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ค าน า 
 
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ซ่ึง
เป็นหลักสูตรร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง จัดท าขึ้นเพ่ือให้ได้หลักสูตรที่ถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ของส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เพ่ือให้สามารถน าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้ในการผลิตบัณฑิต   ให้มี
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  จึงด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรและเทียบเคียงโดยยึดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดย
ส ารวจความต้องการและความพึงพอใจทั้งของนักศึกษา และผู้ใช้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา เพ่ือน ามาปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรและ
ค าอธิบายรายวิชา รวมทั้งเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตรเพ่ือให้การปรับปรุงหลักสูตรมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ช่วย
วิพากษ์หลักสูตร และให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้ และขอขอบพระคุณ 
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยวิริยอุตสาหะ จนท าให้การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ส าเร็จด้วยดี 
 
 

             คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
                                                  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

                         พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า (1) 
สารบัญ (2) 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 1 
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง  
     และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 4 
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาใน 
      การวางแผนหลักสูตร 4 
 12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับ 
      พันธกิจของมหาวิทยาลัย 5 
 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืน 
      ของมหาวิทยาลัย 6  
 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 8 
 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 8 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 9 
 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 10 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 10 
 2. การด าเนินการหลักสูตร 10 
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 12 
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 34 
    (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)  
 5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู                                                          40 
 6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย                                 41 
 
 



 
สารบัญ (ต่อ) 

  หน้า 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 42 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 42 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 46 
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก 
    หลักสูตรสู่รายวิชา 60 
 4. สมรรถนะนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 72 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 83 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 83 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 83 
 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 84 
 

หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 85 
 1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 85 
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 85 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 86 
 1. การก ากับมาตรฐาน 86 
 2. บัณฑิต 86 
 3. นักศึกษา 86 
 4. อาจารย์ 88 
 5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 88 
 6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 90 
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 91 
 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 93 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 93 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 93 
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 93 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร  94 
 

ภาคผนวก ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัด 
     การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 95 
ภาคผนวก ข  ค าอธิบายรายวิชา 115 
ภาคผนวก ค  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) 
     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 
     คณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 137 
 
 



สารบัญ (ต่อ) 
  หน้า 
 
ภาคผนวก ง  ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาและ 
    องค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ 
    และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 176 
ภาคผนวก จ  ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดขอบหลักและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 181
ภาคผนวก ฉ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมพัฒนาหลักสูตร 190 



 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
คณะ  ครุศาสตร์ 

 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร   
รหัสหลักสูตร : 25501491105952 
ภาษาไทย       :    หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
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 านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  137  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ  
 หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี  หลักสูตร  4  ปี 
5.2   ประเภทหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
5.3 ภาษาที่ใช้ 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
5.4 การรับเข้าศึกษา  
 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทีม่ีความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย 
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
 เป็นหลักสูตรร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
  เริ่มใช้ครั้งแรกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540  
  เปิดสอนภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 
  คณะกรรมการประจ าคณะ  คณะครุศาสตร์  พิจารณากลั่นกรองเห็นชอบหลักสูตร    
ในการประชุมครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 
  สภาวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/2562   
เมื่อวันที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 
  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2562  
เมื่อวันที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562   
ในปีการศึกษา 2564 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1  เป็นครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า 
  8.2  บุคลากรทางด้านการศึกษา 
  8.3  นักวิชาการด้านหลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.  ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่อ - สกุล 
คุณวุฒิ สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
 จากสถาบัน ปี 

3 4309 00227 XX X อาจารย์ นายกิตติศักดิ์  ใจอ่อน ปร.ด. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 
ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 
ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2546 

3 4513 00197 XX X อาจารย์ นางสาวกตัญญุตา  บางโท ปร.ด. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 
ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 
ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2546 

3 8099 00001 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายถนอม  เลขาพันธ์ ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 
ค.บ. คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2526 

3 8099 00550 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายทรงวิทย์  ฤทธิกัณฑ์ กศ.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546 
ค.บ. คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 2543 

3 8002 00034 XX X อาจารย์ นางสาวกัลยกร  อนุฤทธิ์ กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ 2550 
ค.บ. คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2540 

1 9098 00020 XX X อาจารย์ นางสาววัชรากร  ทองช่วย วท.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555 
วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 

3 8605 00158 XX X อาจารย์ นายวัยวุฒ อินทวงค์ ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2536 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
     11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
            ปัจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแข่งขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเป็น
ประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของอาเซียนซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
และเป็นตัวอย่างของการรวมตัวของกลุ่มประเทศที่มีพลังต่อรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศทั้งนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้      มี
ความมั่นคง มั่งค่ังและสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆ ได้ โดย (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของ
สินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจน และความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (2) ท าให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and 
Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มี
อยู่แล้ว (3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพ่ือลดช่องว่าง การพัฒนาและช่วย
ให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) ส่งเสริมความร่วมมือใน
นโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร     
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือ   ด้านกฎหมาย การเกษตร 
พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 

โดยทั่วไปการพัฒนาเศรษฐกิจให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของประชาคมอาเซียน 
ประเทศไทยต้องพัฒนาบุคคลผู้เป็นสมาชิกของสังคมให้มีการศึกษาที่ดี มีการตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนา
แนวคิดกิจกรรมและการจัดการศึกษาร่วมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปัญญาระดับชาติและภูมิภาค
และเพ่ือป้องกันสภาพไม่สมดุลจากการไหลบ่าเพียงด้านเดียวของกระแสโลกาภิวัตน์จากตะวันตก    
จึงต้องเน้นการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนทั้ง 3 เสาหลักสะท้อนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง   
การหลอมรวมความหลากหลายบนพ้ืนฐานของเอกลักษณ์และความแตกต่างการพัฒนาและประสาน
ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการระหว่างชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชน์ร่วมกันทั้งใน  
กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะท าให้บุคคลที่ได้รับการศึกษาในยุคใหม่นี้ด ารงตนอยู่ในสังคม      
ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ได้เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้น 
      11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปัจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน 
โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขา เช่น 
ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อม
การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชน เป็นต้น เป็นกลไกส าคัญเพ่ือการบรรลุ
จุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) การสร้าง
ประชาคมแห่งสังคมที่เอ้ืออาทร (2) แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
(3) ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และ (4) ส่งเสริม
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ความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการ
รับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะน าไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการศึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริม
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของที่ดีงามของไทย 
      11.3  สถานการณ์ด้านมาตรฐานวิชาชีพ 

ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาล เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 
โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สร้างแรงจูงใจให้คนเรียนดี และมี
คุณธรรมเข้าสู่วิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและค่าตอบแทนครู พัฒนาระบบความก้าวหน้า ของ
ครูโดยใช้การประเมินเชิงประจักษ์ที่อิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเป็นหลัก 
จัดระบบการศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาครู
ในด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พัฒนานวัตกรรม และ
เทคโนโลยีทางการศึกษาในด้านหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าและก้าวไกลเพ่ือน าประเทศ
ไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ โดยสร้างความพร้อมและความเข้มแข็งทางด้าน
การศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และภาษาเป็นต้น 
 

12.  ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมของโลกมีการแข่งขันกันสูง และ
มาตรฐานวิชาชีพของนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันที่เน้นการปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง
อย่างแท้จริง โดยปฏิรูประบบการผลิตครูให้มีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ  การพัฒนาหลักสูตรจึง
เน้นการพัฒนาศักยภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพ
และ/หรือการแก้ปัญหาการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคล้องกับเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง นั่นก็คือผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะต้องเป็นบุคคลผู้มี
ความรู้ในเนื้อหา สาขาเป็นอย่างดี และมีความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ และ/หรือการแก้ปัญหา   
ในการจัดการศึกษาในสภาพของสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยวิธีการวิจัยที่เป็นไปตามมาตรฐานการวิจัย 

ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุ่งเน้นผลิตครูในมิติใหม่ที่เน้น
ผลลัพธ์การเรียนรู้ให้เป็นบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ ให้มีศักดิ์ศรีความเป็นครูตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูงที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง ใฝ่รู้      
เป็นครูดี ครูเก่ง มีความรู้ และใฝ่รู้ มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์วิชาชีพ มีเจตคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ มีคุณธรรมและเป็นผู้มีจริยธรรมประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษา
ที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรู้และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ 
ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะเตรียมความพร้อมให้กับสถานศึกษา เพ่ือให้มีครูที่มีศักยภาพที่จะ
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังกล่าวและเพ่ือให้สนองตอบต่อการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนครู โดยเน้นการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ขั้น
พ้ืนฐาน มีความสามารถในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ทั้งทางด้านสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม 
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12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เป็นสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 

2547 ซึ่งในมาตรา 7 ได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมพลัง
ปัญญาของแผ่นดิน ฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความ
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุงถ่ายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและพัฒนาครู 

เพ่ือสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าและพัฒนาท้องถิ่น 
สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคล้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ส านึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจ านวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส านึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรม
ของท้องถิ่นและของชาติ 

12.2.4 เสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา  
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย (เช่น รายวิชา
ที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา  มีความเกี่ยวพันกับหลักสูตรอ่ืน ๆ 
ได้แก่  

 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น  
  13.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  13.1.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  13.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 
 13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน  

       รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร นักศึกษาต่างคณะสามารถเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี
ได ้

 13.3 การบริหารจัดการ 
  13.3.1 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชาเพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับสาขา/

คณะ อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาในการพิจารณาข้อก าหนดรายวิชาการจัดการเรียนการสอนและ        
การประเมินผลการด าเนินการ 
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  13.3.2 มีคณะกรรมการประจ าหลักสูตร ท าหน้าที่ก ากับดูแล โดยประสานงานกับ      
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประสานการจัดตารางสอน ตารางสอบ ปฏิทินวิชาการ 
และควบคุมการด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็น ไปตามข้อก าหนด
รายวิชา 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.    ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 
 1.1  ปรัชญาของหลักสูตร 

   บัณฑิตคณิตศาสตร์  เป็นผู้มีเหตุผล  พัฒนาตนได้ดี  มีความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้
อย่างบูรณาการ  สืบสานคุณธรรม  เป็นผู้น าในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอน
คณิตศาสตร์ 
 
 1.2  ความส าคัญของหลักสูตร 

    ปัจจุบันอาชีพครูถือว่าส าคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญ
มั่นคง ให้ก้าวทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน แต่ก่อนที่จะพัฒนาบ้านเมือง
ให้เจริญได้นั้น จะต้องพัฒนาคน ซึ่งได้แก่ เยาวชนของชาติเสียก่อน เพ่ือให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่
ดีมีคุณภาพและมีความสมบูรณ์ครบทุกด้าน จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญให้แก่ชาติต่อไปได้ 
และหน้าที่ที่มีความส าคัญยิ่งของครูก็คือ การปลูกฝังความรู้ ความคิดและจิตใจแก่เยาวชน เพ่ือให้
เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพของประเทศชาติในกาลข้างหน้า ผู้เป็นครูจึงจัดได้ว่าเป็น
ผู้ที่มีบทบาทอย่างส าคัญในการสร้างสรรค์อนาคตของชาติบ้านเมือง 
 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้ 
1.3.1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา และวิชาชีพครู 

เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ 
 1.3.2 มีความรู้ความสามารถในศาสตร์การสอน และบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือออกแบบการ

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีทักษะและกระบวนการ ตลอดจนเลือกใช้เทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม 
1.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมี

ทักษะในศตวรรษท่ี 21 
1.3.4 มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

และมีประสิทธิภาพ 
1.3.5 มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้กั บผู้เรียน 

บุคคลและกลุ่มต่างๆ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
1.3.6 มีความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือออกแบบและจัดกิจกรรมทาง

คณิตศาสตร์นอกชั้นเรียน 
1.3.7 มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมีความสามารถในการออกแบบและท าการ

วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาผู้เรียน พัฒนางานในหน้าที่และเส้นทางวิชาชีพ 
1.3.8 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แ ผ น ป รั บ ป รุ งห ลั ก สู ต ร   
ครุศาสตรบัณฑิต ให้มีมาตรฐาน
ไม่ต่ ากว่าที่  สกอ. และคุรุสภา 
ก าหนด 

 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพ้ืนฐาน
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ
แ ล ะ ม าต ร ฐ าน วิ ช า ชี พ แ ล ะ
จรรยาบรรณ ของวิชาชีพของ
บุคลากรทางการศึกษา  
2. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรครุศา
ส ต ร บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า
คณิตศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม
เศ ร ษ ฐ กิ จ  ก า ร เมื อ ง แ ล ะ
ความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
 

 

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงใน
สั ง ค ม  แ ล ะ วิ ช า ก า ร อ ย่ า ง
สม่ าเสมอ 

 

1. รายงานความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
เป ลี่ ย น แ ป ล งท า งสั ง ค ม
เศ รษ ฐกิ จ  ก าร เมื อ งแล ะ
ความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอก 

3. แผนพัฒนาบุคลากรด้านการ
เรียนการสอน  และ บริการ
วิชาการให้มีความรู้ สมรรถนะ
และ เจต คติ ที่ ทั น สมั ย  แล ะ
เหมาะสมตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 
 

1. สนับสนุนบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนให้ท างานบริการแก่
องค์กรภายนอก 
2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้
ของบุคลากรด้านการเรียนการ
สอนให้มีนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1. ป ริ ม า ณ ง า น บ ริ ก า ร
วิชาการต่อบุคลากรด้านการ
เรียนการสอนในหลักสูตร 
2. ความพึงพอใจของผู้เรียน
ต่อประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนรู้ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสตูร 
 
 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 
 ระบบการจัดการศึกษาทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อย
กว่า 8 สัปดาห์ 
  1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ซึ่งระยะเวลาและ
จ านวนหน่วยกิตในภาคฤดูร้อนมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาตปกติ ทั้งนี้การลงทะเบียน
เรียนในภาคฤดูร้อนข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจ าหลักสูตร   

1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
ไม่มี 
 

2.   การด าเนินการหลักสูตร 
      2.1  วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่ 1 เดือน เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือน เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคฤดูร้อน  เดือนเมษายน – มิถุนายน 

      2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1 ผู้เข้าศึกษาต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สอบ
ผ่านข้อสอบวัดคุณลักษณะความเป็นครู และผ่านเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และ/หรือ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการคัดเลือกซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ก าหนด 
 2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครศรีธรรมราช    
(ภาคผนวก ก) 
 2.2.3 ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชหรือส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
  2.3.1 การปรับตัวในการเรียนระบบอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบเน้นการเรียนรู้และควบคุมตนเอง
  2.3.2 นักศึกษาแรกเข้ามี พ้ืนฐานความรู้ในระดับที่แตกต่างกัน อาจเกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบทางการศึกษา 
  2.3.3 นักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ระดับต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน   
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  2.4.1 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา จัดประชุม
ผู้ปกครอง จัดระบบการปรึกษา แนะแนว โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและฝ่ายกิจการนักศึกษาดูแล
ประสานงานกับคณาจารย์ผู้สอน และผู้ปกครองในกรณีที่มีปัญหา 
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  2.4.2 จัดให้มีการสอบวัดระดับความสามารถพ้ืนฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้าทุกคน กรณีที่นักศึกษา สอบวัดระดับได้คะแนนไม่เป็นไป ตามที่คณะก าหนด  
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน วิชาปรับพื้นฐาน 
  2.4.3 จัดให้มีโครงการปรับพ้ืนฐานวิชาคณิตศาสตร์ในระหว่างเรียนชั้นปีที่ 1ภาคการเรียน
ที่ 1  
 2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  4   ปี 
  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มีแผนการรับนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรและจ านวนที่คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา  4  ปี 

 

จ านวนนักศึกษา/ชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 หมายเหตุ 
ชั้นปีที่ 1 60 60 60 60  
ชั้นปีที่ 2 - 60 60 60  
ชั้นปีที่ 3 - - 60 60  
ชั้นปีที่ 4 - - - 60  

 60 120 180 240  
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 240  
 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
          2.6.1  งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 
 

รายการ แหล่งเงิน ประมาณการรายรบั 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 รวม 

1.   เงินรายได ้  780,000 780,000 780,000 552,720 2,892,720 
      1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา เงินรายได้ 780,000 780,000 780,000 552,720 2,892,720 
2. งบประมาณแผ่นดิน  906,900 911,800 1,025,600 408,100 3,252,400 
     2.1  เงินเดือน (ข้าราชการ) งบแผ่นดิน 331,800 374,600 381,800 35,400 1,123,600 
     2.2  เงินอุดหนุน  (พนักงานมหาวิทยาลัย) งบแผ่นดิน 527,100 489,200 595,800 324,700 1,936,800 
     2.3  ค่าวัสดุการศึกษา งบแผ่นดิน 48,000 48,000 48,000 48,000 192,000 

รวมทั้งสิ้น  1,686,900 1,691,800 1,805,600 960,820 6,145,120 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 
 

รายการ 
ประมาณการค่าใช้จ่าย 

เปอร์เซ็นต ์ 2562 2563 2564 2565 รวม 
ก.  งบบุคลากร 22.47 331,800 374,600 381,800 71,800 1,160,000 
1.  เงินเดือน 21.76 331,800 374,600 381,800 35,400 1,123,600 
2.  ค่าจ้างชั่วคราว 0.71 - - - 36,400 36,400 
ข. งบด าเนินงาน 40.02 597,600 597,600 597,600 273,200 2,066,000 
1.  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสด ุ 33.04 507,600 507,600 507,600 183,200 1,706,000 
2.  ค่าสาธารณูปโภค 6.97 90,000 90,000 90,000 90,000 360,000 
ค. งบลงทุน - - - -  - 
1.  ค่าครุภัณฑ์ - - - - - - 
2.  ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง - - - - - - 
ง. เงินอุดหนุน 37.51 527,100 489,200 595,800 324,700 1,936,800 
1.  ค่าใช้จ่ายบุคลากร (พนักงานมหาวิทยาลัย) 37.51 527,100 489,200 595,800 324,700 1,936,800 

รวมทั้งสิ้น 100.00 1,456,500 1,461,400 1,575,200 669,700 5,162,800 
 

 งบประมาณตลอดหลักสูตรเฉลี่ยต่อนักศึกษา 1 คน ประมาณ 86,000 บาท  
และค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 21,500 บาท 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน  และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน  หรือเคยศึกษาในหลักสูตรอ่ืน เมื่อเข้า

ศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยหลักเกณฑ์ข้อก าหนดต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2560 
(ภาคผนวก ก) 

 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปี  จัดการศึกษาแบบเต็มเวลา  ส าเร็จการศึกษาได้ไม่เกิน  8  ปี
การศึกษา  และไม่ก่อน  6  ภาคการศึกษาปกต ิ
    3.1  หลักสูตร 

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต   
      จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต 

 3.1.2 โครงสร้างของหลักสูตร    
    จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต โดยโครงสร้าง
ของหลักสูตรแบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้ 
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  3.1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า          30 หน่วยกิต 
       (1)  กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต               

     (2)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร         12   หน่วยกิต 
     (3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                            6   หนว่ยกิต 
     (4)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์           6   หนว่ยกิต 
     (5)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี        6   หน่วยกิต  
 

  3.1.2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เรียนไม่น้อยกว่า      101   หน่วยกิต  
                (1) กลุ่มวิชาชีพครู              เรียนไม่น้อยกว่า          40   หน่วยกิต  
                       1.1) สาระวิชาชีพครู           26  หน่วยกิต  

             1.2) ประสบการณ์วิชาชีพ                                 14  หน่วยกิต  
 (2) กลุ่มวิชาเอก                 เรียนไม่น้อยกว่า          61  หน่วยกิต  
 2.1) วิชาบังคับ               40 หน่วยกติ 
 2.2) วิชาเลือก  เรียนไม่น้อยกว่า        21 หน่วยกติ 
 

 3.1.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า                6 หน่วยกิต 
 
 
        3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ  
                          การก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ใช้ระบบ
ตัวเลข  7  หลัก โดยมีแนวทางก าหนดเหมือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใช้อยู่เดิม กล่าวคือ ใช้ระบบ 
ISCED (International Standard Classification of Education) ดังนี้ 

AAABCDD 
  DD ล าดับก่อนหลัง 
                  C ลักษณะเนื้อหาวิชา 
  B ระดับการศึกษา / ระดับความยากง่าย / ชั้นปีที่ควรเรียน 
  AAA หมวดวิชาและหมู่วิชา 

    AAA  :  เลขรหัสประจ าหมวดหมู่วิชา 
    B      : ก าหนดระดับชั้นปีหรือระดับความยากง่ายและระดับการศึกษา  ที่

ควรเรียนไว้ดังนี้ 
1)  ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 1 
2)  ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 2 
3)  ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 3 
4)  ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 4 
5)  ระดับปริญญาตรี  ชั้นปีที่ 5 
6)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
7)  ระดับปริญญาโท 
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8)  ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง 
9)  ระดับปริญญาเอก 

  C   :   ลักษณะเนื้อหาวิชา  ตามกลุ่มวิชาในสาขาวิชาดังนี้ 
1) คณิตศาสตร์ทั่วไป (409-1--) 
2) รากฐานคณิตศาสตร์ (409-2--) 
3) พีชคณิต (409-3--) 
4) การวิเคราะห์ (409-4--) 
5) เรขาคณิต (409-5--) 
6) คณิตศาสตร์ส าหรับจุดประสงค์เฉพาะ (409-6--) 
7) ความน่าจะเป็นและสถิติ (409-7--) 
8) หลักสูตรและการสอนคณิตศาสตร์ (409-8--) 
9) โครงการพิเศษหัวข้อพิเศษ  วิทยานิพนธ์   

                                       โครงการศึกษาเอกเทศ  การสัมมนาและการวิจัย (409-9--) 
 

รายละเอียดรายวิชา 
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                30  หน่วยกิต 
ก าหนดการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต  จากจ านวน   5 กลุ่มวิชา  ดังต่อไปนี้ 

 1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต  
  9000110  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Thai Proficiency for Communication 
 หมายเหตุ นักศึกษาแรกเข้าในคณะครุศาสตร์ต้องผ่านการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ และความสามารถทางภาษาไทยตามเกณฑ์ขั้นต่ าที่มหาวิทยาลัยก าหนด  ก่อน
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาตามโครงสร้างของหลักสูตร หรือตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยประกาศ
ก าหนด  
 1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร นักศึกษาเลือกเรียนกลุ่มภาษาอังกฤษ จ านวน 12 
หน่วยกิต   
  1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ จ านวน 12 หน่วยกิต 
  9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   English for Daily Life 
  9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   English for Communication 
  9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   English for Application  
  9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   English for Working Skills 
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  หมายเหตุ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือนักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนที่มีผลคะแนน
การทดสอบภาษาอังกฤษในเกณฑ์เทียบได้ไม่ต่ ากว่า B2 อาจยกเว้นโดยให้เลือกเรียนกลุ่มภาษาอ่ืนได้ 
1 กลุ่ม ในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง  ดังนี้ 
 
  1.2.2 กลุ่มภาษาจีน  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000138 ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Chinese for Daily Life 
  9000139 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Chinese for Communication 
  9000140 ภาษาจีนเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Chinese for Application  
  9000141 ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Chinese for Working Skills  
 
 

1.2.3 กลุ่มภาษาญี่ปุ่น  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000142 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Japanese for Daily Life 
  9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Japanese for Communication 
  9000144 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Japanese for Application  
  9000145  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Japanese for Working Skills 
 

1.2.4 กลุ่มภาษาเกาหลี  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000146   ภาษาเกาหลีส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Korean for Daily Life 
  9000147 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Korean for Communication 
  9000148 ภาษาเกาหลีเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Korean for Application  
  9000149  ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Korean for Working Skills 
 

  1.2.5 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000150   ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 



16 
 
   Bahasa Indonesia for Daily Life 
  9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Communication 
  9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Application  
  9000153  ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Bahasa Indonesia for Working Skills 
 

1.2.6 กลุ่มภาษามาเลเซีย  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000154   ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Daily Life 
  9000155 ภาษามาเลเซียเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Communication 
  9000156 ภาษามาเลเซียเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Application  
  9000157  ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Bahasa Malaysia for Working Skills 
 

1.2.7 กลุ่มภาษาพม่า  จ านวน  12 หน่วยกิต 
  9000158   ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน 3(2-2-5) 
   Burmese for Daily Life 
  9000159 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 3(2-2-5) 
   Burmese for Communication 
  9000160 ภาษาพม่าเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3(2-2-5) 
   Burmese for Application  
  9000161  ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน 3(2-2-5) 
   Burmese for Working Skills 
  
 1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(3-0-6) 
   Aesthetic Appreciation 

 9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
   Human Behavior and Self Development 
  9000206 ความจริงของชีวิต 3(3-0-6) 
   Meaning of Life 
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  9000207  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 
   Information for Study Skills 
 
 1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  1.4.1 รายวิชาบังคับ 

9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3(2-2-5) 
   Nakhon Si Thammarat Studies 
  1.4.2  รายวิชาเลือก   
  9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง     3(2-2-5) 
   Life and Sufficiency Economy 
  9000306 อาเซียนศึกษา 3(3-0-6) 
   ASEAN Studies 
  9000307  พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3(2-2-5) 
   Civics and Social Responsibility 
  9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(3-0-6) 
   Dynamics of Global Society 
  9000309 การจัดการเพ่ือชีวิต 3(3-0-6) 
   Management for Life 
หมายเหตุ  บังคับเรียนรายวิชา 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง   3(2-2-5) เฉพาะนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
 
 1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี  เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 
หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้ 
  9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
   Information Technology for Life 
  9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3(2-2-5) 
   Health Management 
  9000403 พืชพรรณเพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
   Plants for Life  
  9000407  การคิดและการตัดสินใจ  3(2-2-5)  
   Thinking and Decision Making 
  9000408   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  3(2-2-5) 
   Development of Quality of Life and Environment 
  9000409 การเกษตรในชีวิตประจ าวัน   3(2-2-5) 
   Agriculture for Daily Life 
 

 



18 
 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  เรียนไม่น้อยกว่า  101 หน่วยกิต 
 2.1 กลุ่มวิชาชีพครู             40 หน่วยกิต 
 2.1.1 สาระวิชาชีพครู             26 หนว่ยกิต 

1001103  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ   
 และจิตวิญญาณความเป็นครู 3(2-2-5) 
  Teacher’s Virtue, Moral Principal, Ethics  
  and Disposition 
1131503  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู 2(1-2-3) 
  Thai Language for Communication  
  for Teachers 

  1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 
    Curriculum Development 

1031102  นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร  
 การศึกษาและการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
  Innovation and Information Technology  
  for Education and Learning 
1051106  จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 
  Psychology for Teachers 
1022307 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
  Learning Management Methodology 
1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 
  Education Policy and Quality Management 
1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
  Learning Measurement and Evaluation 
1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 
  Research for Learning Development 
 

 2.1.2 ประสบการณ์วิชาชีพ     14 หน่วยกิต 
  2.1.2.1 ประสบการณ์ระหว่างเรียน       2 หน่วยกิต 
 1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 1(45) 

Professional Practicum I 
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 1(45) 

Professional Practicum II 
  2.1.2.2 ประสบการณ์วิชาชีพ    12 หน่วยกิต 
 1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(270) 
    Internship I 
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 1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(270) 

Internship II 
 

     2.2 กลุ่มวิชาเอก    เรียนไม่น้อยกว่า                61  หน่วยกิต    
 2.2.1  วิชาเอกบังคับ                          40  หน่วยกิต  
 4091203 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Principle of Mathematics 
 4091406 แคลคูลัส 1 3(2-2-5) 
  Calculus I 
 4092414 แคลคูลัส 2 3(2-2-5) 
  Calculus II 
 4092304 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5) 
  Linear Algebra 
 4092209 ทฤษฎีจ านวน 3(2-2-5) 
  Theory of Number 
 4091703 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3(2-2-5) 
  Probability and Statistics 
 4091504 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(2-2-5) 
  Basic geometry 
 4092807 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
  Mathematics Learning Management on  
  Primary School 
 4093804 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3(2-2-5) 
  Mathematics Learning Management on  
  Secondary School 
 4093805 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5) 
  Mathematics Learning Management on  
  High School 
 4092808 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Mathematics activities 
 4093904 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 
  Research for Mathematics 
 4091620 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3(2-2-5) 
  English for Mathematics Learning Management  
 4094910 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-2-1) 
  Mathematics  Education  Seminar 
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 2.2.2  วิชาเอกเลือก    เรียนไม่น้อยกว่า               21  หน่วยกิต  
 

 4093208 ระบบจ านวน 3(2-2-5) 
  Number system 
 4093416 วิยุตคณิต 3(2-2-5) 
  Discrete Mathematics 
 4093209 ทฤษฎีสมการ 3(2-2-5) 
  Theory of Equations 
 4093417 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Mathematics Analysis 
 4093311 พีชคณิตนามธรรม 3(2-2-5) 
  Abstract Algebra 
 4011101 วิทยาการค านวณ 3(2-2-5) 
  Principle of Computing 
 4092809 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Digital Technology for Mathematics Learning  
  Management 
 4012205 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 
  STEM Education 
 4092104 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต 3(2-2-5) 
  Mathematics for Life 
 4092105 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
  History and Mathematical Development 
 4091802 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Mathematics  Problems  Solving 
 4093905 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
  Learning Measurement and Evaluation  
  for Mathematics 
 
 

 3.  หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า          6   หน่วยกิต 
      ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชา     ที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4   การจัดแผนการศึกษา 

 
ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 1 

 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 3 2 2 5 

มนุษยศาสตร์ 9000207 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 2 2 5 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

สาระวิชาชีพครู 1001103 
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และ 
จิตวิญญาณความเป็นครู 

3 2 2 5 

สาระวิชาชีพครู 1051106 จิตวิทยาส าหรับครู 3 2 2 5 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

 

วิชาบังคับ 4091203 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3 2 2 5 
วิชาบังคับ 4091703 ความน่าจะเป็นและสถิติ 3 2 2 5 

วิชาบังคับ 4091620 
ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

3 2 2 5 

รวม 21 14 14 35 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   63     

 
 

ปีท่ี 1   ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

สังคมศาสตร ์ 9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา 3 2 2 5 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

สาระวิชาชีพครู 1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3 2 2 5 

สาระวิชาชีพครู 1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2 1 2 3 
สาระวิชาชีพครู 1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3 2 2 5 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาเอก) 

วิชาบังคับ 4091406 แคลคูลัส 1 3 2 2 5 
วิชาบังคับ 4091504 เรขาคณิตเบ้ืองต้น 3 2 2 5 

เลือกเสรี  xxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 
รวม 20 11+ 12+ 28+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์  =   51+     
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ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 1 
 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

ภาษาและการสื่อสาร 9000110 ภาษาไทยเพือ่การสื่อสาร 3 2 2 5 
ภาษาและการสื่อสาร 9000135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2 2 5 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

