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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคณิตศาสตร (4 ป) 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ 2562) 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

คณะ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

หมวดที ่1 

ขอมูลทั่วไป 

 

1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

รหัสหลักสูตร 25491471106768 

ชื่อหลักสูตร (ไทย) ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (4 ป) 

ชื่อหลักสูตร (อังกฤษ) Bachelor of Education Program in Mathematics 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ชื่อเต็ม (ไทย)  ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร) 

ชื่อยอ (ไทย) ค.บ. (คณิตศาสตร)  

ชื่อเต็ม (อังกฤษ)  Bachelor of Education (Mathematics) 

ชื่อยอ (อังกฤษ)  B.Ed. (Mathematics) 
 

3. วิชาเอก  

- 
 

4. จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

ไมนอยกวา  139  หนวยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป 

5.2 ประเภทของหลักสูตร 

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
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5.3 ภาษาท่ีใช 

ภาษาไทย 

5.4 การรับเขาศึกษา 

รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาตางประเทศท่ีมีความสามารถในการใชภาษาไทย 

5.5 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

เปนหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

ใหปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรเพียงสาขาวิชาเดียว 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) ปรับปรุงจาก

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (5 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) รหัสหลักสูตร

25491471106768 

6.2 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประชุมครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี  

5 มีนาคม 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ 

สภาวิชาการ 

6.3 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี  2/2562 วันท่ี  

19 มีนาคม 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ 

6.4 สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 3/2562 วันท่ี 4 เมษายน 2562 ใหความเห็นชอบในการนําเสนอ

หลักสูตรตอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ  

6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการ ในการประชุมครั้งท่ี 1/2562 วันท่ี 6 เมษายน 2562  

ใหความเห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ในการประชุมครั้งท่ี 4/2562 วันท่ี 27 เมษายน 2562 ไดอนุมัติ

หลักสูตรใหเปดสอนภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2562 
 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา 

ครุศาสตรและศึกษาศาสตร ในปการศึกษา 2564 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ครูคณิตศาสตรในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 

8.2 นักวิชาการและบุคลากรทางการศึกษาในหนวยงาน/องคกรทางการศึกษาของรัฐและเอกชน 

8.3 ธุรกิจสวนตัวดานการศึกษา 

8.4 นักสถิติ นักวิเคราะหขอมูล 
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9. ช่ือ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
 

ลํา

ดับ 

ช่ือ–นามสกุล 

เลขประจําตัวบัตรประชาชน 
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ปท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

1 นางแกวตา  เจือนาค 

3-7306-XXXXX-XX-8 

อาจารย กศ.ม. (คณิตศาสตร)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2551 

 

2548 

2 นายศิริชัย  โสภา 

3-3399-XXXXX-XX-7 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (การสอนคณติศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

กศ.บ. (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2534 

 

2528 

3 นายณวิชชา  ออนใจเอ้ือ 

3-7002-XXXXX-XX-1 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (คณิตศาสตรประยุกต) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

วท.ม. (คณติศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ี

2555 

 

2551 

 

2549 

 

2548 

4 นายวิฑูรย  พ่ึงรัตนา 

3-2401-XXXXX-XX-2 

รอง 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

วท.ม. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยับูรพา 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยับูรพา 

2556 

 

2551 

 

2549 

5 นายวรินทร  ศรีปญญา 

3-7005-XXXXX-XX-0 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วท.ม. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วท.บ. (ฟสิกส) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

2555 

 

2548 

 

2543 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ปจจุบันการพัฒนาทางเศรษฐกิจของโลกมีการแขงขันกันสูง ดังนั้นประเทศไทยถือเปนประเทศ

หนึ่งท่ีเปนสมาชิกของอาเซียนซ่ึงเปนภูมิภาคท่ีมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางรวดเร็วและเปนตัวอยาง

ของการรวมตัวของกลุมประเทศท่ีมีพลังตอรองในเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระหวางประเทศท้ังนี้ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีความม่ันคง ม่ังค่ังและ

สามารถแขงขันกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ได โดย (1) มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของสินคา บริการ การลงทุน 

เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ําทางสังคม (2) ทําให

อาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (Single Market and Production Base) โดยจะริเริ่มกลไกและ

มาตรการใหม ๆ ในการปฏิบัติตามขอริเริ่มทางเศรษฐกิจท่ีมีอยูแลว (3) ใหความชวยเหลือแกประเทศ

สมาชิกใหมของอาเซียนเพ่ือลดชองวาง การพัฒนาและชวยใหประเทศเหลานี้เขารวมกระบวนการรวมตัว

ทางเศรษฐกิจของอาเซียน (4) สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงิน

และตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคม พัฒนาความ

รวมมือ ดานกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การทองเท่ียว การพัฒนาทรัพยากรมนุษยโดยการยกระดับ

การศึกษาและการพัฒนาฝมือแรงงาน 

โดยท่ัวไปการพัฒนาเศรษฐกิจใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของประชาคมอาเซียน ประเทศ

ไทยตองพัฒนาบุคคลผูเปนสมาชิกของสังคมใหมีการศึกษาท่ีดี มีการต้ังเปาหมายท่ีจะพัฒนาแนวคิดกิจกรรม

และการจัดการศึกษารวมกันในภูมิภาคบนรากฐานภูมิปญญาระดับชาติและภูมิภาคและเพ่ือปองกันสภาพไม

สมดุลจากการไหลบาเพียงดานเดียวของกระแสโลกาภิวัตนจากตะวันตก จึงตองเนนการขับเคลื่อน

ประชาคมอาเซียนท้ัง 3 เสาหลักสะทอนการจัดการศึกษาแบบเชื่อมโยง การหลอมรวมความหลากหลายบน

พ้ืนฐานของเอกลักษณและความแตกตางการพัฒนาและประสานความรวมมือและแลกเปลี่ยนวิชาการ

ระหวางชาติในภูมิภาคบนพ้ืนฐานของประโยชนรวมกันท้ังใน กรอบซีมีโออาเซียนและยูเนสโกจะทําใหบุคคลท่ี

ไดรับการศึกษาในยุคใหมนี้ดํารงตนอยูในสังคมระบบเศรษฐกิจแบบนี้ไดเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลง

ดังกลาวขางตน 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

ปจจุบันประชาคมอาเซียนมีจุดมุงหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใช

ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการ

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซ่ึงครอบคลุมความรวมมือในหลายสาขา เชน ความรวมมือดานการ

ปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดลอมการศึกษา วัฒนธรรม สตรี 

สาธารณสุข โรคเอดส และเยาวชน เปนตน เปนกลไกสําคัญเพ่ือการบรรลุจุดมุงหมายของประชาคมนี้ และ

รองรับการเปนประชาคมซ่ึงเนนใน 4 ดาน ไดแก (1) การสรางประชาคมแหงสังคมท่ีเอ้ืออาทร (2) แกไข

ผลกระทบตอสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ (3) สงเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดลอมและการ
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จัดการดูแลสิ่งแวดลอมอยางถูกตอง และ (4) สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนในระดับรากหญา การ

เรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม รวมท้ังการรับรูขาวสารซ่ึงเปนรากฐานท่ีจะนําไปสูการเปนประชาคม

อาเซียนเม่ือเปนเชนนี้บุคคลผูมีหนาท่ีเก่ียวของ กับการจัดการศึกษาจะตองมีความรูความสามารถในการ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สงเสริมการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และเสริมสรางอัตลักษณ

ทางวัฒนธรรมของท่ีดีงามของไทย 

11.3 สถานการณดานมาตรฐานวิชาชีพ 

ปจจุบันนโยบายของรัฐบาล เนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง  

โดยปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ สรางแรงจูงใจใหคนเรียนดี และมีคุณธรรม

เขาสูวิชาชีพครู ปรับปรุงระบบเงินเดือนและคาตอบแทนครู พัฒนาระบบความกาวหนา ของครูโดยใชการ

ประเมินเชิงประจักษท่ีอิงขีดความสามารถและวัดสัมฤทธิผลของการจัดการศึกษาเปนหลัก จัดระบบการศึกษา

และฝกอบรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพครูอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาครูในดานหลักสูตรและการ

จัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ พัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง การศึกษาในดาน

หลักสูตรและการเรียนการสอนใหกาวหนาและกาวไกลเพ่ือนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียน

อยางสมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็งทางดานการศึกษา เศรษฐกิจสังคม ตลอดจนวัฒนธรรม 

วิทยาศาสตร และภาษา เปนตน 
 

12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

ผลกระทบจากสถานการณทางเศรษฐกิจ สังคมของโลกมีการแขงขันกันสูง และมาตรฐาน

วิชาชีพของนโยบายของรัฐบาลในปจจุบันท่ีเนนการปฏิรูปครู ยกฐานะใหเปนวิชาชีพชั้นสูงอยางแทจริง โดย

ปฏิรูประบบการผลิตครูใหมีคุณภาพทัดเทียมกับนานาชาติ การพัฒนาหลักสูตรจึงเนนการพัฒนาศักยภาพ

ของผูสําเร็จการศึกษาใหเปนผูมีความรู ความสามารถในการพัฒนาวิชาชีพและ/หรือการแกปญหาการจัด

การศึกษาท่ีเปนไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และสอดคลองกับเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุด

นิ่ง นั่นก็คือผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะตองเปนบุคคลผูมีความรูในเนื้อหา สาขาเปนอยางดี และมี

ความสามารถในการสรางองคความรู และ/หรือการแกปญหา ในการจัดการศึกษาในสภาพของสถานการณใน

ปจจุบันดวยวิธีการวิจัยท่ีเปนไปตามมาตรฐานการวิจัย 

ผลกระทบจากสถานการณภายนอก การพัฒนาหลักสูตรจะมุงเนนผลิตครูในมิติใหมท่ีเนนผลลัพธ

การเรียนรูใหเปนบัณฑิตครูท่ีมีคุณภาพ ใหมีศักดิ์ศรีความเปนครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูซ่ึงเปน

วิชาชีพชั้นสูงท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรูและพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี คนเกง ใฝรู เปนครูดี ครูเกง มี

ความรู และใฝรู มีทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณวิชาชีพ มีเจตคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีคุณธรรมและ

เปนผูมีจริยธรรมประพฤติปฎิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืนไดอยางมี

