomial ring; fields; extension 

fields; Galois’ theorem 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

4110431   สถิติวิเคราะห 1                  3(3-0-6) 

    Statistical Analysis 1 

    การวิเคราะหขอมูลเบ้ืองตน  ความนาจะ

เปน  ตัวแปรสุม  คาคาดหมาย  และความแปรปรวน  

การแจกแจงทวินาม  การแจกแจงปวซง  และการแจก

แจงปกติ  ทฤษฎีตัวอยางสุมเก่ียวกับคาเฉลี่ย  สัดสวน 

และความแปรปรวนของประชากร  

    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 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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4110432   สถิติวิเคราะห 2                  3(3-0-6) 

    Statistical Analysis 2 

    วิชาท่ีตองสอบผานกอน : 4110431 

 สถิติวิเคราะห 1 

     Pre-requisite : 4110431 

 Statistical Analysis 1 

            การทดสอบดวยไคกําลังสอง  การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง  การวิเคราะห

ก า ร ถด ถ อย เ ชิ ง เ ส น แ ล ะส ห สั ม พั น ธ เ ชิ ง เ ดี ย ว  

สถิติศาสตรไมอิงพารามิเตอรเบ้ืองตน  อนุกรมเวลา

เบ้ืองตน   และเลขดัชนี  การประยุกตใชโปรแกรม

สําเร็จรูป 

    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 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

4110433   สถิติเพ่ือการวิจัยเบ้ืองตน       3(3-0-6) 

    Introduction to Statistics for  

              Research  

    ระ เ บียบ วิ ธี วิ จั ย   การ เลื อกตั วอย า ง 

การวิเคราะหขอมูล  การประมาณคา  การทดสอบ

สมมติฐาน  การทดสอบไคกําลังสอง  การวิเคราะห

ความแปรปรวน  สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  และการ

ถดถอยอยางงาย  
    Research methodology; sampling; 

data analysis; estimation; hypothesis testing; 

chi-square test; variance analysis; correlation 

coefficient and simple linear regression 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

4110434   การวิจัยดําเนินการ 1          3(3-0-6) 

    Operations Research 1 

    ตัวแบบการวิจัยดําเนินการ  กําหนดการ

เชิงเสน  ภาวะคูกัน  การวิเคราะหความไว  ปญหาการ

ขนสง  ปญหาการจัดงาน  การตัดสินใจ และทฤษฎีเกม 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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            Operations research models; linear 

programming; duality; sensitivity analysis; 

transportation problem; assignment problem; 

dicision making and games theory 

4109436   การสอนคณิตศาสตรในระดับ 

               มัธยมศึกษา                      3(2-2-5) 

    Teaching Mathematics in  

              Secondary School  

    ห ลั ก สู ต ร    ห นั ง สื อ เ รี ย น    คู มื อ ค รู 

และเอกสารประกอบการเรียนระดับมัธยมศึกษา 

การวิเคราะหหลักสูตร     การจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน     เ ทค นิ คกา รสอนคณิ ต ศ าสต ร    ทั กษ ะ 

และกระบวนการทางคณิตศาสตร  การผลิตและการใช

สื่ อ ป ร ะ ก อ บ ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น    ก า ร วั ด ผ ล 

และการประเมินผล   การสอนซอมเสริม  การจัดทํา

กําหนดการสอน  แผนการจัดการเรียนรู  และการ

ทดลองปฏิบัติการสอน 

    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 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

4109323   สื่อและกิจกรรมสําหรับการเรียนรู 

               คณิตศาสตร                      2(1-2-3) 

    Media and Activities for Learning 

              Mathematics 

    บทบาทของสื่อท่ีมีตอการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร  การสรางและการใชสื่อ/แหลงการเรียนรู

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 
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และมัธยมศึกษา  สื่อประเภทสิ่งพิมพและสื่อประดิษฐ

เน นการ ใช โปรแกรมสํ า เ ร็ จ รู ป   กิจกรรมด าน

คณิตศาสตรท่ีเนนกระบวนการคิดดานคณิตศาสตร  

การแกปญหาและการสรางองคความรูทางคณิตศาสตร  

การวางแผนและการออกแบบการดําเนินกิจกรรม

คณิตศาสตร  ทดลองปฏิบัติกิจกรรมคณิตศาสตร 

    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   การสอนคณิตศาสตรในระดับ 

               ประถมศึกษา                     3(2-2-5) 

    Teaching Mathematics in  

               Elementary School  

    ห ลั ก สู ต ร   ห นั ง สื อ เ รี ย น    คู มื อ ค รู 

และเอกสารประกอบการเรียนระดับประถมศึกษา 

การสรางเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตร  การวิเคราะห

หลักสูตร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เทคนิค

การสอนคณิตศาสตร  การนําความรูคณิตศาสตรไปใช

ในชีวิตประจําวัน  ทักษะและกระบวนการทาง

คณิตศาสตร  การผลิตและการใชสื่อประกอบการเรียน

การสอน   การวัดผลและการประเมินผล   การสอน

ซอมเสริม   การจัดทําโครงสรางรายวิชา    หนวยการ

เรียนรู   แผนการจัดการเรียนรู   และการทดลอง

ปฏิบัติการสอน 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

    Curriculum, textbooks, teacher 

manuals and documentation for elementary 

education students; creating positive attitudes 
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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   นวัตกรรมเทคโนโลยีสําหรับครู 

               คณิตศาสตร                      3(2-2-5) 

   Technology Innovation for 

              Mathematics Teacher 

    นวัตกรรมเทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย  

การวิเคราะหและการออกแบบการเรียนรูคณิตศาสตร

ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  การสราง

สภาพแวดลอมการเรียนรู ใหมและการบูรณาการ

เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร  

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 

ปรับออก ปรับรายวิชา

ออก 

ไมม ี 4109102  เรขาคณิตเบ้ืองตน  3(2-2-5) 

   Introduction  to  Geometry 

   ศึกษาเก่ียวกับระบบสัจพจน  เรขาคณิตของ

ยูคลิด  พัฒนาการเรขาคณิตของยูคลิด  เรขาคณิตการ

แปล ง   ก ารค นพบ เ ร ขาคณิ ตนอกระบบยู ค ลิ ด 

เพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียนรู  ในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

  Study axiomatic system, Euclidean 

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 
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geometry, development of Euclidean geometry, 

geometric transformations, the discovery of 

non-Euclidean geometries for applications in 

learning management in basic education 

ไมม ี 4109216  วิทยาการคํานวณ  3(2-2-5) 