สาระวิชาชีพครู 1022307 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
3 2 2 5 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาเอก) 

วิชาบังคับ 4092414 แคลคูลัส 2 3 2 2 5 
วิชาบังคับ 4092209 ทฤษฎีจ านวน 3 2 2 5 
วิชาบังคับ 4092807 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ

ประถมศึกษา 
3 2 2 5 

เลือกเสรี  xxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 
รวม 21 12+ 12+ 30+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์  =   54+     
 
 

ปีท่ี 2   ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หนว่ยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชา
ศึกษาท่ัวไป 

ภาษาและการสื่อสาร 9000163 ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3 2 2 5 
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 

และเทคโนโลยี 9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ 3 2 2 5 
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

สาระวิชาชีพครู 1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา 3 2 2 5 
สาระวิชาชีพครู 1042109 การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 3 2 2 5 
ประสบการณ์

วิชาชีพ 
1022802 

ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 
1 - 45 - 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาเอก) 

วิชาบังคับ 4092808 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 3 2 2 5 

วิชาบังคับ 4092304 พีชคณิตเชิงเส้น 3 2 2 5 

เลือกเสรี  xxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 
รวม 22 12+ 57+ 30+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์  =   99+     
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ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

ภาษาและการสื่อสาร 9000136 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประยุกต์ใช้ 3 2 2 5 
มนุษย์ศาสตร์ 9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3 3 0 6 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

สาระวิชาชีพครู 1043415 
การวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ 

3 2 2 5 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

วิชาบังคับ 4093804 
การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

3 2 2 5 

วิชาบังคับ 4094910 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1 0 2 1 
วิชาเลือก xxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 
วิชาเลือก xxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 
วิชาเลือก xxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 

รวม 22 9+ 8+ 22+ 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   39+     

 
 
 

ปีท่ี 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป 

ภาษาและการสื่อสาร 9000137 ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน 3 2 2 5 
สังคมศาสตร์ 9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 3 2 2 5 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 
1 - 45 - 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

วิชาบังคับ 4093805 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

3 2 2 5 

วิชาบังคับ 4093904 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3 2 2 5 
วิชาเลือก xxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 
วิชาเลือก xxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 

เลือกเสรี  xxxx นักศึกษาเลือก 3 - - - 
รวม 22 8+ 53+ 20+ 

ชั่วโมง/สัปดาห์  =   81+     
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ปีท่ี 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
6 - 270 - 

รวม 6 - 270 - 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   270     

 

 
ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 

 

หมวดวิชา กลุ่มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 

หมวดวิชา
เฉพาะด้าน
(วิชาชีพครู) 

ประสบการณ์
วิชาชีพ 

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
6 - 270 - 

รวม 6 - 270 - 
ชั่วโมง/สัปดาห์  =   270     

 

 

 
3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
    

               ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ข) 
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3.2  ชื่อ เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน ต ำแหน่ง และคุณวุฒิของอำจำรย์ 
3.2.1 อำจำรยป์ระจ ำหลักสูตร 
 

เลขประจ ำตัว 
ประชำชน 

ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ชื่อ - สกุล คุณวุฒิ สำขำวิชำ 
ส ำเร็จกำรศึกษำจำก 

จำกสถำบัน ปี 
3 4309 00227 XX X อาจารย์ นายกิตติศักดิ์  ใจอ่อน ปร.ด. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 

ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 
ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2546 

3 4513 00197 XX X อาจารย์ นางสาวกตัญญุตา  บางโท ปร.ด. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 
ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 
ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2546 

3 8099 00001 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายถนอม  เลขาพันธ์ ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 
ค.บ. คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2526 

3 8099 00550 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายทรงวิทย์  ฤทธิกัณฑ์ กศ.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546 
ค.บ. คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 2543 

3 8002 00034 XX X อาจารย์ นางสาวกัลยกร  อนุฤทธิ์ กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ 2550 
ค.บ. คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2540 

1 9098 00020 XX X อาจารย์ นางสาววัชรากร  ทองช่วย วท.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555 
วท.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 

3 8605 00158 XX X อาจารย์ นายวัยวุฒ อินทวงค์ ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2536 
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3.2.2 อำจำรยผ์ู้สอน 
 

เลขประจ ำตัว
ประชำชน 

ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชำเอก/สำขำวิชำ 
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

จำกสถำบัน ปี พ.ศ. 
3 8011 00141 XX X อาจารย์ นางกุสุมา ใจสบาย ปร.ด. วิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2557 

   ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 
   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี 2534 

3 8098 00013 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางจุติพร อัศวโสวรรณ ปร.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536 
   กศ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2534 
   ค.บ. ชีววิทยา วิทยาลัยครูเทพสตรี 2527 

3 8409 00103 XX X อาจารย์ นางจิราภรณ์  เหมพันธ์ กศ.ด. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา 2559 
   ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2549 
   กศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2547 

3 8001 00779 XX X อาจารย์ นางสาวจันจิรา นาวารัตน์ กศ.ม. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 2542 
   ว.ทบ. พยาบาลและผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยหัวเชียวเฉลิมพระเกียรติ 2536 

1 8099 00079XX X อาจารย์ นางสาวศึกษา เรืองด า ศศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2555 
   ศศ.บ. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 2550 

3 8009 00678 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางนิตยารัตน์ คงนาลึก ศษ.ม. วิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2539 
   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

3 8006 00535 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายนพรัตน์ ชัยเรือง กศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2551 

   กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ 2540 
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เลขประจ ำตัว
ประชำชน 

ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชำเอก/สำขำวิชำ 
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

จำกสถำบัน ปี พ.ศ. 
   ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช 2546 
   ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 

   ศษ.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 

   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

4 8001 00004XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางนิลรัตน์ นวกิจไพฑูรย์ ปร.ด. การจัดการนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2560 

   ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 

   ศษ.บ. การวัดผลและประเมินผล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2534 

3 1020 02371 XX X อาจารย์ นางสุภาวดี หนูเจริญ ศษ.ม. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามค าแหง 2546 

   ค.บ. นาฎศิลป์ วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 2524 

3 8008 00731 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวมลิวัลย์ สมศักดิ์ กศ.ด. การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2540 
   ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2532 
   ศศ.บ. จิตวิทยาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2526 

3 8003 00342 XX X อาจารย์ นายอนิรุธ ชุมสวัสดิ์ ค.ม. การสอนภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2533 

   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2529 
3 8008 00357 XX X รองศาสตราจารย์ นายวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ ค.ด บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2547 
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เลขประจ ำตัว
ประชำชน 

ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชำเอก/สำขำวิชำ 
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

จำกสถำบัน ปี พ.ศ. 
   ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2537 
   ร.ป.บ. การบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2541 
   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2534 

3 8001 00083 XX X อาจารย์ นายเศณวี  ฤกษ์มงคล ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ 2552 
   ค.บ. 

 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 2549 

3 3201 00790 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายประกอบ ใจมั่น ค.ด. การอุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548 
   ค.ม. โสตทัศนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2538 
   ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูสุรินทร์ 2535 

1 8099 0003x xx x อาจารย์ นายรัฐพร กลิ่นมาลี วท.ม. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2553 

   วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550 
1 8099 00077 XX X 
 

อาจารย์ 
 

นายปุญณ์ชนัตว์ แก้วฟุ้งรังษ ี
 

วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2556 
วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภันครศรีธรรมราช 2551 

3 8001 00362 XX X อาจารย์ นางสาวสุขุมาล  จันทวี กศ.ม. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

2536 

 
  

ศศ.บ.  ภาษาและวรรณคดีไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

2531 
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เลขประจ ำตัว
ประชำชน 

ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชำเอก/สำขำวิชำ 
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

จำกสถำบัน ปี พ.ศ. 
1 8007 00006 XX X อาจารย์ นางสาวสุดา เจ๊ะอุมา ค.ม. การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 2556 

   ค.บ. การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2550 
3 8001 00364 XX X อาจารย์ นางสาวอโนทัย ประสาน ศศ.ด. การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

   
ค.ม. ครุศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 
2546 

   ศศ.บ. การออกแบบนิเทศศิลป์ สถาบันราชภัฏพระนคร 2540 
3 8001 00724 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสุนีติ์ ภู่จิรฐาพันธุ์ 

 
ค.ม. นิเทศการศึกษาและการพัฒนา

หลักสูตร 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 

   ค.บ. ภาษาไทย - สังคมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 
3 8005 00026 XX X อาจารย์ นายปรีชา สามัคคี กศ.ด. การบริหารและการพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2552 

   ศศ.ม. การสอนสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2530 
   ค.บ. สังคมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2525 
3 8001 00724 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวอารี สาริปา Ed.D. Curriculum and Instruction University of Science Malaysia , 

Malaysia 
2548 

   ค.ม. การวัดและประเมินผลการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 

  
 
 
 

ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2535 



 
30 

เลขประจ ำตัว
ประชำชน 

ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชำเอก/สำขำวิชำ 
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

จำกสถำบัน ปี พ.ศ. 
1 8008 00073 XX X อาจารย์ นายอนุวัฒน์ จันทสะ ศษ.ม. เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

   ค.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2550 
3 8001 01525 XX X อาจารย์ นายจีรนันท์ ปรีชาชาญ กศ.ม. พลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 2550 

   ค.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2548 
3 8006 00533 XX X อาจารย์ นางเบญจพร ชนะกุล ปร.ด. การประเมินการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2555 

   ค.ม. การประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2540 

   
ศศ.บ. การประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

วิทยาเขตปัตตานี 
2536 

3 8099 00008 XX X อาจารย์ นางสาวปิยรตัน์ ธรรมรงค์รตัน ์ ศศ.ม. ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา 

2555 

   ศศ.บ. ดุริยางคศาสตร์สากล มหาวิทยาลัยทักษิณ 2550 
3 8699 00008 XX X อาจารย์ นางสุจินต์ หนูแก้ว ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2555 

   
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 2536 

   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา 2527 
1 9399 00012 XX X อาจารย์ นายสรรปกรณ์ ปล้องพันธ์ วท.ม. วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553 

   วท.บ. พลศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ 2549 
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เลขประจ ำตัว
ประชำชน 

ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชำเอก/สำขำวิชำ 
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

จำกสถำบัน ปี พ.ศ. 
3 8001 00939 XX X อาจารย์ นางอรดา โอภาสรัตนากร ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2548 

   ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541 
3 8181 0067 XX X อาจารย์ นางทิพวรรณ ทองขุนด า ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551 

   อ.บ. ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2539 
3 8008 00731 XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวอภิณห์พร สถิตย์ภาคีกุล Grad.Dip TEFL University of Sydney , Australia 2538 

   ค.ด. หลักสูตรและการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2535 

   ค.ม. ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2524 

   ค.บ. ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2522 
3 8007 0009x xx x อาจารย์ นางสาวธณัฐชา รัตนพันธ์  ปร.ด. คอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ 
2560 

   วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

2554 

   ค.ม. วิจัยการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550 

   วท.บ. สถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2546 
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เลขประจ ำตัว
ประชำชน 

ต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ วิชำเอก/สำขำวิชำ 
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

จำกสถำบัน ปี พ.ศ. 
3 8007 0063x xx x อาจารย์ นายธวัธชัย คงนุ่น ศษ.ม. วิทยาศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552 

   กศ.บ. วิทยาศาสตร์ศึกษา-ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2545 
3 8003 0028x xx x อาจารย์ นางสาวอลิสา ตลึงผล รส.ม. พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2550 

   วท.บ. สถิติประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ 

2545 

3 9399 0001X XX X ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ นางสาวชิราพร หนูฤทธ์ิ ปร.ด. 
M.Ed. 
ค.ม. 

ศษ.บ. 

การจัดการนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
Education policy & Management 
โสตทัศนศึกษา 
เทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 
University of Melbourne, Australia 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

2561 
2542 
2533 
2531 
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3.2.3 เกณฑ์คุณสมบัติคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

 คุณวุฒิของคณาจารย์ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์พิเศษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบัน  นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครู
ยังจะต้องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติมดังต่อไปนี้  
 1) ได้รับปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษาอย่างน้อยระดับใดระดับ
หนึ่ง คือ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และดับปริญญาเอก หรือต้องผ่านการอบรม
และผ่านการทดสอบสาระเนื้อหาส าคัญ  ศาสตร์วิชาชีพครูตามที่ก าหนด ได้แก่ ความรู้และทักษะด้าน
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ จิตวิทยาพัฒนาการและการแนะแนวผู้เรียน สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ การบูรณาการการสอน(TPCK)  STEM  PLC ทักษะการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและ
ดิจิทลั ทักษะการท างานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการร่วมมือสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และ 
 2) มีประสบการณ์การสอนระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี และกรณีที่ผู้สอนมี
ประสบการณ์น้อยกว่า 1 ปี ให้มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชาโดยมีการสอนร่วมกับผู้สอน
ที่มีประสบการณ์   การสอนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และ 
 3) ผู้สอนที่รับผิดชอบรายวิชาจะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาที่สอน
หรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์ที่มีการเผยแพร่ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  เช่น เอกสารประกอบการสอน ต ารา 
หนังสือ งานวิจัย อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน กรณีบทความอย่างน้อย 3 บทความ ภายใน 5 ปีย้อนหลัง และ
 4) มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษาอย่าง
น้อย 1 ปี กรณีที่ยังไม่มีประสบการณ์การสอนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
จะต้องมีประสบการณ์ การสอนอย่างน้อย 1 ปีในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ/หรืออาชีวศึกษา
ภายใน 3 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้    นับรวมการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในระหว่างการศึกษาด้วย 

 หมายเหตุ กรณีผู้สอนวิชาชีพครูที่ปฏิบัติการสอนมาก่อน มคอ. 1 ใช้บังคับ ให้ยกเว้น
เกณฑ์คุณสมบัติผู้สอนวิชาชีพครูข้อ 2 – 4 
 บุคลากรสนับสนุน  สถาบันควรมีบุคลากรสนับสนุนที่มีคุณวุฒิ และมีความรู้
ความสามารถ ทักษะด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับความจ าเป็นและความต้องการของการจัดการเรียน
การสอนอย่างเพียงพอ 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ)  
การจัดประสบการณ์ภาคสนามของคณะครุศาสตร์ มี 3 รูปแบบ คือ 1) การฝึกปฏิบัติงาน

วิชาชีพครูแบบบูรณาการในรายวิชา โดยก าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพในสถานศึกษาใน
รายวิชาแต่ละภาคการศึกษา โดยผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษาวางแผนออกแบบภาระงานร่วมกัน
อย่างบูรณาการ และก าหนดให้การวัดประเมินผลภาระงานเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลตาม
สมรรถนะและผลการเรียนรู้ที่ก าหนดของแต่ละรายวิชา 2) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ และ 3) 
รายวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประกอบด้วย การสังเกตการบริหารในสถานศึกษา การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การทดลองสอนในชั้นเรียนและมีการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ ประกอบด้วย การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะโดยอิสระ
ควบคู่กับการนิเทศ การบูรณาการความรู้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ การจัดกระบวนการเรียนรู้ โดย
ใช้สื่อนวัตกรรม เทคนิค และยุทธวิธีการเรียนรู้ในวิชาเฉพาะหรือวิชาเอกได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้และผู้เรียน การจัดท าบันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การ
ปฏิบัติงานครูนอกเหนือจากการสอน การสัมมนาทางการศึกษา 

ในแต่ละขั้นของประสบการณ์ภาคสนาม ก าหนดให้นักศึกษาท าคุรุนิพนธ์โดยการรวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการ
ถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ 
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
       งานและลักษณะการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา คณะครุศาสตร์ก าหนดโดยเน้นงานที่
นักศึกษาครูต้องปฏิบัติจริง และเสริมสร้างสมรรถภาพของนักศึกษาที่พึงประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา
พร้อมที่จะเป็นผู้เริ่มต้นวิชาชีพครูที่ดี คือ 
       4.1.1 มีสมรรถภาพทางด้านความรู้ ได้แก่ ความรู้ทั้งในเนื้อหาที่ใช้สอนตามหลักสูตร
และความรู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  
 4.1.2 มีสมรรถภาพทางด้านเทคนิควิธีการจัดการเรียนรู้   
     4.1.2.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอน และการวิจัยในชั้นเรียน 

   4.1.2.2 สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการสอน จัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนการสอน และท าวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 4.1.2.3 สามารถสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพ และบรรยากาศการ
เรียนรู้ที่อบอุ่น  มั่นคง ปลอดภัย 

        4.1.2.4 ตระหนักถึงคุณค่าของการน าแนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ
การสอน การวัดและการประเมินผล  การจัดการชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการจัดการเรียน
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การสอนและการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคลมีสมรรถภาพด้านคุณลักษณะ ได้แก่ ความสามารถในการพัฒนางานให้ตั้งมั่น
อยู่ในคุณธรรม และมีจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 

4.2 ช่วงเวลา  
  4.2.1 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพระหว่างเรียน  

  4.2.1.1 ฝึกปฏิบัติในสถานศึกษา จัดให้มีการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครูในแต่ละ
รายวิชาอย่างบูรณาการในแต่ละภาคการศึกษา  

4.2.1.2 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 2 
4.2.1.3 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษาท่ี 3 

  4.2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ 
4.2.1 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 4 
4.2.2 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาที่ 4 

 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
ปีการศึกษาที่ ประสบการณ์ภาคสนาม จ านวนชั่วโมงและตารางสอน 

ชั้นปีที่ 1  
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  

ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 1 

ชั้นปีที่ 3  
ภาคการศึกษาที่ 1 

การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
ครูแบบบูรณาการใน
รายวิชา 

ในแต่ละภาคเรียนให้ผู้สอนก าหนดภาระงาน
เชิงบูรณาการรายวิชาที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา
ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาต้องไปเรียนรู้และฝึก
ปฏิบัติในสถานศึกษา  

ชั้นปีที่ 2  
ภาคการศึกษาที่ 2 

1022802 ฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 1 

1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  

ชั้นปีที ่3  
ภาคการศึกษาที่ 2 

1023802 ฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพ 2 

1 หน่วยกิต  45 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 1 

1024836 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 1 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ภาคเรียนที่ 1 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาที่ 2 

1024809 ปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2 

6 หน่วยกิต  270 ชั่วโมง (8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ภาคเรียนที่ 2 
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      4.4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 4.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 4.4.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

 4.4.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์
ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 4.4.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติ
คนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ  

 4.4.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการ
และคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 

4.4.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  4.4.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง

กว้างขวางลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
 4.4.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์

ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 

   4.4.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาผู้เรียน 

   4.4.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 

   4.4.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการ 
บูรณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 

   4.4.2.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

 
 
 



37 
 

4.4.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 4.4.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก

แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

 4.4.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์  
 4.4.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ

เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม  
4.4.4 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.4.4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์และทางสังคม 
  4.4.4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับ

ผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

  4.4.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

 4.4.4.4 มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 

4.4.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
 4.4.5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพเพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 4.4.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง
กลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการ
น าเสนอด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
 4.4.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูล
และสารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 4.4.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 

  4.4.6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา การ
ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอก
โรงเรียน แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 
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  4.4.6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็น
รายบุคคลออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไข
และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่
มีความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกาย 

  4.4.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ผู้ เรียนได้ เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็ น 
โดยบูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือ
ป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึด
ผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

  4.4.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคล
ในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิด
และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

  4.4.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะ
การเรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และสามารถนาทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 

 
      4.5 สมรรถนะวิชาชีพครู 

สมรรถนะหลักที่ 1 น าความรู้และประสบการณ์วิชาชีพไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 
สมรรถนะรองที่  1.2 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและ

จิตวิทยาให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
สมรรถนะรองที่ 1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตรศาสตร์การสอน และ

เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
สมรรถนะรองที่  1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพ่ือ

แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
สมรรถนะรองที่ 1.5 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

เพ่ือการศึกษา 
สมรรถนะรองที่ 1.6 ออกแบบ ด าเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สมรรถนะหลักที่ 2 สามารถปฏิบัติหน้าที่ครู 
  สมรรถนะรองที่ 2.1 พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมุ่งม่ัน 

สมรรถนะรองที่ 2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
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สมรรถนะรองที่ 2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 

สมรรถนะรองที่ 2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และ
สร้างนวัตกรรม 

สมรรถนะรองที่  2.5 พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้  ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

สมรรถนะหลักที่ 3 มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ 
  สมรรถนะรองที่ 3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 
  สมรรถนะรองที่ 3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้
คิดและมีความเป็นนวัตกร 
  สมรรถนะรองที่ 3.3 ดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถ
รายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ 
  สมรรถนะรองที่ 3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุข
ในการเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

สมรรถนะรองที่ 3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างสร้างสรรค์และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ 

สมรรถนะหลักที่ 4 มีความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน 
  สมรรถนะรองที่ 4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้คุณ
ลักษะที่พึงประสงค ์

สมรรถนะรองที่ 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 

 สมรรถนะรองที่ 4.3 ศึกษา เข้าถึงบริบทชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 

 สมรรถนะรองที่ 4.4 ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สมรรถนะหลักที่ 5 ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

   สมรรถนะรองที่ 5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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5. กิจกรรมเสริมความเป็นครู (Teacher Enhancing Activities) 
 กิจกรรมเสริมความเป็นครู สถาบันการศึกษาอาจจัดกิจกรรม/โครงการเป็นการเฉพาะหรืออาจ
บริหารจัดการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะความ
เป็นครูและเสริมสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ปีละไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม ดังนี้ 
 

ปีการศึกษา
ที/่ 

ภาคเรียน 

กิจกรรมจิต
อาสา/จิต
สาธารณะ 

กิจกรรมเสริมสร้างความเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 

กิจกรรมเสริมทักษะวิชาชีพ 
 

1 1   กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางภาษา 
2  กิ จกรรมสร้ าง เส ริมสุ ขภ าวะ 

ป้ อ ง กั น โ ร ค  แ ล ะ ก า ร มี
เพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์โดยไม่มี
ความพร้อม 

กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา 
ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู 

2 1   กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
ครูด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
และกีฬา 

2  กิจกรรมส่งเสริมความรักชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์ และความเป็นไทย
และวิถีชีวิตประชาธิปไตย 

กิจกรรมส่งเสริมบุคลิกภาพครู 

3 1  กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมการบริการและร่วมมือ
กับชุมชน 

2  กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงและ/หรือ
ศาสตร์พระราชา 

กิจกรรมส่งเสริมความพร้อมเข้าสู่
วิชาชีพ 

4 1   การเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
2   กิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา 

ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
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6. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย   
 นักศึกษาทุกคนต้องท างานวิจัยคนละ 1 เรื่อง โดยเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ ซึ่งมีรายงานที่ต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
 6.1 ค าอธิบายโดยย่อ  
  แนวคิดและหลักการการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รูปแบบของการ
ท าวิจัย  การค้นหาค าตอบเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนคณิตศาสตร์  ขั้นตอนการท าวิจัย  การ
วางแผน เครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผล
การวิเคราะห์ข้อมูล   การเขียนรายงานผลการวิจัย 
 6.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  6.2.1 ตระหนักและวิเคราะห์ถึงปัญหาทางการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
โรงเรียน 

6.2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์    

6.2.3 มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับขั้นตอนการท าวิจัย การวางแผน เครื่องมือที่ใช้
ในการท าวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูล 

6.2.4 สามารถค้นหาหัวข้อวิจัยและเขียนรายงานการวิจัยได้ 
 6.3 ช่วงเวลา 
  ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ในรายวิชาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
  ปีการศึกษาที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ในรายวิชาการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 
 6.4 จ านวนหน่วยกิต 

      6 หนว่ยกิต 
 6.5 การเตรียมการ 
  มีการเรียนรายวิชาการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ซึ่งมีการจัดท าโครงการวิจัยเบื้องต้น
เป็นรายกลุ่มในชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ก่อนการเรียนการวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษาในชั้นปีที่ 3 ภาค
เรียนที่ 2 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาในเรื่องการท าวิจัยเบื้องต้น มีการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา มี
การฝึกกระบวนการสังเกตและเก็บรวมรวบข้อมูลซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการเป็นนักวิจัย มีการจัดกิจกรรม
บทบาทสมมติ (Role plays) เพ่ือให้นักศึกษาได้ค้นหาปัญหาวิจัยการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับ
โรงเรียน  สืบค้นงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตรศึกษา วิธีด าเนินการวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ศึกษา 
ด าเนินการจัดท าวิจัยตามกระบวนการ เขียนรายงานการวิจัยและน าเสนองานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
 6.6 กระบวนการประเมินผล 
      ประเมินผลความก้าวหน้าในการท าโครงงานหรือวิจัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ประเมินผลจากการรายงานที่ไดก าหนดรูปแบบการน าเสนอตามระยะเวลา การน าเสนอจ านวน 2 ครั้ง 
ประกอบด้วย การสอบเค้าโครงวิจัย (3 บท) และการสอบวิจัยฉบับสมบูรณ์ (5 บท) โดยการสอบ
จะต้องมีอาจารย์สอบไม่ต่ ากว่า 3 คน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มุ่งเน้นผลการ
เรียนรู้และการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักคิด นักปฏิบัติ เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีจิตสาธารณะ เพ่ือเกื้อกูลสังคม 
    1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
คุณลักษ

ณะ
พิเศษ 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. 
ความสา
มารถ
ด้านการ
จัดการ
เรียนรู้ 
 

นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสอนอย่างหลากหลายตามความแตกต่างระหว่างบุคคลเพ่ือให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ทันเหตุการณ์ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถใช้คอมพิวเตอร์
รวมถึงโปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้ มีทักษะการฟัง พูด 
อ่าน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน เข้าใจธรรมชาติของ
นักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวข้อง  

2. 
ความสา
มารถ
ด้าน
วิชาการ 
 

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอน จนสามารถน าไปใช้สอน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะและมี
วิจารณญาณในการแก้ปัญหา ตระหนักในคุณค่าของภาษาจีน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู 
รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัดและการประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพ่ือ
ใช้ในการเรียนการสอน วิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและน าความรู้ไปบู รณาการ
กับการสอนวิชาอ่ืน ๆ ได้  

3. ด้าน
คุณธรร
ม 
 

สอดแทรกการวิ เคราะห์ด้านคุณธรรม จริยธรรมของสังคม วิชาการ คุณลักษณะ
ประชาธิปไตยในการจัดการเรียนรู้รายวิชา และจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู เพ่ือให้
นักศึกษาสามารถปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู แสดงออกพฤติกรรมคุณธ รรม 
จริยธรรม และมีค่านิยม คุณลักษณะประชาธิปไตย 

4. ด้าน
บุคลิกภ
าพ  
 

กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครูคณิตศาสตร์ เ พื ่อ ให้ม ีท ักษะทางสังคม 
สามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนได้ เป็นคนดี มีน้ าใจ/เอ้ืออาทรศิษย์ 
รักงานสอน ใฝ่รู้ใฝ่ก้าวหน้า รับฟังความคิดเห็นของนักเรียน มีจิตสาธารณะและสามารถ
บริหารจัดการงานของตนเองได้ 

มีโครงการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณลักษณะพิเศษแต่ละภาคการศึกษาดังนี้  
1. โครงการเข้าค่ายคณิตศาสตร์ 
2. โครงการจัดค่ายคณิตศาสตร์  
3. โครงการบริหารจัดการค่ายคณิตศาสตร์  
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คุณลักษ
ณะ

พิเศษ 

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

4. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
5. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community; PLC ) 
6. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
7. โครงงานฐานวิจัย 
8. สะเต็มศึกษา 
9. Lesson Study 
10. โครงการครูเก่ง ครูดี ศรีมหาชัย ระยะที่ 1 – 2 
 

    1.2 การพัฒนาสมรรถนะหลักของนักศึกษา 
 

สมรรถนะของนักศึกษา กลยุทธ์ในการพัฒนานักศึกษา 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 1           
(นักศึกษาครูคณิตศาสตร์) 
1. นั กศึ กษ าครูมี ค วาม รู้  มี ค วาม เข้ า ใจ 
บทบาทหน้าที่ของความเป็นพลเมืองตามหลัก
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข มีจิตอาสา จิตสาธารณะ และเกิด
ทักษะในการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
2. รักและศรัทธาในความเป็นครู 
3. รอบรู้งานในบทบาทหน้าที่ครู 
4. รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับการเป็น
ครูคณิตศาสตร์ 

1. การจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ ในหมวดวิช า
การศึกษาทั่วไป 
2. การจัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
และจิตส านึกสาธารณะ 
3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีจิตวิญญาณความเป็นครู 
4. เพ่ิมรายวิชาภาษาและการสื่อสารเพ่ือเสริม
ทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5. จัดให้นักศึกษาพักหอพักของมหาวิทยาลัยทุก
คน 
6. จัดให้นักศึกษาเข้าค่ายกิจกรรมต่างๆ เช่น ค่าย
รับน้องของมหาวิทยาลัย ค่ายต้นกล้าครุศาสตร์  
ค่ายอบรมจริยธรรมวินัยนักศึกษา  ค่ายมุสลิม
สัมพันธ์  ค่ายพุทธศาสน์ ค่ายชมรมไม้เปลี่ยนสี 
ค่ายคณิตศาสตร์ 
7. จัดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียนในสถานศึกษา 
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นักศึกษาชั้นปีท่ี 2            
(ผู้ช่วยสอนคณิตศาสตร์) 
1. ผู้ช่วยสอนที่พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีสุขภาวะที่ดีทั้ง
กายและใจ สู่บทบาทของครูมืออาชีพ 
2. ทักษะการออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
3. ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู 
4. รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับการเป็น
ครูคณิตศาสตร์ 
5. สามารถร่วมออกแบบการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

1. การจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ ในหมวดวิช า
การศึกษาทั่วไป 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีจิตวิญญาณความเป็นครู เช่นกิจกรรมราช
ภัฏวิชาการ  ครุศาสตร์วิชาการ 
3. จัดให้นักศึกษาท ากิจกรรมในฐานะผู้จัดกิจกรรม 
เช่น การจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ การ
จัดกิจกรรมค่ายชมรมไม้เปลี่ยนสี การจัดกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์  การทดลองเป็นผู้ช่วยวิทยากร
ในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายคณิตศาสตร์ 
4. จัดให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในและมี
ความสามารถในการท าโครงงานคณิตศาสตร์ 
5. จัดให้นักศึกษาได้ศึกษากระบวนการเปิดชั้น
เรียน และการศึกษาชั้นเรียน 
6. จัดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียนในสถานศึกษา 
 

นักศึกษาชั้นปีท่ี 3            
(ผู้ร่วมสอนคณิตศาสตร์) 
1. ผู้สอนร่วมที่ เป็นผู้น าในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ ตามศาสตร์พระราชา และน า
นโยบายสู่การพัฒนาผู้ เรียน ท้องถิ่น และ
ชุมชน 
2. ทักษะการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
3. มีความสามารถในปฏิบัติการสอน 
4. รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับการเป็น
ครูคณิตศาสตร์ 
5. มีทักษะในการออกแบบจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และบูรณาการศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