ประสิทธิภาพ มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานวิชาชีพ และสมรรถนะทางการศึกษาท่ีเหมาะสมกับการเปน
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วิชาชีพชั้นสูง มีความรอบรูและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางยั่งยืน 

สามารถสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในคุณภาพของการประกอบวิชาชีพ ดังนั้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จะ

เตรียมความพรอมใหกับสถานศึกษา เพ่ือใหมีครูท่ีมีศักยภาพท่ีจะพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีคุณลักษณะอัน

พึงประสงคดังกลาวและเพ่ือใหสนองตอบตอการแกไขปญหาการขาดแคลนครู โดยเนนการพัฒนาบัณฑิตให

มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตั้งแตข้ันพ้ืนฐาน มีความสามารถในการใชภาษา เพ่ือการสื่อสาร ท้ัง

ทางดานสังคม ธุรกิจและศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร จะ

สงผลในการผลิตกําลังคนท่ีเปนนักการศึกษาคณิตศาสตรท่ีมีความสามารถในการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร

ในสถานศึกษาของท้ังภาครัฐและเอกชน มีทักษะชีวิตท่ีดี มีคุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปน

วิชาชีพชั้นสูง โดยเนนการผลิตครูทางคณิตศาสตรท่ีมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติใหสอดคลองตามมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา รวมไปถึงการปรับและเตรียมพรอมในการจัดการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ซ่ึงในมาตรา 7 ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินท่ีเสริมพลังปญญา

ของแผนดิน ฟนฟูพลังการเรียนรู เชิดชูภูมิปญญาทองถ่ิน สรางสรรคศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญกาวหนาอยาง

ม่ันคงและยั่งยืนของปวงชน มีสวนรวมในการจัดการ การบํารุงรักษา การใชประโยชน จากทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  

ทําการสอน วิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุงถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ผลิตครูและพัฒนาครู 

เพ่ือสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ เปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําและพัฒนาทองถ่ิน สถานการณ

ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตรจึงสอดคลองกับพันธกิจของ

มหาวิทยาลัยและภาระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

12.2.1 แสวงหาความจริงเพ่ือมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน  

ภูมิปญญาไทย และภูมิปญญาสากล 

12.2.2 ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ิน 

อีกท้ังสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ในชุมชนเพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง  การผลิต

บัณฑิตดังกลาวจะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

12.2.3 เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจ ในวัฒนธรรมของ 

ทองถ่ินและของชาติ 

12.2.4 เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาใหมี

คุณภาพและมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 
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13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชาท่ี

เปดสอนเพ่ือใหบริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอ่ืน 

13.3.1 หมวดวิชาการศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสถาบันภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

13.1.2 รายวิชาหมวดวิชาชีพครู ไมนอยกวา 43 หนวยกิต  

จัดการเรียนการสอนโดยคณะครุศาสตร 

13.1.3 วิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดจากทุกวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

13.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

13.2.1 รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาค/สาขาวิชาอ่ืน 

4091401 แคลคูลัส 1 เปดสอนใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข-

ศาสตร และสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

13.2.2 รายวิชาท่ีเปดสอนใหคณะ/ภาค/สาขาวิชาอ่ืน 

4091604 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 1 เปดสอนใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา 

4091605 คณิตศาสตรสําหรับวิทยาศาสตร 2 เปดสอนใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา 

4091606 คณิตศาสตรเพ่ือวิทยาศาสตร เปดสอนใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และสาขาวิชาเคมี 

4091620 แคลคูลัสสําหรับนักวิทยาศาสตรคณนา เปดสอนใหหลักสูตรวิทยาศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

4091641 คณิตศาสตรพ้ืนฐานสําหรับครูวิทยาศาสตร เปดสอนใหหลักสูตรครุศาสตร-

บัณฑิต สาขาวิชาเคมี และสาขาวิชาชีววิทยา 

4094407 การวิเคราะหเชิงตัวเลข เปดสอนใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร 

4095501 กิจกรรมคณิตศาสตร เปดสอนใหหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาการ

ประถมศึกษา 

4112105 สถิติธุรกิจ เปดสอนใหหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

อาหาร 
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4113105 สถิติเพ่ือการวิจัย เปดสอนใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร และสาขาวิชาเคมี 

4113110 ชีวสถิติ เปดสอนใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย 

4113310 ชีวสถิติสาธารณสุข เปดสอนใหหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร 

13.3 การบริหารจัดการ 

สาขาวิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการจัดผูสอนแตละรายวิชาโดย

ดําเนินการวางแผนรวมกันของอาจารยประจําหลักสูตรในการกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอน ตลอดจน

การวัดและประเมินผล ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตร 
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หมวดที ่2 

ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา 

มุงผลิตบัณฑิตครู รอบรูคณิตศาสตร สามารถคิดแกปญหา นําปญญาจัดการเรียนรู ควบคูคุณธรรม 

1.2 ความสําคัญ 

ปจจุบันอาชีพครูถือวาสําคัญยิ่ง เพราะครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญมั่นคง  

ใหกาวทันตอสถานการณ การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปจจุบัน แตกอนท่ีจะพัฒนาบานเมืองใหเจริญไดนั้น 

จะตองพัฒนาคน ซ่ึงไดแกเยาวชนของชาติเสียกอนเพ่ือใหเยาวชนเติบโตเปนผูใหญท่ีดีมีคุณภาพและมีความ

สมบูรณครบทุกดาน จึงสามารถชวยกันสรางความเจริญใหแกชาติตอไปได และหนาท่ีท่ีมีความสําคัญยิ่งของ

ครูก็คือการปลูกฝงความรู ความคิดและจิตใจแกเยาวชน เพ่ือใหเติบโตข้ึนเปนพลเมืองท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

ของประเทศชาติในกาลขางหนา ผูเปนครูจึงจัดไดวาเปนผูท่ีมีบทบาทอยางสําคัญในการสรางสรรคอนาคต

ของชาติบานเมือง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุงผลิตบัณฑิต

วิชาชีพครูใหเปนผูมีความรู และความสามารถในดานเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร มีคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือทํา

หนาท่ีจัดการเรียนรู เสริมสรางประสบการณ ตลอดจนอบรมเยาวชนในระดับการศึกษาพ้ืนฐาน ใหเปนคนดี 

คนเกง ดํารงอยูในสังคมอยางมีความสุข นอกจากนั้นบัณฑิตครูยังจะตองเปนผูมีความรู ความสามารถใน

การรวมคิด รวมปฏิบัติงานกับชุมชนทองถ่ิน เพ่ือสรางสภาพแวดลอมในสังคมใหเหมาะแกการหลอหลอมให

เยาวชน เกิดการเรียนรูอยางเต็มศักยภาพของผูเรียนแตละคน อยางเทาเทียมกัน หลักสูตรนี้จึงสรางให

ตอบสนองความตองการของชุมชนและสังคม และสอดคลองกับนโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษา

แหงชาติ 

1.3 วัตถุประสงค เพ่ือผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

1.3.1 มีความรูความสามารถและทักษะดานคณิตศาสตร  

1.3.2 มีความสามารถในการออกแบบการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

1.3.3 มีความสามารถในการคิดวิเคราะห แกปญหา และสรางสรรคงานวิจัยทางคณิตศาสตร 

1.3.4 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข ภาษา การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.3.5 มีเจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ ความรับผิดชอบ และยึดม่ันในจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

1. ปรับปรุงหลักสูตรใหมีมาตรฐานไม

ต่ํากวาที่ สกอ. และคุรุสภา กําหนด 

1. พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจาก

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและ

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณ

ของวิชาชีพของบุคลากรทาง

การศึกษา 

2. ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง

สม่ําเสมอ 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสตูร 

2. รายงานผลการประเมนิหลักสูตร 

2. ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ

ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม

เศรษฐกิจ การเมืองและ

ความกาวหนาทางวิชาการ 

ติดตามความเปลี่ยนแปลงในสังคม 

และวิชาการอยางสม่ําเสมอ 

1. รายงานความพึงพอใจของผูใช

บัณฑิต 

2. แผนปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคลอง

กับความเปลี่ยนแปลงทาง สังคม

เศรษฐกิจการเมืองและ

ความกาวหนาทางวิชาการซึ่ง

ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทัง้

ภายในและภายนอก 

3. การพัฒนาบุคลากรดานการเรียน

การสอน และบริการวิชาการใหมี

ความรู สมรรถนะและเจตคติที่

ทันสมัย และเหมาะสมตาม

มาตรฐานและจรรยาบรรณของ

วิชาชีพ 

1. สนบัสนุนบุคลากรดานการเรียน

การสอนใหทํางานบริการแกองคกร

ภายนอก 

2. พัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูของ

บุคลากรดานการเรียน การสอนให

มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรูที่มี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

1. ปริมาณงานบริการวิชาการตอ

บุคลากรดานการเรียนการสอนใน

หลักสูตร 

2. ความพึงพอใจของผูเรียนตอ

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู 
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หมวดที ่3 

ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบ  

ระบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห  

ท้ังนี้  การจัดการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

อาจมีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน โดยกําหนดใหมีการจัดการเรียนการสอนไมเกิน 9 สัปดาห และ

จํานวนหนวยกิตมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ ท้ังนี้ ให เปนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  

ไมมี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน–เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 กรกฎาคม – ตุลาคม 

ภาคการศึกษาท่ี 2 ธันวาคม – มีนาคม 

ภาคฤดูรอน เมษายน – พฤษภาคม 

ท้ังนี้ กําหนดการเปด-ปด ภาคการศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

2.2.1 ผูเขาศึกษาตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา สอบผาน

ขอสอบวัดคุณลักษณะความเปนครู และผานเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ 

เปนไปตามระเบียบขอบังคับการคัดเลือกซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเปนผูกําหนด 

2.2.2 ผูเขาศึกษาตองผานการคัดเลือกตามประกาศหลักเกณฑและกระบวนการคัดเลือกบุคคลเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม หรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 

การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสูการเรียนในระดับอุดมศึกษา ท่ีสงเสริมใหนักศึกษามี