                Computing science 

ศึกษา  วิเคราะห  เทคนิค  วิธีการข้ันตอนการแกปญหา 

แ ล ะ ฝ ก ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร แ ก ป ญ ห า โ ด ย ใ ช ข้ั น ต อ น 

การแกปญหา  การแสดงข้ันตอนการแกปญหา 

โดยการเขียน  บอกเลา  วาดภาพ  หรือใชสัญลักษณ 

ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใชซอฟตแวรหรือ

อุปกรณเทคโนโลยีเบ้ืองตน 

Study, analysis, technique, how to step solving 

problem, and practice skill solving problem by 

step solving problem, show the process of 

solving problems by writing, tell, draw or use 

symbols, design and programming using basic 

software or technology equipment 

 

ไมม ี 4109106  เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรู 

              คณิตศาสตร                          3(2-2-5) 

               Digital  Technolgy  forMathematics   

               Learning Management 

               ศึกษาเทคโนโลยีดิจิตัล  โปรแกรมสําเร็จรูป

ทางคณิตศาสตร  เพ่ือสรางสื่อการเรียนรูและประยุกตใช

ประกอบการจัดการ เรียนรู คณิตศาสตร ในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

                Study digital technology, 

mathematical software, for create learning 

media and apply for assemble mathematics 

learning management in basic education 

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 

ไมม ี 4109218  การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับ 

              ประถมศึกษา   3(2-2-5) 

Learning  Management  In            

              Elementary  Education 

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 

    ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรคณิตศาสตร

ระดับประถมศึกษา  ออกแบบและฝกปฏิบัติการจัดการ

เรียนรูเรื่องจํานวน  พีชคณิต    การวัด  เรขาคณิต  สถิติ

และความนาจะเปนระดับประถมศึกษา  โดยใชวิธีการ  

รูปแบบ  และเทคนิคการจัดการเรียนรูโดยสอดแทรก

ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร  ประกอบกับสื่อ

ก า ร เ รี ย น รู ท่ี ห ล า ก ห ล า ย   อ อ ก แ บ บ ก า ร วั ด 

และประเมินผลในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับ

ประถมศึกษา 

Study and analyze elementary 

education mathematics curriculum; design and 

practice in the management learning about 

numbers, algebra, geometric measurement, 

statistics and probability of elementary 

education, by using method format and 

learning management techniques, by inserting 

mathematical process and skills, combine with 

a variety of learning media, design 

measurement and evaluation in learning 

mathematics for elementary education 

ไมม ี

 

4109310  ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรียนรู        

               คณิตศาสตร                        3(2-2-5) 

                 English for Mathematics Learning    

               Management 

   สืบคน รวบรวม นํา เสนอคํ าศัพททาง

คณิตศาสตร  ฝกปฏิ บัติการอานและแปล เ น้ือหา 

หรือบทความทางคณิตศาสตร  เ พ่ือนําไปประกอบ 

การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Collect; search; Present mathematical 

vocabulary; Practice reading and translation; 

Mathematical content or articles; to be used in 

mathematics learning management in basic 

education level. 

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 

ไมม ี 4109309  การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร 

                                                     3(2-2-5) 

                 Organizing’’Mathematical   

               Activities 

ศึกษาแนวคิดหลักการการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร    

การออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตรอันประกอบไป

ดวย  คายคณิตศาสตรงงโครงงานคณิตศาสตร 

หรือแนวทางอ่ืนๆ  ท่ีสงเสริมการพัฒนาผูเรียนงงพรอม

ท้ังออกแบบการวัด  และการประเมินผลการจัดกิจกรรม

ทางคณิตศาสตรงงและจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร 

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

Study principle of mathematical activities;  

designing mathematical  activities including, 

math camp, mathematics project or other 

guidelines that promote the development of 

learner, design evaluation and measurement in 

mathematical activities, and organizing 

mathematical activities in basic education 

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 

ไมม ี
 

4109311  การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับ 

              มัธยมศึกษาตอนตน 

              Learning  Management  In  Lower–   

              Secondary  Educatio          3(2-2-5) 

          ศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนตนงงออกแบบและฝกปฏิบัติการจัดการ

เรียนรูเรื่องจํานวน พีชคณิตงงการวัดงงเรขาคณิตงงสถิติ

ความนาจะเปนงงระดับมัธยมศึกษาตอนตน โดยใช

วิ ธีการงงรูปแบบงงและเทคนิคการจัดการเรียนรู 

โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

ประกอบกับสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลายงงออกแบบการ

วัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

         Study and analyze  lower – secondary  

education mathematics curriculum; design and 

practice in the management learning about 

numbers, algebra, geometric measurement, 

statistics and probability of elementary 

education, by using method format and 

learning management techniques, by inserting 

mathematical process and skills, combine with 

a variety of learning media, design 

measurement and evaluation in learning 

mathematics for lower – secondary  education 

 

ไมม ี 4109319  การจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษา 

                Learning  Management  in STEM     

              Education  3(2-2-5) 

สืบคน วิเคราะหและสรุปวิธีการจัดการเรียนรูสะเต็ม

ศึกษาตามแนวทาง สสวท.ท้ัง 6 ข้ันตอน ไดแกข้ันการ

กําหนดปญหา ข้ันรวบรวมขอมูล และแนวคิดท่ีเก่ียวของ 

ข้ันออกแบบวิธีการแกปญหา ข้ันวางแผนและดําเนินการ

แกปญหา ข้ันทดสอบประเมินผลและปรับปรุง และข้ัน

นําเสนอวิธีการแกปญหาผลการแกปญหา หรือผลการ

พัฒนา นวัตกรรม การออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบ

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 

สะเต็มศึกษา การสรางแผนการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา 

การสรางแบบวัดประเมินผลการเรียนรู และการใหขอมูล

ยอนกลับ (feedback) สําหรับการจัดการเรียนรูสะเต็ม

ศึกษา พรอมท้ังจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา

ผานการปฏิบัติควบคูกับการพัฒนาทักษะการคิด ตั้ง

คําถาม แกปญหาและการหาขอมูลและวิเคราะหขอ

คนพบหรือนวัตกรรมใหม 

Investigate analyze and conclude STEM 

education following  6 steps given by IPST such 

as determining problem step, data collection 

and related concepts, designing problem 

solving step, planning and solving problems 

step, testing evaluating and developing 

step ,and presenting problem solving method, 

product or innovation;  design learning activities 

in STEM education; design lesson plans in STEM 

education; design instrument for measurement 

and educational evaluation, providing feedback 

and making learning activities in STEM 

education by doing and development thinking 

skill, questioning, solve problem and finding 

information and analyzing result or innovation   

innovation; design learning activities in STEM 

education; design lesson plans in STEM 

education; design instrument for measurement 

and educational evaluation, providing feedback 

and making learning activities in STEM 

education by doing  and development thinking 

skill, questioning, solve problem and finding 

information and analyzing result or innovation 

ไมม ี 4109312  การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรระดับ 

              มัธยมศึกษาตอนปลาย  3(2-2-5) 