1. การจัดกิ จกรรมการเรียนรู้ ในหมวดวิช า
การศึกษาทั่วไป 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีจิตวิญญาณความเป็นครู  
3. จัดให้นักศึกษาท ากิจกรรมในฐานะที่ปรึกษาใน
การจัดกิจกรรม เช่น การจัดกิจกรรมรับน้องอย่าง
สร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมค่ายชมรมไม้เปลี่ยนสี 
การจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 
4. เป็ น วิท ยากรในการจั ดกิ จกรรม เข้ าค่ าย
คณิตศาสตร์และค่ายโครงงานคณิตศาสตร์ใน
สถานศึกษา 
5. จัดให้นักศึกษาได้ศึกษากระบวนการเปิดชั้น
เรียน และการศึกษาชั้นเรียน 
6. จัดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ระหว่างเรียนในสถานศึกษา 
7. จัดสัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษาในเรื่องที่นักศึกษา
สนใจโดยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก 
8. จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ
ในสถาบัน 
  

นักศึกษาชั้นปีท่ี 4            
(ครูฝึกสอนคณิตศาสตร์) 
1. มีทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาอังกฤษเทียบเท่าเกณฑ์
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
2. มีความพร้อมเป็นครูมืออาชีพ 
3. รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มีทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ส าหรับการเป็น
ครูคณิตศาสตร์ 
4. จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยบูรณาการ
การวิจัยนวัตกรรม และเทคโนโลยีแบบครูมือ
อาชีพ 

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะและ
กิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งของคณะและมหาวิทยาลัยเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และมีจิตวิญญาณความเป็นครู และส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพครู 
2. จัดให้นักศึกษาท ากิจกรรมในฐานะผู้ประเมิน
กิจกรรมในการจัดกิจกรรมของนักศึกษารุ่นน้อง 
เช่น การจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ การ
จัดกิจกรรมค่ายชมรมไม้เปลี่ยนสี การจัดกิจกรรม
ค่ายคณิตศาสตร์ 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ สะเต็มศึกษาโดย
ผู้ เชี่ยวชาญ และให้นักศึกษาทุกคนได้มีโอกาส
ฝึกฝนในการเป็นผู้ช่วยวิทยากรกลุ่มย่อยในการ
อบรมสะเต็มศึกษา  
4. จัดให้นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
5. จัดให้นักศึกษาได้พบปะเพ่ือนต่างสถานบันใน
ส าข าวิ ช าคณิ ตศ าสต ร์ เ พ่ื อ ได้ แ ล ก เป ลี่ ย น
ประสบการณ ์
6. จัดให้นักศึกษาได้ศึกษากระบวนการเปิดชั้น
เรียน และการศึกษาชั้นเรียนในสถานศึกษา 
7. จัดให้นักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระหว่างเรียนในสถานศึกษา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 
  2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   1) มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการท างาน  
   2) มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และความส าคัญ
ของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
   3) มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่าในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งานศิลปวัฒนธรรมทั้ง
ท้องถิ่นและประชาคมนานาชาติ 
  2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1) บูรณาการคุณธรรมจริยธรรมกับเนื้อหาวิชา พร้อมให้นักศึกษาร่วมอภิปราย
แนวทางปฏิบัติที่ดีเหมาะสม 
   2) ผู้เรียนวิเคราะห์กรณีศึกษา ศึกษานอกสถานที่ คัดเลือกกรณีตัวอย่างที่ชื่นชอบ
แล้วน าเสนอผลการศึกษา  
   3) ก าหนดให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
  2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   1) ประเมนิพฤติกรรมการแสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในและนอกชั้นเรียน 
   2) ประเมินพฤติกรรมในการเข้าเรียน การท างานและการส่งงาน 
   3) ตรวจผลงาน ผลการศึกษากรณีศึกษาด้านคุณธรรม และจริยธรรม 
 2.1.2 ความรู้ 

  2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  
   2) มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ 

ปกครองทั้งใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพื่อการพ่ึงพาซึ่งกัน 
และกัน 
   3) สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมและ 
สิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 

 2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
  1) ศึกษาค้นคว้าสาระการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
  2) ศึกษากรณีตัวอย่าง อภิปราย สรุป และน าเสนอ 
    3) เรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง 
  2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 1) ทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
 2) ประเมินจากความสามารถในการร่วมอภิปราย การน าเสนอผลการศึกษา
ค้นคว้า 
 3) ตรวจผลงาน แบบฝึกหัด 
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 2.1.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและเสนอ 
แนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 

3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน สร้างสรรค์ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  1) มอบหมายงานทั้งบุคคลและกลุ่มแล้วน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
  2) วิเคราะห์กรณีศึกษา  และสะท้อนความคิด  การวิเคราะห์ผลงานต่างๆ 
  3) ศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน โดยการปฏิบัติภาคสนาม ส ารวจ สัมภาษณ์จัดท า
รายงาน และน าเสนอ  
  4) เสนอแนวทางในการพัฒนาตน สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
  1) ประเมินความสามารถในการร่วมอภิปราย การน าเสนอผลงาน 
  2) ตรวจผลงานจากการศึกษาค้นคว้า 
  3) ตรวจผลการพัฒนาตนเอง 
  4) ประเมินการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิบัติจริง  

2.1.4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความ

รับผิดชอบ 
      1) สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะ
ทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
      2) สามารถวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
      3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  1) มอบหมายงานทั้งงานบุคคลและกลุ่ม 
  2) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
   2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
 1) การประเมินตนเองและผู้เรียนด้วยกันในประเด็นที่ก าหนด 
 2) สังเกตพฤติกรรมการท างานกลุ่ม เช่น การยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน การ
ยอมปรับเปลี่ยนความคิดเห็นของตนเอง เมื่อมีความคิดเห็นที่ดีกว่า 
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  2.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
 2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 
1) สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบการ

น าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
2) มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ 

สังเคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 
3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหา

และการ ตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
  2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
         1) การอภิปรายกลุ่ม การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  2) การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งสารสนเทศเว็บไซต์ที่
เกี่ยวข้อง แล้วน าเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
  3) ฝึกรวบรวมข้อมูลในประเด็นที่เกี่ยวข้องแล้วฝึกวิเคราะห์สรุปและรายงานผล 
  2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  1) ประเมินพฤติกรรมในการสื่อสาร 
  2) ประเมินความสามารถในการศึกษา และใช้เทคโนโลยี 
  3) ตรวจผลงาน 
  
 2.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 2.2.1  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู 
และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ
ซื่อสัตย์ต่องานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 3) มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้
เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการ
ตัดสินใจ  
 4) มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 
จัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรู้สึก
ของผู้ อ่ืนและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
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ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 

2.2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   กลยุทธ์การสอนเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้าง
แรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
สาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้าม
วัฒนธรรม และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน  ความรู้ เนื้อหา
สาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ 

(1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
(3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
(7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
(8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
(11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(15) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
(17) Team-based Learning 
(18) Workplace-based Learning 

              (19) MOOC (Massive Open Online Course) 
              (20) รูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆท่ีเหมาะสม 
  2.2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้ 
แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบท
รายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และ
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การตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ และท าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริม
พัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ

(1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริง
หรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ฯลฯ 

(2) การประเมินโดยเพ่ือน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
(3) การประเมินกรณีศึกษา 
(4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิต

วิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
(5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
(6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน

การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
              (7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
 
 2.2.2 ด้านความรู้ 
 2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
  1) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
 2) มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์
ความรู้และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ของแต่ละสาขาวิชา 
 3) มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาผู้เรียน 
 4) มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารตามมาตรฐาน 
 5) มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการ 
บูรณาการข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
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 6) ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนและน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
   2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   กลยุทธ์การสอนเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้าง
แรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
สาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้าม
วัฒนธรรม และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน  ความรู้ เนื้อหา
สาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ 

(1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
(3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
(7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
(8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
(11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(15) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
(17) Team-based Learning 
(18) Workplace-based Learning 

              (19) MOOC (Massive Open Online Course) 
              (20) รูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆที่เหมาะสม  
 
  2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้ 
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แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบท
รายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และ
การตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ และท าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริม
พัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ

(1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริง
หรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ฯลฯ 

(2) การประเมินโดยเพ่ือน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
(3) การประเมินกรณีศึกษา 
(4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิต

วิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
(5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
(6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน

การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
              (7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
 

2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
  2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  1) คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอย่างรู้เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
  2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
  3) สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
   2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 กลยุทธ์การสอนเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรง
บันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
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สาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้าม
วัฒนธรรม และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหา
สาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ 

(1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
(3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
(7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
(8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
(11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(15) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
(17) Team-based Learning 
(18) Workplace-based Learning 

              (19) MOOC (Massive Open Online Course) 
              (20) รูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆที่เหมาะสม  
   
  2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้ 
แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบท
รายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และ
การตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ และท าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริม
พัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ

(1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริง
หรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ฯลฯ 

(2) การประเมินโดยเพ่ือน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
(3) การประเมินกรณีศึกษา 
(4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิต

วิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
(5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
(6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน

การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
              (7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
 
 2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์และทางสังคม 
2) ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดี

กับผู้เรียน ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

3) มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ต่อตนเอง ต่อผู้ เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อ
ส่วนรวม สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

4) มีภาวะผู้นาทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทาง
จริยธรรมสามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
  2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 กลยุทธ์การสอนเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้าง
แรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
สาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้าม
วัฒนธรรม และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน  ความรู้ เนื้อหา
สาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
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ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ 

(1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
(2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
(3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
(7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
(8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
(11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(15) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
(17) Team-based Learning 
(18) Workplace-based Learning 

              (19) MOOC (Massive Open Online Course) 
              (20) รูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆที่เหมาะสม  

 
  2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้ 
แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบท
รายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และ
การตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ และท าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริม
พัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ
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(1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริง
หรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ฯลฯ 

(2) การประเมินโดยเพ่ือน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
(3) การประเมินกรณีศึกษา 
(4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิต

วิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
(5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
(6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน

การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
              (7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  

 

2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
  2.2.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยี 
1) มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพเพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
2) สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้อง

กลุ่มต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอ
ด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 

3) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การ
จัดการเรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกท้ังตระหนัก
ถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

 
   2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   กลยุทธ์การสอนเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ การสร้าง
แรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
สาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้าม
วัฒนธรรม และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน  ความรู้ เนื้อหา
สาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ 

(1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
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(2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
(3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
(4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
(5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
(7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
(8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
(9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
(10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
(11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
(13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
(15) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
(16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
(17) Team-based Learning 
(18) Workplace-based Learning 

              (19) MOOC (Massive Open Online Course) 
              (20) รูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆที่เหมาะสม  

 
  2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้ 
แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบท
รายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และ
การตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ และท าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริม
พัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ

(1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตามสภาพจริง
หรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู 
ฯลฯ 
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(2) การประเมินโดยเพ่ือน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
(3) การประเมินกรณีศึกษา 
(4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิต

วิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
(5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
(6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน

การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
              (7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  
  
 2.2.6 ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
        2.2.1.6 ผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   1) สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา  การ
ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมิน
ผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน 
แหล่งการเรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

   2) สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้ เรียนเป็น
รายบุคคลออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและ
ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้เรียนที่มีความต้องการจาเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มีข้อ
จากัดทางกาย 

   3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ ให้ ผู้ เรียน ได้ เรียนรู้ จาก
ประสบการณ์ เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้ เรียน
พัฒนาการคิด การท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดย
บูรณาการการท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน 
แก้ไขปัญหา และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียน
ส าคัญท่ีสุด 

   4) สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและ
เกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 

   5) สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนา
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 
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 2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์การสอนเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้  การถ่ายทอดความรู้ การสร้างแรง
บันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์การสอน รวมถึงการใช้เทคนิค 
วิธีการจัดการเรียนรู้และสื่อเทคโนโลยี และรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับ
สาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้าม
วัฒนธรรม และน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์การสอน ความรู้ เนื้อหา
สาระ และเทคโนโลยี ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ 

  (1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา 
  (2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม 
  (3) การเรียนรู้โดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา 
  (4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์ 
  (5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
  (6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ 
  (7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism) 
  (8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน 
  (10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน 
  (11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
  (12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
  (13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
  (14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ 
  (15) การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง 
  (16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส 
  (17) Team-based Learning 
  (18) Workplace-based Learning 
         (19) MOOC (Massive Open Online Course) 
         (20) รูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่นๆ ที่เหมาะสม  
 
 

 2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
   กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  การออกแบบวิธีการวัดและประเมินโดยใช้
แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง วิธีการที่หลากหลาย สอดคล้องกับเนื้อหา กิจกรรม และบริบท
รายวิชา มีเป้าหมายของการวัดและประเมินเพ่ือใช้ในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียน การเรียนการสอน และ
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การตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองเป็น ท าให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ
และวิชาชีพ และท าให้ผู้เกี่ยวข้องในหลักสูตรมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริม
พัฒนาให้ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษาโดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 6 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี และ 6) ด้านวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้ อาท ิ

  (1) การสังเกต เช่น พฤติกรรมการเรียน การท างานตามสภาพจริง การปฏิบัติตาม
สภาพจริงหรือหรือในห้องปฏิบัติการ การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความ
เป็นครู ฯลฯ 

  (2) การประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ผู้ปกครอง 
  (3) การประเมินกรณีศึกษา 
  (4) การใช้แบบวัดทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิต

วิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ ทักษะดิจิทัล ฯลฯ 
  (5) การทดสอบความรู้ เช่น การทดสอบความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี 
  (6) การวัดผลภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การน าเสนองาน โครงงาน รายงาน

การศึกษาค้นคว้า การวิจัยในชั้นเรียน การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ฯลฯ 
       (7) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี  

 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 
 3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  3.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

3.1.1.1 มีระเบียบวินัย อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ และรักในการท างาน 
3.1.1.2 มีความเข้าใจความจริงของชีวิต เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และ

ความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ 
3.1.1.3 มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งานศิลปวัฒนธรรม

ทั้งท้องถิ่นและประชาคมนานาชาติ 
  3.1.2  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   3.1.2.1 สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้  

3.1.2.2 มีความเข้าใจในการด ารงชีวิตด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครองทั้งใน ระดับท้องถิ่น สังคมไทย สังคมโลก และสามารถบูรณาการศาสตร์เพ่ือการพ่ึงพาซึ่ง
กันและกัน 

3.1.2.3 สามารถใช้ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมของชุมชนและสังคม 
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  3.1.3  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
             3.1.3.1 สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
              3.1.3.2 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและ
เสนอแนวทางแก้ไขท่ีสร้างสรรค์ 
             3.1.3.3 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน 
สร้างสรรค์สังคม และสิ่งแวดล้อม 
  3.1.4  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         3.1.4.1 สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวก วุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และสังคม การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่าง
สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
         3.1.4.2 สามารถวางแผนในการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง 
         3.1.4.3 มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
  3.1.5  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยี 
              3.1.5.1 สามารถติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ
การน าเสนอได้เหมาะสมทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ 
               3.1.5.2 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสืบค้น การรวบรวม 
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และน าเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล 
               3.1.5.3 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
แก้ปัญหาและการ ตัดสินใจในการด ารงชีวิตประจ าวัน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป (Curriculum Mapping) 
                                                  ความรับผิดชอบหลัก        O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

9000001  เสริมทักษะภาษาไทย                

9000002  เสริมทักษะภาษาอังกฤษ                

9000110  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                

9000134  ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                
9000135  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                
9000136  ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้                
9000137  ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน                

9000138  ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน                 
9000139  ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                
9000140  ภาษาจีนเพื่อการประยกุต์ใช้                
9000141  ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน                

9000142  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน                
9000143  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                
9000144  ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้                
9000145  ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน                

9000146  ภาษาเกาหลีเพื่อส าหรบัชีวิตประจ าวัน                
9000147  ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร                
9000148  ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้                
9000149  ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน                
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รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

9000150  ภาษาอินโดนีเซียส าหรบัชีวิตประจ าวัน                
9000151  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร                
9000152  ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้                
9000153  ภาษาอินโดนีเซียส าหรบัทักษะการท างาน                

9000154  ภาษามาเลเซยีส าหรับชีวิตประจ าวัน                
9000155  ภาษามาเลเซยีเพื่อการสื่อสาร                
9000156  ภาษามาเลเซยีเพื่อการประยุกต์ใช้                
9000157  ภาษามาเลเซยีส าหรับทักษะการท างาน                

9000158  ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน                
9000159  ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                
9000160  ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้                
9000161  ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน                

9000205  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

9000206  ความจริงของชีวิต                
9000207  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                
9000208  สุนทรียภาพของชีวิต                

9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง                

9000305  นครศรีธรรมราชศึกษา    O            

9000306  อาเซียนศึกษา    O            

9000307  พลเมืองกับความรับชอบต่อสังคม                

9000308  พลวัตของสังคมโลก                
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รายวิชา 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใชเ้ทคโนโลยี 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

9000309  การจัดการเพื่อชีวิต                

9000403  พืชพรรณเพื่อชีวิต                
9000406  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                
9000407  การคิดและการตัดสินใจ                

9000408   การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                
9000409  การเกษตรในชีวิตประจ าวัน                

9000410  การบริหารจัดการสุขภาพ                
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน  
3.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 3.2.1.1 รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณ์ความเป็นครู และ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  
 3.2.1.2 มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซื่อสัตย์ต่อ
งานที่ได้รับมอบหมายทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 3.2.1.3 มีค่านิยมและคุณลักษณะเป็นประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให้เกียรติคนอื่น 
มีความสามัคคีและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ใช้เหตุผลและปัญญาในการด าเนินชีวิตและการตัดสินใจ 
 3.2.1.4 มีความกล้าหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและ
คิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมด้วยความถูกต้องเหมาะสมกับสังคม การท างานและ
สภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม บรรทัดฐานทางสังคม 
ความรู้สึกของผู้อื่นและประโยชน์ของสังคมส่วนรวม มีจิตสานึกในการธ ารงความโปร่งใสของสังคมและ
ประเทศชาติ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและความไม่ถูกต้อง ไม่ใช้ข้อมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียน
ผลงาน 
 

3.2.2 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
3.2.2.1 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิดทฤษฎี และทักษะด้านวิชาชีพครูอย่างกว้างขวาง

ลึกซึ้ง มีความรู้สามารถประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
3.2.2.2 มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาที่สอน สามารถวิเคราะห์ความรู้

และเนื้อหาวิชาที่สอนอย่างลึกซ้ึง สามารถติดตามความก้าวหน้าด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน โดยมีผลลัพธ์การเรียนรู้และเนื้อหาสาระด้านมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ของ
แต่ละสาขาวิชา    

3.2.2.3 มีความรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจชุมชน เข้าใจโลกและการอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความ
แตกต่างทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถน า
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางาน และ
พัฒนาผู้เรียน    

3.2.2.4 มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

3.2.2.5 มีความรู้ ความเข้าใจในการบูรณาการความรู้กับการปฏิบัติจริงและการ บูรณาการ
ข้ามศาสตร์ และมีความรู้ในการประยุกต์ใช้ 
 3.2.2.6 ตระหนักรู้ เห็นคุณค่าและความส าคัญของศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
และน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาผู้เรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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3.2.3 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
3.2.3.1 คิด ค้นหา วิเคราะห์ข้อเท็จจริง และประเมินข้อมูล สื่อ สารสนเทศจากแหล่งข้อมูลที่

หลากหลายอย่างรู้ เท่าทันเป็นพลเมืองตื่นรู้  มีส านึกสากล สามารถเผชิญและก้าวทันกับการ
เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล เทคโนโลยีข้ามแพลทฟอร์มและโลกอนาคต น าไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และวินิจฉัยแก้ปัญหาและพัฒนางานได้อย่างสร้างสรรค์ โดยค านึงถึงความรู้ หลักการทาง
ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ ค่านิยม แนวคิด นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ บรรทัดฐานทางสังคม
และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 

3.2.3.2 สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ 
 3.2.3.3 สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้จากการท าวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชนและสังคม 
 
 3.2.4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

3.2.4.1 เข้าใจและใส่ใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้อ่ืน มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
ทางสังคม 

3.2.4.2 ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน 
ผู้ร่วมงาน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

3.2.4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อตนเอง ต่อผู้เรียน ต่อผู้ร่วมงาน และต่อส่วนรวม 
สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาตนเอง กลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ 

3.2.4.4 มีภาวะผู้น าทางวิชาการและวิชาชีพ มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม
สามารถชี้น าและถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชนและสังคมอย่างสร้างสรรค์ 
 
 3.2.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 
 3.2.5.1 มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
เพ่ือเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาทางการศึกษาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 3.2.5.2 สื่อสารกับผู้เรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง บุคคลในชุมชนและสังคม และผู้เกี่ยวข้องกลุ่ม
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยสามารถเลือกใช้การสื่อสารทางวาจา การเขียน หรือการน าเสนอ
ด้วยรูปแบบต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม 
 3.2.5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจัดการ
เรียนรู้ การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศรับและส่งข้อมูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจที่ดีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศอีกทั้ง
ตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 
 
 
 
 



67 
 

 

 3.2.6. ผลการเรียนรู้ด้านวิทยาการจัดการเรียนรู้ 
3.2.6.1 สามารถเลือกใช้ปรัชญาตามความเชื่อในการสร้างหลักสูตรรายวิชา  การออกแบบ

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู้เรียน การ
บริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใช้แหล่งการเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหล่งการ
เรียนรู้แบบเปิดได้อย่างเหมาะสมกับสภาพบริบทที่ต่างกันของผู้เรียนและพ้ืนที่ 

3.2.6.2 สามารถในการน าความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการช่วยเหลือ แก้ไขและส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนองความต้องการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผู้เรียนที่มีความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งผู้เรียนปกติและผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ หรือผู้เรียนที่มี
ข้อจ ากัดทางกาย 

3.2.6.3 จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติและการท างานในสถานการณ์จริงที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาการคิด การ
ท างาน การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท าเป็น โดยบูรณาการการ
ท างานกับการเรียนรู้และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และพัฒนา ด้วยความความซี่อสัตย์สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบต่อผู้เรียนโดยยึดผู้เรียนส าคัญท่ีสุด 

3.2.6.4 สร้างบรรยากาศ จัดสภาพแวดล้อม สื่อการเรียน แหล่งวิทยาการ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาทั้งในและนอกสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชน
ทุกฝ่าย เพ่ืออ านวยความสะดวกและร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้  มีปัญญารู้คิดและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องให้เต็มตามศักยภาพ 
  3.2.6.5 สามารถจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้
ทักษะการรู้เรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทางานแบบร่วมมือ ทักษะการใช้ภาษาเพ่ือการ
สื่อสารทักษะเทคโนโลยี และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนา
ทักษะเหล่านี้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการพัฒนาตนเอง 



 

 

68 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก          O ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 
6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

สาระวิชาชีพครู (26 หน่วยกิต)           
 

       
 

        

1001103 คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความ
เป็นครู 

3(2-2-5) 1/1         

 

                

1002101 นโยบายและการบริหาร
คุณภาพการศึกษา  

3(2-2-5) 2/2                          

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1/2                          

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 2/1                          

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา
และการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 1/2                          

1042109 การวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ 

3(2-2-5) 2/2                          

1043415 การวิจัยเพ่ือการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1                          

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู 3(2-2-5) 1/1                          

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
ส าหรับครู 

2(1-2-3) 1/2         

 

                

ประสบการณ์วิชาชีพ            
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 
6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

(14 หน่วยกิต) 
1022802 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1  1(45) 2/2         

 
                

1023836 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2  1(45) 3/2         
 

                

1024809 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 1  

6(270) 4/1         

 

                

1024810 ปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 

6(270) 4/2         

 

                

รวมผลลัพธ์การเรียนรู้หมวดวิชา
เฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 40          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชากลุ่มวิชาเอก  (Curriculum Mapping) 
 ความรับผดิชอบหลัก           O ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 
6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

วิชาเอกบังคับ           
 

       
 

        

4091203 หลักการทางคณิตศาสตร์  3(2-2-5) 1                          

4091406 แคลคูลัส 1 3(2-2-5) 1                          

4092414 แคลคูลัส 2 3(2-2-5) 2                          

4092304 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5) 2                          

4092209 ทฤษฎจี านวน 3(2-2-5) 2                          

4091703 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3(2-2-5) 1                          

4091504 เรขาคณิตเบื้องต้น 3(2-2-5) 1                          

4092807 การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 

3(2-2-5) 2                          

4093804 การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

3(2-2-5) 3                          

4093805 การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

3(2-2-5) 3                          

4092808 การจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 2                          

4093904 การวิจัยทางคณิตศาสตร์
ศึกษา 

3(2-2-5) 3                          

4091620 ภาษาอังกฤษส าหรับการ 3(2-2-5) 1                          
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รายวิชา หน่วยกิต ชั้นป ี
1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิตัวเลข 
การสื่อสารและการ

ใช้เทคโนโลยี 

 
6. วิธีวิทยาการจดัการเรยีนรู ้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 

จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
4094910 สัมมนาทางคณิตศาสตร์
ศึกษา 

3(2-2-5) 3                          

วิชาเอก(เลือก)                            

4093208 ระบบจ านวน 3(2-2-5) 3                          

4093416 วิยุตคณิต 3(2-2-5) 4                          

4093209 ทฤษฎีสมการ 3(2-2-5) 2                          

4093417 การวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 4                          

4093311 พีชคณิตนามธรรม 3(2-2-5) 3                          

4011101 วิทยาการค านวณ 3(2-2-5) 3                          

4092809 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 2                          

4012205  สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 3                          

4092104 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 3(2-2-5) 4                          

4092105 ประวัติและพัฒนาการทาง
คณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 4                          

4091802 การแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 1                          

4093905 การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3(2-2-5) 3                          
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4. สมรรถนะนักศึกษา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
    4.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
          สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. ทักษะการฟัง 1.1 overall listening comprehension 
2. ทักษะการพูด 2.1 spoken interaction 

 2.2 spoken production 
3. ทักษะการอ่าน 3.1 overall reading comprehension 
4. ทักษะการเขียน 4.1 written interaction 
5. เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 5.1 มีความสามารถในการอธิบายและเคารพศักดิ์ศรีความเป็น

มนุษย์ ยอมรับความแตกต่าง โดยไม่รังเกียจ กีดกัน เลือก
ปฏิบัติในเรื่อง เพศ   ความคิดเห็น ศาสนาและวัฒนธรรม ชาติ
ก าเนิด ร่างกาย สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมและความ
เสมอภาค       

6. เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่
ร่วมกันในสังคมไทยและประชาคมโลก
อย่างสันติ 

6.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับสิทธิ และเสรีภาพ
ของตนเอง และผู้อื่น สิทธิชุมชน และการอยู่ร่วมกันใน
สังคมไทยและประชาคมโลกอย่างสันติ 

7. เคารพกฎ กติกาของสังคมและ
กฎหมาย 

7.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับ กฎ กติกาของสังคม 
ข้อบัญญัติ และกฎหมาย 
7.2 ปฏิบัติตามกฎ กติกาของสังคม และข้อบัญญัติ ชุมชนและ
สังคมของตนเอง 
7.3 น าข้อก าหนดตามกฎหมายมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

9. มีจิตอาสา และจิตสาธารณะ 9.1 มีความสามารถในการอธิบายพฤติกรรมและคุณลักษณะ
ของผู้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเกี่ยวกับการมีจิตอาสา และ
จิตสาธารณะ 
9.2 เสนอโครงการเพ่ือพัฒนาให้มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
9.3 ปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการมีจิตอาสา โดยการช่วยเหลือ
ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน 
9.4 มีความ สามารถที่จะปฏิบัติตนเพื่อแสดงออกถึงการมีจิต
สาธารณะ 

10. มีความรู้ และความเข้าใจการสร้าง
เสริมและดูแลสุขภาวะ 

10.1 มีความสามารถในการอภิปรายและสรุปความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะ ได้แก่  ทางร่างกาย จิตใจ  ปัญญา และ
สังคม รวมทั้ง 4 กลยุทธ์ ในการจัดการ ได้แก่ การสร้างเสริมสุข
ภาวะ การป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  การดูแลรักษา และการ
ฟ้ืนฟูสุขภาวะ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
11. มีความสามารถในการออกแบบ
และจัดกิจกรรมการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะในการจัดการเรียนรู้ 

11.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 
11.2 มีความสามารถในการรายงานผลการจัดกิจกรรมเพ่ือ
เสริมสร้าง ด้านสุขภาวะ 4 มิติ ในสถานศึกษาและชุมชน 

12. มีความพร้อมในการสร้างเสริมและ
ดูแลสุขภาวะ ในด้านที่ส าคัญ 

12.1 มีความสามารถในการอธิบายเกี่ยวกับการป้องกันและการ
เข้าถึงบริการเก่ียวกับโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของเด็กและ
เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การท้องไม่พร้อม ยาเสพติด 
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และเอดส์ สภาวะอ้วน และ
สุขภาพจิต 
12.2  ตระหนักในการป้องกันโรคและภัยสุขภาพท่ีส าคัญของ
เด็กและเยาวชน 

13.  มีความรู้ และความเข้าใจใน
ความส าคัญของกีฬาและนันทนาการ 

13.1 มีความสามารถในการอภิปราย/อธิบายและสรุปความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับความส าคัญของกีฬาและ นันทนาการ 

14. มีความสามารถในการออกแบบและ
จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในการ
จัดการเรียนรู้ 

14.1 มีความสามารถในการออกแบบและจัดกิจกรรมกีฬาและ  
      นันทนาการในสถานศึกษาและชุมชน 
14.2 แสดงออกถึงพฤติกรรม ”การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา” (รู้แพ้ 
รู้ชนะ รู้อภัย) ในชีวิตประจ าวัน 

15. อธิบายแนวคิดของทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 และแนวคิดของทักษะ 5Cs ได ้

15.1 มีความสามารถอธิบายแนวคิดของทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21  และทักษะ 5Cs ได ้
15.2 มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และทักษะ 5Cs  

16. พัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิด
ทฤษฎีทักษะในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะ 5Cs เพ่ือการด าเนินชีวิตและ
การท างานอย่างมีคุณภาพ 

16.1 เรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่ส าคัญตามแนวคิดทฤษฎีทักษะ
ในศตวรรษท่ี 21 และทักษะ 5Cs 

17.  มีทักษะในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 

17.1 มีทักษะในการขับร้องเพลง 
17.2 มีทักษะในการเล่นเครื่องดนตรีที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ 
17.3 รู้และเข้าใจในการจัดกิจกรรมนันทนาการ 