สังคมท่ีกวางข้ึน มีความรับผิดชอบตอตนเองมากข้ึน รวมถึงการบริหารเวลา เนื่องจากนักศึกษาตองเขารวม

กิจกรรมวิชาการท้ังในชั้นเรียนและกิจกรรมเสริมเฉพาะหลักสูตร นอกจากนี้ลักษณะเฉพาะของนักศึกษาท่ี

เขาเรียนในหลักสูตรตองมีพ้ืนฐานความรูในดานคณิตศาสตรท่ีดีเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการเรียนตอไป แต
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นักศึกษาท่ีเขามาสวนใหญมีพ้ืนฐานความรูทางคณิตศาสตรไมเพียงพอ ทําใหการศึกษาเนื้อหาทาง

คณิตศาสตรในระดับสูงเปนไปไดชา 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

จัดใหมีอาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือเปนผูดูแลและใหคําแนะนําปรึกษาท้ังดานวิชาการ และชีวิตสวนตัว 

รวมถึงการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางพ้ืนฐานความรูและทักษะท่ีจําเปนในการเรียนสาขาวิชาคณิตศาสตร 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป 
 

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

คาดวาจะรับเขาศึกษา 2562 2563 2564 2565 2566 

ชั้นปท่ี 1 120 120 120 120 120 

ชั้นปท่ี 2 - 120 120 120 120 

ชั้นปท่ี 3 - - 120 120 120 

ชั้นปท่ี 4 - - - 120 120 

รวม 120 240 360 480 480 

คาดวาจะสําเร็จการศึกษา - - - 120 120 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 

ประมาณการคาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เทากับ 19,200.00 บาท/คน/ป ดังนั้น สาขาวิชาคณิตศาสตร 

ขอเสนอตั้งงบประมาณรายรับตามจํานวนนักศึกษาแรกเขาปละ 120 คน ดังนี้ 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

1. คาบํารุงการศึกษา 2,304,000 4,608,000 6,912,000 9,216,000 9,216,000 

2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 96,000 192,000 288,000 384,000 384,000 

รวมรายรับ 2,400,000 4,800,000 7,200,000 9,600,000 9,600,000 
 

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

ก. งบดําเนินการ      

1. งบบุคลากร  - - - - - 
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หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 

2. งบดําเนินงาน  180,000 360,000 540,000 720,000 720,000 

3. ทุนการศึกษา  - - - - - 

4. รายจายระดับ

มหาวิทยาลัย  

360,000 720,000 1,080,000 1,440,000 1,440,000 

รวม (ก) 540,000 1,080,000 1,620,000 2,160,000 2,160,000 

ข. งบลงทุน      

คาครุภัณฑ  45,000 90,000 135,000 180,000 180,000 

งบท่ีดินสิ่งปลูกสราง  - - - - - 

รวม (ข) 45,000 90,000 135,000 180,000 180,000 

รวม (ก) + (ข) 585,000 1,170,000 1,755,000 2,340,000 2,340,000 

จํานวนนักศึกษา (คน) 120 240 360 480 480 

คาใชจายตอหัวนักศึกษา 4,875 4,875 4,875 4,875 4,875 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) 

2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย 

มีการเทียบโอนหนวยกิต เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมวาดวยการเทียบโอนผล

การเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ค) 
 

3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 

3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จํานวนหนวยกิต 

จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตรไมนอยกวา  139  หนวยกิต 

3.1.2 โครงสรางหลักสูตร 

โครงสรางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2562) เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและศึกษาศาสตร (หลักสูตรสี่ป) พ.ศ. 2562  

มีรายละเอียดดังนี้ 
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จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 139 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร ไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร ไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร ไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 103 หนวยกิต 

2.1 วิชาชีพคร ูจํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู 28 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15 หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  3 หนวยกิต 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ 40 หนวยกิต 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  6 หนวยกิต 
 

3.1.3 รายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร จํานวนไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Thai for Effective Communication 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Listening and Speaking Skills 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

 English Usage for Communication 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 
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2) กลุมวิชาสังคมศาสตร จํานวนไมนอยกวา 6 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

 Active Citizen 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) 

 The King Philosophy for Local Development 
 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร จํานวนไมนอยกวา 3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 
 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร จํานวนไมนอยกวา 9 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion and Care 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

 21st Century Skills for Living and Occupations 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล  3(3-0-6) 

 Logical thinking 
 

หมายเหตุ 

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) ใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาตอไปนี้เพ่ือเสริมความรูดานภาษาอังกฤษตามท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไมนับหนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 2 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic purposes 
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2. หมวดวิชาเฉพาะดาน จํานวนไมนอยกวา 103 หนวยกิต 

2.1 วิชาชีพคร ูจํานวนไมนอยกวา 43 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาชีพครู 28 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

 Self Development Report 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนครู  3(2-2-5) 

 Virtue Ethics and Spirituality for Teachers 

1111103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู  2(1-2-3) 

 Language for Communication for Teachers 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and Educational Quality Assurance 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร 3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Instructional Science 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational Communication 

 and Learning 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation 

1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู  3(2-2-5) 

 Research and Development in Innovation and Learning 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher 

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 
 

2) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  15 หนวยกิต 

- วิชาฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน  3 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 2 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 3 

 

- วิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 12 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ช่ัวโมง) 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Internship 1 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Internship 2 
 

2.2 วิชาเอก จํานวนไมนอยกวา 60 หนวยกิต 

1) กลุมวิชาเอก บังคับ 40 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4091201 หลักการคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 Principles of Mathematics 

4091401 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus 1 

4091402 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

 Calculus 2 

4091501 เรขาคณิตเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Geometry 

4091801 การวิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Analysis of Mathematical Content 1 

4092201 ระบบจํานวน 3(3-0-6) 

 Number System 

4092203 สถิติและความนาจะเปน 3(3-0-6) 

 Statistics and Probability  

4092302 ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6) 

 Theory of Equations 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4092702 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

 Digital Technology for Mathematics Learning Management 

4093603 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 English for Mathematics Learning Management 

4093606 กิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

 Activity for Mathematics Learning Management Promotion 

4093804 สถิติเพ่ือการวิจัยสําหรับครูคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

 Research Statistics for Mathematics Teacher 

4093805 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในโรงเรียน 3(2-2-5) 

 Mathematics Learning Management in School 

4093901 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1(0-2-1) 

 Seminar on Mathematics Education 

 

2) กลุมวิชาเอก เลือกเรียน ไมนอยกวา 20 หนวยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4091101 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร 2(2-0-4) 

 Mathematics History and Development 

4091802 การวิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Analysis of Mathematical Content 2 

4092204 ทฤษฎีจํานวน 3(3-0-6) 

 Number Theory 

4092301 พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

 Linear Algebra 

4092402 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 

 Calculus 3 

4093201 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 

 Set Theory 

4093202 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics 

4093301 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 

 Abstract Algebra 
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รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 

4093403 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 Mathematical Analysis 

4093501 ทฤษฎีกราฟเบื้องตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Graph Theory 

4093604 กําหนดการเชิงเสน 3(3-0-6) 

 Linear Programming 

4093701 วิทยาการคํานวณสําหรับครูคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

 Computing Science for Mathematics Teacher 

4093806 การวัดและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

 Assessment and Evaluation of Mathematics Learning Outcome 

4093807 การแกปญหาทางคณิตศาสตร 2(1-2-3) 

 Mathematical Problem Solving 

4093902 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 2(1-2-3) 

 Research in Mathematics Education 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว  และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จการศึกษาของหลักสูตรนี้ 

 

ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 

 
เลขตัวท่ี 1 - 3  บงบอกถึงหมวดวิชาและหมูวิชา    

เลขตัวท่ี 4  บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป 

เลขตัวท่ี 5  บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 

เลขตัวท่ี 6,7  บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับกอนหลัง 

ลักษณะเนื้อหาวิชา 

ระดับความยากงาย หรือชั้นป 

หมวดวิชาและหมูวิชา 
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 เลขตัวท่ี 1- 3 บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้ 

 150  หมายถึง  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 200  หมายถึง  กลุมวิชาสังคมศาสตร 

 250  หมายถึง  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

 400  หมายถึง  กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร 

หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาชีพครู) 

เลขตัวท่ี 1 – 3   บงบอกหมวดหมูวิชา ดังนี้ 

 110  หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 111  หมายถึง พ้ืนฐานการศึกษา 

 112  หมายถึง หลักสูตรและการสอน 

 113  หมายถึง เทคโนโลยีการศึกษา 

 114  หมายถึง วัดผลและวิจัยทางการศึกษา 

 115  หมายถึง จิตวิทยาและการแนะแนว 

 116  หมายถึง การบริหารการศึกษา 

 117  หมายถึง การศึกษาปฐมวัย 

 118  หมายถึง การศึกษาพิเศษ 

 119  หมายถึง การประถมศึกษา 

เลขตัวท่ี  5    บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 

 0  หมายถึง กลุมฝกประสบการณวิชาชีพครู 

 1  หมายถึง กลุมวิชาท่ีเปนพ้ืนฐาน 

 2  หมายถึง กลุมวิชาหลักสูตร แบบเรียน คูมือกิจกรรม โปรแกรมการศึกษา 

 3  หมายถึง กลุมวิชาวิธีการสอน 

 4  หมายถึง กลุมวิชาสื่อและนวัตกรรม 

 5  หมายถึง กลุมวิชาจิตวิทยา การแนะแนวและการศึกษาพิเศษ 

 6  หมายถึง กลุมวิชาการประเมินผล การสรางแบบทดสอบ 

 7  หมายถึง กลุมวิชาการบริหาร 

 8  หมายถึง กลุมวิชาการศึกษาพิเศษ 

 9  หมายถึง กลุมวิชาสัมมนา  โครงการศึกษาเอกเทศและโครงการวิจัย 

หมวดวิชาเฉพาะดาน (วิชาเอก) รายวิชาคณิตศาสตร (409) เลขตัวท่ี 5 บงบอกลักษณะเนื้อหาวิชาดังนี้ 

 1    หมายถึง  กลุมวิชาคณิตศาสตรท่ัวไป 

 2    หมายถึง  กลุมวิชารากฐานคณิตศาสตร 
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 3    หมายถึง  กลุมวิชาพีชคณิต 