    Learning  Management  In  Upper–   

              Secondary  Education 

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 

 ศึกษาและวิเคราะหหลักสตูรคณิตศาสตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย  ออกแบบและฝกปฏิบัติการ

จัดการเรียนรูเรื่องจํานวน  พีชคณิต  การวัด  เรขาคณิต

สถิติความนาจะเปน  และแคลคูลัส  ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  โดยใชวิธีการ  รูปแบบ  และเทคนิคการ

จัดการเรียนรูโดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการ 

ทา งค ณิ ต ศ า ส ต ร   ป ร ะก อ บ กั บ สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู 

ท่ีหลากหลาย  ออกแบบการวัดและประเมินผลในการ

จัดการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

    Study and analyze upper– secondary  

education mathematics curriculum; design and 

practice in the learning management about 

numbers, algebra, geometric measurement, 

statistics and probability of elementary 

education, by using method format and 

learning management techniques, by inserting 

mathematical process and skills, combine with 

a variety of learning media, design 

measurement and evaluation in learning 

mathematics for upper – secondary  education 

ไมม ี 4109313  การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา   3(2-2-5) 

   Research  In  Mathematics   

              Education 

   ศึกษาความหมาย  ระเบียบวิธีการ  ข้ันตอน

การทําวิจัย   และสถิติท่ีใชในการวิจัย  ออกแบบการวิจัย

เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  วิเคราะห

ขอมูล  และการเขียนรายงานการวิจัย  เพ่ือนํามา

ประยุกตใชพัฒนาผูเรียนคณิตศาสตร 
    Study the meaning, methodology, 

research process and statistics for research; 

research design for developing mathematics 

learning management, data analysis, and writing 

research reports  for apply  to develop math 

learner 

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 

ไมม ี 4109217  การแกปญหาทางคณิตศาสตร    3(2-2-5) 

   Mathematical problem solving 

   ศึกษา  วิเคราะหความหมาย  ความสําคัญ  

ประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร  การแกปญหาและ

การตั้งปญหาทางคณิตศาสตร  มโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อน

ทางคณิตศาสตร  ข้ันตอนกระบวนการ  และยุทธวิธีใน

การแกปญหาทางคณิตศาสตร  เทคนิคการตั้งปญหาทาง

คณิตศาสตร  การสอนการแกปญหาและการตั้งปญหา

ทางคณิตศาสตร   การประเมินผลการแกปญหา 

และการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร  และเปนแนวทางใน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู วิชาคณิตศาสตรระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

          Study and  analyze meanings, 

importance, and types of mathematical 

problem, mathematical problem solving and 

problem posing, misconception of 

mathematics, mathematical problem solving 

process, techniques of mathematical problem 

posing, teaching of mathematical problem 

solving and problem posing, and assessment of 

mathematical problem solving and problem 

posing and guideline for leaning management 

in basic education 

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 

ไมม ี 4109425  ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร                           

                                                     3(2-2-5) 

   History  and  Development  of   

             mathematics 

   แนวคิด   ปรัชญาการสร างผลงานของ 

นักคณิตศาสตร ท่ีสําคัญ ๆ ในเรื่องจํานวน  ตัวเลข

เรขาคณิต  พีชคณิต  การวัด  สถิติและความนาจะเปน

ประวัติคณิตศาสตรยุคกอนประวัติศาสตร  ยุคกลาง      

และสมัยศตวรรษท่ี  17  จนถึงปจจุบัน  และวิวัฒนาการ

ของหลักสู ตรคณิตศาสตร ในประเทศไทย  เ พ่ือ

ประยุกตใชในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 

   Concept and philosophy of important 

mathematicians’ creative works in  number, 

arithmetic, geometry, algebra, measurement, 

statistic and probability; history of mathematics 

in  prehistoric, medieval, and 17th Century and 

evolution of mathematical curriculum in 

Thailand, for applications in learning 

management in basic education 

ไมม ี 4109322  การวัดและการประเมินผลการเรียนรู 

             คณิตศาสตร                          3(2-2-5) 

   Measurement  and  Evaluation   

             Learning  Mathematics 

   ศึกษาเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการวัด

และประเมินผล  ความสัมพันธระหวางหลักสูตร

คณิตศาสตรกับการประเมินผล  การออกแบบเครื่องมือ

ด า น พุ ท ธิ พิ สั ย   ทั ก ษ ะ พิ สั ย   แ ล ะ จิ ต พิ สั ย 

ท า ง ค ณิ ต ศ า ส ต ร   ก า ร ห า คุ ณ ภ า พ เ ค รื่ อ ง มื อ 

และการใหคะแนน  การนําผลการประเมินมาใช 

ในการพัฒนาผูเรียน  นวัตกรรมการวัดและประเมินผล

ทางคณิตศาสตร  เพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   Study about concept and theory of 

measurement and evaluation relationship 

between mathematics curriculum and 

evaluation; designing instrument of cognitive 

domain, psychomotor domain and affective 

domain in mathematics; validity and reliability 

of instrument; using assessment to develop 

learners; innovation of measurement and 

evaluation in mathematics for applies to 

learning management in basic education 

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 
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หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2559) หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. 2562) หมายเหตุ 

ไมม ี 4109423  ทฤษฎีสมการ                       3(2-2-5) 

   Theory  of  Equations 

   ศึ ก ษ า เ ก่ี ย ว กั บ พ หุ น า ม ตั ว แ ป ร เ ดี ย ว 

กระบวนการของฮอรเนอร  สูตรของเทยเลอร  สมการ

พหุนาม  ความสัมพันธระหวางคาราก  และสัมประสิทธ์ิ

สมการกําลังสอง  สมการกําลังสาม  สมการกําลังสี่ 

รากตรรกยะ  กฎของเดการต  การประมาณคาราก 

เพ่ือประยุกตใชในการจัดการเรียนรูในระดับการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน 

   Study polynomials in one variable, 

Horner’s process, Taylor’s formula, polynomial 

equations, relation between roots and 

coefficient, quadratic equations, cubic 

equations, biquadratic equations, rational roots, 

Descartes' rule, approximate root for 

applications in learning management in basic 

education 

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 

ไมม ี 4109424  การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร     3(2-2-5) 