18. มีทกัษะในการแสดงนาฏศิลป์ 18.1 รู้และเข้าใจในท่าร าวงในเพลงมาตรฐาน 
18.2 มีทักษะในการปฏิบัติเพลงร าวงมาตรฐาน 
18.3 รู้และเข้าใจในการจัดการแสดง 
18.3 มีทักษะในการจัดการแสดง 

19. มีทักษะการใช้ประยุกต์ใช้ศิลปะ
ส่งเสริมพัฒนาและการเรียนรู้ของ

19.1 รู้และเข้าใจในหลักทางสุนทรียศาสตร์ในงานทัศนศิลป์ 
19.2 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการทางทัศนธาตุ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
ผู้เรียน 19.3 สามารถสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้หลักการจัดองค์ประกอบ

ศิลป์ 
20. อธิบายแนวคิด และหลักการของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

20.1 ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
20.2 อธิบายแนวคิด และหลักการของโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 

21. ประยุกต์ใช้หลักการทรงงาน หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
การพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจ าวันได้ 

21.1 มีความสามารถอธิบายหลักการทรงงาน หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน 
21.2 สามารถน าหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืน มาประยุกต์ใช้ได้ 

22. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ 
 

22.1 อธิบายความหมาย ที่มา การจัดท า การใช้และการติดตาม
ประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและโครงการ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
22.2 สามารถวิเคราะห์แผนงานและโครงการ ด้านการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่นในระดับชาติ กระทรวง จังหวัด และ
สถานศึกษา 
22.3 สามารถจัดท าแผนงานและโครงการพัฒนาสถานศึกษา
และชุมชน แบบมีส่วนรวมให้สอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
22.4 สามารถติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ
พัฒนาสถานศึกษาและชุมชน 
22.5 สามารถจัดท ารายงานการติดตามและประเมินผลพร้อมทั้ง 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงแผนงานและโครงการพัฒนา 
สถานศึกษาและชุมชน 

23. สามารถคิดแบบวิจารณญาณแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์  

23.1 สามารถคิดวิเคราะห์ 

24. สามารถวิเคราะห์ นโยบาย
ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการ ลงสู่
การปฏิบัติ 

24.1  รู้ เข้าใจ และอธิบายความหมาย ที่มา การจัดท า การใช้
และการติดตามประเมินผล นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและ
โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

25. ทักษะการอ่าน 25.1 overall reading comprehension 
26. ทักษะการเขียน 26.1 written  production 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
ชั้น
ปี 

สมรรถนะหลัก/รอง 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1.1 2.1 2.2 3.1 4.1 4.2 5.1 6.1 7.1 7.2 7.3 8.1 9.1 9.2 9.3 10.1 11.1 12.1 13.1 14.1 14.2 15.1 15.2 16.1 
9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับ
ชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-5) 2                         

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

3(2-2-5) 2                         

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ประยุกต์ใช ้

3(2-2-5) 3                         

9000208 สุนทรียภาพของชีวิต 3(2-2-5) 3                         
9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ
พอเพียง      

3(2-2-5) 3                         

9000307  พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3(2-2-5) n/a                         

9000308 พลวัตของสังคมโลก 3(2-2-5) n/a                         
9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อชีวิต 

3(2-2-5) 1                         

9000410 การบริหารจัดการ
สุขภาพ 

3(2-2-5) 2                         

รวม 30  2 3 2 2  2 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต 
ชั้
น
ปี 

สมรรถนะหลัก/รอง 
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

17.1 17.2 17.3 18.1 18.2 18.3 18.4 19.1 19.2 19.3 20.1 20.2 21.1 22.1 22.2 22.3 22.4 22.5 23.1 24.1 24.2 25.1 26.1 

9000134 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับชีวิตประจ าวัน 

3(2-2-
5) 

2 
                       

9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสาร 

3(2-2-
5) 

2 
                       

9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การประยกุต์ใช้ 

3(2-2-
5) 

3 
                       

9000208 สุนทรียภาพของ
ชีวิต 

3(2-2-
5) 

3                   
     

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจ
พอเพียง      

3(2-2-
5) 

3                   
     

9000307 พลเมืองกับความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

3(2-2-
5) 

n/
a 

                       

9000308 พลวัตของสังคม
โลก 

3(2-2-
5) 

n/
a                   

     

9000406 เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อชีวิต 

3(2-2-
5) 

1 
                       

9000410 การบริหารจัดการ
สุขภาพ 

3(2-2-
5) 

2 
                       

รวม 30  1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
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4.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
          4.2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
                  สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้ 
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. น าความรู้และ
ประสบการณ์วิชาชีพไป
ใช้ได้อย่างถูกต้อง 

1.1 มีความรอบรู้และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงบริบทโลก สังคม และ
แนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์ใช้จิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษาและจิตวิทยา
ให้ค าปรึกษาในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
1.3 บูรณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และ
เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
1.4 ใช้ความรู้การวัดประเมินผลการเรียนรู้ และการวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
1.5 สามารถใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ
การศึกษา 
1.6 ออกแบบ ด าเนินการเก่ียวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สามารถปฏิบัติหน้าที่
คร ู

2.1  พัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างมุง่มั่น 
2.2 ประพฤติตนแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและเป็นพลเมือง
ที่เข้มแข็ง 
2.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของ
ผู้เรียนแต่ละบุคคล 
2.4 สร้างแรงบันดาลใจ และพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และสร้าง
นวัตกรรม 
2.5  พัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

3. มีความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ 

3.1 พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ สื่อ การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ 
3.2 วางแผนและจัดการเรียนรู้ที่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญารู้
คิดและมีความเป็นนวัตกรรม 
3.4 จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขใน
การเรียนโดยตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน 
3.5 วิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

4. มีความสามารถในการ
สร้างความสัมพันธ์กับ

4.1 ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้คุณ
ลักษะที่พึงประสงค์ 
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สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
ผู้ปกครองและชุมชน 4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนเพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพของผู้เรียน 
5. ปฏิบัติตนตาม
จรรยาบรรณของวิชาชีพ 

5.1 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

 



แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบสมรรถนะจากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาชีพครู 

 

ชื่อรายวชิา หน่วยกิต ชั้นป ี
สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลักที่ 4 

สมรรถนะ 
หลักที่ 5 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 
สาระวิชาชีพคร ู                         
1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
            และจิตวิญญาณความเป็นครู 

3(2-2-5) 1    
   

  
   

 
 

     
  

   
 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 1/2                       

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ 
             สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ 

3(2-2-5) 
1    

   
  

    
     

  
   

1051106 จิตวิทยาส าหรับคร ู 3(2-2-5) 1                       

1131502 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู 2(2-2-5) 1                       

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 2/1                       

1022306 วิทยาการจัดการเรียนรู้  3(2-2-5) 2/1                       

1042109 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3(2-2-5) 2/2                       

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 3(2-2-5) 3/1                       

ประสบการณ์วชิาชีพ                         
1022802 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1  2(90) 1/2                       
1023836  ฝึกปฏิบัติวิชาชพี 2  2(90) 2/2                       
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1  2(90) 3/2                       
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2  6(290) 4/1                       

รวม 43   1 3 2 1 1 5 4 4 2 6 5 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 
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4.2.2 สมรรถนะวิชาชีพครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

สมรรถนะในตารางมีความหมายดังนี้  
 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะรอง 
1. รู้และเข้าใจหลักการพ้ืนฐาน มี
ทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ 

1.1 อธิบายหลักการ ที่มา กฎ สูตร บทนิยาม และทฤษฎีบท
ทางคณิตศาสตร์ 
1.2 สามารถพิสูจน์และให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ 
1.3 สามารถน าความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

2. สามารถพัฒนาหลักสูตร ออกแบบ
การจัดการเรียนรู้ และวัดประเมินผล
การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ 

2.1 รู้และเข้าใจหลักการด้านหลักสูตร และจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 
2.2 สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
2.3 สามารถออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ 

3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

3.1 รู้และเข้าใจค าศัพท์ภาษาอังกฤษทางคณิตศาสตร์เพ่ือการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
3.2 สามารถอ่านและแปล เนื้อหาหรือบทความทางคณิตศาสตร์ 
3.3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. สามารถใช้เทคโนโลยีเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

4.1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมกับการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 
4.2 สามารถน าความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

5. สามารถบูรณาการองค์ความรู้ใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้และจัด
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 

5.1 รู้และเข้าใจหลักการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
5.2 สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
5.3 ออกแบบการวัดและประเมินผลเพ่ือการพัฒนาการจัด
กิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 

6. บูรณาการการวิจัยนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีและการประยุกต์ใช้เพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ 

6.1 สามารถออกแบบการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
คณิตศาสตร์ 
6.2 สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล พร้อมทั้งเขียนรายงาน
การวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัย 
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ตารางสรุปความสอดคล้องระหว่างรายวิชากับสมรรถนะสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั้นป ี
สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะหลักที่ 6 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

4091203 หลักการทางคณิตศาสตร์ 3 1/1                 

4091406  แคลคูลัส 1 3 1/2                 

4092414  แคลคูลัส 2 3 2/1                 

4092304 พีชคณิตเชิงเส้น 3 2/2                 

4092209  ทฤษฎีจ านวน 3 2/1                 

4091703 ความน่าจะเป็นและสถิต ิ 3 1/1                 

4091504  เรขาคณิตเบื้องต้น 3 1/2                 

4092807  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา 

3 2/1    
             

4093804  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น 

3 3/1    
             

4093805 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

3 3/2    
             

4092808 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 3 2/2            
     

4093904  การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3 3/2               
  

4091620  ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

3 1/1       
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รายวิชา 
หน่วย
กิต 

ชั้นป ี
สมรรถนะหลักที่ 1 สมรรถนะหลักที่ 2 สมรรถนะหลักที่ 3 สมรรถนะหลักที่ 4 สมรรถนะหลักที่ 5 สมรรถนะหลักที่ 6 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 

4094910  สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1 3/1               
  

4093208 ระบบจ านวน 3 2/1                 

4093416  วิยุตคณิต 3 2/1                 

4093209  ทฤษฎีสมการ 3 3/1                 

4093417  การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3 3/1                 

4093311  พีชคณิตนามธรรม 3 3/1                 

4011101  วิทยาการค านวณ 3 3/1                 

4092809 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ 

3 3/1          
       

4012205 สะเต็มศึกษา 3 3/2            
     

4092104  คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต 3 3/2            
     

4092105 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 3 3/2                 

4091802  การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 3 3/2    
             

4093905 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3 3/2                 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 
 การประเมินผลการศึกษารายวิชา  
 ให้ประเมินผลการศึกษารายวิชาที่นับหน่วยกิต และรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ซึ่งรวมอยู่ใน
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อก าหนดเฉพาะของหลักสูตร หรือตามที่สภามหาวิทยาลัยหรือ
มหาวิทยาลัยก าหนด ดังต่อไปนี้ 

1.1 รายวิชาที่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 8 ระดับ ในแต่ละระดับให้
ก าหนดผลการประเมิน ความหมาย และค่าระดับคะแนนต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังนี้ 

     1) ผลการประเมิน  A  หมายถึง ดีเยี่ยม ค่าระดับคะแนน 4 
     2) ผลการประเมิน  B+ หมายถึง ดีมาก  ค่าระดับคะแนน 3.5 
     3) ผลการประเมิน  B หมายถึง ดี   ค่าระดับคะแนน 3 
     4) ผลการประเมิน  C+ หมายถึง ดีพอใช้ ค่าระดับคะแนน 2.5 
     5) ผลการประเมิน  C หมายถึง พอใช้  ค่าระดับคะแนน 2 
     6) ผลการประเมนิ  D+ หมายถึง อ่อน  ค่าระดับคะแนน 1.5 
  7) ผลการประเมิน   D หมายถึง อ่อนมาก ค่าระดับคะแนน 1 
  8) ผลการประเมิน   E หมายถึง ตก   ค่าระดับคะแนน 0 

  ให้ใช้ผลการประเมิน E ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริต หรือร่วมกันทุจริตในการ
สอบปลายภาคการศึกษาหรือทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หรือตามที่
คณะกรรมการวิชาการเห็นสมควร และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพ่ิมโทษอ่ืนได้ตามระเบียบว่าด้วย
วินัยนักศึกษา 
       1.2  รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับให้
ก าหนดผลการประเมินและความหมาย ดังนี้ 
     1)  ผลการประเมิน PD (Pass with Distinction) หมายถึง ผ่านดีเยี่ยม 
     2)  ผลการประเมิน P (Pass) หมายถึง ผ่าน 
     3)  ผลการประเมิน F (Fail) หมายถึง ไม่ผ่าน 

           ให้ใช้ผลการประเมิน P ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา 
           ให้ใช้ผลการประเมิน F ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตหรือร่วมกันทุจริตในการ
สอบปลายภาคการศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพ่ิมโทษอ่ืนได้ตามระเบียบว่าด้วยวินัย
นักศึกษา โดยให้การประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่า
ด้วยการจัดการศกึษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2560  (ภาคผนวก ก หมวด 3 การวัดและประเมินผล) 

 
 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
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  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
   1) ภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต ท างานตรงสาขา 
   2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
   3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอ่ืน 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
  2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 
  2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

2.3 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ให้มีการทวนสอบผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562  
2.3.1 มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรา 
ยวิชา รายละเอียดของประสบการณ์ ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอด

หลักสูตร รวมทั้งการก ากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ เรียนรู้ของหลักสูตร 
2.3.2  สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมี

การ ประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
2.3.3  ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้  
2.3.4  มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญา  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  ดังต่อไปนี้ 
 3.1.1 เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 3.1.2 ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า  2.00  (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 3.1.3 มีผลการสอบประมวลความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร  ได้คะแนนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 60  
 3.1.4 มีผลการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย 
 3.1.5 มีผลการประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามประกาศ

มหาวิทยาลัย 
 3.1.6 ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ  กับมหาวิทยาลัย 

3.1.7 ข้อก าหนดอื่น ๆ  ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา     

 3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
 3.2.2 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หลักสูตรก าหนด 
 3.2.3 ผ่านข้อก าหนดอื่น ๆ  ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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หมวดที ่6 การพัฒนาอาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 ก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าโครงการปฐมนิเทศ สัมมนาอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราชและโครงการพัฒนาอาจารย์ของคณะครุศาสตร์ 
1.2 การจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงท าหน้าที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาในด้านการจัดการเรียน  

การสอน 
1.3 การก าหนดให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมสังเกตการสอนของอาจารย์ในหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
     2.1.1 ก าหนดให้อาจารย์ต้องเข้ารับการอบรม เพื่อพัฒนาอาจารย์ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ  
     2.1.2 ศึกษาดูงานทั้งในประเทศ และต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัด

และการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
         2.1.3 ส่งเสริมหรือสร้างโอกาสให้อาจารย์มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการจัด 
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล การวิจัย และการผลิตผลงานทางวิชาการระหว่าง
อาจารย์ในหลักสูตร 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
         2.2.1 พัฒนาอาจารย์ด้านวิชาการและวิชาชีพ และต าแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ ด้าน  
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการท าผลงานเพ่ือก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการ 
          2.2.2 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรม การประชุมสัมมนา และดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ  

      2.2.3 ส่งเสริมให้อาจารย์ผลิต และการน าเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ในการ
ประชุมวิชาการท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
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หมวดที ่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน 
 ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร อันประกอบด้วยประธาน 
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า 
ตลอดจน ก าหนดนโยบายปฏิบัติให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 

1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของ
คณะ ซึ่งหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน 

 1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน และมีผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในรอบ 5 ปี ย้อนหลังทุกคน 
 1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 
 

2. บัณฑิต 
 หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ โดยพิจารณาจาก
ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ และการมีงานท า ผู้จบการศึกษาจากสาขาคณิตศาสตร์ มีงานท าหลังจากจบ
การศึกษาภายใน 1 ปี มากกว่าร้อยละ 80 ส่วนใหญ่มีงานท าที่ตรงสาขา มีบางส่วนที่ประกอบอาชีพ
อิสระ มีระดับความพึงพอใจของนายจ้างอยู่ในระดับดี 
 

3. นักศึกษา 
หลักสูตรคณิตศาสตร ์ มีระบบและกลไกการรับนักศึกษาที่พัฒนาขึ้นจากระบบและกลไกการ

รับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือก 
และการสอบสัมภาษณ์ที่ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ได้นักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติตาม มคอ.2 ในจ านวนที่
ต้องการ สามารถอธิบายเป็นล าดับขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ทบทวนแผนการรับนักศึกษา โดยหลักสูตรได้ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณาจ านวนนักศึกษาท่ีจะรับเข้าศึกษา โดยพิจารณาจาก 

3.1.1 แผนการรับนักศึกษาตาม มคอ. 2 
    3.1.2 สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา 
 3.1.3 ข้อก าหนดของคุรุสภา 
    3.1.4 ความต้องการของตลาดแรงงานและจ านวนนักศึกษาคงอยู่  

3.2 ส่งข้อมูลคุณสมบัติของนักศึกษาไปยังส านักส่งเสริมและงานทะเบียนเพื่อที่จะประกาศรับ
นักศึกษาทั้งประเภทรับตรง และคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้  คณะครุ
ศาสตร์ ก าหนดเกณฑ์การรับนักศึกษา ดังนี้ 
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3.2.1 คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา  
3.2.1.1 คุณสมบัติทั่วไป 

  (1) เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  
  (2) เป็นผู้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
  (3) เป็นผู้ เลื่อมใสในศาสนาและสนับสนุนการปกครองตามระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  (4) ไม่เคยเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยมีความประพฤติเสื่อมเสีย

อย่างร้ายแรง 
  (5) มีความรัก และศรัทธาในวิชาชีพครู 
  (6) มีจิตใจมุ่งม่ันพัฒนาทั้งตนเอง ครอบครัว และสังคม 
  (7) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง  

3.2.1.2 คุณสมบัติเฉพาะ 
(1) ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหรือก าลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายในระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(2) มีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ ากว่า 2.00 

3.2.1.3 เกณฑ์อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากการทดสอบด้วยแบบทดสอบ เช่น ประเด็นการ
สัมภาษณ์ 

3.2.1.4 เกณฑ์การตรวจสุขภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะก าหนด สถานพยาบาลที่
สามารถออกใบรับรองแพทย์ให้ได้ 

3.2.2 วิธีการรับนักศึกษามี 2 แบบ คือ  
3.2.2.1 แบบวิธีคัดเลือกตรง ก าหนดสัดส่วนการรับร้อยละ 80 ของจ านวนรับ

นักศึกษา  
3.2.2.2 แบบการสมัครสอบคัดเลือก (กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์

ภาคใต้) ก าหนดสัดส่วนการรับร้อยละ 20 ของจ านวนรับนักศึกษา 
3.3.ด าเนินการสอบคัดเลือกโดย การสอบข้อเขียน ประกาศผลสอบ และสอบสัมภาษณ์โดย 

ด าเนินการสอบคัดเลือกดังนี้ 
     3.3.1 สอบข้อเขียน (สอบวัดความรู้) 

3.3.1.1 วิธีคัดเลือกตรง สอบวัดความรู้ความสามารถดังนี ้
(1) สอบความรู้ทั่วไป 
(2) วัดแววความเป็นครู (ใช้ผล PAT5 แทน) 
(3) วิชาความสามารถเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์ 

3.3.1.2 วิธีการสมัครสอบคัดเลือกกลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์
ภาคใต้สอบวัดความรู้ความสามารถดังนี้ 

 (1) ความรู้พื้นฐานทั่วไป 
 (2) วิชาเฉพาะ (สายวิทย์, ศิลป์ค านวณ) 
 (3) วัดแววความเป็นครู (ใช้ผล PAT5 แทน) 
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3.3.2 สอบสัมภาษณ์ มีการก าหนดประเด็นการพิจารณาส าหรับการสอบสัมภาษณ์
คัดเลือกนักศึกษา ดังนี้ 

3.3.2.1 ภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 30 คะแนน โดยมี
รายการประเมิน  

(1) ความสามารถด้านการคิด 
(2) ความสามารถในการแก้ปัญหาและพึงพาตนเอง 
(3) ความมีระเบียบวินัย บุคลิกภาพ ใฝ่รู้ และมีทักษะชีวิต 

3.3.2.2 ภาพรวมของคณะครุศาสตร์ 30 คะแนน 
(1) คุณลักษณะความเป็นครู 
(2) ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
(3) บุคลิกภาพความเป็นครู 

3.3.2.3 ภาพรวมของหลักสูตรคณิตศาสตร์ 40 คะแนน 
(1) ทักษะความรู้และปัญญาในวิชาเอก 
(2) ความสามารถในการสื่อสาร การน าเสนอ และความมั่นใจในตนเอง 
(3) เจตคติต่อความเป็นครูคณิตศาสตร์ 
 

4. อาจารย์ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมจัดท ากรอบอัตราก าลังอาจารย์ ระยะ 5 ปี ให้เป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หลักสูตรเสนอแผนกรอบอัตราก าลังระยะ 5 ปี เพ่ือขออนุมัติกรอ
[อัตราก าลังจากคณะกรรมการบริหารคณะ คณะขออนุมัติอัตราก าลังระยะ 5 ปี ต่อคณะกรรมการ
บริหารพนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอนุมัติแผนกรอบอัตราก าลังอาจารย์ระยะ 5 ปี หลักสูตร
ขอใช้กรอบอัตราก าลังจากคณะกรรมการบริหารพนักงานมหาวิทยาลัย โดยผ่านคณะ คณะขออนุมัติ
เปิดรับสมัครอาจารย์ และมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 การก าหนดผู้สอน   
     หลักสูตรได้มีการประชุมหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห์ มคอ. 2 และจัดรายวิชาการเรียนการ

สอนตามแผนโครงสร้างหลักสูตรจากนั่นเสนอชื่อผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การ
สอนในรายวิชาที่สอน  ส าหรับรายวิชาที่ต้องการผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทางหลักสูตรจะ
พิจารณาติดต่อผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในรายวิชานั้นๆ โดยจะใช้ผู้สอนร่วมกับเครือข่าย
ภายนอก ศิษย์เก่า กรรมการหลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการสอน โดยดูจากผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้ เรียน และผลการประเมินการสอนจากนักศึกษา ในบางเนื้อหาเสริมความรู้และ
นอกเหนือจากประสบการณ์การสอนของผู้สอนทางสาขาได้มีการประชุมเพ่ือเสริมการเรียนการสอน 
โดยทางสาขาได้มีการเชิญวิทยากรเพื่อมาบรรยายเสริมความรู้เพ่ิมเติม 
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5.2 การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) 
และการจัดการเรียนการสอน   

5.2.1 โดยมีการประชุมร่วมกันก าหนดเนื้อหา กิจกรรม จัดท าเอกสารประกอบการสอน 
และชี้แจงการท า มคอ.3/มคอ.4 ร่วมกัน โดยการพิจารณาจากค าอธิบายรายวิชา , curriculum 
mapping, และเกณฑ์การประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกันทั้งระบบ โดยมีการติดตาม การน า มคอ.3 
มาทบทวนก่อนส่งในระบบออนไลน์ OATIS ก่อนการเปิดภาคเรียน 

5.2.2 ผู้สอนจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3-4) ตามรายละเอียดของแต่ละรายวิชา และ
แผนในการพันนาผลการเรียนรู้ที่ของแต่ละรายวิชาสอดคล้องกับรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 

5.2.3 มีการประชุมเพ่ือติดตามในผู้สอนจัดส่งแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ก่อนเปิดภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3-4) โดยกรรมการหลักสูตร
แจ้งอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้ปรับรายละเอียด มคอ.3 ให้เป็นไปตามเกณฑ์  

5.3 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
     หลักสูตรมีแนวทางการก าหนดเกณฑ์การประเมิน วิธีการประเมิน เครื่องมือการประเมิน 

วิธีการให้เกรด การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของศึกษา โดยการวิเคราะห์จากค าอธิบาย
รายวิชา ก าหนดตัวชี้วัด วิธีวัด และเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3 จากนั้นก ากับการประเมินการจัดการ
เรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5) ดังนี้ 

 5.3.1 ใช้การประเมินผลการเรียนรู้แบบอิงเกณฑ์ โดยพิจารณาตามบริบทของแต่ล่ะ
รายวิชา 
 5.3.2 ใช้วิธีการประเมินโดยการทดสอบย่อยระหว่างภาคเรียน การสังเกต การ
ตรวจสอบผลงานจริง การปฏิบัติจริง การสร้างสื่อการสอน การสอบสอน และน าเสนองาน  

5.3.3 ใช้เครื่องมือในการประเมินที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับเรื่องที่ประเมิน วิธีการ
ประเมิน ได้แก่ ข้อสอบอัตนัย ชิ้นงาน หรือ ภาระงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกต
พฤติกรรมนักศึกษา การวัดทักษะการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

5.3.4 น้ าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชา
ทฤษฎี ปฏิบัติ ฯลฯ) 

5.3.5 มีวิธีการให้เกรดแบบอิงเกณฑ์ หรือ อิงกลุ่ม มีข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของ
คะแนนที่ใช้ในการตัดเกรดชัดเจน การกระจายของเกรด สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา 
และแจ้งให้นักศึกษารับรู้ชัดเจน  

5.3.6 อาจารย์ประจ าหลักสูตร และมีการก ากับให้ผู้สอนจัดท า มคอ.5 ที่มีคุณภาพและ
แล้วเสร็จตามก าหนด 

5.3.7 มีการด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการ มีการจัดประชุม ตรวจสอบผล 
การประเมิน และก ากับให้เป็นไปตามก าหนดเวลา และน าผลไปปรับปรุงกระบวนการและผลการ
ด าเนินงาน ในรอบหลักสูตร 1 ปี และ 5 ปี 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1 การบริหารงบประมาณ 
  หลักสูตรจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือ
จัดซื้อต าราเรียน หนังสือ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอ เพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และค านึงถึงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนของนักศึกษา 
 6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอน 
  สถานที่เรียน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชมีห้องเรียนภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติอย่างเพียงพอ เช่น 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความพร้อมด้วยสื่อต่าง ๆ เช่น 
ต าราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา 
ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อต่าง ๆ มีความทันสมัย มีจ านวนเพียงพอกับนักศึกษา
หลักสูตรคณิตศาสตร์  คณะครุศาสตร์มีห้องเรียนที่มีสื่อการเรียนการสอนเหมาะสม ได้แก่ ห้อง
คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ในการน าเสนอหน้าชั้นเรียน  

2. คณะครุศาสตร์มีห้องปฏิบัติการ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (Micro-
Teaching) ห้องปฏิบัติการผลิตสื่อการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องน าเสนอสื่อมัลติมีเดีย 
ห้องปฏิบัติการภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3. คณะครุศาสตร์มีห้องปฏิบัติการเรียนการสอนและการนิเทศแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ 
 6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
  หลักสูตรเสนอแนะรายการต าราเรียน หนังสือ วารสาร โสตทัศนวัสดุ  สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา ให้ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้จัดหาสื่อต่าง ๆ ให้เพียงพอกับนักศึกษา 
 6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
  คณะกรรมการประจ าหลักสูตร จะประสานงานการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ กับคณะครุศาสตร์ และมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เพียงพอและอ านวยความสะดวกกับนักศึกษา
และอาจารย์ผู้สอน 
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7.  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพ่ือ

ติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

(1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน          
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

X X X X  

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

X X X X  

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนใน   แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

X X X X  

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผล            
การด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X  

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X  

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผล         
การเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X  

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X  

(8) คณาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศ อบรมหรือ
ค าแนะน าด้านศาสตร์วิชาครูและวิทยาการการจัดการเรียนรู้ 

X X X X  

(9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X  

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

X X X X  

(11) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X  

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

(13) นิสิต/นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครูครบถ้วน
ทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

X X X X  

(14) มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการปฏิบัติงาน X X X X  
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 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
วิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

 รวมตัวบ่งช้ี (ข้อ) ในแต่ละป ี 11 12 12 13 1 
 ตัวบ่งช้ีบังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
 ตัวบ่งช้ีต้องผ่านรวม (ข้อ) 9 10 10 11 1 
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หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 

กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียน 
การสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้ เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้ เรียนในทุก  ๆ หัวข้อ 
ว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูล 
จากที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการ
ที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียน  
และปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่า 
มีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และ
การใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้อง

ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา จ านวน 1 ภาคการศึกษา 
โดยปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนเป็นครูประจ าการคนหนึ่งในสถานการณ์จริง 
ในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกัน  เป็นเวลาอย่างน้อย  15 สัปดาห์ หรือ 540  ชั่วโมง  ซึ่งจะเป็น
ช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถ
ปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งใน
ภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 

 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 

ข้อ 7โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 
คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนา
หลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการ
ประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 4 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 จากการรวบรวมข้อมูล การสัมมนา และการประชุม ผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และผู้ใช้

บัณฑิต จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบ
ปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุง
ย่อย     ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับ
นั้นจะกระท าทุก 4 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต 
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ค าอธิบายรายวิชา 
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ค าอธิบายรายวิชา  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.1 กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นับหน่วยกิต 
รหัสวิชา      ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
9000110      ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                        3(2-2-5) 
      Thai Proficiency for Communication   

ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือสื่อสาร  เน้นทักษะ  การอ่าน  
การฟัง  อย่างวิเคราะห์  สังเคราะห์  ความสามารถในการสรุปความ  ตีความ       
การเลือกสรร สาระความรู้จากการรับสารและการสืบค้น  มาขยายความและน าเสนอ
ด้วยกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
1.2 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
     1.2.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ 
9000134 ภาษาอังกฤษส าหรับชีวิตประจ าวัน                                           3(2-2-5) 
 English for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยค

ภาษาอังกฤษท่ีต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่ง
ที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน  การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  การโต้ตอบด้วยภาษาอังกฤษใน
ระดับพ้ืนฐาน 

  
9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร         3(2-2-5) 
  English for Communication 

   การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร
ประโยคภาษาอังกฤษในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  การซื้อสินค้า  การ
เดินทางและการท างานเบื้องต้น   อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ
ภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

 
9000136        ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้                         3(2-2-5) 
                 English for Application  
  การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ
สื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความ
มุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได ้
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
9000137        ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน                     3(2-2-5) 
                 English for Working Skills 

 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่
ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและ
ความสนใจของตน  พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และ เขียน
ภาษาอังกฤษในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

     1.2.2 กลุ่มภาษาจีน 
9000138       ภาษาจีนส าหรับชีวิตประจ าวัน                                                3(2-2-5) 
  Chinese for Daily Life 

          การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาจีน
ทีต่้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตร
ประจ าวัน  การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่
อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  การโต้ตอบด้วยภาษาจีนในระดับพ้ืนฐาน 
 

9000139       ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                                                        3(2-2-5) 
  Chinese for Communication 
           การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาจีนในเรื่องที่ เกี่ยวกับ เรื่องส่วนตัว ครอบครัว  การซื้อสินค้า           
การเดินทางและการท างานเบื้องต้น   อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถ
โต้ตอบภาษาจีนได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