 4    หมายถึง  กลุมวิชาการวิเคราะห 

 5    หมายถึง  กลุมวิชาเรขาคณิต 

6    หมายถึง  กลุมวิชาคณิตศาสตรสําหรับจุดประสงคเฉพาะ 

7    หมายถึง  กลุมวิชาเทคโนโลยีทางคณิตศาสตร 

8    หมายถึง  กลุมวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

9    หมายถึง  กลุมวิชาสัมมนาและการวิจัย  

รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน หมายความวา นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนวิชาท่ีตองเรียนมากอน จะตอง 

ผานการเรียนในรายวิชาท่ีระบุไวกอนเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชานั้น โดยนักศึกษาจะผาน

การเรียนและการประเมินผลรายวิชาท่ีตองเรียนมากอน โดยไดระดับคะแนน A, B+, B, C+, C, D+, D, PD 

หรือ P 
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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

 และจิตวิญญาณความเปนครู 

1111103 ภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู  2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

4091201 หลักการคณิตศาสตร 3(3-0-6) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

4091401 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

4091801 การวิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

 รวม 20 หนวยกิต 

 

ปท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

 เพ่ือการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู 

4091402 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

4091501 เรขาคณิตเบื้องตน 3(3-0-6) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 

 รวม 22 หนวยกิต 
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ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู  3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

4092201 ระบบจํานวน 3(3-0-6) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

4092203 สถิติและความนาจะเปน 3(3-0-6) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 

 รวม 22 หนวยกิต 

 

ปท่ี 2 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาท่ัวไป 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

4092302 ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

4092702 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 3(2-2-5) เฉพาะดาน (วิชาเอกบังคับ) 

XXXXXXX วิชาเฉพาะดาน (วิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะดาน (วิชาเอกเลือก) 

 รวม 20 หนวยกิต 
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ปีท ี่ 3 ภาคการศ ึกษาท ี่ 1 
รห ัสวิชา ช ื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
4000103 การคิดเชิงเหตุผล 3(3-0-6) ศึกษาทั่วไป 
1103003 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 3 1(90) เฉพาะด้าน (กลุ่มวิชาฝึก 
   ประสบการณ์วิชาชีพ) 
1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  3(2-2-5) เฉพาะด้าน (กลุม่วิชาชีพคร)ู 
4093606 กิจกรรมส่งเสริมการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(2-2-5) เฉพาะด้าน (วิชาเอกบงัคับ) 
4093804 สถิติเพื่อการวิจัยส าหรับครูคณิตศาสตร์ 3(2-2-5) เฉพาะด้าน (วิชาเอกบงัคับ) 
XXXXXXX วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะด้าน (วิชาเอกเลือก) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) เลือกเสรี 
 รวม 22  หน่วยก ิต 
 

ปีท ี่ 3 ภาคการศ ึกษาท ี่ 2  
รห ัสวิชา ช ื่อวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 
1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) วิชาเสริม (ไม่นับหน่วยกิต) 
1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา 2(1-2-3) เฉพาะด้าน (กลุม่วิชาชีพคร)ู 
4093603 ภาษาอังกฤษส าหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3(3-0-6) เฉพาะด้าน (วิชาเอกบงัคับ) 
4093805 การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในโรงเรียน 3(2-2-5) เฉพาะด้าน (วิชาเอกบงัคับ) 
4093901 สัมมนาทางคณิตศาสตร์ศึกษา 1(0-2-1) เฉพาะด้าน (วิชาเอกบงัคับ) 
XXXXXXX วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะด้าน (วิชาเอกเลือก) 
XXXXXXX วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอกเลือกเรียน) 3(X-X-X) เฉพาะด้าน (วิชาเอกเลือก) 
XXXXXXX วิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอกเลือกเรียน) 2(X-X-X) เฉพาะด้าน (วิชาเอกเลือก) 
XXXXXXX วิชาเลือกเสรี 3(X-X-X) เลือกเสรี 
 รวม 20 หน่วยก ิต 
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ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) เฉพาะดาน (กลุมวิชาชีพครู) 

 รวม 7 หนวยกิต 

 

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) หมวดวิชา 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) เฉพาะดาน (กลุมวิชาฝก 

   ประสบการณวิชาชีพ) 

 รวม 6 หนวยกิต 

 

สรุป จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 139 หนวยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน ไมนอยกวา 103 หนวยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมนอยกวา  6 หนวยกิต 

 

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1) กลุมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500101 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพ 3(3-0-6) 

 Thai for Effective Communication 

 การใชภาษาไทยในการสื่อสารอยางเหมาะสมตามสถานการณ การสรุปประเด็นหลักจาก 

การสื่อสารอยางมีวิจารณญาณ การสื่อสารเชิงบวก วัจนและอวัจนภาษา การออกเสียงตามอักขรวิธี  

การอานจับใจความ หลักการเขียน และมารยาทในการสื่อสาร 

 Use of Thai language for appropriate communication in situation, identifying 

main point from critical communication, positive communication, verbal and non-verbal 

language, pronunciation in accordance with orthography, reading for main idea, principle 

of writing, and manner in communication 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 

 English Listening and Speaking Skills 

 ทักษะการฟงและจับใจความบทสนทนาและขอความสั้น ๆ การพูดเก่ียวกับสิ่งรอบตัว กิจวัตร

ประจําวัน การสนทนาในสังคม การใชภาษาและโครงสรางทางไวยากรณท่ีเหมาะสมในการพูด การใช

น้ําเสียง กิริยาทาทาง มารยาททางสังคมและวัฒนธรรม 

 Skill in listening for main idea of conversation and short message, speaking 

about things in surroundings, daily routine, social conversation, use of appropriate 

language and grammatical structure in speaking, intonation, manner, and social etiquette 

and culture 

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 3(3-0-6) 

 English Usage for Communication 

 การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนภาษาอังกฤษท่ีจําเปนตอการสื่อสาร 

ทักษะการฟงและสนทนาในชีวิตประจําวัน การฟงและการบันทึกคําบรรยายโดยใชภาษามาตรฐาน  

การสนทนาหัวขอท่ีคุนเคยและสนใจ การใหคําแนะนํา การสนทนาในเหตุการณเฉพาะหนา การแสดง

ความรูสึก การเลาประสบการณของตนเอง การกลาวรองทุกข การโตแยงและใหเหตุผล การสรุปใจความ

สําคัญจากการอาน การจับประเด็นและระบุขอมูลจากสิ่งท่ีอาน การนําเสนอผลงาน การเขียนรายงาน 

ในหัวขอท่ีคุนเคย ประสบการณ เหตุการณ ความคิด ความฝน และการเขียนจดหมายตามรูปแบบมาตรฐาน 

 Development of listening, speaking, reading and writing skills necessary for 

communication, skills in listening and daily life conversation, listening and recording 

lecture using standard language, conversing on familiar and interesting topic, making 

suggestion, conversing in unexpected incident, expressing feeling, talking about personal 

experience, making complaint, arguing and reasoning, summarizing important issue, and 

identifying main idea and detail from reading text, presentation, writing report of familiar 

topic, experience, event, idea and dream, and writing letter with standard pattern 

1500104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพ 3(3-0-6) 

 English for Professional Purposes 

 ทักษะการฟงประกาศ รายงานขาว และการสัมภาษณ การพูดแสดงความคิดเห็นเชิงเทคนิค 

ในเรื่องท่ีมีความเชี่ยวชาญ การโตตอบอยางคลองแคลวและเปนธรรมชาติกับผูท่ีเปนเจาของภาษา การใช

ถอยคําและการใหรายละเอียดท่ีชัดเจนในหัวขอท่ีหลากหลาย การเขาใจจุดประสงคของประเด็นท่ีมีความ

ซับซอน การอธิบายมุมมองเก่ียวกับปญหา การอานท่ีซับซอนและระบุจุดประสงคของเนื้อหาท่ีอาน  

การเขียนระดับอนุเฉท การบันทึกรายงานแบบสั้น และการเขียนสนับสนุนและโตแยง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Skill in listening to announcement, report and interview; technically expressing 

opinion on area of expertise, fluent and natural interaction with English native speaker, 

using clear expression and giving detail in various topics, understanding purpose of 

complicate issue, explaining perspective of problem, reading complicate text and 

identifying purpose, writing at paragraph level, writing short report, and writing pros and 

cons essay 

 

2) กลุมวิชาสังคมศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2000101 พลเมืองท่ีเขมแข็ง 3(3-0-6) 

 Active Citizen 

 การออกแบบและจัดทําโครงการเพ่ือสงเสริมการเปนพลเมืองดี การเคารพศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย สิทธิและเสรีภาพ การยอมรับความแตกตางของบุคคล ความเสมอภาคและความเทาเทียม การอยู

รวมกันในสังคมไทยและประชาคมโลกอยางสันติตามหลักขันติธรรม การปฏิบัติตนตามกฎ กติกาของสังคม 

และกฎหมาย ความรู เก่ียวกับรูปแบบการปกครอง อุดมการณ  และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ปฏิบัติหนาท่ีของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย การเปนพลเมือง 

ท่ีเขมแข็ง และการมีจิตสาธารณะ 

 Designing and conducting project that enhances active citizen, respecting 

human dignity, right and freedom; accepting individual difference, equality and equity; 

peaceful and harmonious living in Thai society and global society in accordance with the 

rule of law; following social rule and law; knowledge of government form; ideology and 

way of life under democracy with the King as Head of State; performing Thai citizen duty 

in democracy; being active citizen; and public mind 

2000102 ศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 3(3-0-6) 

 The King Philosophy for Local Development 

 แนวคิดและหลักการทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาแบบ

ยั่งยืน กรณีศึกษาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริการประยุกตใชในการดํารงชีวิต ความเชื่อมโยงของ

ศาสตรพระราชาสูพระราโชบายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Concept and the King’ work principle, Philosophy of Sufficiency Economy, and 

concept of sustainable development; case study derived from the King’s initiative project 

and its application for daily life; relation between the King’s philosophy and royal policy 

for local development 

 

3) กลุมวิชามนุษยศาสตร  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ 3(3-0-6) 