   Mathematical  Analysis 

   ศึกษาและพิสูจนเก่ียวกับระบบจํานวนจริง

ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง   ลําดับของจํานวนจริง

ลิมิตและความตอเน่ือง  อนุพันธ  ปริพันธรีมันน  และ

อนุกรมของจํานวนจริง  เพ่ือประยุกตใชในการจัดการ

เรียนรูในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   Study and proof real number system 

topology on the real line, sequence of real 

numbers, limit and continuity, derivative, 

Riemann integral, and series of real numbers, 

for applications in learning management in 

basic education 

เพ่ิมรายวิชา

ใหม 
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ภาคผนวก ข 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 6683 /2561 

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 4 ป) 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

สาขาวิชาคณิตศาสตร 
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ภาคผนวก ค 
  คําสั่งที่ประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภฏั ที่ 022 /2561  

    เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการวพิากษหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต  4  ป  

                            อิงสมรรถนะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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ภาคผนวก ง 
คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่  9/2560   

เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก จ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา  

เรื่อง  แนวปฏิบัติงานการจัดการเรยีนการสอน 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 

เรื่อง  หลักเกณฑการกําหนดรหัสวิชา 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ี
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* 

 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ในการวิพากษหลักสตูร 
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ภาคผนวก ซ 
มติคณะอนุกรรมการฯ เรื่อง การขออนุญาตเปดรับนักศึกษาเกินแผนรบันักศึกษา

ในอัตรารอยละ 20 ของมหาวิทยาลยัราชภัฏยะลา 
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ภาคผนวก ฌ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งที่ 2 / 2562  เมื่อวันที่  6  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



235 
 

 

ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2 / 2562  เมื่อวันที ่ 6  เดือน มีนาคม พ.ศ. 22562 

 
ล าดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ การปรับปรุงแก้ไข 

1 หมวดที่  2  ข้อ 1.1 – 1.3 ปรัชญา  ความส าคัญ  
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ให้ปรับปรัชญา  
ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย 

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

2 ภาคผนวก  ญ  ข้อ 6  ให้เขียนผลงานทางวิชาการ
ตามรูปแบบการอ้างอิงและบรรณานุกรม 

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 

3 พิสูจน์อักษร  ปรับการพิมพ์   การเว้นวรรคตอน ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
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ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2 / 2562  เมื่อวันที่  19  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการกล่ันกรองหลักสูตร 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 2 / 2562  เม่ือวันท่ี  19  เดือน มีนาคม พ.ศ. 22562 

 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1 หนา ท่ี   3  หมวดท่ี 1 ขอ 8 อาชีพท่ีสามารถ

ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา   

ปรับจาก  ธุรกิจสวนตัวดานการศึกษา 

เปน  ผูประกอบธุรกิจสวนตัวดานการศึกษา 

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

2 หนาท่ี  10  หมวดท่ี  3  ขอ 2  การดําเนินการ
หลักสูตร 
ปรับจาก   
  ภาคเรียนท่ี 1  เดือนกรกฎาคม  -  เดือนตุลาคม  

  ภาคเรียนท่ี 2  เดือนธันวาคม  -  เดือนมีนาคม 
เปน 
  ภาคเรียนท่ี 1  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
                     ราชภัฏยะลา 
  ภาคเรียนท่ี 2  เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 

                     ราชภัฏยะลา 

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

3 หนา  20  แผนการจัดการศึกษา  ชั้นปท่ี  3  ภาค

เรียนท่ี  2  จํานวนหนวยกิตรวม คือ 20 หนวยกิต  

ใหปรับเปน 19 – 20 หนวยกิต 

ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 

4 หนา  25  หมวดท่ี  3  การคิดเชิงเหตุผล  ทบทวน

คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ปรับปรุงแกไขเปน  

คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

วิเคราะห ออกแบบ แสดง

วิธีการคํานวณตามลําดับข้ัน

การดําเนินการตัวเลข สัดสวน 

รอยละ การแกโจทยปญหา 

การใหเหตุผล การใหเง่ือนไข

เชิงภาษา เชิงสัญลักษณ และ

แบบรูป ในการอธิบาย

ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนใน



238 
 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

ชีวิตประจําวัน วิเคราะห

แนวทาง 

การแกปญหา การเลือกใช

แนวทางไดอยางเหมาะสม 

วิเคราะหและอธิบายขอมูล

ขาวสารในโลกปจจุบัน และ

การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของ

ขอมูลได 

 

คําอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษ  Analyze, 

design and present how 

to calculate in ordinal 

steps of numbering 

calculation such as 

proportions, percentages, 

problems solving, 

reasoning, giving 

conditions in term of 

language, symbolic 

reasoning and pattern of 

explaining the 

phenomena in everyday 

life analyze problem for 

possible solutions, 

choosing appropriate 

approaches, analyze and 

explain current world’ 

news and achieve data-

based decision making 
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

5 หนา  25  หมวดท่ี  3  ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือ

ชีวิตและอาชีพ  ทบทวนคําอธิบายรายวิชา

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

ปรับปรุงแกไขเปน  

คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย 

สืบคน  วิเคราะห  แนวคิด  

ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 8cs  

และทักษะดานสารสนเทศ สื่อ 

และเทคโนโลยโีดยบูรณาการ

การประยุกตเพ่ือพัฒนาทักษะ

ท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิตและ

การประกอบอาชีพอยางมี

คุณภาพในศตวรรษท่ี 21 

 

คําอธิบายรายวิชา

ภาษาอังกฤษ  Explore, 

analyze 8Cs’s concepts 

and information media 

and technology skills by 

integrate and apply to 

develop the important 

skills for life-living and 

effective working in the 

21st century era 

6 หนา  33  หมวดท่ี  3  วิชาการวัดและประเมินผล

การเรียนรู  ทบทวนคําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ปรับปรุงแกไขเปน  Measure 

and evaluate through 

authentic assessment 

and appropriate to the 

subject matter, context, 

individual difference of 

learners, and learners 

with special needs, 

reflect the evaluation 
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

result for learner 

development and quality 

development of learning 

management under the 

concepts and theories of 

measurement and 

evaluation, authentic 

assessment, 

measurement and 

evaluation instrument 

design, feedback giving 

for learning promotion in 

learners, guideline of 

using measurement and 

evaluation result in 

learner development, 

proper and creative 

measurement and 

evaluation, and use the 

reflective practice for 

self-development to be a 

good teacher who is 

proficient, smart, and up 

to date 

7 หนา  54  หมวดท่ี  3  ขอ  4.3  การจัดเวลาและ

ตารางสอน  ปการศึกษาท่ี  4 

โดยใชฐานคิดตามท่ีคุรุสภากําหนดตามประกาศป 

2557  

 

ปรับปรุงแกไขเปน   

6 หนวยกิต  290 ชั่วโมง  

(สอนไมต่ํากวา 8 ชั่วโมงตอ

สัปดาห  จํานวน 18 สัปดาห 

เปน 144 ชม. และปฏิบัติงาน

อ่ืนๆ อีก 146 ชม.) 