 
9000140       ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้                                                   3(2-2-5) 
  Chinese for Application 

          การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน
เรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ
สื่ อสารใน เรื่องที่ ตน เองสนใจ  เล่ าเรื่องเกี่ ยวกับประสบการณ์  เหตุการณ์           
ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้ 
 

9000141       ภาษาจีนส าหรับทักษะการท างาน                                             3(2-2-5) 
  Chinese for Working Skills  
  การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน 

ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและความสนใจ
ของตน  พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาจีนในบริบทที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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    1.2.3 กลุ่มภาษาญี่ปุ่น 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
9000142 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับชีวิตประจ าวัน                                             3(2-2-5) 
 Japanese for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถเข้าใจประโยค

ภาษาญี่ปุ่นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่
เป็นกิจวัตรประจ าวัน  การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  การโต้ตอบด้วยภาษาญี่ปุ่นใน
ระดับพ้ืนฐาน 

 
9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                                                     3(2-2-5) 
 Japanese for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาญี่ปุ่นในเรื่องที่ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  การซื้อสินค้า        
การเดินทางและการท างานเบื้องต้น   อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถ
โต้ตอบภาษาญี่ปุ่นได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

 
9000144 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้                                                3(2-2-5) 
 Japanese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ
สื่ อสารใน เรื่องที่ ตน เองสนใจ  เล่ าเรื่องเกี่ ยวกับประสบการณ์  เหตุการณ์           
ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได ้

 
9000145 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับทักษะการท างาน                                          3(2-2-5) 
 Japanese for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้ เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและ
ความสนใจของตน  พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และ เขียน
ภาษาญี่ปุ่นในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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     1.2.4 กลุ่มภาษาเกาหลี 
รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
9000146 ภาษาเกาหลสี าหรับชีวิตประจ าวัน                                            3(2-2-5) 
 Korean for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

เกาหลีที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่ เป็น
กิจวัตรประจ าวัน  การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว  
ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  การโต้ตอบด้วยภาษาเกาหลีในระดับพ้ืนฐาน 

 

9000147 ภาษาเกาหลเีพื่อการสื่อสาร                                                   3(2-2-5) 
 Korean for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาเกาหลีในเรื่องที่ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  การซื้อสินค้า       
การเดินทางและการท างานเบื้องต้น  อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถ
โต้ตอบภาษาเกาหลีได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

 

9000148 ภาษาเกาหลเีพื่อการประยุกต์ใช้                                               3(2-2-5) 
 Korean for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ
สื่ อสารใน เรื่องที่ ตน เองสนใจ  เล่ าเรื่องเกี่ ยวกับป ระสบการณ์  เหตุการณ์           
ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได ้

 

9000149 ภาษาเกาหลีส าหรับทักษะการท างาน                                        3(2-2-5) 
 Korean for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและ
ความสนใจของตน  พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษา
เกาหลีในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

    1.2.5 กลุ่มภาษาอินโดนีเซีย 
9000150 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน                                      3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยค

ภาษาอินโดนีเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติ
และสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน  การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  การโต้ตอบด้วยภาษา
อินโดนีเซียในระดับพ้ืนฐาน 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร                                              3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ

สื่อสารประโยคภาษาอินโดนีเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  การซื้อ
สินค้า  การเดินทางและการท างานเบื้องต้น   อธิบายความต้องการของตนเอง 
สามารถโต้ตอบภาษาอินโดนีเซียได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

 
9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้                                         3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและ

สื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคล อ่ืน ๆ ในสังคม 
สามารถสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ  เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ 
ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได ้

 
9000153 ภาษาอินโดนีเซียส าหรับทักษะการท างาน                                   3(2-2-5) 
 Bahasa Indonesia for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและ
ความสนใจของตน  พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษา
อินโดนีเซียในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

     1.2.6 กลุ่มภาษามาเลเซีย 
9000154 ภาษามาเลเซียส าหรับชีวิตประจ าวัน                                         3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยค

ภาษามาเลเซียที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและ
สิ่งที่เป็นกิจวัตรประจ าวัน  การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูล
ส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  การโต้ตอบด้วยภาษามาเลเซียใน
ระดับพ้ืนฐาน 

 

9000155 ภาษามาเลเซียเพื่อการสื่อสาร                                                 3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษามาเลเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  การซื้อสินค้า    
การเดินทางและการท างานเบื้องต้น   อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถ
โต้ตอบภาษามาเลเซียได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
9000156 ภาษามาเลเซียเพื่อการประยุกต์ใช้                                            3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ
สื่ อสารใน เรื่องที่ ตน เองสนใจ  เล่ าเรื่องเกี่ ยวกับประสบการณ์  เหตุการณ์          
ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได ้

 
9000157 ภาษามาเลเซียส าหรับทักษะการท างาน                                      3(2-2-5) 
 Bahasa Malaysia for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษามาเลเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่

ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและ
ความสนใจของตน  พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษา
มาเลเซียในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
  1.2.7 กลุ่มภาษาพม่า 
9000158 ภาษาพม่าส าหรับชีวิตประจ าวัน                                              3(2-2-5) 
 Burmese for Daily Life 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษา

พม่าที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็น
กิจวัตรประจ าวัน  การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว  
ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี  การโต้ตอบด้วยภาษาพม่าในระดับพ้ืนฐาน 

 
9000159 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                                                      3(2-2-5) 
 Burmese for Communication 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสาร

ประโยคภาษาพม่าในเรื่องที่ เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว  การซื้อสินค้า        
การเดินทางและการท างานเบื้องต้น   อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถ
โต้ตอบภาษาพม่าได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ 

 
9000160 ภาษาพม่าเพื่อการประยุกต์ใช้                                                 3(2-2-5) 
 Burmese for Application 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารใน

เรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม สามารถ
สื่ อสารใน เรื่องที่ ตน เองสนใจ  เล่ าเรื่องเกี่ ยวกับประสบการณ์  เหตุการณ์          
ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได ้
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รหัสวิชา         ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
9000161 ภาษาพม่าส าหรับทักษะการท างาน                                           3(2-2-5) 
 Burmese for Working Skills 
  การพัฒนาทักษะภาษาพม่าโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน 

ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและความสนใจ
ของตน  พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษาพม่าในบริบทที่
หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 

1.3 กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ 
9000208 สุนทรียภาพของชีวิต             3(3-0-6)
 Aesthetic Appreciation 

ความหมาย และความส าคัญของสุนทรียภาพ การรับรู้ การจ าแนกความ
งาม ศาสตร์และคุณค่าของศิลปะทางด้านการเห็น การฟัง และการเคลื่อนไหว    
จากประสบการณ์ การวิเคราะห์ วิจารณ์ สังเคราะห์ และได้มาซึ่งความซาบซึ้งทาง
สุนทรียภาพ สามารถประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับยุคสมัย 

 

9000205  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                        3(3-0-6)
  Human Behavior and Self Development 

 พฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรม 
บุคลิกภาพและการพัฒนาตน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาพฤติกรรมการ
ท างาน การท างานเป็นทีม การเป็นผู้น า ผู้ตาม การด ารงชีวิตอย่างมีความสุข    
ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
 

9000206  ความจริงของชีวิต                                                  3(3-0-6)
  Meaning of Life 

 ความหมายและความส าคัญของชีวิต การด ารงชีวิตในสังคมปัจจุบันและโลก
ยุควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงในหลักศาสนธรรมไป
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตาม
หลักศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ 

 

9000207  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                                     3(3-0-6) 
  Information for Study Skills   

 ความหมาย  ประเภท  และความส าคัญของสารสนเทศ  แหล่งสารสนเทศ
ในการศึกษาค้นคว้าภายในสถาบันการศึกษาและแหล่งสารสนเทศอ่ืนๆ   การรู้
สารสนเทศ   การสืบค้นสารสนเทศ   การรวบรวม  วิเคราะห์  สังเคราะห์และประเมิน
สารสนเทศ การเรียบเรียงและน าเสนอสารสนเทศตามรูปแบบและขั้นตอนที่เป็น
มาตรฐาน 

 



 
 

123 

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา                                                         3(2-2-5) 

Nakhon Si Thammarat Studies 
    องค์ความรู้ เกี่ยวกับ เมืองนครศรีธรรมราช   ด้ านกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  สถานที่และ
บุคคลส าคัญ   การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณี ศาสนธรรม สืบสานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ปฏิบัติการกรณีศึกษาเชิงพื้นท่ี  

 

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง                                                    3(2-2-5) 
Life and Sufficiency Economy 

ความเป็นมา  ความหมาย  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  การประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล  ครอบครัว  และชุมชน  การด าเนินชีวิตและ       
การปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด าริกับ
เศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชด าริกับเศรษฐกิจพอเพียง  การประยุกต์
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรภาคธุรกิจ  และอุตสาหกรรม  การพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กรณีศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบในท้องถิ่น 

 

9000306 อาเซียนศึกษา              3(3-0-6) 
 ASEAN Studies 

บริบททางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรวมกลุ่มและ
ความร่วมมือของอาเซียน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 

 

9000307 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม            3(2-2-5) 
 Civics and Social Responsibility 

         การเรียนรู้หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการ
ปกครองโดยกฎหมาย เข้าใจความหมายของ "พลเมือง" ในระบอบประชาธิปไตย 
ฝึกฝนให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองให้เป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยและ
ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ  

 

9000308  พลวัตสังคมโลก                                       3(3-0-6) 
Dynamics of Global Society  

วิวัฒนาของสังคมมนุษย์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหตุการณ์โลก
ปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ องค์การระหว่างประเทศ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา    
การปรับตัวของไทยในสังคมโลก และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและ
สังคมโลก 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
9000309 การจัดการเพื่อชีวิต              3(3-0-6) 

Management for Life 
 เศรษฐกิจกับการด าเนินชีวิต การรู้จักตนเองการก าหนดเป้าหมายของชีวิต 
การพัฒนาตนเองสู่ความส าเร็จ การพัฒนาภาวะผู้น า การวางแผนและการจัดการ
เกี่ยวกับการเงิน การบริหารความมั่งค่ัง ความมั่งค่ังและความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

1.5 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลย ี  
9000406 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต                                          3(2-2-5) 

Information Technology  for  life 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของมนุษย์ การใช้

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล การแสวงหาความรู้ 
ระบบสารสนเทศ ความมั่นคงของข้อมูลและสารสนเทศ แนวโน้มเทคโนโลยี
สารสนเทศในอนาคต เพ่ือน ามาปรับใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวันอย่างมี
ประสิทธิภาพ จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ             3(2-2-5) 
 Health  Management 

การบริหารจัดการสุขภาพเพ่ือให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคมและสติปัญญา เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล เป็นผู้น าทาง
ปัญญาด้วยสุขภาพ สิทธิหน้าที่ในการด ารงชีวิต ในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อสุขภาพ ความปลอดภัยจากปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย ความเชื่อผิด พฤติกรรม
สุขภาพไม่เหมาะสม ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ ภัยทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ 
การออกก าลังกายและนันทนาการเพ่ือสุขภาพ การบริหารจัดการอารมณ์ความเครียด
ในภาวะวิกฤต การพัฒนาบุคลิกภาพ การใช้สิทธิผู้บริโภค บทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคนไทยในศตวรรษที่ 21 ต่อการบริหารจัดการสุขภาพแบบองค์รวมต่อ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน การเตรียมความพร้อมสู่วัยผู้สูงอายุแบบพ่ึงพาตนเอง 

 

9000403 พืชพรรณเพื่อชีวิต             3(2-2-5) 
 Plants for Life 

พืชพรรณและความสัมพันธ์ของพืชพรรณกับสรรพสิ่งต่างๆ  จากภูเขา  สู่
ทะเล  เรียนรู้คุณ และค่าของพืชพรรณที่มีต่อชีวิตมนุษย์  การจัดการทรัพยากร
ต่างๆ ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)  ฝึกการเรียนรู้การ
สังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้งหก  การวางแผน  การคิดที่เป็นระบบ  การท างานเป็น
ทีม  การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการปฏิบัติการภาคสนาม  การวิเคราะห์  
สรุปองค์ความรู้และน าเสนอผลการศึกษาที่มีสาระทางวิชาการและความเบิกบาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา            น(ท-ป-อ) 
9000407 การคิดและการตัดสินใจ                                       3(2-2-5) 
 Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์ การวิเคราะห์ 
ข้อมูลและข่าวสาร  ตรรกศาสตร์และการให้ เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ  
กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ชีวิตประจ าวัน 

 
9000408 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม                                       3(2-2-5) 

 Development of Quality of Life and Environment  
  ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต  แนวทางในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทักษะกระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม  
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน  การส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือคุณภาพชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน  

 
9000409  การเกษตรในชีวิตประจ าวัน                           3(2-2-5) 
 Agriculture for Daily Life 

  ความส าคัญ  สถานการณ์การเกษตรของไทย  ประชาคมอาเซียน และของ
โลก   การพัฒนาการเกษตร และระบบการท าการเกษตรของไทย หลักพ้ืนฐานการ
ผลิตพืช  สัตว์  การประมง  และการแปรรูปผลิตผล  อาหารเพ่ือสุขภาพจาก
การเกษตร  มาตรฐานความปลอดภัยทางด้านการเกษตรฝึกปฏิบัติในงานเกษตรกรรม  
การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  การจ าแนกผลิตภัณฑ์  การคัดเลือกอาหารเพ่ือ
สุขภาพ  การตรวจสอบสารปนเปื้อน  เพ่ือใช้ในชีวิตประจ าวัน  การวิเคราะห์
สถานการณ์  และการตลาดสินค้าเกษตรในปัจจุบัน  
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน 
 

2.1 กลุ่มวิชำชีพครู 
     2.1.1 สำระวิชำชีพครู 
รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ            น(ท-ป-อ) 
 

1001103      คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ และจิตวิญญำณควำมเป็นครู           3(2-2-5) 
  Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and Disposition 

         ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิต
วิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่
เข้มแข็ง ด ารงตนให้เป็นที่เคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดยการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์   บูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณ
วิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 
สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่ เน้นประสบการณ์ 
กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองใน
การเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
1131503      ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรส ำหรับคร ู                                              2(1-2-3) 
                 Thai Language for communication for teachers 

วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลักการ และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทย และ
ฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และภาษาท่าทาง  เพ่ือการสื่อ
ความหมายในการเรียนการสอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพ่ือพัฒนาตนให้รอบ
รู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการ
อยู่ร่วมกันอย่างสันติและออกแบบการจัดการเรียนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
การเขียน และภาษาท่าทาง เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

 
1021102     กำรพัฒนำหลักสูตร                                                               3(2-2-5) 
          Curriculum development 

ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐาน
ทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหาและแนวโน้มในการ
พัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้มีทักษะในการสร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การ
สะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ            น(ท-ป-อ) 
1031102     นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรสื่อสำร                           3(2-2-5) 
                 กำรศึกษำและกำรเรียนรู้                          

   Innovation and Information Technology for education and learning  
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติ

ของสาขาวิชาเอกเพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ที่
สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เพ่ือให้สามารถเลือก และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

 
1051106     จิตวิทยำส ำหรับครู                3(2-2-5) 
                 Psychology for Teachers 

    วิเคราะห์ แก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรับการจัดการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดย
ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยา
ให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพ่ือการเรียนรู้  การส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนตามช่วงวัย เด็กที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การศึกษารายกรณี การสะท้อน
คิด เพ่ือให้สามารถออกแบบดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู รายงานผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ ให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือ
สร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคิดเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ            น(ท-ป-อ) 
1022307     วิธีวิทยำกำรจัดกำรเรียนรู้                                                        3(2-2-5) 
                  Learning Management Methodology 

   วางแผนและจัดการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกที่สามารถพัฒนาผู้เรียน
ให้มีปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
และสร้างนวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ  จัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 
ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผู้เรียน โดยบูรณาการความรู้ 
เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู้ กระบวนการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 การศึกษาเรียนรวม  ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ทดลองจัดการ
เรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิดเพ่ือให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ 
และใช้การสะท้ อนคิดไปประยุกต์ ใช้ ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ ดี   
มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง  

 
1002101      นโยบำยและกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำ                                    3(2-2-5) 
                  Education Policy and Quality Management 

    สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการคุณภาพของ
สถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับ
การศึกษาและประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษา ฝึกปฏิบัติด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาและการจัดการ
เรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ            น(ท-ป-อ) 
1042109      กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนรู้                                               3(2-2-5) 
                  Learning Measurement and Evaluation 

  วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่องที่ประเมิน บริบทและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของผู้ เรียน ผู้ เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเมินเพ่ือพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การ
ออกแบบและสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับที่ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของผู้ เรียน แนวทางการใช้ผลการวัดและประเมินผลผู้ เรียนในปรับปรุง
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้สามารถวัดและประเมินผลเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณนักวัดผล และใช้
การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
 

1043415        กำรวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนรู้                                                 3(2-2-5) 
                   Research for Learning Development 

   วิจัย แก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลาย
ของผู้เรียน ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้
หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและหา
คุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างนวัตกรรมในการวิจัย
เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชน เพ่ือให้
สามารถน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียน และ
ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี  มีความรอบรู้ 
และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 
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      2.1.2 ประสบกำรณ์วิชำชีพ 
  2.1.2.1 ประสบการณว์ิชาชีพระหว่างเรียน  
รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ            น(ท-ป-อ) 
1022802        ฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพ 1                                                            1(45)                             
                    Professional Practicum I             

           สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาใน
วิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเองและต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าที่ครูผู้สอนและ
ครูประจ าชั้นในสถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบ
ของการศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา 
เทคโน โลยี ดิ จิทั ล   การพัฒ นาหลักสู ตรเพ่ื อ พัฒ นาผู้ เรี ยนตามศั กยภาพ              
สรุปแนวทางและลักษณะกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้ งในและนอก
สถานศึกษา ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ครู ถอดบทเรียน
จากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจาก
การเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
1023836        ฝึกปฏิบัติงำนวิชำชีพ 2                                                            1(45)                             
                    Professional Practicum II            
                            ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพ่ีเลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผลตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา 
ออกแบบนวัตกรรม การด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้อง
กับสถานศึกษาแต่ละระดับ บริหารจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา ดูแล 
ช่วยเหลือผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการ
พัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
ศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วมโครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม 
อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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            2.1.2.1 ปฏิบัติการสอน 
รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ            น(ท-ป-อ) 
1024809        ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 1                                                6(270) 
                     Internship I 

  ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรม
และจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่
ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสุขจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ส่ งเสริมให้ผู้ เรียนเกิด
กระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาที่
ทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมิน
สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 
1024810       ปฏิบัติกำรสอนในสถำนศึกษำ 2                                                 6(270) 
                   Internship II  

           ปฏิบัติงานในหน้าที่ครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ ผู้เรียนมี
ความสุขเกิดการะบวนการคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ
นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเข้ากับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชน
ในการพั ฒ นาและแก้ ปั ญ ห าผู้ เรี ยน ให้ มี คุ ณ ลั กษ ณ ะที่ พึ งป ระส งค์ ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็น
รายบุคคล รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะ
ของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง  และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง 



132 
 

3.1.5 ค ำอธิบำยรำยวิชำเอก 
 รายวิชาเอกบังคับ 

 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-อ) 
4091203 หลักการทางคณิตศาสตร์                                                          3(2-2-5) 
  Principle of Mathematics   
  ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และระเบียบ
 วิธีพิสูจน์  และการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจ านวน เซต ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน    
 เพ่ือประยุกต์ใช้การพิสูจน์ในการศึกษาทางคณิตศาสตร์ขั้นต่อไป 
 
4091406 แคลคูลัส 1        3(2-2-5) 
  Calculus I 
  ศึกษาเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร 
 อนุพันธ์ของฟังก์ชันปริยาย การประยุกต์อนุพันธ์ หลักเกณฑ์ของโลปิตาล เพ่ือประยุกต์ใช้ใน
 การจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
4092414 แคลคูลัส 2        3(2-2-5) 
  Calculus II 
  ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ    
 การประยุกต์ของปริพันธ์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

4092304 พีชคณิตเชิงเส้น        3(2-2-5) 
  Linear Algebra 
  ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ์ ตัวก าหนด ระบบสมการเชิงเส้น การด าเนินการขั้นมูลฐาน 
 ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและเวกเตอร์
 ลักษณะเฉพาะ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

4092209 ทฤษฎีจ านวน        3(2-2-5) 
  Theory of Number 
  ศึกษาเกี่ยวกับการหารลงตัว จ านวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎี
 บทหลักมูลของเลขคณิ ต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์  ฟั งก์ชันในทฤษฎีจ านวน             
 เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-อ) 
4091703 ความน่าจะเป็นและสถิติ       3(2-2-5) 
  Probability and Statistics 
  ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะเป็น   
 การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่องและ
 แบบต่อเนื่อง และการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม และการประมาณค่า เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
 จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

4091504 เรขาคณิตเบื้องต้น       3(2-2-5) 
  Basic geometry 

  ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิตของยุคลิด 
 เรขาคณิตการแปลง การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการ
 เรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

4092807 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา    3(2-2-5) 
        Mathematics Learning Management on Primary School 
  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ออกแบบและฝึก
 ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น
 ระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะ
 และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัด
 และประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 
 

4093804 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   3(2-2-5) 
       Mathematics Learning Management on Secondary School 
  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ออกแบบและ
 ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติความน่าจะเป็น 
 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรก
 ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบ
 การวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 

4093805 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   3(2-2-5) 
  Mathematics Learning Management on High School 
  ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ออกแบบและ
 ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติความน่าจะเป็น และ
 แคลคูลัส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้
 โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรีย นรู้ที่
 หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับ
 มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-อ) 
4092808 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
  Mathematics activities 
  ศึกษาแนวคิดหลักการการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมทาง
 คณิตศาสตร์อันประกอบไปด้วย ค่ายคณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ หรือแนวทางอ่ืนๆ ที่
 ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน พร้อมทั้งออกแบบการวัดและการประเมินผลการจัดกิจกรรมทาง
 คณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4093904 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา      3(2-2-5) 
  Research for Mathematics 

  ศึกษาความหมาย ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนการท าวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ออกแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล และการเขียน
 รายงานการวิจัย  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้พัฒนาผู้เรียนคณิตศาสตร์ 
 
4091620 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
  English for Mathematics Learning Management  
  สืบค้น รวบรวม น าเสนอค าศัพท์ทางคณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการอ่านและแปล 
 เนื้อหาหรือบทความทางคณิตศาสตร์ เพ่ือน าไปประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ
 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4094910 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา      3(2-2-5) 
  Mathematics Education Seminar 
  ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอเกี่ยวกับองค์ความรู้หรืองานวิจัยทาง
 คณิตศาสตร์ศึกษา เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 
 รายวิชาเอกเลือก 
 
4093208 ระบบจ านวน        3(2-2-5) 
  Number system 
  ศึกษาที่ มา สมบั ติ  และทฤษฎีบท เกี่ ยวกับจ านวนธรรมชาติ  จ านวน เต็ม          
 จ านวนตรรกยะ  จ านวนอตรรกยะ จ านวนจริง และจ านวนเชิงซ้อน เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
 จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
4093416 วิยุตคณิต        3(2-2-5) 
  Discrete Mathematics 
  ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้น การเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม 
 หลักการเพ่ิมเข้า-ตัดออก หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด และทฤษฎีกราฟ
 เบื้องต้น เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-อ) 
4093209 ทฤษฎีสมการ        3(2-2-5) 
  Theory of Equations 
  ศึกษาเกี่ยวกับพหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการของฮอร์เนอร์ สูตรของเทย์เลอร์ 
 สมการพหุนาม ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารากและสัมประสิทธิ์ สมการก าลังสอง  สมการก าลัง
 สาม สมการก าลังสี่ รากตรรกยะ กฎของเดการ์ต การประมาณค่าราก เพ่ือประยุกต์ใช้ในการ
 จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
4093417 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
  Mathematics Analysis 
  ศึกษาและพิสูจน์เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง ทอพอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของ
 จ านวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์รีมันน์ และอนุกรมของจ านวนจริง เพ่ือ
 ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4093311 พีชคณิตนามธรรม       3(2-2-5) 
  Abstract Algebra 
  ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการทวิภาค กรุป กรุปย่อย กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุป
 สมมาตร  ทฤษฎีบทสมสัณฐานของกรุป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับริง ฟิลด์และการประยุกต์ 
 เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4011101 วิทยาการค านวณ       3(2-2-5) 
  Computing Science 
  ศึกษา วิเคราะห์ เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหา และฝึกทักษะในการแก้ปัญหา
 โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน บอกเล่า วาดภาพ 
 หรือใช้สัญลักษณ์ ออกแบบและเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยี
 เบื้องต้น เพ่ือไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ในการตัดสินใจได้อย่างมี
 ประสิทธิภาพและตระหนักถึงการใช้งานสารสนเทศอย่างปลอดภัย ศึกษาหรือพัฒนาชิ้นงานที่
 บูรณาการกับเนื้อหาวิชาอย่างสร้างสรรค์และเชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
 
4092809 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
 Digital Technology for Mathematics Learning Management 
  ศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ เพ่ือสร้างสื่อการเรียนรู้
 และประยุกต์ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา              น(ท-ป-อ) 
4012205 สะเต็มศึกษา  3(2-2-5) 
 STEM Education 
  ความหมาย ความส าคัญและหลักการการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
 ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ แนวคิด
 การพัฒนานวัตกรรม กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม โรงงานสะเต็มศึกษา การออกแบบ
 กิจกรรมสะเต็มศึกษา การประเมินการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา การน าสะเต็มเข้าสู่ชั้น
 เรียนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 
 
4092104 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต       3(2-2-5) 
  Mathematics for Life 
  คณิตศาสตร์ในธรรมชาติ  คณิตศาสตร์เกี่ยวกับโภชนาการ  การเงิน และวิธีคิด
 แก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน โดยใช้คณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา และเป็น
 แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
4092105 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
  History and Mathematical Development 
  แนวคิด ปรัชญาการสร้างผลงานของนักคณิตศาสตร์ที่ส าคัญๆ ในเรื่องจ านวน 
 ตัวเลข เรขาคณิต พีชคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น ประวัติคณิตศาสตร์ยุคก่อน
 ประวัติศาสตร์ ยุคกลาง และสมัยศตวรรษที่ 17 จนถึงปัจจุบัน และวิวัฒนาการของหลักสูตร
 คณิตศาสตร์ในประเทศไทย เพ่ือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
4091802 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
  Mathematics Problems Solving 

  ศึกษา วิเคราะห์ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์     
 การแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตสาสตร์ 
 ขั้นตอนกระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการตั้งปัญหาทาง
 คณิตศาสตร์ การสอนการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การประเมินผลการ
 แก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
 วิชาคณิตศาสตร์ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
4093905 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation for Mathematics 
  ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่าง
 หลักสูตรคณิตศาสตร์กับการประเมินผล การออกแบบเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย 
 และจิตพิสัยทางคณิตศาสตร์ การหาคุณภาพเครื่องมือและการให้คะแนน การน าผลการ
 ประเมินมาใช้ใน การพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ เพ่ือ
 ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ภาคผนวก ค 
ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี)  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)  

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
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ตารางเปรียบเทียบหลักสตูรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
กับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (5 ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 
 

 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

1 ชื่อหลักสูตร ภาษาไทย: หลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต   
              สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(5 ปี) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor  of  Education          
              Program  in  Mathematics 

ภาษาไทย: หลักสตูรครุศาสตรบณัฑิต   
              สาขาวิชาคณิตศาสตร ์(4 ปี) 
ภาษาอังกฤษ: Bachelor  of  Education          
              Program  in  Mathematics 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

2 ชื่อปริญญา ช่ือเต็ม(ภาษาไทย) :  ครุศาสตรบณัฑิต      
                         (คณิตศาสตร)์      
ช่ือย่อ(ภาษาไทย)  :   ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Education  
                           (Mathematics)    
ช่ือย่อ(ภาษาอังกฤษ) :   B.Ed. (Mathematics) 

ช่ือเต็ม(ภาษาไทย) :  ครุศาสตรบณัฑิต      
                         (คณิตศาสตร)์      
ช่ือย่อ(ภาษาไทย)  :   ค.บ. (คณิตศาสตร์) 
ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Education  
                          (Mathematics)    
ช่ือย่อ(ภาษาอังกฤษ) :   B.Ed. (Mathematics) 

ไม่เปลี่ยนแปลง 

3 ปรัชญาของ
หลักสูตร 

บัณฑิตคณิตศาสตร์  เป็นผู้มีเหตุผล  พัฒนาตนไดด้ี  มีความ
เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ  สืบสาน
คุณธรรม  เป็นผู้น าในการปฏิบตัิงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการสอนคณิตศาสตร ์

บัณฑิตคณิตศาสตร์  เป็นผู้มีเหตุผล  พัฒนาตนไดด้ี  มีความ
เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้อย่างบูรณาการ  สืบสาน
คุณธรรม  เป็นผู้น าในการปฏิบตัิงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาการสอนคณิตศาสตร ์

ไม่เปลี่ยนแปลง 

4 วัตถุประสงค ์ 1. มีความรู้ ความสามารถในการคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ประเมินค่า และ นาความรูไ้ปใช้ในการจัดการเรยีนรู้ การ
แก้ปัญหา การพัฒนาผู้เรยีน การวจิัยต่อยอดองค์ความรู้ 
และมีความเป็นผู้นาในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร ์

1. มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ศึกษา และวิชาชีพครู เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ 
2. มีความรู้ความสามารถในศาสตร์การสอน และบรูณาการ

ปรับปรุงวัตถุประสงค์ให้
สอดคล้องกับมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปรญิญาตรี
สาขาวิชาคณติศาสตร ์
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

2. มีความเช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนรู้กลุม่สาระ
คณิตศาสตร์อย่างบูรณาการในรูปแบบหลากหลาย และ
เชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดความรู ้
3. เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่มีคณุธรรมจริยธรรม มี
จรรยาบรรณวิชาชีพครู อีกท้ังมีความศรัทธาในวิชาชีพครู 
4. มีคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต และ
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

องค์ความรู้ เพื่อออกแบบการจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ มี
ทักษะและกระบวนการ ตลอดจนเลือกใช้เทคนิควิธีการสอน
ที่เหมาะสม 
3. มีความสามารถในการคดิวิเคราะห์ คิดอย่างมี
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ ตลอดจนมีทักษะในศตวรรษที่ 
21 
4. มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมและมปีระสิทธิภาพ 
5. มีความสามารถและทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ถ่ายทอดความรู้กับผู้เรียน บุคคลและกลุม่ต่างๆ ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย 
6. มีความสามารถในการบรูณาการองค์ความรู้ เพื่อ
ออกแบบและจัดกิจกรรมทางคณติศาสตร์นอกช้ันเรียน 
7. มีทักษะในการค้นคว้า แสวงหาความรู้ และมี
ความสามารถในการออกแบบและท าการวิจัยในช้ันเรียน 
เพื่อพัฒนาผู้เรียน พัฒนางานในหน้าท่ีและเส้นทางวิชาชีพ 
8. มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความ
เสียสละ และมีจิตสาธารณะ 