 Aesthetic Appreciation 

 ความหมาย ประเภท และความสําคัญของสุนทรียะดานทัศนศิลป นาฏศิลปและดุริยางคศิลป 

และวรรณศิลป ประวัติศาสตรศิลป การเสริมสรางการรับรูและความซาบซ้ึงทางดานสุนทรียภาพ การขับรอง

และการเลนดนตรี รําวงมาตรฐาน สถาปตยกรรมและศิลปะ 

 Definition, type and importance of aesthetic in visual arts, dance, music and 

literary; art history; enhancement of perception and aesthetic appreciation; singing and 

music performance, Thai folk dance, architecture and arts 

 

4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ 3(3-0-6) 

 Well-being Promotion and Care 

 ความหมาย ความสําคัญของสุขภาวะ ความสัมพันธระหวางสุขภาพทางกาย จิตใจ  

และสิ่งแวดลอม การดูแลสุขภาพกาย การออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ หลักการปองกันปญหา 

และการดูแลสุขภาวะเบื้องตน 

 Definition and importance of well-being, relation between physical and mental 

health, and environment; exercise, sport and recreation; basic principle of well-being 

problem prevention and care 

4000102 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ 3(3-0-6) 

 21st Century Skills for Living and Occupations 

 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ท่ีสําคัญ ความรูและความสามารถดานดิจิทัลรวมสมัย การประยุกตใช

ในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ และกรณีศึกษา 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Important skills in 21st century, contemporary digital literacy and application 

for life and career; and case study 

4000103 การคิดเชิงเหตุผล  3(3-0-6) 

 Logical thinking 

 ความหมาย แนวคิด ความสําคัญ และองคประกอบของการคิดเชิงเหตุผล กระบวนการการคิด

เชิงเหตุผล การพัฒนาและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน และกรณีศึกษา 

 Definition, concept, importance and component of logical thinking; process of 

logical thinking; development and application of logical thinking for daily life; and case 

study 
 

วิชาเสริมไมนับหนวยกิต  

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500010 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 1 3(3-0-6) 

 Fundamental English 1 

 การฟงและจับใจความจากการฟงขอความและประกาศท่ีพูดดวยภาษามาตรฐาน การพูด

เก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน เรื่องสวนตัว ครอบครัว การศึกษา การซ้ือสินคา สิ่งแวดลอม การจางงาน  

การสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลท่ัวไป การเขาใจเนื้อหาท่ีใชคําศัพทพ้ืนฐาน ระบุขอมูลเฉพาะในสื่อ

ประชาสัมพันธเขียนประโยคและขอความสั้น ๆ และการเขียนจดหมายสวนตัว 

 Listening to message and announcement with standard English and identifying 

main idea; speaking about daily life, personal information, family, education, shopping, 

surrounding and employment; communicating and exchanging general information; 

understanding text with basic vocabulary; identifying detail of public media; writing sentence 

and short message, and writing personal letter 

1500011 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 2 3(3-0-6) 

 Fundamental English 2 

 การฟงเพ่ือจับใจความสําคัญ การสนทนาในสังคม การนําเสนอแบบสั้น การอานจดหมาย 

โฆษณา เมนู ตารางเวลาและประกาศ การเขียนเก่ียวกับเรื่องในชีวิตประจําวัน เรื่องสวนตัว ครอบครัว 

การศึกษา การซ้ือสินคา สิ่งแวดลอม การจางงาน การสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลท่ัวไป 

 Listening for main idea; social conversation; brief presentation; reading letter, 

advertisement, menu, timetable and notice; writing daily routines, personal information, 

family, education, shopping, surroundings, employment; communicating and exchanging 

general information 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0-6) 

 English for Academic purposes 

 การฟงประกาศท่ีเปนทางการ การนําเสนอ โฆษณา และการวิพากษวิจารณ การพูดเพ่ือแสดง

ความคิดเห็น การวิพากษวิจารณ และเปรียบเทียบ พูดในท่ีประชุม และการบรรยายในชั้นเรียน การอาน

และวิเคราะหขอความ โฆษณา บทความ หนังสือและตํารา การเขียนประโยคซับซอน การเขียนเรียงความ 

การเขียนรายงานเต็มรูปแบบ การเขียนแผนการในอนาคต การเขียนแสดงความคิดเห็น และการเขียนแสดง

ความรูสึกในโอกาสตาง ๆ 

 Listening to official announcement, presentation, advertisement and reviews; 

expressing opinion; reviewing, criticizing, and making comparison and contrast; speaking in 

meeting; classroom presentation; reading and analyzing  message, advertisement; article, 

book and textbook; writing complex sentence; writing essay and full report; writing future 

plan; writing to express opinion and feeling in various occasions 

 

2. หมวดวิชาเฉพาะดาน 

2.1 วิชาชีพครู 

2.1.1 วิชาชีพคร ู(กลุมวิชาชีพครู) 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1104006 คุรุนิพนธ  1(0-2-1) 

 Self Development Report 

 จัดทําคุรุนิพนธ โดยการรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหสมรรถนะการปฏิบัติหนาท่ีครู 

คุณลักษณะของความเปนครู ผานกระบวนการถอดบทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรูดวย

ตนเอง  เขารวมกิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะทอนกลับ (After Action Review: AAR) เปนรายบุคคล

และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning 

Community: PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Conducting self development report by gathering, analyzing and synthesizing 

capacity of teacher duty practice, teacher characteristics through the interpretation of 

lesson learned from teaching experience in educational institution and self-learning; 

participating in activities to fulfill one’s capacity; individual after action review (AAR) 

process as well as sharing and learning in  the profession learning community (PLC) for 

self development to become knowledgeable and up-to-date, and keep up with change 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเปนคร ู 3(2-2-5) 

 Virtue Ethics and Spirituality for Teachers 

 ประพฤติ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู 

เปนแบบอยางท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ดํารงตนใหเปนท่ีเคารพศรัทธาของผูเรียนและ

สมาชิกในชุมชน โดยการวิเคราะห สังเคราะห บูรณาการองคความรูเกี่ยวกับคานิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

คุณธรรม จริยธรรมสําหรับครู จิตวิญญาณความเปนครู กฎหมายสําหรับครู สภาพการณการพัฒนาวิชาชีพครู โดย

ใชการจัดการเรียนรูท่ีเนนประสบการณ กรณีศึกษา การฝกปฏิบัติใชการสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง 

 Being committed to code of ethics and developing learners with teacher spirituality; 

being a role model with morals and ethics, and active citizen, practical model for respect and 

faith from students and people in the community; analyzing, synthesizing, integrating knowledge 

of teacher values, morals, ethics and spirituality, law for teacher, and condition of teacher 

professional development using experiential learning and case study, practice of using reflection 

in order to apply to self development to become a good teacher who is knowledgeable and up-

to-date, and keeps up with changes 

1111103 ภาษาเพ่ือการส่ือสารสําหรับครู 2(1-2-3) 

 Language for Communication for Teachers 

 ใชภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับ

บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหแนวคิด 

ทฤษฎี วาทวิทยาสําหรับครู หลักการ เทคนิควิธีการใช ฝกปฏิบัติการฟง การพูด การอาน การเขียน ภาษาทาทาง 

เพื่อส่ือความหมายในการจัดการเรียนรูและการส่ือสารในชั้นเรียน ออกแบบการจัดการเรียนรูทักษะการฟง การพูด 

การเขียน และภาษาทาทาง เพื่อพัฒนาผูเรียน สืบคนสารนิเทศเพื่อพัฒนาตนใหรอบรู ทันสมัยและทันตอการ

เปล่ียนแปลงสําหรับ ฝกการใชภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกตางหลายหลายเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ 

 Using Thai and English language for communication in learning management 

appropriately in accordance with context and learner individual differences, learners with special 

needs by analyzing concept, theory, speech communication for teacher, principle, and technique 

of language use as well as practice of listening, speaking, reading, writing and  gestures to convey 

meaning in learning management and classroom communication; learning management design in 

listening, speaking, reading, writing, and gestures to develop learners; search of information for 

self development for being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change; practice 

of using languages and various cultures for harmonious and peaceful living 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 3(2-2-5) 

 Educational Philosophy and Educational Quality Assurance 

 รูและเขาใจเกี่ยวกับพื้นฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญาการศึกษาตะวันตก

และตะวันออก อภิปราย การประกันคุณภาพการศึกษา ปรัชญา แนวคิด ทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรม นําปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกตใชในการจัดการศึกษา พัฒนา

หลักสูตร จัดการเรียนรู วัดและประเมินผล วิเคราะหหลักการจัดการศึกษาท่ีเปนฐานคิดสากลและฐานคิดวิถีไทย 

นําแนวคิดการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มาประยุกตเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืนไปใชพัฒนาสถานศึกษา 

 Knowledge and understanding of educational foundation, educational quality 

assurance, Western and Eastern educational philosophy; discussion of educational quality 

assurance, philosophy, concept, theory of education, religion, economy, society and culture;  

applying educational philosophy and educational quality assurance to educational management, 

curriculum development, learning management, measurement and evaluation; analyzing 

principle of  educational management based on international and Thai ways of thinking; applying 

concept of 21st century educational management to sustainable development of  educational 

institution 

1121201 การพัฒนาหลักสูตร  3(2-2-5) 

 Curriculum Development 

 พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรรายวิชาตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกท่ีสอดคลอง

กับบริบทสถานศึกษาและชุมชน นําหลักสูตรไปใช และประเมินหลักสูตร โดยประยุกตใชความรูพ้ืนฐาน

เก่ียวกับหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตร ทฤษฎีและรูปแบบการพัฒนาหลักสูตร พ้ืนฐานการพัฒนา

หลักสูตรทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนําหลักสูตรไปใช การประเมินหลักสูตร ปญหา

และแนวโนมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหเปนผูมีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Development of school-based curriculum and major subject curriculum in 

accordance with school and community context; implementation and evaluation of curriculum 

through application of curriculum basic knowledge, curriculum evolution, curriculum theory and 

development model, foundation of curriculum development in educational philosophy, 

psychology, society, culture, technology and other factors related to basic education 

curriculum; school-based curriculum development, curriculum implementation and evaluation; 

problems and trends in curriculum development; developing learner to become 

knowledgeable and up-to-date,  and keep up with change 
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1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู 2(1-2-3) 

 Instructional Science 

 วางแผนและจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสาขาวิชาเอก บริหารจัดการชั้นเรียน ออกแบบและเขียน