241 
 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

8 หนา  90  หมวดท่ี  5  ขอ 2.1  การทวนสอบ

มาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จ

การศึกษา   

การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

     (1)  ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ทํางาน

ตรงสาขา 

  (2)  การทวนสอบจากผูประกอบการ 

  (3)  การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 

 

ป รั บ ป รุ ง แ ก ไ ข เ ป น 

ก า ร ท ว น ส อ บ ใ น ร ะ ดั บ

หลักสูตร 

       (1) แตงตั้งคณะกรรมการ

ใ น ส า ข า วิ ช า   แ ล ะ

ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย น อ ก ท่ี

เก่ียวของ 

       (2) ประชุมแลกเปลี่ยน

เรียนรู  ตรวจสอบผลการ

เรียนรู  ตามเกณฑมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ  และรายงานผล 

      (3)  สถานศึกษาท่ีรับ

นักศึกษาไปปฏิบัติการสอนใน

สาขาวิชาเฉพาะดาน  หรือ

วิชาเอก  มีการประเมิน

นักศึกษา  ตามมาตรฐานผล

การเรียนรู  และกลยุทธการ

ประเมินผลการเรียนรู 

9 พิสูจนอักษร  ปรับการพิมพ   การเวนวรรคตอน ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา 
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

 ในคราวประชุมครั้งที่  3 / 2562  เมื่อวันที่  29  เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 
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ตารางแสดงขอสังเกตและขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งท่ี 3 / 2562  เม่ือวันท่ี  29  เดือน มีนาคม พ.ศ. 22562 

 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

1 หนาท่ี  4  หมวดท่ี 1 ขอ 11  สถานการณภายนอก

หรือการพัฒนาท่ีจําเปนในการวางแผนหลักสูตร  

ใหปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับความจําเปนของ

หลักสูตร 

ปรับปรุงแกไขเปน  ปจจุบัน

การพัฒนาทางเศรษฐกิจของ

โลกมีการแขงขันกันสูง  ดังนั้น

ประเทศไทยถือเปนประเทศ

หนึ่งท่ีเปนสมาชิกของ

อาเซียนซ่ึงเปนภูมิภาคท่ีมี

การเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยางรวดเร็วและ

เปนตัวอยางของการรวมตัว

ของกลุมประเทศท่ีมีพลัง

ตอรองในเวทีการเมืองและ

เศรษฐกิจระหวางประเทศ  

ท้ังนี้ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน  มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ทําใหภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต   

มีความม่ันคง  ม่ัง ค่ังและ

สามารถแขงขันกับภูมิภาค

อ่ืนๆ  ไดโดย  1) มุงใหเกิด

การไหลเวียนอยางเสรีของ

สินคา  บริการการลงทุน  

เงินทุน  การพัฒนาทาง

เศรษฐกิจ  และการลดปญหา

ความยากจน  และความ

เหลื่อมล้ําทางสังคม  2) ทํา

ใหอาเซียนเปนตลาดและฐาน
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

การผลิตเดียว  (Single  

Market  and  Production  

Base)  โดยจะริเริ่มกลไก

และมาตรการใหม ๆ  ในการ

ปฏิบัติตามขอริเริ่มทาง

เศรษฐกิจท่ีมีอยูแลว  3) ให

ความชวยเหลือแกประเทศ

สมาชิกใหมของอาเซียนเพ่ือ

ลดชองวาง  การพัฒนาและ

ชวยใหประเทศเหลานี้เขารวม

กระบวนการรวมตัวทาง

เศรษฐกิจของอาเซียน  4) 

สงเสริมความรวมมือในนโยบาย

การเงินและเศรษฐกิจมหภาค

ตลาดการเงินและตลาดทุน  

การประกันภัยและภาษีอากร

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และการคมนาคม  พัฒนา

ความรวมมือดานกฎหมาย  

การเกษตรพลังงาน   

การทองเท่ียว  การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  โดยการ

ยกระดับการศึกษาและการ

พัฒนาฝมือแรงงานโดยท่ัวไป

วาการพัฒนาเศรษฐกิจให

บรรลุผลสําเร็จตาม

วัตถุประสงคของประชาคม

อาเซียนประเทศไทยตอง

พัฒนาบุคคลผู เปนสมาชิก

ของสังคมใหมีการศึกษาท่ี



245 
 

ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

ดี  มีการตั้งเปาหมายท่ีจะ

พัฒนาแนวคิดกิจกรรมและ

การจัดการการศึกษา

รวมกันในภูมิภาคบน

รากฐาน  ภูมิปญญา

ระดับชาติและภูมิภาคและ

เพ่ือปองกันสภาพไมสมดุล

จากการไหลบาเพียงดาน

เดียวของกระแสโลกาภิวัตน

จากตะวันตกจึงตองเนนการ

ขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน

ท้ัง  3  เสาหลักสะทอน   

การจัดการศึกษาแบบ

เชื่อมโยง  การหลอมรวม  

ความหลากหลายบนพ้ืนฐาน

ของเอกลักษณและความ

แตกตางการพัฒนาและ

ประสานความรวมมือและ

แลกเปลี่ยนวิชาการระหวาง

ชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐาน

ของประโยชนรวมกันท้ังใน

กรอบซีมีโออาเซียนและ

ยูเนสโกจะทําใหบุคคลท่ีไดรับ

การศึกษาในยุคใหมนี้ดํารงตน

อยูในสังคม  ระบบเศรษฐกิจ

แบบนี้ไดเพ่ือใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน 

การผลิตครูจึงเปนสิ่งสําคัญใน

การรองรับการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพ 
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ลําดับ ขอสังเกตและขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไข 