5 โครงสร้างหลักสูตร จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 170 หน่วย
กิต โดยมสีัดส่วน หน่วยกิตแต่ละหมวดวิชาดังนี้  
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียนไม่น้อยกว่า 12 
หน่วยกิต  

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 137 หน่วย
กิต โดยโครงสร้างของหลักสตูรแบง่เป็นหมวดวิชา ดังนี้ 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเรียนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
 (1)  กลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยไม่นบัหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
 (2)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 12   หน่วยกิต 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรับเปลีย่นไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด ใช้
ฉบับปี พ.ศ.2560 
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(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เรยีนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เรียนไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์ และเทคโนโลยี  
เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต  
(1) วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต  
1. สาระวิชาชีพครู เรยีนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
1.1 วิชาบังคับ 32 หน่วยกิต  
1.2 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  
2. ประสบการณ์วิชาชีพครู 18 หน่วยกิต  
2.1 ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 6 หน่วยกิต  
2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะ  
12 หน่วยกติ  
(2) วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกิต  
1. วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 69 หน่วยกิต  
1.1 วิชาเอกบังคับ เรียนไม่น้อยกวา่ 60 หน่วยกิต  
1.2 วิชาเอกเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
2. วิชาการสอนวิชาเอก เรียนไม่นอ้ยกว่า 7 หน่วยกิต  
3. วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  
3. หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไม่นอ้ยกว่า 6 หน่วยกิต 

 (3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์            6   หน่วยกิต 
 (4)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์             6   หน่วยกิต 
 (5)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี          
                                                 6   หน่วยกิต  
2. หมวดวิชาเฉพาะด้านเรียนไม่น้อยกว่า  
                                              101 หน่วยกิต  
 (1) กลุ่มวิชาชีพครู  เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต  
        1.1) สาระวิชาชีพครู            26  หน่วยกิต  
        1.2) ประสบการณ์วิชาชีพ    14  หน่วยกิต  
(2) กลุ่มวิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า    61  หน่วยกิต  
 2.1) วิชาบังคับ          40 หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเลือกเรียนไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 

6 หมวดวิชาเฉพาะ เรียนไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต เรียนไม่น้อยกว่า 101 หน่วยกิต ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 33 
หน่วยกิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
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ปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์
และศึกษาศาสตร์(หลักสูตร4 
ปี) พ.ศ.2562 

6.1 วิชาชีพครู (1) วิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต  
1. สาระวิชาชีพครู เรยีนไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
1.1 วิชาบังคับ 32 หน่วยกิต  
1.2 วิชาเลือก เรียนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต  
2. ประสบการณ์วิชาชีพครู 18 หน่วยกิต  
2.1 ประสบการณ์วิชาชีพระหว่างเรียน 6 หน่วยกิต  
2.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศกึษาในสาขาวิชาเฉพาะ  
12 หน่วยกิต  

(1) กลุ่มวิชาชีพครู เรียนไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต  
        1.1) สาระวิชาชีพครู            26  หน่วยกิต  
        1.2) ประสบการณ์วิชาชีพ    14  หน่วยกิต  
 

ปรับลดจ านวนหน่วยกิต 14 
หน่วยกิต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์
และศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 
4 ปี) พ.ศ. 2562 

  1001101 ความเป็นครู คุณธรรมจริยธรรม  
แลจรรยาบรรณวิชาชีพ                       3(2-2–5) 
Teacher’s Professionalism, Virtue,  
Morality, and Codes of Ethics of  
Profession 
สภาพงานและบทบาทหน้าท่ีของครู ความหมาย 
ความส าคญัของวิชาชีพครู พัฒนาการของวิชาชีพครู 
มาตรฐานวิชาชีพครูจรรยาบรรณวชิาชีพ คุณธรรมจริยธรรม
หลักธรรมาภิบาล และความซื่อสัตย์สุจรติ และอดุมการณ์
ของความเป็นครู การปลูกฝังจติวญิญาณความเป็นครู การ
พัฒนาคุณลักษณะความเป็นครูการสรา้งปฏิสมัพันธ์ระหว่าง
ครูกับผู้เรียนท่ีส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผูเ้รียน การปฏิบตัิ

1001103 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ  
และจิตวิญญาณความเป็นครู                  3(2-2-5) 
Teacher’s Virtue, Moral Principle, Ethics and 
Disposition 
 
ประพฤติ ปฏิบตัิตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุ่งมั่น
พัฒนาผู้เรียนด้วยจติวิญญาณความเป็นครู  เป็นแบบอยา่งที่
ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ด ารงตน
ให้เป็นท่ีเคารพศรัทธาของผู้เรียนและสมาชิกในชุมชน โดย
การวิเคราะห์ สังเคราะห์   บูรณาการองค์ความรู้เกีย่วกับ
ค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรม
ส าหรับครู จิตวญิญาณความเป็นครู กฎหมายส าหรับครู 

ปรับค าอธิบายรายวิชา 
เป็นเชิงสมรรถนะ สะท้อน 
ความรู้ความสามารถและ 
ลักษณะครูที่ดีมีจิต 
วิญญาณครู 
-เพิ่มเติมการบูรณาการองค์
ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของ
ครู องค์ความรู้เกีย่วกับ
กฎหมายส าหรับครู และการ
ประพฤติ ปฏิบตัิตนเป็น
พลเมืองที่เข้มแข็ง 
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ตนเป็นแบบอย่างท่ีดี เป็นนักคดิ นักปฏิบัติ มีจติส านึก
สาธารณะและเสียสละให้สังคม แนวทางความก้าวหน้าและ
พัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การแสวงหา เลือกใช้ข้อมูล
ข่าวสารความรู้ และจัดการความรูเ้กี่ยวกับวิชาชีพครู เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู  โดยใช้การจัดการเรียนรู้ที่
เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา การฝึกปฏิบัติใช้การสะท้อน
คิดเพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่
ดี  มีความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  1004101  การประกันคุณภาพการศึกษาและกฎหมาย
ส าหรับครู     3(2-2–5) 

              Quality Assurance in       
Education and Laws for Teachers 
              กฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมาย
เกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ  กฎหมายเกี่ยวกับการจัด
การศึกษาส าหรับคนพิการ  กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครอง
เด็กกฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบรหิารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการกฎหมายเกี่ยวกับสภาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และกฎหมาย  กฎระเบียบ  
หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  หลักการแนวคิดแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคณุภาพการศึกษาการประกัน
คุณภาพการศึกษาการจัดการคุณภาพ  การจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้และพัฒนาคณุภาพการเรียนรู้และแสวงหาเลือกใช้
ข้อมูลข่าวสารและจัดการความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครูและการประกันคณุภาพ

1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพการศึกษา               
3(2-2-5) 
              Education Policy and Quality 
Management 
  
           สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการ เพื่อพัฒนาคณุภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา และพัฒนาท้องถิ่น บูรณาการองค์ความรู้
ทางการบริหารการศึกษา   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการคณุภาพของสถานศึกษา ในการท าความเข้าใจบริบท
การจัดการศึกษาของโรงเรยีนแตล่ะระดับการศึกษาและ
ประเภทการศึกษา ออกแบบนวัตกรรมการด าเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคณุภาพการศกึษาที่สอดคล้องกับ
สถานศึกษาแตล่ะระดับและประเภทการศึกษา ฝึกปฏิบัติ
ด าเนินการจัดกิจกรรมประเมินคณุภาพการศึกษาและการ
จัดการเรียนรู้   โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจดัการคณุภาพการศกึษาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง และใช้การสะท้อนคดิไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

- เ พิ่ ม เ ติ ม ก า ร สื บ ค้ น 
วิ เค ร าะห์  แน วคิ ด  ด้ าน
น โย บ า ย  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ 
แผนงาน  โครงการ  เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา 
- เพิ่มเติมองค์ความรู้ 
ทางการบริหารการศึกษา 
- องค์ความรู้เกี่ยวกับ 
กฎหมายส าหรับครูน าไป 
บูรณาการในรายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม  
จรรยาบรรณ และจิต 
วิญญาณความเป็นคร ู
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การศึกษาเพื่อใหท้ันต่อการเปลี่ยนแปลง ตนเองในการเป็นครูทีด่ี  มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

  1021101 ปรัชญาการศึกษา 
2(1-2–3) 

             Educational Philosophy 

ไม่มี บูรณาการในรายวิชาการ 
พัฒนาหลักสตูร 

  1021208 การพัฒนาหลักสูตร               3(2–2-5) 
Curriculum Development 

            ค วาม รู้ เบื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ ท ฤษ ฎี ห ลั ก สู ต ร  
องค์ประกอบของหลักสูตร  แนวคิดในการจัดท าหลักสูตร  
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรการน าหลักสูตรไปใช้  การ
ประเมินหลักสูตร  และแนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรใน
ศตวรรษที่ 21 หลักสูตรและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา ฝึกปฏิบัติออกแบบและ
จัดท าหลักสูตร การน า หลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร 
การน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 

1021102 การพัฒนาหลักสูตร    3(2-2-5) 
             Curriculum Development 
     ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตร
รายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอก  ที่สอดคล้องกับ
บริบทสถานศึกษาและชุมชน  น าหลักสูตรไปใช้ และ
ประเมินหลักสูตร โดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
การพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา 
สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  หลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การน าหลักสูตรไปใช้ การประเมินหลักสูตร ปัญหา
และแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อให้มีทักษะในการ
สร้าง การใช้ และการประเมินหลักสูตร ใช้การสะท้อนคิด
เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มี
ความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น
เชิงสมรรถนะและบูรณาการ
อ งค์ ค ว า ม รู้ ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง
สอดคล้องกับความก้าวหน้า
ของศาสตร์และการน าไปใช้
ในวิชาชีพส าหรับยุคปัจจุบัน 

  1022304 การจัดการเรียนรู้และการ 
จัดการชั้นเรียน                3(2-2-5) 
     Learning and classroom Management 
             หลักการ แนวคิด ทฤษฎี  รูปแบบการจดัการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  เน้นรูปแบบการจัดการเรยีนรู้

1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้    3(2-2-5) 
              Learning  Management Methodology 
วางแผนและจดัการเรียนรู้ตามรรมชาติสาขาวิชาเอกท่ี
สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีปญัญารูค้ิดและมีความเป็นนวัตกร 
สร้างแรงบันดาลใจผู้เรยีนให้เป็นผูใ้ฝ่เรียนรู้และสร้าง

ปรับค าอธิบายรายวิชาและ
เขียนเป็นเชิงสมรรถนะโดย
บูรณาการองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
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เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคดิวิเคราะห์  คดิสร้างสรรค์และแก้ปัญหา
ได้การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรยีนรวม  การจดัการช้ัน
เรียน  สิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้  การพัฒนาศูนย์การเรียน
ในสถานศึกษา หลักการ  แนวคดิ  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
จัดท าแผนการจัดการเรยีนรูฝ้ึกปฏบิัติการออกแบบและการ
จัดท าแผนจดัการเรียนรู้ ฝึกปฏิบตักิารจัดการเรยีนรู้ และ
สร้างบรรยากาศการจัดการช้ันเรยีนให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้
พัฒนาสมรรถภาพความเป็นคร ู

นวัตกรรม สอดคล้องกับบริบทและความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้เรียน ผูเ้รียนที่มคีวามต้องการจ าเป็นพิเศษ  จดั
กิจกรรมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู ้
ให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของ
ผู้เรยีน โดยบรูณาการความรู้ เนื้อหาวิชา หลักสูตร ศาสตร์
การสอน และเทคโนโลยดีิจิทัลในการจัดการเรยีนรู้ ทฤษฎี
การเรยีนรู้ ทฤษฎีสมองกับการเรียนรู้ ทฤษฎีจิตวิทยาการ
เรียนรู้ กระบวนการสรา้งสรรค์นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ 
นวัตกรรมการจดัการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 
21 การศึกษาเรียนรวม  ฝึกปฏิบตักิารสอนแบบจลุภาค 
ทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา  ใช้การสะท้อนคิด
เพื่อให้มีทักษะในการออกแบบและจัดการเรียนรู้ เพื่อให้มี
ความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ มีทักษะในการ
จัดการเรียนรู้ และใช้การสะท้อนคดิไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูทีด่ี  มคีวามรอบรู้ และทันสมัย
ต่อความเปลี่ยนแปลง 

และการน าไปใช้ในวิชาชีพ
ส าหรับยุคปัจจุบัน เน้นการ
เรียนรู้และสมรรถนะครูยุค
ดิจิทัล การเรียนรู้และ
บรรยากาศช้ันเรียนส าหรบั
ผู้เรยีนที่มีความแตกต่างกัน 
สมรรถนะครูผูส้ร้างแรง
บันดาลใจ บทบาทครูใน
ฐานะโค้ช และการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการใน
หลากหลายบริบท 

  1033108 นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศทางการศึกษา    3(2-2-5) 
             Innovation and Technology in Education  
             แนวคิดหลักการของนวัตกรรมการศึกษาและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา ส่งเสรมิพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  
สื่อการเรียนการสอน  การผลิตและการใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสม  การใช้สื่อมวลชนและเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อ

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
สื่อสารการศึกษาและการเรียนรู ้                        3(2-
2-5) 
             Innovation and Information Technology 
for Education and Learning  
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการออกแบบการจัดการ
เรียนรูต้ามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรยีนให้มี

-เปลี่ยนช่ือวิชาให้ทันสมัย 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ในศตวรรษที่ 21  
-ปรับรหสัวิชาให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเนื้อหาตาม
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การศึกษา การวิเคราะหป์ัญหาที่เกิดจากการใช้สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา แหล่งการเรียนรู้
และเครือข่ายการเรียนรู้ การออกแบบ ฝึกปฏิบัติการสร้าง
และการน าสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศไปใช้ การ
ออกแบบสื่อเพื่อการเรยีนรูร้ายบุคคล การประเมินและการ
ปรับปรุงนวัตกรรมและเทคโนโลยทีางการศึกษา    

ปัญญารู้คิดและมีความเป็นนวัตกร ท่ีสอดคล้องกับบริบท
และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ผูเ้รียนทีม่ีความ
ต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยการวิเคราะห์หลักการ แนวคดิ 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยดีิจิทัล  เพื่อให้
สามารถเลือก และประยุกต์ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรยีนรู้
ได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไม่ละเมดิทรัพยส์ิน
ทางปัญญาและใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา
ตนเองในการเป็นครูทีด่ี มีความรอบรู้ และทันสมัยต่อความ
เปลี่ยนแปลง 

ค าอธิบาย 

  1043124  การวัดและประเมินผลการ 
เรียนรู้                          3(2-2-5) 
                Measurement and  
Assessment for Learning 
ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี จุดมุ่งหมายและประเภทของการวัด
และประเมินผลการศึกษา   คุณธรรมของผู้ท าหน้าที่วัดและ
ประเมินผล  หลักการและแนวปฏบิัติในการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ แนวทาง วิธีการและเครื่องมือท่ีใช้ใน
การวัดและประเมินผล ฝึกปฏิบตักิารออกแบบการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้และพัฒนาเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ การออกแบบการสร้างแบบทดสอบ 

1042109 การวัดและประเมินผลการ เรียนรู ้                            
3(2-2-5) 
             Learning Measurement and Evaluation 
วัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของสาระส าคัญในเรื่อง
ที่ประเมิน บริบทและความแตกตา่งระหว่างบุคคลของ
ผู้เรยีน ผู้เรียนท่ีมีความต้องการจ าเป็นพิเศษ สะท้อนผลการ
ประเมินเพื่อพัฒนาการของผู้เรียนและพัฒนาคณุภาพการ
จัดการเรียนรู้  โดยใช้หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ
ประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและ
สร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล การให้ข้อมูลป้อนกลับท่ี

-ปรับการเขียนให้เป็นเชิง 
สมรรถนะ 
-เพิ่มการวัดและประเมินผล
ที่ครอบคลุมผู้เรียนท่ีมีความ
แตกต่างกันและการประเมิน
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้เต็ม
ศักยภาพ และปรับปรุงการ
เรียนการสอนเพื่อการเป็น
ครูที่ด ี
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และการตรวจสอบคุณภาพ  คะแนน การให้คะแนน การตัดสิน
ผลการเรียน และน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการใช้ผลการวดัและ
ประเมินผลผู้เรียนในปรับปรุงพัฒนาการเรยีนรู้ของผู้เรียน 
เพื่อให้สามารถวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่าง
เหมาะสมและสร้างสรรค์ อย่างมีคณุธรรมจรยิธรรมและ
จรรยาบรรณนักวัดผล และใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครทูี่ดี มีความรอบรู้ และ
ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง 

  1044402  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการ  
เรียนรู้                           3(2-2-5) 
               Research for Learning   
Development 
               กระบวนทัศน์ แนวคิด ทฤษฎี รูปแบบและ
กระบวนการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย ลักษณะ หลักการ
และแนวคิดการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ขั้นตอนและ
กระบวนการวิจัย การสังเคราะห์และใช้ผลวิจัยเพื่อ
น าไปใช้ในการวางแผนและปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน การก าหนดปัญหาการ
วิจัย การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
เครื่องมือและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์
ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ฝึกปฏิบัติการเขียนเค้า
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา
ผู้เรียน การเขียนรายงานการวิจัยและการน าผลการวิจัย
ไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน 

1043415 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  
                                     3(2-2-5) 
              Research for Learning Development 
วิจัย แก้ปัญหาเพื่อพัฒนาผูเ้รียน สร้างนวัตกรรมเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนท่ีสอดคล้องกับธรรมชาติของ
สาขาวิชาเอก บริบทความแตกต่างหลากหลายของผู้เรยีน 
ผู้เรยีนที่มีความต้องการพิเศษ โดยการศึกษา วิเคราะห์
สภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาของผู้เรียนใน
ช้ันเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกต์ใช้หลักการ แนวคิด 
ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสร้างและ
หาคุณภาพเครื่องมือวิจัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในการ
สร้างนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแกป้ัญหาและพัฒนาผูเ้รียน 
นวัตกรรมทีส่อดคล้องกับบริบทของชุมชน เพื่อให้สามารถ
น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรยีนรู้ และ
พัฒนาผู้เรียน และใช้การสะท้อนคดิไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองในการเป็นครูทีด่ี  มคีวามรอบรู้ และทันสมัย

-เปลี่ยนช่ือวิชาให้ทันสมัย 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ในศตวรรษที่ 21  
-ปรับรหสัวิชาให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเนื้อหาตาม
ค าอธิบาย 
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เปลี่ยนแปลง 

ต่อความเปลี่ยนแปลง 
  1051205 จิตวิทยาส าหรับครู   3(2-2-5) 

             Psychology for Teachers 
              ธรรมชาติและพัฒนาการของมนุษย์ วิธีการ
ส่งเสริมพัฒนาการ ทฤษฎีการเรยีนรู้และการประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรยีนรู้ การช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถเรียนรู้และ
พัฒนาได้ตามศักยภาพของตน การส่งเสริมความถนัดและ
ความสนใจของผู้เรียน การเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับการท างาน
ของสมอง การสร้างบรรยากาศการจัดการชั้นเรียนใหผู้้เรียน
เกิดการเรียนรู้  ความรู้เบื้องต้น หลักการและทฤษฎีตา่งๆ 
ส าหรับการแนะแนว และการให้ค าปรึกษา ฝึกปฏิบตัิจัด
กิจกรรมแนะแนวและให้ค าปรึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพชีวิต ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การวินิจฉยัและ
ช่วยเหลือผูเ้รียนที่มีปญัหา กระบวนการแนะแนวเพื่อพัฒนา
ความสามารถและศักยภาพผูเ้รียน จรรยาบรรณส าหรับครู
เพื่อการแนะแนว 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู  3(2-2-5) 
              Psychology for Teachers 
วิเคราะห์ แก้ปญัหา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาส าหรบั
การจัดการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรยีนตามศักยภาพและช่วงวัย  
ผู้เรยีนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ โดยใช้หลักการ 
แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา 
และจิตวิทยาให้ค าปรึกษา ทักษะสมองเพื่อการเรียนรู้  การ
ส่งเสริมพัฒนาการและการเรยีนรูข้องผู้เรียนตามช่วงวัย เด็ก
ที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ แนวทางการให้ค าแนะน ากับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสรมิพัฒนาการของผู้เรยีน 
การศึกษารายกรณี การสะท้อนคดิ เพื่อให้สามารถออกแบบ
ดูแลช่วยเหลือ และพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตาม
ศักยภาพ มุ่งมั่นพัฒนาผูเ้รียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 
รายงานผลการพัฒนาคณุภาพผู้เรยีนได้อย่างเป็นระบบ ให้
ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรา้งความ
ร่วมมือในการพัฒนาผู้เรยีน และใช้การสะท้อนคิดเพื่อน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองในการเป็นครูทีด่ี  มีความ
รอบรู้ ทันสมยั และทันต่อการเปลีย่นแปลง 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ในศตวรรษที่ 21  
-ปรับรหสัวิชาให้สอดคล้อง
กับกลุ่มเนื้อหาตาม
ค าอธิบาย 

  1082108 การศึกษาพิเศษ 2(1-2-3) 
             Special Education     

ไม่ม ี บูรณาการในรายวิชา
วิทยาการจัดการเรยีนรู ้

  1101501 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาวิชาชีพครู                   
                                           2(1-2-3) 

ไม่ม ี อยู่ในหมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไป 
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    English for Professional Development 
            ความส าคัญและความสมัพันธ์ของภาษาและ
วัฒนธรรม การฟัง พูด อ่านและเขยีนภาษาอังกฤษเพื่อใช้ใน
การจัดการเรยีนรู้ในช้ันเรียนและใช้ในการพัฒนาวิชาชีพครู 
การฟังและอ่านสารเกีย่วกับวิชาชีพครูจากสื่อท่ีหลากหลาย 
ฝึกปฏิบัติการพูดตามหลักการออกเสียงและการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับช้ันเรียน  การเขียนภาษาอังกฤษตาม
โครงสร้างของหลักภาษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู  รวมทั้งการ
ใช้ค าศัพท์ทางการศึกษาและศาสตร์ของตนเองให้ถูกต้อง 

  1131501 ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
เพ่ือการเป็นครู 2(1-2-3) 
             Thai Language and   
Culture for Teachers 
             ความส าคัญของการใช้ภาษาไทยในฐานะ
เครื่องมือในการสื่อสาร วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทยในอดตี
ถึงปัจจุบัน  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมไทย 
การใช้ภาษาที่สัมพันธ์กับวัฒนธรรมตามระดับชั้นของภาษา   
ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการเป็นครู การพัฒนาทักษะ
การฟัง พูด อ่าน เขียนและใช้ภาษาไทยท่ีจ าเป็นส าหรับ
วิชาชีพครูเพื่อการสื่อความหมายอย่างถูกต้อง  การใช้ภาษา
ของวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนการเปลีย่นแปลงของภาษา
ตามโอกาสและสถานการณ์  บทบาทหน้าที่ของครูในการ
ส่งเสริม สืบทอดการใช้ภาษาและวัฒนธรรมไทยเพื่อการอยู่

1131503 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารส าหรับครู                         
2(1-2-3) 
Thai Language for Communication for Teachers 
วิเคราะห์วาทวิทยาส าหรับครู หลกัการ และเทคนิควิธีการใช้
ภาษาไทย และฝึกปฏิบัติการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
และภาษาท่าทาง  เพื่อการสื่อความหมายในการเรยีนการ
สอนและการสื่อสาร สืบค้นสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนให้รอบรู้ 
ทันสมัย และทันต่อการเปลี่ยนแปลงส าหรับ ฝึกการใช้ภาษา
และวัฒนธรรมเพื่อการอยูร่่วมกันอย่างสันติและออกแบบ
การจัดการเรยีนรู้ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
และภาษาท่าทาง เพื่อพัฒนาผูเ้รียน 

- เปลี่ยนช่ือวิชาให้ทันสมัย 
สอดคล้ อ งกั บ ม าต รฐาน
วิชาชีพของคุรุสภาและกรอบ 
มคอ.1 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับการ
จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี
ในศตวรรษที่ 21  
- ปรับรหัสวิชาใหส้อดคล้อง
กับกลุ่มเนื้อหาตาม
ค าอธิบาย 
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ร่วมกันอย่างสันติ ฝึกปฏิบตัิทักษะการใช้ภาษาใน
สถานการณ์การต่างๆ 

  1095101 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี  
ส ารอง ขั้นความรู้เบื้องต้น   2(1-2-3)                        
             Cup Basic Unit Leader       
Training Course 

ไม่ม ี บูรณาการในกิจกรรมเสริม
ความเป็นครูและจัดอบรม
เพื่อให้นักศึกษาได้รับ
วุฒิบัตรลูกเสือ 

  1095102 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญ ขั้นความรู้เบ้ืองต้น 2(1-2-3) 
             Scout Basic Unit Leader Training Course 

ไม่ม ี

  1095103 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบ้ืองต้น  
                                    (1-2-3)  
              Senior Scout Basic Unit Leader Training 
Course 

ไม่ม ี

  1095104 ผู้ก ากับลูกเสือ-เนตรนารี 
วิสามัญขัน้ความรู้ชั้นสูง       2(1-2-3) 

        Rover Scout Advanced Unit Leader 
Training Course 

ไม่ม ี

  1020305 การเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริและภมูปิญัญา
ไทย           2(1-2-3) 

                 Learning Through His Majesty’s 
Initiatives and Thai Wisdom 

ไม่ม ี บูรณาการเนื้อหาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป 

  1022305 ก ารจั ด ก า ร เรีย น รู้ ร ะ ดั บ ป ระ ถ ม ศึ ก ษ า                  ไม่ม ี บูรณาการในรายวิชา
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2(1-2-3) 

              Learning Management at Elementary 
Level 

วิทยาการจัดการเรยีนรู้ และ
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

  1023103 เทคนิคการจัดการเรียนรู้  

                                  2(1-2-3) 

              Techniques in Learning Management 

ไม่ม ี บูรณาการในรายวิชา
วิทยาการจัดการเรยีนรู้ และ
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

  1023209 การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน                 
2(1-2-3) 
                  Curriculum Development for 
Sustainable Development 

ไม่ม ี บูรณาการในรายวิชาการ
พัฒนาหลักสตูร 

  1023307 การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด          
2(1-2-3) 

                 Learning Management for Thinking  
Skill  Development 

ไม่ม ี บูรณาการในรายวิชา
วิทยาการจัดการเรยีนรู้ และ
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

  1024301 สั ม ม น า ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น รู้ ร่ ว ม ส มั ย                 
2(1-2-3) 

              Seminar in Contemporary Learning 
Management 

ไม่ม ี บู ร ณ า ก า ร ใน ร า ย วิ ช า
วิทยาการจัดการเรียนรู้ และ
การจัดประสบการณ์วิชาชีพ 
และรายวิชาในกลุ่ ม วิชา
เฉพาะด้าน (วิชาเอก) 

  1034102 ก า ร จั ด แ ส ด ง แ ล ะ นิ ท ร ร ศ ก า ร                     
2(1-2-3) 

ไม่ม ี บูรณาการในรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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             Display and  Exhibition     สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ้

  1034705 ก า ร พั ฒ น าน วั ต ก ร รม เพ่ื อ ก า ร เรี ย น รู้                      
2(1-2-3) 
                   Learning Innovation Development 

ไม่ม ี บูรณาการในรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 
และรายวิชาการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู ้

  1034706 ก า ร ถ่ า ย ภ า พ แ ล ะ ผ ลิ ต วั ส ดุ ก ร า ฟิ ก                        
2(1-2-3) 
             Photography and graphic materials 

ไม่ม ี บูรณาการในรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู้ 
และรายวิชาสุนทรียะใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  1034707 การผลิตสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา   
                                              2(1-2-3) 
Multimedia for Education 

ไม่ม ี บูรณาการในรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ้

  1035201 การใช้และบ า รุง รักษา วัส ดุอุปกรณ์ และ
เทคโนโลยีการเรียนรู ้    2(1-2-3) 

  Operation and Maintenance of Learning 
Technology 

ไม่ม ี บูรณาการในรายวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ้

  1043125 การวิจัยทางสังคมศาสตร์   2(1-2-3) ไม่ม ี บูรณาการในรายวิชาการ
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Research in Social Science วิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การเรยีนรู้ และรายวิชาใน
กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอก) 

  1043201  ก ารส ร้างแบ บ ทดสอบ วั ดผลสั ม ฤท ธิ์                      
2(1-2-3) 

Achievement Test  

ไม่ม ี บูรณาการในรายวิชาการวัด
และประเมินผลการเรียนรู ้

  3412 สถิติเพ่ือการวิจัย  
                                  3(2-2-5) 
                   Statistics for Research 

ไม่ม ี - บูรณาการเนื้อหาสาระที่ 
จ าเป็นในรายวิชาต่างๆ ให ้
สอดคล้องกับสมรรถนะ 
วิชาชีพครูที่ก าหนด   1043501 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการ 

วิจัยและประเมินผล           2(1-2-3) 
             Computer Programs for   
Research and Evaluation 

ไม่ม ี

  1044110  การประเมินโครงการทาง 
 การศึกษา                      2(1-2-3) 
               Educational Project  Evaluation 

ไม่ม ี

  1051602 มนุษยสัมพันธ์ส าหรับครู 
                                  2(1-2-3) 
              Human Relations for  Teachers 

ไม่ม ี

  1053510 การส่งเสริมความคิด 
สร้างสรรค ์                    3(2-2-5) 
             Creative Thinking  Promotion 

ไม่ม ี
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  1095104 นันทนาการเบื้องต้นส าหรับครู          
                                  2(1-2-3) 
              Introduction to Recreation for Teachers 

ไม่ม ี

  1131502 การใช้ภาษาไทยส าหรับครู     
                                  2(1-2-3) 
                   Thai Language for Teachers 

ไม่ม ี บูรณาการในรายวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ส าหรับคร ู

  1131602 ก า ร เ ขี ย น เ พ่ื อ พั ฒ น า วิ ช า ชี พ ค รู                      
2(1-2-3) 
            Writing for Professional Development 