แผนการจัดการเรียนรูท่ีสามารถพัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร สงเสริมการเรียนรู เอาใจ

ใส และยอมรับความแตกตางของผูเรียนแตละบุคคล จัดกิจกรรมและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมี

ความสุขในการเรียน ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน บูรณาการความรู เน้ือหาวิชา หลักสูตร ศาสตรการสอน 

และเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู โดยใชความรูเกี่ยวกับทฤษฎีการเรียนรู นวัตกรรมการจัดการเรียนรู

เพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง การบูรณาการเน้ือหาและภาษา การบูรณาการส่ือและแหลงเรียนรูในชุมชนทองถิ่น ส่ือเทคโนโลยี

ดิจิทัล การศึกษาเรียนรวม การช้ีแนะผูเรียน การปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรูใน

สถานศึกษา เปนผูมีความรับผิดชอบและมุงมั่นพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ 

 Instructional planning and management of major subject, classroom management, 

design of learning management plan to develop learner intellectual and characteristic of innovator; 

enhance student learning, caring and accepting individual differences; creating activities and learning 

atmosphere that promote student happiness in learning; awareness of learner well-being; 

integrating knowledge, content, curriculum, science of teaching and digital technology in learning 

management in according with learning theory, learning management innovation in order to 

develop learner 21st century skills; integrative learning management, integration of sufficiency 

economy philosophy; integration of content and language; integration of media and learning 

resources in local community; digital technology media; inclusive education; coaching, micro-

teaching, practicum in schools, being responsible and committed to developing learner according 

to their potentiality 

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Innovation and Information Technology for Educational Communication 

 and Learning 

 ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรูตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อ

พัฒนาผูเรียนใหมีปญญารูคิดและมีความเปนนวัตกร ท่ีสอดคลองกับบริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของ

ผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ โดยการวิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับนวัตกรรม

และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษาและการเรียนรู กฎหมายท่ีเกี่ยวของ จรรยาบรรณในการใช

เทคโนโลยีดิจิทัล  เพื่อใหสามารถเลือก และประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสาร

การศึกษาและการจัดการเรียนรูไดอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และไมละเมิดทรัพยสินทางปญญาและใชการ

สะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปล่ียนแปลง 
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 Applying digital technology to learning management design in accordance with  

major subject to develop learners’ intellectual and characteristic of innovator, based on 

context, learner individual differences, and learner with special needs by analyzing 

principle, concept, and theory relevant to innovation and information technology for 

educational communication and learning; laws and ethics in utilizing digital technology in 

order to be able to select and apply innovation and information technology to 

educational communication and learning effectively, no violation of other intellectual 

property, applying reflection to self development to become a good teacher who is 

knowledgeable and keeps up with change 

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Learning Measurement and Evaluation 

 วัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริงดวยวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะ

ของสาระสําคัญในเรื่องท่ีประเมิน บริบทและความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน ผูเรียนท่ีมีความ

ตองการจําเปนพิเศษ สะทอนผลการประเมินเพ่ือพัฒนาการของผูเรียนและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู  

โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและประเมินผล การประเมินตามสภาพจริง การออกแบบและสราง

เครื่องมือวัดและประเมินผล  การใหขอมูลปอนกลับท่ีสงเสริมการเรียนรูของผูเรียน แนวทางการใชผลการ

วัดและประเมินผลผูเรียนในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน เพ่ือใหสามารถวัดและประเมินผลเพ่ือ

พัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมและสรางสรรค และใชการสะทอนคิดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการ

เปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง ประยุกตใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีการวัดและ

ประเมินผล เพ่ือการออกแบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 Measurement and authentic evaluation using appropriate method in 

accordance with subject matter, context and individual difference of learners, and 

learners with special needs; reflection of evaluation result for learner development and 

quality development of learning management based on principle, concept and theory of 

measurement and evaluation, authentic assessment; design and creation of measurement 

and evaluation instrument; providing feedback that promotes learners’ learning; guideline 

for utilizing results from measurement and evaluation to improve learner’s learning 

development for subsequent measurement and evaluation for developing learner 

appropriately and creatively; applying reflection to self development to become a good 

teacher who is knowledgeable and keeps up with change; applying principle, concept and 

theory of measurement and evaluation for educational quality assurance 
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1143402 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู 3(2-2-5) 

 Research and Development in Innovation and Learning 

 วิจัย แกปญหาเพื่อพัฒนาผูเรียน สรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่สอดคลองกับ

ธรรมชาติของสาขาวิชาเอก บริบทความแตกตางหลากหลายของผูเรียน ผูเรียนที่มีความตองการพิเศษ โดยการศึกษา 

วิเคราะหสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาของผูเรียนในชั้นเรียน ออกแบบการวิจัยโดยประยุกตใชหลักการ 

แนวคิด ทฤษฎีทางการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย ประยุกตใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลในการสรางนวัตกรรมในการวิจัยเพื่อแกปญหาและพัฒนาผูเรียน นวัตกรรมที่สอดคลองกับบริบทของชุมชน 

เพื่อใหสามารถนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการจัดการเรียนรู และพัฒนาผูเรียน และใชการสะทอนคิดไป

ประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครูที่ดี  มีความรอบรู และทันสมัยตอความเปลี่ยนแปลง 

 Research and problem solving for learner development; creating innovation for 

learner’s learning development in accordance with major subject, context and individual  learner 

differences, and learner with special needs by studying, analyzing problem condition and needs in 

learner development in classroom; research design based on application of principle, concept, 

research theory and researcher ethics; creation of research instrument; applying digital technology to 

creation of research innovation in order to solve problem and develop learners; innovation in 

accordance with community in order to implement research results in developing learning 

management and learners; and applying reflection to self development to become a good teacher 

who is knowledgeable and keeps up with change 

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู 3(2-2-5) 

 Psychology for Teacher 

 วิเคราะห แกปญหา ประยุกต ออกแบบการจัดการเรียนรูและบริหารจัดการพฤติกรรมผูเรียน เพื่อ

พัฒนาและสงเสริมผูเรียนตามศักยภาพและชวงวัย  โดยใชหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ 

จิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาการเรียนรู การทํางานของสมอง  และความหลากหลายของผูเรียน สามารถดูแล

ชวยเหลือผูเรียนท่ีมีความตองการพิเศษ  ใชการสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองในการเปนครู

ท่ีดี  มีความรอบรู ทันสมัย และทันตอการเปล่ียนแปลง  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนและพัฒนาตนดวยจิตวิญญาณความ

เปนครู 

 Analyzing and  solving problem;  applying, designing learning and learner behavior 

management to develop learners in accordance with their potentiality and age , based on principle, 

concept and theory of developmental  psychology, educational psychology, learning psychology, 

brain functioning, learner individual difference; ability in taking care and assisting learner with special 

need; applying reflection to self development to become a good teacher who is knowledgeable 

and up-to-date, and keeps up with change; being committed to learner and self development with 

teacher spirituality 
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1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 2(1-2-3) 

 Guidance and Counseling Psychology 

 ประยุกตความรูเพื่อการรูจักและดูแลชวยเหลือผูเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยกระบวนการแนะ

แนว และการใหคําปรึกษา สงเสริม ปองกัน และแกไขปญหา พัฒนาการและการเรียนรูของผูเรียนตามชวงวัย

อยางมีประสิทธิภาพดวยการจัดบริการแนะแนวและการจัดกิจกรรมแนะแนวในช้ันเรียน พัฒนาผูเรียนเปน

รายบุคคลตามศักยภาพและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผูเรียนไดอยางเปนระบบตามกระบวนการศึกษาราย

กรณี ใหคําแนะนําและขอมูลยอนกลับแกผูปกครองและผูเกี่ยวของเพื่อสงเสริมพัฒนาและดูแลชวยเหลือผูเรียน 

การสงตอและการสรางความรวมมือเพื่อพัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความรอบรู ทันสมัย 

และทันตอการเปล่ียนแปลงท่ีเกี่ยวของกับพัฒนาการผูเรียน มุงมั่นพัฒนาผูเรียนดวยจิตวิญญาณความเปนครู

และจรรยาบรรณการแนะแนวและการใหคําปรึกษา 

 Applying knowledge for getting to know and take care of learners effectively with 

the guidance process and counseling; promoting of problem prevention and solving;  

development and effective learning of learner of each age by providing guidance service and 

classroom activity; individual learner development in accordance with one’s potentiality, and 

systematic learner development report based on case study process; providing parents and 

related parties with advice and feedback in order to promote learner development and 

assistance; forwarding and establishing collaboration for learner development and problem 

solving for better life quality; being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with 

change related to learner development; being committed to developing learner with teacher 

spirituality and ethics of guidance and counseling  
 

2.2.2 วิชาชีพครู (กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ) 

รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ช่ัวโมง) 

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 1 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู คุณลักษณะของครูท่ีแสดงออกถึงความรัก

และศรัทธาในวิชาชีพครู การปฏิบัติตนของครูท่ีสะทอนถึงการมีจิตวิญญาณความเปนครู การมีจรรยาบรรณตอ

ตนเอง และวิชาชีพ ศึกษาเรียนรูบทบาทหนาท่ีครู ครูประจําช้ัน ศึกษาบริบทช้ันเรียน บริบทของสถานศึกษา 

ขอมูลการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บริบทชุมชนท่ีมีตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

ฝกปฏิบัติงานในหนาท่ีครู รวมมือกับผูปกครองวิเคราะห แกปญหาผูเรียนรายกรณี (Case study) ฝกปฏิบัติ 

ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน 

ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และสะทอนคิดเพื่อนําไปประยุกตใช

ในการพัฒนาตนเอง ใหเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการเปล่ียนแปลง 
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 Pre-teaching observation and practice by learning and acquiring the 

characteristics of teacher with passion and faith in teaching profession, behavior of teacher 

that reflects teacher spirituality and teaching profession ethics; observation and study of 

teacher role and duty, homeroom teacher role and duty, classroom and educational 

institution context, educational institution administration and management, and role of 

community in educational management; practice of teacher duty, and teacher-parent 

collaboration for analyzing and solving problem in case study; practice of learning activity 

design and management for learner development and happy learning; awareness of 

learner well being through observational process, recording, analyzing, synthesizing, 

interpreting lesson learned and reflecting experience in order to apply to self 

development for being a good teacher who is knowledgeable, and keeps up with change 