การแขงขันของประเทศ  โดย

ประเทศไทยยังคงประสบ

ปญหาการขาดแคลนครู  

ซ่ึงเปนปญหาท้ังเชิงปริมาณ

และคุณภาพ  ในเชิงปริมาณ

พบวา สาขาวิชาท่ีขาดแคลน

มากท่ีสุด ไดแก คณิตศาสตร  

วิทยาศาสตร  เทคโนโลยี และ

ภาษาตางประเทศ  สวนในเชิง

คุณภาพพบวาในโรงเรียน

ยังคงมีครูท่ีมีวุฒิไมตรง

สาขาวิชาท่ีสอน  รวมท้ัง

ปญหาท่ีครูขาดความรักและ

ศรัทธาในวิชาชีพ  ดังนั้น 

การผลิตครูคณิตศาสตรท่ี

สามารถจัดการเรียนการสอน

คณิตศาสตรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  และมีความรัก

ในวิชาชีพจึงเปนสิ่งสําคัญ  ซ่ึง

จะเปนปจจัยสําคัญตอการ

สรางคุณภาพประชากรของ

ประเทศใหสามารถดํารงชีพ

อยูในสภาพการแขงขันสูงทาง

เศรษฐกิจ  และมีสวนรวม 

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศตอไป 

 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฏ 
ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

                                     ระดับปริญญาตร ี    ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาคณิตศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล ดร.วรพจน  แซหลี   

3. ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตรจารย 

4. สังกัด คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา ปร.ด. การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา 2555 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเชียงใหม วท.ม. สถิติประยุกต 2536 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วท.บ. (ศึกษาศาสตร) คณิตศาสตร 2528 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไมมี) 

6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  

6.1.2 ตํารา หนังสือ 

6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  

6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไมมี) 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 

รุสลัน  ดือเระ  และวรพจน  แซหลี. (2560). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

            เรื่อง  การเลื่อนกราฟพาราโบลาโดยใชสื่อกราฟเลื่อน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4     

            โรงเรียนคณะราษฎรบํารุง จังหวัดยะลา. ในการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 

   ดานวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งท่ี 2 วันท่ี 13 – 14 กุมภาพันธ 2560 (หนา 103 

   - 109).  นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  
 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 

6.3.1 ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค  

6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 

6.3.3 สารานุกรม 

6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 

 

7. ประสบการณสอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 18 ป         

 ชื่อวิชา ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน    3 (3-0-6)  นก.    

 ชื่อวิชา สถิติเพ่ือการวิจัยเบื้องตน     3 (2-2-5)  นก.  

   ชื่อวิชา    ทฤษฎีความนาจะเปนและสถิติ     5 (3-2-3)   นก.  

            ชื่อวิชา    การคิดและการตัดสินใจ     2 (2-0-4)   นก.  

   ชื่อวิชา คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน     2 (1-2-3)   นก. 

  ชื่อวิชา สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา     2 (1-2-3)    นก. 

  ชื่อวิชา การสอนวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา   3 (2-2-5)   นก. 

7.2 ระดับปริญญาโท 2 ป 

ชื่อวิชา  สถิติเพ่ือการวิจัย                     2 (1-2-3)   นก. 

ชื่อวิชา  วิธีวิทยาการวิจัยและสถิติข้ันสูง 3 (2-2-5)   นก. 

ชื่อวิชา  สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา 2 (1-2-3)   นก. 

ชื่อวิชา  ทฤษฎีและเทคนิคการเลือกตัวอยาง 3 (2-2-5)   นก. 

ชื่อวิชา  สัมมนาวิธีวิทยาการวิจัยเพ่ือการพัฒนา 2 (1-2-3)   นก. 

 

                                       (ลงชื่อ)                               เจาของประวัติ 

        (ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรพจน  แซหลี) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

                                     ระดับปริญญาตร ี    ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาคณิตศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล นุชนาถ  เต็มดี   

3. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

4. สังกัด คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วท.ม. คณิตศาสตรและสถิติ 2552 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วท.บ. (ศึกษาศาสตร) คณิตศาสตร 2547 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไมมี) 

6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  

6.1.2 ตํารา หนังสือ 

 นุชนาถ  เต็มดี (2561).คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับการเกษตร ยะลา. คณะวิทยาศาสตร

เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. (143 หนา) 

6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  

6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  

6.1.4 บทความทางวิชาการ  

6.1.4.1 ในวารสารทางวิชาการ  

6.1.4.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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6.1.4.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไมมี) 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 
 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 

6.3.1 ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค  

6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 

6.3.3 สารานุกรม 

6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 

 

7. ประสบการณสอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 10 ป         

 ชื่อวิชา คณิตศาสตรพื้นฐาน      3 (3-0-6)  นก.    

 ชื่อวิชา แคลคูลัส 2       3 (3-0-6)  นก.  

   ชื่อวิชา    คณติวิเคราะห       3 (3-0-6)  นก.  

            ชื่อวิชา    วิยุตคณติ       3 (3-0-6)  นก.  

   ชื่อวิชา ทฤษฎีกราฟ       3 (3-0-6)  นก. 

  ชื่อวิชา สมการเชิงอนุพันธสามญั      3 (3-0-6)  นก. 

  ชื่อวิชา สถิติวิเคราะห       3 (3-0-6)  นก.  

  ชื่อวิชา ทฤษฎีจํานวน       3 (3-0-6)  นก.  

  ชื่อวิชา สื่อและกิจรรมสําหรับการเรียนคณิตศาสตร    3 (3-0-6)  นก.  

  ชื่อวิชา คณิตศาสตรสาํหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ    3 (3-0-6)  นก  

  ชื่อวิชา คณิตศาสตรดิสครีตสาํหรับคอมพิวเตอร    3 (3-0-6)  นก  

  ชื่อวิชา แคลคูลัสสาํหรับวิทยาศาสตร 1     3 (3-0-6)  นก  

  ชื่อวิชา แคลคูลัสสาํหรับวิทยาศาสตร 2     3 (3-0-6)  นก  

  ชื่อวิชา คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับการเกษตร    3 (3-0-6)  นก  

  ชื่อวิชา คณิตศาสตรสาํหรับครูประถมศึกษา    3 (3-0-6)  นก  
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7.2 ระดับปริญญาโท  

ไมมี 
 

                                                        (ลงชื่อ)              เจาของประวัติ 

                                 (นางสาวนุชนาถ  เต็มดี) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

                                     ระดับปริญญาตร ี    ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาคณิตศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล นางสาวภัทรพิชชา  แกวศรีขาว   

3. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

4. สังกัด คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ วท.ม. สถิติประยุกต 2555 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ วท.บ. สถิต ิ 2550 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไมมี) 

6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  

6.1.2 ตํารา หนังสือ 

6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  

6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไมมี) 
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6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 

    จุฑามาศ แกวมณี, นฤมล ทองมาก , จริยาภรณ มาสวัสดิ์ และภัทรพิชชา แกวศรีขาว (2561). 