ไม่ม ี

  1021801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 1                       
1(45) 
Professional Preparation I  
เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ สังเกต
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน แหล่งเรียนรู้ ศึกษาสภาพงาน
และบทบาทหน้าท่ีของครู ขอบข่ายงานของโรงเรียน มสี่วน
ร่วมในการปฏบิัติงานครูประจ าช้ันและ/หรือประจ าวิชา การ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียน จัดท าข้อเสนอโครงงานเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนและ/หรือการศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ1 1(45)              
              Professional Practicum I 
            สรุปคุณลักษณะของตนเองและครูที่แสดงออกถึง
ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู ระบุจรรยาบรรณต่อตนเอง
และต่อวิชาชีพ รอบรู้บทหน้าท่ีครผูู้สอนและครูประจ าช้ันใน
สถานศึกษา  เข้าใจบริบทชุมชน  ร่วมมือกับผู้ปกครองใน
การเก็บรวบรวมข้อมลูเพื่อใช้ในการพัฒนา ดูแล ช่วยเหลือ
ผู้เรยีนให้มีคณุลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งรายงานผลการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรยีนได้อย่างเป็นระบบในรูปแบบของ
การศึกษารายกรณี (Case Study) โดยการประยุกต์ใช้
ความรู้ทางจิตวิทยา เทคโนโลยีดิจทิัล  การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ   สรุปแนวทางและลักษณะ
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของครูทั้งในและนอกสถานศึกษา 
ผ่านกระบวนการสังเกตและวิเคราะห์การปฏิบัติหน้าท่ีครู 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น
เชิงสมรรถนะและเน้นการ
ฝึกปฏิบัติบทบาทและหน้าที่
ครูและเรียนรู้ในสถานศึกษา
ให้มากข้ึน 

 

  1022801 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 2                       
1(45) 
           Professional Preparation II 
           เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ ศึกษา
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สังเกตสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและชุมชน มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์
และจัดท าหลักสูตรทีส่อดคล้องกับบริบทของผู้เรียน 
สถานศึกษา และชุมชน แนะน าช่วยเหลือผู้เรยีนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จดัท ารายงานผลการศึกษาสังเกตและมี
ส่วนร่วม น าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา  
สังเคราะห์องค์ความรู้และน าผลจากการเรยีนรู้ใน
สถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลบั (AAR) เป็นรายบุคคล
และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC)  เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลีย่นแปลง 

  1023835 การเตรียมประสบการณ์วิชาชีพ 3       1(45) 
Professional Preparation III 
          เตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์ ศึกษา
สังเกตและมสี่วนร่วมในการปฏิบัตงิานด้านการเรียนการ
สอน การสนับสนุนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลของ
สถานศึกษา จัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ ทดลองจัดการ
เรียนรู้ในบริบทท่ีหลากหลาย มสี่วนร่วมในกระบวนการ
ศึกษาช้ันเรียน เพื่อวิเคราะห์การจดัการเรียนรู้และน าผลไป
ปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้อยา่งมีนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรยีนให้เกิดการเรยีนรู้เต็มศักยภาพ จัดท ารายงานผลการ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน น าเสนอ เผยแพร่และ
แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลการฝึกประสบการณ์ 

1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2          1(45)                                  
             Professional Practicum II                                
         ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผู้ช่วยครู
ร่วมกับครูพี่เลี้ยงโดยการวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการจัดการเรียนรูส้ื่อและเทคโนโลยี การวัดและ
ประเมินผลตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในรายวิชาเฉพาะด้าน 
บูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ
นวัตกรรม การด าเนินการเกีย่วกับการประกันคณุภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับสถานศึกษาแต่ละระดบั บริหาร
จัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้
ผู้เรยีนมีความสุขในการเรียน ร่วมมือกับผู้ปกครองในการ
พัฒนา ดูแล ช่วยเหลือผู้เรยีน ให้มคีุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ วิเคราะห์และน าเสนอแนวทางในการพัฒนาตนเอง
ให้มีความเป็นครูมืออาชีพท่ีเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ทางด้านศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก  เข้าร่วม
โครงการที่เกีย่วข้องกับการส่งเสรมิ อนุรักษ์วัฒนธรรม และ

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น
เชิงสมรรถนะและเน้นการ
ฝึกปฏิบัติบทบาทและหน้าที่
ครูและเรียนรู้ในสถานศึกษา
ให้มากข้ึน 

 

  1024807 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1                    
1(45) 
Professional Practicum I 
             เตรียมความพร้อมในงานท่ีมอบหมายก่อนออก
ฝึกประสบการณ์ สังเกตและมสี่วนร่วมในการจดัการเรียนรู้
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ในบริบทท่ีหลากหลาย ฝึกปฏิบัติงานเทคนิคการศึกษาใน
ฝ่ายงานวิชาการของโรงเรียน ฝึกปฏิบัติงานในหน้าท่ี
ครูผูส้อน การเตรียมการสอน ทดลองสอนในสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์ที่จริง ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา
และแนวทางการพัฒนาการเรียนรูข้องนักเรียน ฝึกวางแผน
แก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติงานอ่ืน ๆ 
ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจดัท าบันทึกและสะท้อนการ
เรียนรู้ และน าเสนอผลการฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรยีนรู้ในสถานศึกษาไป
ประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) 
เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมยั
และทันต่อการเปลีย่นแปลง 

  1024808 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 
ระหว่างเรียน 2                  2(90)  
Professional Practicum II 
เตรียมความพร้อมในงานท่ีมอบหมายก่อนออกฝึก
ประสบการณ์ สังเกตการจัดการเรยีนรู้ จัดท าแผนการ
จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การทดลอง
สอนในสถานการณ์จ าลองและสถานการณ์ที่จริง การ
ออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครือ่งมือวัดผล การ
ตรวจข้อสอบ การใหค้ะแนน และการตัดสินผลการเรียน 
การสอบปฏบิัติและการให้คะแนน การวิจัยแก้ปัญหาผู้เรียน 
และการพัฒนาความเป็นครูมืออาชีพ และฝึกปฏิบตัิงานอ่ืน 
ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจดัท าบันทึกและสะท้อนการ
เรียนรู้ และน าเสนอผลการฝึกปฏบิัติวิชาชีพระหว่างเรียน 

  1025805 ปฏิบัติการสอน 1      6(450) 
Teaching Practice I 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    6(270) 
             Internship I 

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น
เชิงสมรรถนะและเน้นการ
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            ปฏิบัติการสอนในวิชาเอก การวัดประเมินผลและ
น าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู งานสนับสนุนการเรยีนการสอน งาน
โครงการพัฒนาวิชาการและแหล่งเรียนรู้ และปฏิบัติงานอ่ืน 
ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายภายใต้การนิเทศของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร อาจารย์คณะครุศาสตรห์รือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะครุศาสตร์ และครูพี่เลี้ยงในสถานศึกษา รวบรวม
และสรุปผลการปฏิบัติงานด้านต่างๆ น าเสนอ แลกเปลี่ยน
เรียนรูห้รือแบ่งปันความรู้ในการสมัมนาการศึกษาในช่วง
ระหว่างและหลังการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

        ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศช้ันเรียนที่ส่งเสริมให้
ผู้เรยีนมีความสุขจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสรมิให้ผูเ้รียน
เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั
หรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย ร่วมมือกับผู้ปกครอง
ในการพัฒนาและมุ่งมั่นในการแกป้ัญหาผูเ้รียนใหม้ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตาม
ระเบียบวิธีวิจยั สะท้อนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นกับ
ตนเองได้อย่างชัดเจนจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้
เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรม และภมูิปัญญาท้องถิ่นและน าผล
จากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) 
เป็นรายบุคคลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้่วมกันในรูปแบบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมยัและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ฝึกปฏิบัติบทบาทและหน้าที่
ครูและเรียนรู้ในสถานศึกษา
ให้มากข้ึน 
 

  1025806 ปฏิบัติการสอน 2   6(450) 
Teaching Practice II 
ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการสอนในวิชาเอก
และงานในหน้าท่ีครู งานสนับสนนุการเรยีนการสอน การวัด
ประเมินผลและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน การวิจัยเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน งานโครงการพัฒนาวิชาการและแหล่งเรยีนรู้ 
และปฏิบตัิงานอ่ืน ๆ ตามทีไ่ดร้ับมอบหมายภายใต้การนิเทศ

1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                     
                                       6(270) 
             Internship II  
        ปฏิบัติงานในหน้าท่ีครู ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบ
และจัดกจิกรรมการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีความสุขเกิดการะบวน
การคิดขั้นสูงและน าไปสู่การเป็นนวัตกร โดยออกแบบ

ปรับค าอธิบายรายวิชาเป็น
เชิงสมรรถนะและเน้นการ
ฝึกปฏิบัติบทบาทและหนา้ที่
ครูและเรียนรู้ในสถานศึกษา
ให้มากข้ึน เพื่อสร้างการ
เรียนรู้ และฝึก
กระบวนการพัฒนาวิชาชีพ
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ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์คณะครุศาสตร์หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากคณะครุศาสตร์ และครูพี่เลีย้งใน
สถานศึกษา รวบรวมและสรปุองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี น าเสนอในช่วงระหว่างและหลังฝึก
ประสบการณ์ โดยการสมัมนาและจัดนิทรรศการแสดงผล
งานท่ีได้เรยีนรู้จากการปฏิบตัิการสอนในสถานศึกษา 

นวัตกรรมทางการศึกษาที่ทันสมยั บูรณาการบริบทชุมชน
เข้ากับการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ทัง้ในและนอกห้องเรียน 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มคีณุลักษณะที่พึงประสงค์
ด้วยกระบวนการวิจัยที่ถูกต้องตามระเบยีบวิธีวิจัย สะท้อน
ผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกดิขึ้นกับตนเองได้อย่างชัดเจนจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสรมิให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม อนุรักษ์
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่นและน าผลจากการเรียนรู้
ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคล 
รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะหส์มรรถนะการปฏิบัติหน้าท่ีครู 
คุณลักษณะของความเป็นครู ผา่นกระบวนการถอดบทเรียน
จากการปฏิบตัิการสอนและการเรยีนรู้ด้วยตนเอง  และร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรูร้่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ 
ทันสมัยและทันต่อการเปลีย่นแปลง 

ครูอย่างเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องกับการพัฒนา
วิชาชีพครูที่มันสมัยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 

6.2 วิชาเอก เรียนไม่น้อยกว่า 80 หน่วยกติ 
1. วิชาเอก 
    1.1 วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิต 
    1.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
2.  วิชาการสอนวิชาเอก 
                          ไม่น้อยกว่า  7 หน่วยกิต 
3.  วิชาเลือก          ไม่น้อยกว่า  4 หน่วยกิต 

เรียนไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต 
1.  วิชาเอก 
     1.1 วิชาเอกบังคับไม่น้อยกว่า 40 หน่วยกิต 
     1.2 วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกิต 
 

- ปรับลดจ านวนหน่วยกิต
ห ม วด วิ ช า เอ ก  จ าก  80 
หน่วยกิต ลดเป็น 61 หน่วย
กิต วิชาเอกบังคับ จาก 67 
หน่วยกิตปรับเป็น 40 หน่วย
กิต 
มาตรฐานความรูต้ามเกณฑ์
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ของคุรุสภา สอดคล้องตาม
แนวทางการปฏิรูปหลักสตูร
ผลิตคร ู

  4091201 หลักการคณิตศาสตร์    3(3-0-6)           
             Principle of Mathematics       
            ธรรมชาติและโครงสร้างของคณิตศาสตร์  
ตรรกศาสตร์  การพิสูจน์  เซต ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน  
ระบบจ านวนจริง และระบบจ านวนเชิงซ้อน  (โดยเน้นวิธีการ
พิสูจน)์ 

4091203 หลักการคณิตศาสตร์     3(2-2-5)          
             Principle of Mathematics        
             ศึกษาเกี่ยวกับธรรมชาติและโครงสร้างทาง
คณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ และระเบียบวิธีพิสูจน์และการให้
เหตุผลทางคณติศาสตรเ์กี่ยวกับจ านวน เซต ความสมัพันธ์ 
ฟังก์ชัน เพื่อประยุกต์ใช้การพิสูจนใ์นการศึกษาทาง
คณิตศาสตร์ขั้นต่อไป 

- ปรับปรุงการก าหนดหน่วย
กิตจากเดิม  3(3-0-6) เป็น 
3(2-2-5) เพื่อเพิ่มการเรียน
ในภาคปฏิบัติ 
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
เพื่อให้คลอบคลมุเนื้อหา 

  4091403 แคลคูลัส 1               3(3-0-6) 
             Calculus I 
             ฟังก์ชันตัวแปรเดียว ลิมิตและความต่อเนื่องของ
ฟังก์ชันตัวแปรเดียว อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว การ
ประยุกต์อนุพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว ฟังก์ชันหลายตัว
แปร ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ ชันหลายตัวแปร 
อนุพันธ์ย่อย การประยุกต์อนุพันธ์ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
 

4091406 แคลคูลัส 1                 3(2-2-5) 
             Calculus I 
             ศึกษาเกี่ยวกับลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน 
อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันปริยาย 
การประยุกต์ อนุพั น ธ์  หลัก เกณ ฑ์ ของโลปิ ตาล  เพื่ อ
ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
 

- ปรับปรุงการก าหนดหน่วยกิ
ตจากเดิม 3(3-0-6) เป็น 3(2-
2-5) เพื่ อ เพิ่ มก ารเรียน ใน
ภาคปฏิบัต ิ
- ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
โดยลดเน้ือหาในเรื่องอนพุันธ์
ย่อย การประยุกต์อนุพันธ์
ของฟังก์ชันหลายตัวแปร 
และเพิ่มเน้ือหาเพือ่
ประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

  4091404 แคลคูลัส 2         3(3-0-6) 
             Calculus II  

4092414 แคลคูลัส 2                3(2-2-5) 
             Calculus II          

- ปรับปรุงการก าหนดหน่วย
กิตจากเดิม  3(3-0-6) เป็น 
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              ปริพันธ์ของฟังก์ชันตัวแปรเดียว เทคนิคการหา
ปริพันธ์ การประยุกต์ของปริพันธ์ ล าดับและอนุกรม การลู่
เข้าและลู่ออกของอนุกรมอนันต์ 
 

             ศึกษาและวิเคราะห์เกี่ยวกับปริพันธ์ เทคนิคการ
หาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์ 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3(2-2-5) เพื่อเพิ่มการเรียน
ในภาคปฏิบัติ 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
โดยลดเนื้อหาในเรื่องล าดบั
และอนุกรม การลูเ่ข้าและลู่
ออกของอนุกรมอนันต์ และ
เพิ่มเนื้อหาเพื่อประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  4092301 พีชคณิตเชิงเส้น 1       3(3-0-6) 
             Linear Algebra  I 
             เมทริกซ์และดีเทอร์มีแนนต์ ระบบสมการเชิงเส้น
และการด าเนินการขั้นมลูฐาน ปรภิูมิเวกเตอร์ การแปลงเชิง
เส้น ค่าเฉพาะและเวกเตอร์เฉพาะ การประยุกต์   

4092304 พีชคณิตเชิงเส้น           3(2-2-5) 
             Linear Algebra   
             ศึกษาเกี่ยวกับเมทริกซ ์ตัวก าหนด ระบบสมการ
เชิงเส้น การด าเนินการขั้นมลูฐาน ปริภูมเิวกเตอร์ ปริภูมิ
ย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ค่าลักษณะเฉพาะและ
เวกเตอรล์ักษณะเฉพาะ เพื่อประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- ปรับปรุงการก าหนดหน่วย
กิตจากเดิม  3(3-0-6) เป็น 
3(2-2-5) เพื่อเพิ่มการเรียน
ในภาคปฏิบัติ 
- เปลี่ ยน ช่ือวิชาจากเดิ ม
พี ชคณิ ต เชิ ง เส้ น  1  เป็ น 
พีชคณิตเชิงเส้น 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
โดยเพิ่มเนื้อหาปรภิูมิย่อย 
ฐานหลัก  เพื่อประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรยีนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  4093205 ทฤษฎีจ านวน            3(3-0-6) 
             Theory of  Number  

4092209 ทฤษฎีจ านวน              3(2-2-5) 
            Theory of  Number 

- ปรับปรุงการก าหนดหน่วย
กิตจากเดิม  3(3-0-6) เป็น 
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              จ านวนเต็ม การหารลงตัว จ านวนเฉพาะ สม
ภาค  สมการไดโอแฟนไทน์เชิงเสน้   ฟังก์ชันทฤษฏีจ านวน  
รากปฐมฐาน 

             ศึกษาเกี่ยวกับการหารลงตัว จ านวนเฉพาะ 
ตัวหารร่วมมาก ตัวคณูร่วมน้อย ทฤษฎีบทหลักมลูของเลข
คณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันในทฤษฎีจ านวน 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

3(2-2-5) เพื่อเพิ่มการเรียน
ในภาคปฏิบัติ 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
จากเดิมมีเนื้อหาสมการไดโอ
แฟนไทนเ์ชิงเส้น เปลีย่นเป็น
สมการไดโอแฟนไทน์  โดย
เพิ่มเนื้อหา  เพื่อประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  4112213 สถิติและความน่าจะเป็น 3(2-2-5)                                                                   
              Statistics and Probability   
              ความหมายและแนวคดิเกี่ยวกับการใช้วิธีการ
ทางสถิติ  สถติิพรรณนา  การเก็บรวบรวมข้อมลู  การ
น าเสนอข้อมูล  การสรุปลักษณะของข้อมูล  ความน่าจะเป็น
ที่จ าเป็นในการวิเคราะห์ทางสถติิ  การชักตัวอย่าง  การแจก
แจงตัวอย่าง  สถิติเชิงอนุมาน  การประมาณค่า  การ
ทดสอบสมมติฐาน  และการประยกุต์ใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

4091703  ความน่าจะเป็นและสถิต ิ3(2-2-5) 
              Probability and Statistics        
              ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถิติ การวเิคราะห์
ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะ
เป็นของตัวแปรสุม่   การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่
ต่อเนื่องและแบบต่อเนื่อง และการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม 
และการประมาณค่า เพื่อประยุกตใ์ช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- เปลี่ยนช่ือวิชาจากเดิมสถิติ
และความน่าจะเป็น  เป็น 
ความน่าจะเป็นและสถิติ 
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
โดยตดัเนื้อหาที่เป็นสถิติขั้น
สูงและเพิม่เนื้อหาเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจดัการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

  4091502 เรขาคณิต 1             3(2-2-5) 
             Geometry I 
              มิติของรูปเรขาคณติ  ระบบสจัพจน์  และ
แบบจ าลองทางเรขาคณิตของเรขาคณิตแบบยุคลดิ  การ
เท่ากันทุกประการ  การพิสูจน์ทฤษฎีบทเกี่ยวกับมุม  รูป

4091504 เรขาคณิตเบ้ืองต้น        3(2-2-5) 
             Basic geometry 
              ศึกษาเกี่ยวกับระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุค
ลิด พัฒนาการเรขาคณิตของยุคลิด เรขาคณิตการแปลง การ
ค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด เพื่อประยุกต์ใช้ในการ

- เปลี่ ยนจ านวนวิชาจาก
หลักสูตรเดิม มี 2 รายวิชา 
คื อ  เร ข า ค ณิ ต  1  แ ล ะ
เรขาคณิ ต 2 เปลี่ ยนเป็ น
เรขาคณิตเบื้องต้น ซึ่งเป็น
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สามเหลี่ยม  รูปสีเ่หลีย่ม  เส้นขนาน  ความคล้าย  และ
ทฤษฎีบทพีทาโกรัสและการประยกุต์  การใช้สันตรงและวง
เวียนสรา้งรูปเรขาคณติที่เกี่ยวกับเส้นและมุม  รูป
สามเหลี่ยม  และรูปสี่เหลี่ยมและการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
สร้างสื่อเพื่อตรวจสอบข้อยุติของทฤษฎีบทหรือโจทย์ปญัหา 
4092502 เรขาคณิต 2              3(2-2-5) 
             Geometry II 
             ระยะทาง  พื้นที่  และปริมาตร  การพิสูจน์
ทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับวงกลม  โลคสัของจุด  การจวบกันของ
เส้น  ทฤษฎีบททอเลมี  ทฤษฎีบทเชวา  และทฤษฎีบทเมเน
เลอัส  การใช้สันตรงและวงเวียนสร้างรูปเรขาคณติที่
เกี่ยวกับ  พ้ืนท่ี  วงกลม  สมบัติและการประยุกต์  การ
แปลงทางเรขาคณิต  การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปสร้างสื่อเพื่อ
ตรวจสอบข้อยตุิของทฤษฎีบทหรอืโจทย์ปัญหาและน าเข้าสู่
เรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

การเปลี่ยนช่ือวิชาใหม่  
-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
โดยเป็นความรูเ้บื้องต้นทาง
เรขาคณิตและเพิ่มเพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการจดัการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

  4092803 คณิตศาสตร์ส าหรับครู  
             ประถมศึกษา          3(2-2-5) 
             Mathematics for Elementary   
             school Teachers  
             สาระส าคัญ สาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ระดับช้ันประถมศึกษา  เน้นแนวคิดระบบคณิตศาสตร์  ตัว
แบบและโครงงานคณิตศาสตร์  การวิจัยในช้ันเรียน 
4092804 คณิตศาสตร์ส าหรับครูมัธยมศึกษา                           

4092807  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
             ระดับประถมศึกษา       3(2-2-5) 
             Mathematics  Learning    
             Management on Primary    
             School 
             ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษา ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่อง
จ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น

- เปลี่ยนจ านวนวิชาจาก
หลักสตูรเดิม มี 3 รายวิชา 
คือ คณิตศาสตร์ส าหรับครู
ประถมศึกษา   , 
คณิตศาสตร์ส าหรับครู
มัธยมศึกษาและหลักสูตร
และการจัดการเรยีนรู้กลุม่
สาระคณติศาสตร์  เพื่อเน้น
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3(2-2-5) 
              Mathematics for Secondary   
              school Teachers  
              สาระส าคัญ  สาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์
ระดับช้ันมัธยมศึกษา   เน้นแนวคิดระบบคณิตศาสตร์  ตัว
แบบและโครงงานคณิตศาสตร์  การวิจัยในช้ันเรียน 
 
4094807 หลักสตูรและการจดัการเรียนรู้ 
             กลุ่มสาระคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
             Curriculum  and  learning                
             management  in     
             Mathematics  
             เป้าหมาย มาตรฐาน และองค์ประกอบต่าง ๆ 
ของหลักสูตรกลุ่มสาระการจัดท าหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม 
การวิเคราะห์มาตรฐาน และสาระการเรียนรู้แต่ละระดับช้ัน 
เพื่อจัดท าหน่วยการเรียนรู้ และแผนจัดการเรียนรู้รายคาบ 
รูปแบบและวิธีจัดการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่ใช้กับกลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ การฝึกปฏิบัติจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
สื่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวัดผล
การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 
 

ระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการ
จัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและกระบวนการทาง
คณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา 
 
4093804 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    
             ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3(2-2-5) 
             Mathematics Learning    
             Management on Secondary  
             School 
             ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้เรื่องจ านวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติความ
น่าจะเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยใช้วิธีการ รูปแบบ 
และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดยสอดแทรกทักษะและ
กระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบกับสื่อการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ออกแบบการวัดและประเมินผลในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
 
 
4093805  การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
              ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย         

ทางการสอนคณติศาสตร์
และเนื้อหาคณติศาสตร์ใน
ระดับโรงเรยีน เปลีย่นเป็น 3 
รายวิชาเท่าเดมิแต่ปรับปรุง
รายวิชาใหม่เพื่อมุ่งเน้นเป็น
ช่วงๆ ใน 3 รายวิชาดังนี้ 1. 
การจัดการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์             
ระดับประถมศึกษา 2. การ
จัดการเรียนรู้คณติศาสตร์             
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และ 3. การจัดการเรียนรู้
คณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
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3(2-2-5) 
               Mathematics Learning    
               Management on High School 
               ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ออกแบบและฝึกปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูเ้รื่องจ านวน พีชคณิต การวดั เรขาคณิต สถติิความ
น่าจะเป็น และแคลคูลสั ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดย
ใช้วิธีการ รูปแบบ และเทคนิคการจัดการเรียนรู้โดย
สอดแทรกทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ประกอบ
กับสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย ออกแบบการวัดและ
ประเมินผลในการจัดการเรียนรูค้ณิตศาสตร์ในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

  ไม่ม ี 4092808 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 
                                           3(2-2-5) 
             Mathematics activities 
            ศึกษาแนวคิดหลักการการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ การออกแบบกิจกรรมทางคณิตศาสตร์อัน
ประกอบไปด้วย ค่ายคณิตศาสตร์ โครงงานคณติศาสตร์ 
หรือแนวทางอื่นๆ ที่ส่งเสริมการพฒันาผู้เรยีน พร้อมทั้ง
ออกแบบการวัดและการประเมินผลการจัดกิจกรรมทาง
คณิตศาสตร์ และจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ปรับปรุงรายวิชาใหม ่

  4093903 การวิจัยในชั้นเรียนคณิตศาสตร์           4093904 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา                                                            - เปลี่ ยนจ านวนวิชาจาก
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                                          2(1-2-3) 
             Research for School    
             Mathematics Learning   
             Development 
             ปฏิบัติการวิจัยใน ช้ันเรียนคณิ ตศาสตร์ เพื่ อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยจัดท าโครงการวิจัยให้สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาในการจัดการเรียนรู้  สร้างและพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้ที่ใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้และเครื่องมือวิจัยให้มีคุณภาพ ด าเนินการวิจัย
และจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์รวมทั้งประเมินผล
คุณ ภาพการวิ จั ย  ภ าย ใต้ คุณ ธรรม  จริย ธรรม  และ
จรรยาบรรณของครูนักวิจัยที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญตามแนว
ปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
 
4094909 การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ 
             คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน  

2(1-2-3) 
             Research for School  
             Mathematics Learning   
             Development 
             แนวคิดและหลักการการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนรูค้ณติศาสตร์  รูปแบบของการท าวิจัย  การค้นหา
ค าตอบเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในช้ันเรียนคณติศาสตร์  

                                          3(2-2-5) 
             Research for Mathematics Education 
             ศึกษาความหมาย ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนการท า
วิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ออกแบบการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรยีนรู้คณิตศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมลู และ
การเขียนรายงานการวิจัย เพื่อน ามาประยุกต์ใช้พัฒนา
ผู้เรยีนคณติศาสตร ์

หลักสูตรเดิม มี 2 รายวิชา 
คื อ  ก ารวิ จั ย ใน ช้ั น เรี ย น
คณิตศาสตร์ และการวิจัย
เพื่ อ พั ฒ น า ก า ร เรี ย น รู้             
คณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน 
เปลี่ยนเป็น 1 รายวิชา 
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ขั้นตอนการท าวิจัย  การวางแผน เครื่องมือท่ีใช้ในการท า
วิจัย  การเก็บรวบรวมข้อมลู  การวิเคราะห์ข้อมูลและการ
น าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมลู   การเขียนรายงาน
ผลการวิจัย 

  4091617 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอน 
             คณิตศาสตร์              3(2-2-5) 
             English for Teaching    
             Mathematics    
             ภาษาอังกฤษส าหรับวชิาการทางคณิตศาสตร์  
ศัพท์วิชาการทางคณิตศาสตร์  แนวการจัดกิจกรรม
ภาษาอังกฤษส าหรับวิชาคณิตศาสตร์  ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารกับนักเรียนในชีวิตประจ าวัน    
ฝึกปฏิบัติการจดัการเรียนรูค้ณติศาสตรเ์ป็นภาษาอังกฤษ 

4091620 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการ 
             เรียนรู้คณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
              English for Mathematics     
              Learning Management  
              สืบค้น รวบรวม น าเสนอค าศัพท์ทาง
คณิตศาสตร์ ฝึกปฏิบัติการอ่านและแปล เนื้อหาหรือ
บทความทางคณิตศาสตร์ เพื่อน าไปประกอบการจดัการ
เรียนรูค้ณติศาสตรร์ะดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ปรับปรุงช่ือรายวิชาใหม่ 
และปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาใหม่ โดยเพิ่มเนื้อหา
เพื่อน าไปประกอบการ
จัดการเรียนรู้คณติศาสตร์
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  4093901 สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา   
2(0-4-2) 

             Seminar  in  Mathematics   
             Education 
             ค้นคว้าและอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาหรืองานวิจัยท่ี
น่าสนใจทางคณิตศาสตร์ศึกษา  จากวารสารและเอกสาร
ทางวิชาการต่างๆ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และแนวคิดที่
อาจน าไปสู่การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษาต่อไป 

4094910 สัมมนาคณิตศาสตร์ศึกษา1(0-2-1) 
             Seminar  in  Mathematics   
             Education 
             ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์และน าเสนอ
เกี่ยวกับองค์ความรู้หรืองานวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา เพื่อ
น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ 
 

- ปรับปรุงการก าหนดหน่วย
กิตจากเดิม 2(0-4-2) เป็น 
1(0-2-1)  
-ปรับปรุงค าอธิบาย 

  4092205 ระบบจ านวน          3(3-0-6) 
             Number System   

4093208 ระบบจ านวน              3(2-2-5) 
             Number System 

- ปรับปรุงการก าหนดหน่วย
กิตจากเดิม 3(3-0-6) เป็น 
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             การสร้างระบบจ านวน  จ านวนธรรมชาติ  
จ านวนเต็ม  สมบัติต่าง ๆ ของจ านวนเต็ม   จ านวนตรรกยะ  
จ านวนจริง  จ านวนเชิงซ้อน   
 

             ศึกษาที่มา สมบัติ และทฤษฎีบทเกี่ยวกับจ านวน
ธรรมชาติ จ านวนเต็ม จ านวนตรรกยะ จ านวนอตรรกยะ 
จ านวนจริง และจ านวนเชิงซ้อน เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

3(2-2-5)  
-ปรับปรุงค าอธิบายเพิม่
เนื้อหาเพื่อประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรยีนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 
  4092405 วิยุตคณิต            3(3-0-6) 

             Discrete Mathematics  
             การนับ การจัด การเลือก ความสัมพันธ์เวียนเกิด 
กราฟ ต้นไม้ข่ายงาน การจับคู่ พีชคณิตบูลีนวงจรตรรก ตัว
แบบคณนา 
 

4093416 วิยุตคณิต             3(2-2-5) 
             Discrete Mathematics 
             ศึกษาเกี่ยวกับหลักการนับเบื้องต้น การเรียง
สับเปลี่ยน การจัดหมู่ ทฤษฎีบททวินาม หลักการเพิ่มเข้า-
ตัดออก หลักการรังนกพิราบ ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด และ
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

- ปรับปรุงการก าหนดหน่วย
กิตจากเดิม 3(3-0-6) เป็น 
3(2-2-5)  
-ปรับปรุงค าอธิบายเพิม่
เนื้อหาการจดัหมู่ ทฤษฎีบท
ทวินาม หลักการเพิ่มเข้า-ตดั
ออก หลักการรังนกพิราบ 
เพื่อประยุกต์ใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ในระดบั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  4093204 ทฤษฎีสมการ            3(3-0-6) 
             Theory of Equations 
              สมการพหุนาม สมบัติของสัมประสิทธิ์และราก
ของสมการ สมการก าลังสอง สมการก าลังสามและก าลัง
มากกว่าสาม การประมาณผลเฉลยของสมการ 
 