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 2 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรู คุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  ปฏิบัติงานผูชวยครูรวมกับครูพ่ีเลี้ยงโดย

การวางแผนออกแบบเนื้อหาสาระและกิจกรรมการจัดการเรียนรูสื่อและเทคโนโลยี การวัดและประเมินผล

ตามกลุมสาระการเรียนรูในรายวิชาเฉพาะดาน บูรณาการองคความรูทางการบริหารการศึกษา ออกแบบ

นวัตกรรม การดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับสถานศึกษาแตละระดับ 

บริหารจัดการเรียนรูท่ีมีคุณภาพและสรางบรรยากาศการเรียนรูใหผูเรียนมีความสุขในการเรียน รวมมือกับ

ผูปกครองในการพัฒนา ดูแล ชวยเหลือผูเรียน ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค วิเคราะหและนําเสนอ

แนวทางในการพัฒนาตนเองใหมีความเปนครูมืออาชีพท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงท้ังทางดานศาสตร

วิชาชีพครูและศาสตรสาขาวิชาเอก  เขารวมโครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิ

ปญญาทองถ่ินและนําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและ

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองให

มีความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ช่ัวโมง) 

 Pre-teaching observation and practice by learning and acquiring the characteristics 

of role model teacher with morals and professional ethics, performing as teacher assistant 

working and learning with mentor teacher in planning content and learning management 

design, media and technology, measurement and evaluation according to the learning strand 

of each specific course; integrating knowledge of educational administration, innovation 

design; implementation of educational quality assurance in accordance with each level of 

educational institution; quality learning management, creating learning atmosphere that 

encourages learner learning enjoyment; collaborating with parents to develop and help 

students to enhance desirable characteristics; analyzing and proposing guidelines for self 

development to be a professional teacher who is able to keep up with changes of both 

professional teaching and major subject; participating in projects related to promotion of  

conservation of culture and local wisdom, reflecting and evaluating the results of the project 

by using  after action review (AAR) process on individual basis, exchanging knowledge in the 

professional learning community (PLC), and applying  the knowledge to self development for 

being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change 

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3 1(90) 

 Practicum in Profession of Teaching 3 

 ฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน โดยการศึกษาเรียนรูคุณลักษณะของครูท่ีประพฤติตนเปน

แบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบการจัดบรรยากาศชั้นเรียนท่ี

สงเสริมใหผูเรียนมีความสุข จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีสงเสริมใหผูเรียนเกิดกระบวนการคิดข้ันสูงโดย

ประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย รวมมือกับผูปกครองในการพัฒนาและ

มุงม่ันในการแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธี

วิจัย สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและ

นําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมีความรอบรู 

ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ช่ัวโมง) 

 Pre-teaching observation and practice in professional teaching by learning and 

acquiring the characteristics of role model teacher with morals and professional ethics; 

design of learning atmosphere that encourages learner happiness in learning; learning 

management with integration of  digital technology or modern educational innovation 

that enhances learner high thinking process; collaborating with parents in developing 

learner and being committed to problem solving in order to enhance learner desirable 

characteristics by utilizing appropriate research methodology; reflecting result of changes 

that happen distinctively from participating in project related to promotion of culture and 

local wisdom conservation, reflecting and evaluating the results of the project by using  

after action review (AAR) process on individual basis, exchanging knowledge in the 

professional learning community (PLC), and applying the knowledge to self development 

for being knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change 

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 6(540) 

 Internship 1 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอกเพ่ือใหผูเรียนเรียนรูอยางมีความสุข สรางแรงบันดาลใจใหเปน

ผูใฝรูและมีปญญารูคิด ตระหนักถึงสุขภาวะของผูเรียน โดยการออกแบบแผนการจัดการเรียนรูท่ีสรางเสริม

ทักษะการเรียนรูและทักษะการคิดของผูเรียน จัดการเรียนรู ออกแบบสื่อ/นวัตกรรม วัดและประเมินผล 

รายงานผลการพัฒนาผูเรียน การปฏิบัติหนาท่ีครูในสถานศึกษา เขารวมกิจกรรมทางวิชาชีพ  พัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน ผานกระบวนการสังเกต บันทึกขอมูล วิเคราะห สังเคราะห ถอดบทเรียน และ

สะทอนคิดเพ่ือนําไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเองใหเปนครูท่ีดี มีความรอบรู และทันสมัยตอการ

เปลี่ยนแปลง 

 Teaching practice of major subject to enable learner to learn happily. Inspiring 

to be a learning enthusiast with cognition; awareness of learner well-being by designing 

learning management that enhances skills in learning and thinking; learning management, 

media and innovation design, measurement and evaluation, learner development 

progress report; teaching practice in educational institution, participating in teaching 

profession activity; developing innovation for learner development through observation 

process, data recording, analyzing, synthesizing, interpreting lesson learned, and reflecting 

experience for self development for being a good teacher who is knowledgeable and up-

to-date, and keeps up with change 
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รหัสวิชา ช่ือและคําอธิบายรายวิชา น(ช่ัวโมง) 

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 6(540) 

 Internship 2 

 ปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเอก ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีมีคุณธรรมและจริยธรรมตาม

จรรยาบรรณวิชาชีพ ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีผูเรียนมีความสุขเกิดกรระบวนการคิดข้ันสูงและ

นําไปสูการเปนนวัตกร โดยออกแบบนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีทันสมัย บูรณาการบริบทชุมชนเขากับการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียน สรางเครือขายความรวมมือกับผูปกครองและชุมชนในการ

พัฒนาและแกปญหาผูเรียนใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคดวยกระบวนการวิจัยท่ีถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย 

สะทอนผลการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับตนเองไดอยางชัดเจนจากการเขารวมกิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิด

ความกาวหนาทางวิชาชีพ โครงการท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินและ

นําผลจากการเรียนรูในสถานศึกษาไปประเมินสะทอนกลับ (AAR) เปนรายบุคคลและรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันในรูปแบบชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพทางวิชาชีพ (PLC) เพ่ือนําไปใชในการพัฒนาตนเองใหมี

ความรอบรู ทันสมัยและทันตอการเปลี่ยนแปลง 

 Teaching practice of major subject; being a role model with morals and ethics 

according to professional ethics, learning management and design that make learners 

happy and develop high thinking process and leading them to be innovators; designing 

modern educational innovation; integrating community context with learning activities in 

and out of the classroom; creating collaborative teacher-parent network for developing 

learner and solving problem for desirable characteristics by utilizing appropriate research 

methodology; reflecting changes that happen distinctively from participating in project 

related to professional progress and project that promotes conservation of culture and 

local wisdom, reflecting and evaluating the results of the project by using  after action 

review (AAR) process on individual basis, exchanging knowledge in the professional 

learning community (PLC), and applying the knowledge to self development for being 

knowledgeable and up-to-date, and keeping up with change 
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2.2 วิชาเอก 

2.2.1 กลุมวิชาเอก บังคับ 

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4091201 หลักการคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 Principles of Mathematics 

 การศึกษาเก่ียวกับธรรมชาติและโครงสรางทางคณิตศาสตร ตรรกศาสตรและระเบียบวิธี

พิสูจน การใหเหตุผลทางคณิตศาสตรเก่ียวกับจํานวน เซต ความสัมพันธและฟงกชัน 

  Study of nature and structure of mathematics, logic and method of proof; 

mathematical reasoning involving number, set, relations and functions 

4091401 แคลคูลัส 1 3(3-0-6) 

 Calculus 1 

 การศึกษาเก่ียวกับลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันหนึ่งตัวแปร อนุพันธ

ของฟงกชันโดยปริยาย การประยุกตอนุพันธ และหลักเกณฑของโลปตาล 

 Study of limit and continuity of function, derivatives of single-valued function, 

derivatives of implicit function, application of derivatives, and L'Hospital's rule 

4091402 แคลคูลัส 2 3(3-0-6) 

 Calculus 2 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4091401 แคลคูลัส 1  

 Pre-requisite: 4091401 Calculus 1 

 การศึกษาเก่ียวกับปริพันธ การประยุกตของปริพันธ เทคนิคการหาปริพันธ ปริพันธ   ไมตรง

แบบ ลําดับ อนุกรมและการลูเขา 

 Study of integrals, application of integrals, technique of integration, improper 

integrals, sequences, series and convergence 

4091501 เรขาคณิตเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Geometry 

 การศึกษาเก่ียวกับระบบเชิงสัจพจน เรขาคณิตของยุคลิด การคนพบเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด 

และเรขาคณิตการแปลง 

 Study of axiomatic system, Euclidean geometry, discovery of non-Euclidean 

geometry, and transformation geometry 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4091801 การวิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 1 3(3-0-6) 

 Analysis of Mathematical Content 1 

 การวิเคราะหเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน โดยเนนแนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

 Analysis of mathematical content for basic education core curriculum in 

primary and lower secondary levels emphasizing on mathematical concept and process 

4092201 ระบบจํานวน 3(3-0-6) 

 Number System 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4091201 หลักการคณิตศาสตร  

 Pre-requisite: 4091201 Principles of Mathematics 

 การศึกษาการสรางระบบจํานวนโดยระบบเชิงสัจพจน ระบบจํานวนจริง ระบบจํานวนเต็ม 

ระบบจํานวนตรรกยะ ระบบจํานวนอตรรกยะ และระบบจํานวนเชิงซอน 

 Study of construction of number system by axiomatic system, real number 

system, integer system, rational number system, irrational number system, and complex 

number system 

4092203 สถิติและความนาจะเปน 3(3-0-6) 

 Statistics and Probability 

 การศึกษาเก่ียวกับสถิติพ้ืนฐาน การวิเคราะหขอมูลอยางงาย ความนาจะเปน การแจกแจง

ความนาจะเปนของตัวแปรสุมแบบไมตอเนื่องและแบบตอเนื่อง ตัวอยางสุม การแจกแจงของตัวอยางสุม 

การประมาณคา และการประยุกตใช 

 Study of basic statistics, simple data analysis, probability, probability distribution 

of discrete and continuous random variables, ramdom sample, distribution of ramdom 

sample, estimation, and application 

4092302 ทฤษฎีสมการ 3(3-0-6) 