การสํารวจความตองการในการจัดตั้งธนาคารขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพ่ือ

พัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เครือขายภาคใต ครั้งท่ี 3 วันท่ี 12 กุมภาพันธ 2561 (หนา 906 - 917). 

ยะลา : มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 

6.3.1 ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค  

6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 

6.3.3 สารานุกรม 

6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 

 

7. ประสบการณสอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 5 ป         

 ชื่อวิชา แคลคูลัส 1        3 (3-0-6)  นก.    

 ชื่อวิชา ความนาจะเปนและสถิติเบื้องตน     3 (3-0-6)  นก.  

   ชื่อวิชา    สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องตน     3 (3-0-6)   นก.  

            ชื่อวิชา    คณติศาสตรพื้นฐาน      3 (3-0-6)   นก.  

   ชื่อวิชา สถิติสําหรับเทคโนโลยสีารสนเทศ     3 (3-0-6)   นก. 

  ชื่อวิชา คณิตศาสตรในชวีิตประจาํวนั     2 (1-2-3)   นก.  

  ชื่อวิชา คณิตศาสตรพื้นฐานสําหรับการเกษตร  3 (3-0-6)   นก.  

  ชื่อวิชา คณิตศาสตรสาํหรับครูประถมศึกษา    3 (3-0-6)   นก.  

7.2 ระดับปริญญาโท  

ไมมี 

 

 

                                                      (ลงชื่อ)               เจาของประวัติ 

                       (นางสาวภัทรพิชชา  แกวศรีขาว 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร 

                                     ระดับปริญญาตร ี    ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภฏัยะลา 

 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

 สาขาวิชาคณิตศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล นางสาธินี  วารีศรี   

3. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

4. สังกัด คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วท.ม. คณิตศาสตรและสถิติ 2554 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วท.บ. คณิตศาสตร 2551 
 

6. ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปยอนหลัง 

(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง ตํารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ (ไมมี) 

6.1.1 ผลงานแตงหรือเรียบเรียง  

6.1.2 ตํารา หนังสือ 

6.1.3 บทความทางวิชาการ  

6.1.3.1 ในวารสารทางวิชาการ  

6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ  

6.1.3.3 ใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและ

ตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงานวิจัยและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด 

6.2.1 บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

6.2.2 บทความวิจัยในหนังสือรวมบทความท่ีมีการบรรณาธิการประเมินและตรวจสอบ (ไมมี) 
 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888


256 
 

6.2.3 บทความวิจัยใน Proceeding ของการประชุมทางวิชาการท่ีมีการบรรณาธิการประเมิน

และตรวจสอบ 

ฮันนาส  แจมจันทร, สาธินี  วารีศรี. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

เรื่องทฤษฎีบทปทาโกรัส โดยใชวิธีการสอนแบบเปด สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2  

โรงเรียนนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส. ในงานประชุมวิชาการระดับชาตคิรั้งท่ี 7 การวิจัยและ 

นวัตกรรมเพ่ือขับเคล่ือนประเทศสูความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนในยุค Thailand 4.0 

วันท่ี 21 มิถุนายน 2561 (หนา 695-706). นราธิวาส : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร. 

สาธินี  วารีศรี. (2561). การพิสูจนเอกลักษณฟโบนักชีโดยปราศจากขอความ (Fibonacci  

Identities Proving  without Words). ในงานประชุมวิชาการระดับชาติดาน 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เครือขายภาคใตครั้งท่ี 3 วันท่ี 11-12 กุมภาพันธ 2561 

(หนา 392-402). ยะลา : คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา.  
 

6.3 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 

6.3.1 ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค  

6.3.2 ผลงานดานศิลปะ 

6.3.3 สารานุกรม 

6.3.4 งานแปล 
 

6.4 ผลงานวิชาการรับใชสังคมและไดรับการเผยแพรตามเกณฑท่ี ก.พ.อ. กําหนด (ไมมี) 

 

7. ประสบการณสอน 

7.1 ระดับปริญญาตรี 4 ป         

 ชื่อวิชา แคลคูลัส 1        3 (3-0-6)  นก.    

 ชื่อวิชา แคลคูลัส 2        3 (3-0-6)  นก.  

   ชื่อวิชา    สํารวจเรขาคณิต      3 (3-0-6)   นก.  

            ชื่อวิชา    หลักคณิตศาสตร      3 (3-0-6)   นก.  

   ชื่อวิชา ทฤษฎีจํานวน       3 (3-0-6)   นก. 

  ชื่อวิชา ทฤษฎีเซต       3 (3-0-6)   นก.  

  ชื่อวิชา พีชคณิตนามธรรม 1      3 (3-0-6)   นก. 

  ชื่อวิชา    คณิตศาสตรสาํหรับครูมัธยมศึกษา    3 (3-0-6)   นก.  

   ชื่อวิชา แคลคูลัสสาํหรับวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 1    3 (3-0-6)   นก. 

  ชื่อวิชา แคลคูลัสสาํหรับวิทยาศาสตรสิง่แวดลอม 2    3 (3-0-6)   นก.  

  ชื่อวิชา แคลคูลัสสาํหรับวิทยาศาสตร 1     3 (3-0-6)   นก.  
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  ชื่อวิชา แคลคูลัสสาํหรับวิทยาศาสตร 2     3 (3-0-6)   นก.  

 

7.2 ระดับปริญญาโท  

ไมมี 

 

 

                                                             (ลงชื่อ)                                           เจาของประวัติ 

                                (นางสาธินี  วารีศรี) 



258 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 

                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

                                                           สาขาวิชา คณิตศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล นายปฏิพัทธ  ชุมเกศ 

3. ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย 

สังกัด คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 

4. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วท.ม. คณิตศาสตร 2559 

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วท.บ. คณิตศาสตร 2555 
 

6.   ผลงานทางวิชาการ  (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 

     6.1  งานวิจัย 

นูฮาย ยิมิง, และปฏิพัทธ ชุมเกศ. (2563). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู

คณิตศาสตร โดยใชแบบฝกทักษะ เรื่องการหาพ้ืนท่ีผิวและปริมาตรของปริซึมและทรงกระบอก 

รวมกับเทคนิค KWDL สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนบานโกตาบารู จังหวัด

ยะลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เครือขาย

สถาบันอุดมศึกษาภาคใต ครั้งท่ี 5 ประจําป 2563 (หนา ....). นครศรีธรรมราช:มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 

ฮูดา  ซิ, และ ปฏิพัทธ ชุมเกศ. (2563). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรโดยใชสื่อเกม

ในการฝกทักษะการบวกและการลบจํานวนเต็ม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนบาน

โกตาบารู จังหวัดยะลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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เครือขายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต ครั้งท่ี 5 ประจาํป 2563 (หนา ....). นครศรีธรรมราช:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 
 

 

     6.2  บทความ 
 

     6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

 

7.   ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1  ประสบการณการสอน 

           7.1.1  ระดับปริญญาตรี  3  ป 

  ชื่อวิชา   คณิตศาสตรสาํหรับวิทยาศาสตร 1   3(3-0-6)  นก. 