4093209 ทฤษฎีสมการ             3(2-2-5) 
             Theory of Equations 
             ศึกษาเกี่ยวกับพหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการ
ขอ งฮอร์ เน อ ร์  สู ต รขอ งเท ย์ เล อ ร์  ส ม การพ หุ น าม 
ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารากและสัมประสิทธิ์ สมการก าลัง
สอง สมการก าลังสาม สมการก าลังสี่ รากตรรกยะ กฎของเด
การ์ต การประมาณค่าราก เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการ

- ปรับปรุงการก าหนดหน่วย
กิตจากเดิม 3(3-0-6) เป็น 
3(2-2-5)  
-ปรับปรุ งค าอธิบ าย เพิ่ ม
เนื้อหากระบวนการของฮอร์
เนอร์ สูตรของเทย์เลอร์  กฎ
ของเดการ์ต 
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เรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

เพื่ อ ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใน ก า ร
จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ใน ร ะ ดั บ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  4093403 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
                                          3(3-0-6) 
             Mathematics Analysis 
            ระบบจ านวนจริงและระบบจ านวนเชิงซ้อน 
ลิมิต ความต่อเนื่อง  อนุพันธ์  ปริพันธ์ ล าดับและอนุกรม  

4093417 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 
                                           3(2-2-5) 
             Mathematics Analysis 
              ศึกษาและพิสูจน์เกี่ยวกับระบบจ านวนจริง ทอ
พอโลยีบนเส้นจ านวนจริง ล าดับของจ านวนจริง ลิมิตและ
ความต่อเนื่อง อนุพันธ์ ปริพันธ์รีมนัน์ และอนุกรมของ
จ านวนจริง เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ในระดบั
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ปรับปรุงการก าหนดหน่วย
กิตจากเดิม 3(3-0-6) เป็น 
3(2-2-5)  
-ปรับปรุ งค าอธิบ าย เพิ่ ม
เนื้ อหาทอพอโลยีบนเส้น
จ านวนจริง เพื่อประยุกต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  4093307 พีชคณิตนามธรรม 1     3(3-0-6) 
             Abstract Algebra I  
             กรุปกรุปย่อยกรุปวัฏจักร กรุปการเรียงสับเปลี่ยน 
สาทิสสัณฐาน สมสัณฐาน อัตสัณฐานกรุปย่อยปรกติ ทฤษฎี
บทเคย์เลย์กรุปผลหารริง ฟีลด์การประยุกต์ 
 

4093311 พีชคณิตนามธรรม        3(2-2-5) 
             Abstract Algebra 
             ศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการทวิภาค กรุป กรุป
ย่อย กรุปการเรียงสับเปลีย่น กรุปสมมาตร ทฤษฎีบทสม
สัณฐานของกรุป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับริง ฟิลด์และการ
ประยุกต์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจดัการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ปรับปรุงการก าหนดหน่วย
กิตจากเดิม 3(3-0-6) เป็น 
3(2-2-5)  
-ปรับปรุ งค าอธิบ าย เพิ่ ม
เนื้ อหาเพื่อประยุกต์ ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ไม่ม ี 4011101 วิทยาการค านวณ         3(2-2-5) 
             Computing Science  
             ศึกษา วิเคราะห์ เทคนคิ วิธีการขั้นตอนการ
แก้ปัญหา และฝึกทักษะในการแกป้ัญหาโดยใช้ขั้นตอนการ
แก้ปัญหา การแสดงข้ันตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน 

- ปรับปรุงรายวิชาใหม่ 
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บอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์ ออกแบบและ
เขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณเ์ทคโนโลยี
 เบื้องต้น เพื่อไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน ในการตดัสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ตระหนักถึงการใช้งานสารสนเทศอย่างปลอดภัย ศึกษาหรือ
พัฒนาช้ินงานท่ีบูรณาการกับเนื้อหาวิชาอย่างสร้างสรรค์และ
เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 

  4093601 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการ 
            สอนคณิตศาสตร์          3(2-2-5) 
            Learning  Innovation for    
            Mathematics  Teachers  
           วิเคราะห์สภาพปัญหาการจัดการเรียนรู้วิชา
คณิตศาสตร์ในสถานศึกษา เพื่อออกแบบ สร้าง พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมส าหรับการน าไปใช้
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
จากการใช้กรณีศึกษาและกระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

4092809 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการ 
            เรียนรู้คณิตศาสตร์         3(2-2-5) 
             Digital Technology for     
             Mathematics Learning  
             Management 
             ศึกษาเทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
คณิ ตศาสตร์  เพื่ อสร้างสื่อการเรียนรู้และประยุกต์ ใช้
ประกอบการจัดการเรียนรูค้ณติศาสตรใ์นระดบัการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน  
 

- ปรับปรุงช่ือวิชา  
-ปรับปรุ งค าอธิบ าย เพิ่ ม
เนื้อหาศึกษาเทคโนโลยีดิ
จิตัล โปรแกรมส าเร็จรูปทาง
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  แ ล ะ เพื่ อ
ประยุกต์ ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

  1023308 การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็ม   
             ศึกษา                     2(1-2-3) 
             Learning Management  
             through STEM Educations 
             ความหมาย ความส าคญั และหลักการการจัดการ
เรียนรูต้ามแนวสะเต็มศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง

4012205  สะเต็มศึกษา 
                                           3(2-2-5) 
              STEM Education 
              ความหมาย ความส าคญัและหลักการการจดัการ
เรียนรูต้ามแนวสะเต็มศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ 

- ปรับปรุงการก าหนดหน่วย
กิตจากเดิม 2(1-2-3) เป็น 
3(2-2-5) 
- เดิมเป็นรายวิชาที่อยู่ ใน
กลุ่มวิชาชีพครูปรับใหม่ให้
มาอยู่ในรายวิชาเอก 
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วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี คณิตศาสตร์  และวิศวกรรมศาสตร์ 
แนวคิดการพัฒนานวัตกรรม กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม โครงงานสะเต็มศึกษา การน าสะเตม็ศึกษาเข้าสู่
ช้ันเรียน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบตัิจัดการ
เรียนรูต้ามแนวสะเต็มศึกษา 

แนวคิดการพัฒนานวัตกรรม กระบวนการออกแบบเชิง
วิศวกรรม โรงงานสะเต็มศึกษา การออกแบบกิจกรรมสะเตม็
ศึกษา การประเมินการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา การน า
สะเต็มเข้าสู่ช้ันเรียนการเขียนแผนการจัดการเรยีนรู้ ฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรยีนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา 

-ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ใหม ่

  ไม่ม ี 4092104 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต     3(2-2-5) 
             Mathematics for Life 
              คณิตศาสตร์ในธรรมชาติ  คณิตศาสตร์เกี่ยวกับ
โภชนาการ  การเงิน และวิธีคิดแกป้ัญหาในชีวิตประจ าวัน 
โดยใช้คณติศาสตรเ์ป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา และเป็น
แนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- ปรับปรุงรายวิชาใหม่ 

  4092102 ประวัติคณิตศาสตร์     3(3-0-6) 
             History of Mathematics 
             พัฒนาการคณิตศาสตร์แต่ละสมัย ประวัติและ
ผลงานของนักคณิตศาสตร์ ความเป็นมาของการศึกษา
คณิตศาสตร์ในประเทศไทย การวิเคราะห์ปัญหา ทฤษฎีบท
ทางคณิตศาสตร์และการประยุกต์ใช้ การสร้างและออกแบบ
เกมคณิตศาสตร์ กิจกรรมบูรณาการประวัติคณิตศาสตร์ 
 

4092105 ประวัติและพัฒนาการทาง  
            คณิตศาสตร์                3(2-2-5) 
             History and Mathematical    
             Development 
             แน วคิ ด  ป รั ชญ าการส ร้ างผล งาน ของนั ก
คณิตศาสตร์ที่ส าคัญๆ ในเรื่องจ านวน ตัวเลข เรขาคณิต 
พี ชคณิ ต  การวัด  สถิติ และความน่ าจะ เป็ น  ป ระวัติ
คณิตศาสตร์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคกลาง และสมัย
ศตวรรษที่ ๑๗ จนถึงปัจจุบัน และวิวัฒนาการของหลักสูตร
คณิตศาสตร์ในประเทศไทย เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ 

- ปรับปรุงการก าหนดหน่วย
กิตจากเดิม 3(3-0-6) เป็น 
3(2-2-5)  
-ปรับปรุงค าอธิบายเพื่อให้
เนื้อหาครอบคลุมมากยิ่งข้ึน 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

  ไม่ม ี 4091802 การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                
                                          3(2-2-5) 
             History and Mathematical    
             Development 
             ศึ กษา วิ เค ราะห์ ความหมาย ความส าคัญ 
ประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาและการ
ตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ มโนทัศน์ท่ีคลาดเคลื่อนทางคณิต
สาสตร์ ข้ันตอนกระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทาง
คณิตศาสตร์ เทคนิคการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การสอน
การแก้ปัญหาและการตั้ งปัญหาทางคณิตศาสตร์ การ
ประเมินผลการแก้ปัญหาและการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ 
และเป็ นแนวทางในการจั ดกิ จกรรมการเรียนรู้ วิ ชา
คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- ปรับปรุงรายวิชาใหม่ 

  ไม่ม ี 4093905 การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
คณิตศาสตร์              3(2-2-5) 
 Learning Measurement and Evaluation 
for Mathematics 
                 ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีทางการวัด
และประเมินผล ความสมัพันธ์ระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์
กับการประเมินผล การออกแบบเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย 
ทักษะพิสัย และจิตพิสยัทางคณิตศาสตร์ การหาคณุภาพ
เครื่องมือและการให้คะแนน การน าผลการประเมินมาใช้ใน
การพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมการวดัและประเมินผลทาง

- ปรับปรุงรายวิชาใหม่ 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

คณิตศาสตร์ เพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรยีนรู้
คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  4092403 แคลคูลัส  3         3(3-0-6) 
             Calculus III  

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4094817 การสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์                                                           
3(2-2-5) 

             Creation of teaching   
             Mathematics 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4111110 สถติิวิเคราะห์ 1          3(2-2-5) 
             Statistical Analysis I 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4091117 คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน     3(3-0-6) 
             Basic of  Mathematics            

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4092203 ทฤษฎเีซต                 3(3-0-6) 
             Set Theory 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4092303 พีชคณิตเชิงเส้น 2       3(3-0-6) 
             Linear Algebra  II 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4093710 คอมพิวเตอร์ชว่ยสอนคณิตศาสตร์ 
3(2-2-5) 

             Computer Assisted   
             Instruction for Mathematics 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4092404 การวิเคราะห์เชงิตัวเลข 3(3-0-6) 
             Numerical Analysis 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4092703 คณิตศาสตร์ในชวิีตประจ าวัน   ไม่มี ยกเลิก 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

3(2-2-5) 
             Mathematics in Daily Life           

 

 
 

 4093203 ตรรกศาสตร์เชิงคณิตศาสตร์ 
3(3-0-6) 

             Mathematical Logic 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4093305 พีชคณิตนามธรรม 2     3(3-0-6) 
             Abstract Algebra II 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4093306 คณิตศาสตร์เชิงการจัด  3(3-0-6) 
             Combinatorial  Mathematics 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4093404สมการเชิงอนุพันธส์ามญั 3(3-0-6) 
             Differential Equations 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4093405 สมการเชงิอนพัุนธ์ย่อย  3(3-0-6) 
             Partial Differential Equation 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4093413 ทฤษฎกีราฟ               3(3-0-6) 
             Graph Theory 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4093713 ตัวแบบเชงิคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
             Mathematical Modeling 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4093714 ก าหนดการเชงิเสน้       3(2-2-5) 
             Linear Programming 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4093704 ทฤษฎีเกม            3(3-0-6) 
             Game Theory  

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4093705 คณิตศาสตร์ประกนัภยั  3(3-0-6) 
             Mathematics Insurance 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

  4091701 โปรแกรมประยุกต์ทางด้าน 
             คณิตศาสตร์และสถิติ    3(2-2-5) 
             Software Package for  
             Mathematicsand Statistics 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4091701 โปรแกรมประยุกต์ทางด้าน 
             คณิตศาสตร์และสถิติ    3(2-2-5) 
             Software Package for  
             Mathematicsand Statistics  

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4094423 การวิเคราะห์เชิงจริง     3(3-0-6) 
             Real Analysis   

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4093411 ตัวแปรเชิงซ้อน           3(3-0-6)  
             Complex Variables   

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4093414 ทอพอโลยีเบื้องต้น       3(3-0-6) 
             Introduction to Topology 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4094506 เรขาคณิตนอกแบบยคุลดิ 3(3-0-6) 
              Non–Euclidean Geometry 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4111111 สถติิวิเคราะห์ 2          3(2-2-5) 
             Statistical Analysis II 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4112209 สถติิเชงิคณิตศาสตร์ 1  3(2-2-5) 
             Mathematical Statistics I 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4112210 สถติิเชงิคณิตศาสตร์ 2  3(2-2-5) 
             Mathematical Statistics II 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4113325 การวิเคราะห์การถดถอย3 ไม่มี ยกเลิก 
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ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

(2-2-5 ) 
             Regression Analysis  

 

  4113508 การวิจัยด าเนินการ 1    3(2-2-5) 
             Operations Research I 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4091801 กระบวนการให้เหตุผลและ  
             แก้ปัญหาคณิตศาสตร์ระดับ 
             โรงเรียน                  2(1-2-3 ) 
             Processes of Reasoning and   
             Problem Solving in School  
             Mathematics 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4092805 กระบวนการเรียนรู้จ านวนและ  
            การด าเนินการระดับโรงเรียน      

2( 1-2-3) 
            Learning Process of Number  
            and Operations in School 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4092806 กระบวนการจัดการเรียนรู้การวัด           
             ในระดับโรงเรียน         2(1-2-3) 
             Learning Process of      
              Measurement in School  
              Mathematics  

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4093803   กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
              เรขาคณิตในระดับโรงเรียน                                    
                                          2(1-2-3) 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 



175 
 

ที ่ รายการ หลักสูตรเดิม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สาระส าคัญ/เหตุผลการ
เปลี่ยนแปลง 

               Learning Process of   
               Geometry in School 

  4094818 กระบวนการเรียนรู้พีชคณิตและ  
            สถิติเบ้ืองต้นระดับโรงเรียน         

2( 1-2-3) 
            Learning Process of Algebra  
            and Statistics in School 
 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4094819 ภาษาและกระบวนการสื่อสารทาง    
            คณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน 
                                          2(1-2-3) 
             Language and ommunication  
             processes mathematics in  
             school 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

  4094820 การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ใน 
            ระดับโรงเรียน            2( 1-2-3) 
             Connect mathematics in  
             School 

ไม่มี 
 

ยกเลิก 

7 หมวดวิชาเลือกเสรี เลือกเรยีนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต เลือกเรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก ง 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาและองค์ความรู้ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา 
 

มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  
และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวชิาชีพครู  
(มคอ.1) 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน  
หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

(ก) มาตรฐานความรู้   
1. การเปลี่ ยนแปลงบริบทโลก 
สั งคมและแนวคิดของปรัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง 

 9000304  ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง   3(2-2-5)      
1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ  
             การศึกษา                   3(2-2-5)    

 1. ค่านิยมของครู คุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
จิตวิญญาณครู และปรัชญาความ
เป็นคร ู

1001103 คุณธรรม จรยิธรรมจรรยาบรรณ และ 
             จิตวิญญาณความเป็นครู      3(2-2-5)           

 2. ปรัชญาการศึกษา 1021102 การพัฒนาหลักสูตร            3(2-2-5)  
2. จิตวิทยาพัฒนาการ, จิตวิทยา
การศึกษาและจิตวิทยาให้ค าปรึกษา
ในการวิเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน
ตามศักยภาพ 

3. จิตวิทยาส าหรับครเูพื่อจัดการ
เรียนรู้และช่วยเหลือ แก้ปัญหา 
สง่เสริมและพัฒนาผูเ้รียน 

1051106 จิตวิทยาส าหรับครู             3(2-2-5) 

3. เนื้อหาวิชาที่สอน หลักสูตร 
ศาสตร์การสอน และเทคโนโลยีใน
การจัดการเรยีนรู ้

4. หลักสูตรและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู ้

1021102 การพัฒนาหลักสูตร            3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
             เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ 
             เรียนรู้                           3(2-2-5) 
1022306 วิธีวิทยาการจัดการเรยีนรู้     3(2-2-5) 
4092807 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ 
             ประถมศึกษา                   3(2-2-5) 
4093804 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ                       
             มัธยมศึกษาตอนต้น            3(2-2-5) 
4093805 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับ                
             มัธยมศึกษาตอนปลาย        3(2-2-5) 
 

 5. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
การศึกษาและการเรียนรู ้

1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
             เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ  
             เรียนรู้                           3(2-2-5) 

4. การวัดประเมินผลการเรยีนรู้ 
และการวจิัยเพื่อแก้ปัญหาและ
พัฒนาผู้เรียน 

6. การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู ้

1042109 การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้                               
                                                3(2-2-5) 
 

 7. การวิจัยและการพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 
 
 
 

1043415 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้3(2-2-5) 
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มาตรฐานความรู้ของคุรุสภา  
และสาระความรู้และสมรรถนะ 

เนื้อหาสาระกลุ่มวชิาชีพครู  
(มคอ.1) 

รายวิชา/ปฏิบัติการสอน  
หน่วยกิต (ท-ป-อ) 

5. การใช้ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทลั 

8. ภาษาเพื่อการสื่อสารส าหรับคร ู    1131503 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารส าหรับครู                          
                                                2(1-2-3) 
9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  3(2-2-5)    
9000137  ภาษาอังกฤษส าหรับทักษะการท างาน                         
                                                3(2-2-5) 
1031102 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
             เพื่อการสื่อสารการศึกษาและการ  
             เรียนรู้                           3(2-2-5) 

6. การออกแบบและด าเนินการ
เกี่ยวกับงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 1002101 นโยบายและการบริหารคุณภาพ 
             การศึกษา               3(2-2-5) 

(ข) มาตรฐานประสบการณ์ 
     วิชาชีพ 

  

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพระหวา่ง
เรียน 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1022802 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 1                1(45) 
1023836 ฝึกปฏิบัติวิชาชีพ 2                1(45) 

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ในสาขาวิชาเฉพาะ 

1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 
                                                  6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 
                                                  6(270) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ. 2562 

กลุ่มสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระคณิตศาสตร์และโครงสร้าง
นามธรรมที่ถูกก าหนดขึ้นผ่านทางกลุ่มของสัจพจน์ซึ่งมีการให้เหตุผลที่แน่นอนโดยใช้ตรรกศาสตร์
สัญลักษณ์และสัญกรณ์คณิตศาสตร์ รูปแบบและโครงสร้าง การเปลี่ยนแปลง และปริภูมิ มีองค์ความรู้
ที่เป็นสากลเทียบเท่านานาชาติสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเข้าด้วยกันอีกทั้งเชื่อมโยงความรู้และกระบวนการเรียนรู้โดยให้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาความคิด สามารถออกแบบและจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การผลิตและใช้สื่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ การวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาพัฒนาผู้เรี ยนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สามารถท าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
คณิตศาสตร์และพัฒนาผู้เรียนให้สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร ์
 

ล าดับ 
เนื้อหาสาระส าคัญ
(ขอบข่าย) ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  

องค์ความรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ  

รหัสวิชา รายวิชา ในสาขาวิชา 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความรู้ 
 
 
 
 

หลั กการ แนวคิ ด 
ทฤษฎี เนื้อหาสาระ
ค ณิ ต ศ า ส ต ร์ ที่
เกี่ยวกับจ านวนและ
การด าเนินการการ
วั ด  เ ร ข า ค ณิ ต 
พีชคณิต  สถิติและ
ค ว า ม น่ า จ ะ เป็ น   
และแคลคูลัส 

4091203 หลักการทางคณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
4091406 แคลคูลัส 1             3(2-2-5) 
4092414 แคลคูลัส 2             3(2-2-5) 
4092304 พีชคณิตเชิงเส้น             3(2-2-5) 
4092209 ทฤษฎีจ านวน             3(2-2-5) 
4091703 ความน่าจะเป็นและสถิติ    3(2-2-5) 
4091504 เรขาคณิตเบื้องต้น           3(2-2-5) 
4093208 ระบบจ านวน             3(2-2-5) 
4093416 วิยุตคณิต             3(2-2-5) 
4093209 ทฤษฎีสมการ             3(2-2-5) 
4093417 การวิเคราะห์เชิง               
              คณิตศาสตร์                   3(2-2-5) 
4093311 พีชคณิตนามธรรม           3(2-2-5)             3(2-2-5) 
4011101 วิทยาการค านวณ            3(2-2-5) 

ความสัมพันธ์และ
ความเชื่อมโยงของ
เนื้อหาคณิตศาสตร์ 

4092807 การจัดการเรียนรู้            3(2-2-5) 
              คณิตศาสตร์ระดับ 
              ประถมศึกษา 
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ล าดับ 
เนื้อหาสาระส าคัญ
(ขอบข่าย) ในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ  

องค์ความรู้ตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิ  

รหัสวิชา รายวิชา ในสาขาวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4093804 การจัดการเรียนรู้            3(2-2-5) 
              คณิตศาสตร์ระดับ 
              มัธยมศึกษาตอนต้น 
4093805 การจัดการเรียน              3(2-2-5) 
              รู้คณิตศาสตร์ระดับ 
              มัธยมศึกษาตอนปลาย 
4092808 การจัดกิจกรรมทาง          3(2-2-5) 
              คณิตศาสตร์ 
4093904 การวิจัยทางคณิตศาสตร์    3(2-2-5) 
              ศึกษา  
4091620 ภาษาอังกฤษส าหรับ        3(2-2-5) 
              การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  
4094910 สัมมนาทางคณิตศาสตร์     1(0-2-1) 
               ศึกษา 
4092809 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ        3(2-2-5) 
              การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
4012205 สะเต็มศึกษา                  3(2-2-5)  
4092104 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต        3(2-2-5) 
4092105 ประวัติและพัฒนาการ      3(2-2-5) 
              ทางคณิตศาสตร์  
4091802 การแก้ปัญหาทาง            3(2-2-5) 
              คณิตศาสตร์  
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ภาคผนวก จ 
ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – สกุล นายทรงวิทย์  ฤทธิกัณฑ์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

กศ.ม. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2546 
ค.บ. คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏนครศรธรรมราช 2543 

 

4. ผลงานทางวิชาการ  
 
ทรงวิทย์  ฤทธิกัณฑ,์ วัชรากร  ทองช่วย และเสรี  นังคลา. (2559). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ 

โครงงานคณิตศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. ใน การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 8 15 ธันวาคม 2559. (น 403-415). 
ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

ผกามาศ ผลถึง, ทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์ และวัยวุฒ อินทวงศ์. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การสร้างพ้ืนฐานทางเรขาคณิต โดยการสอนด้วยโปรแกรม The 
Geometer’s Sketchpad (GSP) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1. ใน การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 11 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”, 20 ธันวาคม 2561. (น.1056-1064). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต. 

 

5. ภาระงานสอน 
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1      1(45)  
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2      1(45) 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       6(270) 
4091203    หลักการทางคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
4091406    แคลคูลัส 1        3(2-2-5) 
4092414    แคลคูลัส 2        3(2-2-5) 
4091504    เรขาคณิตเบื้องต้น      3(2-2-5) 
4092304 พีชคณิตเชิงเส้น 3(2-2-5) 
4092209    ทฤษฎีจ านวน        3(2-2-5) 
4092808 การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
4093208 ระบบจ านวน 3(2-2-5) 
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4092807 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
4093804 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3(2-2-5) 
4093805 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5) 
4094910 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-2-1) 
4093417 การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ชื่อ – สกุล นายถนอม  เลขาพันธ์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิสูงสุด สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน ปี พ.ศ. 

ค.ม. การศึกษาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2531 
ค.บ. คณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2526 

 

4. ผลงานทางวิชาการ  
ผลงานวิจัย 

ถนอม  เลขาพันธ์, กตัญญุตา  บางโท และกิตติศักดิ์  ใจอ่อน. (2559). ความสามารถในการแก้ปัญหา
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีโดยใช้วิธีการแบบเปิด. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 8 15 ธันวาคม 2559 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่าง
ยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์”. (น. 474-485).  ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

5. ภาระงานสอน 
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1      1(45)  
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2      1(45) 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       6(270) 
4091203    หลักการทางคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
4091406    แคลคูลัส 1        3(2-2-5) 
4093416 พีชคณิตนามธรรม 3(2-2-5) 
4094910 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-2-1) 
4093416 วิยุตคณิต  3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – สกุล นายกิตติศักดิ์   ใจอ่อน 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 

สถาบัน ปี พ.ศ. 
ปร.ด. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2560 
ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 
ค.บ. คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 2546 

 
 

4. ผลงานทางวิชาการ  
 
กตัญญุตา บางโท และกิตติศักดิ์ ใจอ่อน. (2559). การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูด้านการ

ออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้นวัตกรรม การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด. 
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎรอ้ยเอ็ด, 10 (ฉบับพิเศษ), 38-44. 

อารี สาริปา, กิตติศักดิ์ ใจอ่อน และ กัลยกร อนุฤทธิ์ (2561). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการใช้ผังกราฟิกเพ่ือเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นใน 
ศตวรรษท่ี 21 ด้านความสามารถในการวิเคราะห์ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครศรีธรรมราช, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 17(3), 90-98. 

 
5. ภาระงานสอน 
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1      1(45)  
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2      1(45) 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       6(270) 
4092807 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
4093804 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3(2-2-5) 
4093805 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5) 
4094910 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-2-1) 
4092809    เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
4092104    คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต      3(2-2-5) 
4011101    วิทยาการค านวณ       3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – สกุล นางสาวกตัญญุตา บางโท 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
3. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ.  

ปร.ด. คณิตศาสตรศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2559 
ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550 
ค.บ. คณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2546 

 

 

4. ผลงานทางวิชาการ  
 
กตัญญุตา บางโท และกิตติศักดิ์ ใจอ่อน. (2559). การพัฒนาความสามารถของนักศึกษาครูด้านการ

ออกแบบโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้นวัตกรรม การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบ
เปิด. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด. 10(ฉบับพิเศษ), 38-44. 

กตัญญุตา บางโท และกิตติศักดิ์ ใจอ่อน (2561). ขั้นตอนการออกแบบโจทย์ปัญหาที่มีความหมาย
ส าหรับการคิดทางคณิตศาสตร์นักเรียนโดยใช้กระบวนการศึกษาชั้นเรียน. วารสารนาค
บุตรปริทรรศน์, 10(ฉบับพิเศษ), 128-138. 

 
5. ภาระงานสอน 
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1      1(45)  
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2      1(45) 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       6(270) 
4092807 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
4093804 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3(2-2-5) 
4093805 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5) 
4093904 การวิจัยทางคณิตศาสตร์ศึกษา 3(2-2-5) 
4094910 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-2-1) 
4092105 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) 
4091802    การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์     3(2-2-5) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – สกุล  นายวัยวุฒ อินทวงค์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ.  

ศษ.ม. หลักสูตรและการนิเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2540 
ค.บ. การประถมศึกษา วิทยาลัยครูนครศรีธรรมราช 2536 

 
 

4. ผลงานทางวิชาการ  
 
ฐิตินันท์ ปิ่นแก้ว, วัยวุฒ อินทวงศ์ และเสรี  นังคลา. (2559). การพัฒนาทักษะ การบวก การลบ การ

คูณและการหารจ านวนเต็ม ที่เน้นการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน(BBL) ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 โรงเรียนเชียรใหญ่. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 8 “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์”, วันที่ 15 
ธันวาคม พ.ศ. 2559. (น. 460-473). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

ธิดาภรณ์ เทพแก้ว, วัยวุฒ อินทวงศ์ และวัชรากร ทองช่วย.(2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 11 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่
นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”. วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561. (น. 251-261). 
ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

 
5. ภาระงานสอน 
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1      1(45)  
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2      1(45) 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       6(270) 
1021102 การพัฒนาหลักสูตร     3(2-2-5) 
1022307 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู้       3(2-2-5) 
4092807 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
4093804 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3(2-2-5) 
4093805 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5) 
4094910 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-2-1) 
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ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – สกุล นางสาวกัลยกร  อนุฤทธิ์ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
3. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ.  

กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ 2550 
ค.บ. คณิตศาสตร์ สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2540 

 
 

4. ผลงานทางวิชาการ  
 
อารี สาริปา, กิตติศักดิ์ ใจอ่อน และ กัลยกร อนุฤทธิ์ (2561). การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน

ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการใช้ผังกราฟิกเพ่ือเสริมสร้างทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นใน 
ศตวรรษท่ี 21 ด้านความสามารถในการวิเคราะห์ของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครศรีธรรมราช, วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, 17(3), 90-98. 

 
5. ภาระงานสอน 
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1      1(45)  
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2      1(45) 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       6(270) 
4091203    หลักการทางคณิตศาสตร์      3(2-2-5) 
4091406    แคลคูลัส 1        3(2-2-5) 
4091620    ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์   3(2-2-5) 
4092807 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา 3(2-2-5) 
4093804 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 3(2-2-5) 
4093805 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3(2-2-5) 
4094910 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-2-1) 
4012205 สะเต็มศึกษา 3(2-2-5) 

 
 
 
 
 



189 
 

ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

1. ชื่อ – สกุล นางสาววัชรากร  ทองช่วย   
2. ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
3. ประวัติการศึกษา 
 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 
ส าเร็จการศึกษา 
สถาบัน ปี พ.ศ.  

วท.ม คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2555 
วท.บ คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552 

4. ผลงานทางวิชาการ  
 
ทรงวิทย์  ฤทธิกัณฑ,์ วัชรากร  ทองช่วย และเสรี  นังคลา. (2559). ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้

โครงงานคณิตศาสตร์ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 8 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างยั่งยืนสู่โลกาภิวัตน์, 
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559. (น. 403-415).  ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 

ฤดีวรรณ์ เพชรรัตน์, วัชรากร ทองช่วย และทรงวิทย์ ฤทธิกัณฑ์. (2561). การศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งท่ี 11 “การบูรณาการภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมและการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน”.วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559. (น. 262-270). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต. 
 

 
5. ภาระงานสอน 
1022802 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1      1(45)  
1023836 ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2      1(45) 
1024809 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     6(270) 
1024810 ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2       6(270) 
4091406    แคลคูลัส 1        3(2-2-5) 
4092414    แคลคูลัส 2        3(2-2-5) 
4092304    พีชคณิตเชิงเส้น       3(2-2-5) 
4091703    ความน่าจะเป็นและสถิติ      3(2-2-5) 
4093209    ทฤษฎีสมการ        3(2-2-5) 
4094910 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-2-1) 
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ภาคผนวก  ฉ 
ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร 
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