  ชื่อวิชา   คณิตศาสตรสาํหรับวิทยาศาสตร 2   3(3-0-6)  นก. 

  ชื่อวิชา   คณิตศาสตรในชวีิตประจาํวนั   3(3-0-6)  นก. 

ชื่อวิชา   ทอพอโลยีเบื้องตน     3(3-0-6)  นก. 

ชื่อวิชา   สัมมนาคณิตศาสตรศึกษา    2(1-2-6)  นก. 

ชื่อวิชา   แคลคูลัส 1     4(2-2-6)  นก. 

ชื่อวิชา   แคลคูลัส 2     3(3-0-6)  นก. 

ชื่อวิชา   แคลคูลัส 3     3(3-0-6)  นก. 

ชื่อวิชา   แคลคูลัสสาํหรับวิทยาศาสตร 1   3(3-0-6)  นก. 

ชื่อวิชา   แคลคูลัสสาํหรับวิทยาศาสตร 2   3(3-0-6)  นก. 

ชื่อวิชา   แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห   3(3-0-6)  นก. 

ชื่อวิชา   ทฤษฎีเซต     3(3-0-6)  นก. 

ชื่อวิชา   คณิตวิเคราะห     3(3-0-6)  นก. 

ชื่อวิชา   พีชคณิตนามธรรม     3(3-0-6)  นก. 

ชื่อวิชา   สํารวจเรขาคณิต     3(3-0-6)  นก. 

ชื่อวิชา   ระบบจาํนวน     3(3-0-6)  นก. 

 

     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ  (ถามี) 

          ไมมี                                                  

                                               (ลงชื่อ        เจาของประวัติ 

                  (นายปฏิพัทธ  ชุมเกศ) 
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ประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประจําหลักสูตร 

                                     ระดับปริญญาตรี     ระดับปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

 

 

 

 

 

 

1. อาจารยประจําหลักสูตร  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

                                                           สาขาวิชา คณิตศาสตร 

2. ช่ือ – สกุล นางลิลลา  อดุลยศาสน 

3. ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย 

4. สังกัด คณะวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการเกษตร 

5. ประวัติการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา  คุณวุฒิ  สาขาวิชา พ.ศ. 

ปริญญาเอก Universiti Sains Malaysia 

ประเทศมาเลเซีย 

Ph.D. Mathematics Education 2559 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กศ .ม.  คณิตศาสตร 2549 

ปริญญาตรี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ค .บ.  คณิตศาสตร 2545 
 

6.   ผลงานทางวิชาการ  (เขียนตามรูปแบบการอางอิงและบรรณานุกรม) 

      6.1  งานวิจัย 

 

 

 

 

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=DwjNKSIlw1YiUM&tbnid=uYodIzUYtAIksM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.thealami.com/main/content.php?page=news&category=13&id=689&ei=CFvbU43FHYeXuAS8lYEw&bvm=bv.72197243,d.c2E&psig=AFQjCNG6Ab2aWbv49I8K1g_atz_Is3vjew&ust=1406971013586888
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 6.2  บทความ 

 ลิลลา  อดุลยศาสน  .  )2558  .(  เทคนิคสอนเสริมวิชาคณิตศาสตรโดยใชบทเรียน 

   คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม   เรื่องทฤษฎีทปทากอรัส   ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์ 

   และความพึงพอใจของนักเรียน . Proceeding of  The 2nd National    

   Conference 2015 on “Knowledge Integration for Peaceful  Society and  

   The ASEAN Community Development” (หนา 664 – 671). ยะลา:     

   มหาวิทยาลัยฟาตอนี. 4 มิถุยายน 2558.  

 Adulyasas, L  ) .201 5  .(Shifting Students’ Awareness of Geometrical Concepts 

  through Lesson Study  .Proceeding of the 2nd International  

   Conference on Research Implementation and Education of  

   Mathematics and Science 2015 (pp.249-255). Yogyakarta, Indonesia:  

   Yogyakarta State University. 17 – 19 May 2015. 

 Abdulrahman, S. & Adulyasas, L  ) .201 5  .(Enhancing Learners’ Geometrical   

   Thinking through Lesson Study Using GSP  .Proceeding of the 12P

th
P   

   International Conference on Technology in Mathematics Teaching  

 (pp.500 – 508). Faro, Portugal: University of Algarve. 24 – 27 June  

         2015. 

 Adulyasas, L ) .201 4 .(Lesson Study Incorporating Phase-Based Instruction  

 Using Geometer’s Sketchpad and Its Effects on Thai Students’  

          Geometric Thinking .International Journal for Lesson and Learning  

          Studies. 3(3), 252-271. 

 Adulyasas, L  ) .2013  .( Enhancing Secondary Students’ Geometric Thinking and  

   Teachers’ TPACK through Lesson Study Incorporating Phase-Based  

   Instruction Using GSP  .Proceeding of the London International  

   Conference  on Education. London, UK: LICE Education.  
 

      6.3  หนังสือ /เอกสารทางวิชาการ 

   ลิลลา   อดุลยศาสน. (2557). เอกสารประกอบการสอนวิชาพีชคณิตเชิงเสน.  ยะลา: 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. 
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7.   ประสบการณทางวิชาการ 

     7.1  ประสบการณการสอน 

            7.1.1  ระดับปริญญาตรี   10   ป 

  ชื่อวิชา  แคลคูลัส 1     3(3-0-6)นก. 

  ชื่อวิชา  คณิตวิเคราะห     3(3-0-6)นก. 

  ชื่อวิชา  ทฤษฎีเซต     3(3-0-6)นก. 

  ชื่อวิชา  พชีคณิตเชิงเสน     3(3-0-6)นก. 

  ชื่อวิชา  พชีคณิตนามธรรม 1    3(3-0-6)นก.  
 

         7.1.2   ระดับปริญญาโท         

  ไมมี  

 

     7.2  ประสบการณการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/กรรมการสอบวิทยานิพนธ (ถามี) 

  ไมมี 

 

                                                                                               

 (ลงชื่อ)          เจาของประวัติ 

                       (นางลิลลา  อดุลยศาสน) 
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