 Theory of Equations 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4091401 แคลคูลัส 1  

 Pre-requisite: 4091401 Calculus 1 

 การศึกษาเก่ียวกับสมการพหุนาม ความสัมพันธระหวางสัมประสิทธิ์และรากของสมการ  

พหุนาม สมการกําลังสอง สมการกําลังสาม สมการกําลังสี่ และการประมาณคาราก 

 Study of polynomial equation, relation of coefficient and root of polynomial 

equation, quadratic equation, cubic equation, quartic equation and root approximation 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4092702 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

 Digital Technology for Mathematics Learning Management 

 การศึกษาความรูเบื้องตนเก่ียวกับการใชโปรแกรมสําเร็จรูป การสรางบทเรียนและสื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกสโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป และการประยุกตใชการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 Study of basic knowledge of software package, production of lesson and 

electronic instruction media by software package, and application of mathematics learning 

management in basic education level 

4093603 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 English for Mathematics Learning Management 

 การศึกษาทักษะเบื้องตนเก่ียวกับการฟง การพูด การอานและการเขียนภาษาอังกฤษสําหรับ

คณิตศาสตร ศัพทวิชาการทางคณิตศาสตร การสืบคนทางอินเทอรเน็ต หลักการและเทคนิคการอานงาน

วิชาการทางคณิตศาสตร และการใชภาษาอังกฤษในหองเรียน 

 Study of basic English skills in listening, speaking, reading and writing for 

mathematics; mathematical terminology, searching through Internet, principle and 

technique of reading academic paper in mathematics, and English classroom language 

4093606 กิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

 Activity for Mathematics Learning Management Promotion 

 การศึกษาแนวคิดและหลักการการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร การออกแบบกิจกรรมทาง

คณิตศาสตร คายคณิตศาสตรและโครงงานคณิตศาสตร การออกแบบการวัดและการประเมินผลการจัด

กิจกรรมทางคณิตศาสตร 

 Study of concept and principle of mathematics activity; designing mathematics 

activity, math camp and mathematics project; designing assessment and evaluation of 

mathematics activity 

4093804 สถิติเพ่ือการวิจัยสําหรับครูคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

 Research Statistics for Mathematics Teacher 

 การศึกษาแนวคิดและความสําคัญของสถิติและการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การหา

คุณภาพเครื่องมือ การนําเสนอขอมูล การตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนการวิเคราะห การประมาณ

คาพารามิเตอร การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว สหสัมพันธและการวิเคราะห

การถดถอยอยางงาย การทดสอบไคสแควร และการวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Study of concept and importance of statistics and research, data gathering, 

validation of the test, data presentation, checking data validity prior to analysis, parameter 

estimation, hypothesis testing, one-way analysis of variance, simple correlation and simple 

regression analysis, chi-square test, and data analysis with software packages 

4093805 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในโรงเรียน 3(2-2-5) 

 Mathematics Learning Management in School 

 การศึกษาและวิเคราะหหลักสูตรคณิตศาสตรระดับโรงเรียน ออกแบบและฝกปฏิบัติการ

จัดการเรียนรูระดับโรงเรียนโดยใชวิธีการ รูปแบบและเทคนิคการจัดการเรียนรู ศึกษาทักษะและ

กระบวนการทางคณิตศาสตรดวยสื่อการเรียนรูท่ีหลากหลาย ออกแบบการวัดและการประเมินผลในการ

จัดการเรียนรูคณิตศาสตรในระดับโรงเรียน 

 Study and analysis of mathematics curriculum in school; design and practice 

of learning management using method, pattern and technique in school; study of 

mathematical skill and process through various learning media, design of assessment and 

evaluation of mathematics learning management in school 

4093901 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา 1(0-2-1) 

 Seminar on Mathematics Education 

 การศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะหและนําเสนอเก่ียวกับองคความรูและงานวิจัยทาง

คณิตศาสตรศึกษา 

 Study, review, analysis, synthesis and presentation of knowledge and research 

in mathematics education 

 

2.2.2 กลุมวิชาเอก เลือกเรียน 

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4091101 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร 2(2-0-4) 

 Mathematics History and Development 

 แนวคิด ปรัชญาและการสรางผลงานของนักคณิตศาสตรท่ีสําคัญในเรื่องจํานวน เรขาคณิต 

พีชคณิต การวัด สถิติและความนาจะเปน ประวัติคณิตศาสตรยุคกอนประวัติศาสตร ยุคกลาง และสมัย

ศตวรรษท่ี 17 จนถึงปจจุบัน และวิวัฒนาการของหลักสูตรคณิตศาสตรในประเทศไทย 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Concept, philosophy and creation of masterpiece by outstanding mathematicians 

in number, geometry, algebra, measure, statistics and probability; history of mathematics in 

prehistoric age, middle age and 17th century to present; and evolution of mathematics 

curriculum in Thailand 

4091802 การวิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 2 3(3-0-6) 

 Analysis of Mathematical Content 2 

 การวิเคราะหเนื้อหากลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเนนแนวคิดและกระบวนการทางคณิตศาสตร 

 Analysis of mathematical content for basic education core curriculum in higher 

secondary level emphasizing on mathematical concept and process 

4092204 ทฤษฎีจํานวน 3(3-0-6) 

 Number Theory 

 การศึกษาเก่ียวกับการหารลงตัว จํานวนเฉพาะ ตัวหารรวมมาก ตัวคูณรวมนอย ทฤษฎีบท

หลักมูลของเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน และฟงกชันเลขคณิต 

 Study of divisibility, prime number, greatest common divisor, least common 

multiple, fundamental theorem of arithmetic, congruence, Diophantine equation, and 

arithmetic function 

4092301 พีชคณิตเชิงเสน 3(3-0-6) 

 Linear Algebra 

 การศึกษาเก่ียวกับระบบสมการเชิงเสน เมทริกซ การดําเนินการข้ันมูลฐาน ดีเทอรมิแนนต 

ปริภูมิเวกเตอร การแปลงเชิงเสน คาเฉพาะและเวกเตอรเฉพาะ 

 Study of system of linear equation, matrix, elementary operation, determinant, 

vector space, linear transformation, eigenvalue and eigenvector 

4092402 แคลคูลัส 3 3(3-0-6) 

 Calculus 3 

 รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : 4091402 แคลคูลัส 2  

 Pre-requisite: 4091402 Calculus 2 

 การศึกษาเก่ียวกับเวกเตอรและเรขาคณิตวิเคราะหในปริภูมิสามมิติ ฟงกชันหลายตัวแปร 

ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชันหลายตัวแปร อนุพันธยอย ปริพันธหลายชั้น และสมการเชิงอนุพันธ

สามัญ 



46 

รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

 Study of vector and analytic geometry in three-dimensional space, function of 

several variables, limit and continuity of function of several variables, partial derivatives, 

multiple integrals, and ordinary differential equation 

4093201 ทฤษฎีเซต 3(3-0-6) 

 Set Theory 

 การศึกษาการสรางทฤษฎีเซตโดยอาศัยระบบเชิงสัจพจน ความสัมพันธและฟงกชัน และ

จํานวนเชิงการนับ  

 Study of construction of set theory using axiomatic system, relations and 

functions, and cardinal number 

4093202 วิยุตคณิต 3(3-0-6) 

 Discrete Mathematics 

 การศึกษาเก่ียวกับการนับและความสัมพันธเวียนเกิด ทฤษฎีกราฟเบื้องตน การแทนกราฟ

ดวยเมทริกซ ตนไมและการแยกจําพวก ขายงาน พีชคณิตบูลีนและวงจรเชิงวิธีจัดหมู 

 Study of counting and recurrence relations, elementary graph theory, graph 

representation with matrix, tree and sorting, network, Boolean algebra, and combinatorial 

circuit 

4093301 พีชคณิตนามธรรม 3(3-0-6) 

 Abstract Algebra 

 การศึกษาเก่ียวกับการดําเนินการทวิภาค กรุป กรุปยอย กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุป

สมมาตร ทฤษฎีบทสมสัณฐานของกรุป ความรูเบื้องตนเก่ียวกับริงและฟลด 

 Study of binary operation, group, subgroup, permutation group, symmetric 

group, isomorphism theorem of group, basic knowledge of ring and field 

4093403 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร 3(3-0-6) 

 Mathematical Analysis 

 การศึกษาเก่ียวกับระบบจํานวนจริง ทอพอโลยีบนเสนจํานวนจริง ลําดับและอนุกรมของ

จํานวนจริง ลิมิตและความตอเนื่อง อนุพันธ และปริพันธรีมันน 

 Study of real number system, topology on number line, sequences and series 

of real numbers, limit and continuity, differentiation, and Riemann integration 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4093501 ทฤษฎีกราฟเบ้ืองตน 3(3-0-6) 

 Introduction to Graph Theory 

 การศึกษาเก่ียวกับบทนิยาม แนวเดินและความเชื่อมโยงของกราฟ ตนไม กราฟออยเลอร 

กราฟแฮมิลตัน กราฟเชิงระนาบและภาวะคูกัน การระบายสีของกราฟ และกราฟระบุทิศทาง 

 Study of definition, walk and connectivity of graph, tree, Eulerian graph, 

Hamiltonian graph, planar graph and duality; graph coloring, and directed graph 

4093604 กําหนดการเชิงเสน 3(3-0-6) 

 Linear Programming 

 การศึกษาเก่ียวกับปญหากําหนดการเชิงเสน วิธีกราฟและวิธีซิมเพล็กซ ปญหาคูกันและการ

ประยุกต 

 Study of linear programming problem, graphical and simplex methods, dual 

problem and applications 

4093701 วิทยาการคํานวณสําหรับครูคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

 Computing Science for Mathematics Teacher 

 แนวคิดเชิงคํานวณ เทคนิค วิธีการ และข้ันตอนการแกปญหา การแยกสวนประกอบและการ

ยอยปญหา การหารูปแบบ การคิดเชิงนามธรรม การออกแบบข้ันตอนวิธี การเขียนโปรแกรมเบื้องตน และ

การฝกปฏิบัติ 

 Computational thinking; technique, method and algorithm of problem solving; 

decomposition, pattern recognition, abstract thinking, algorithm design, basic programming, 

and practice 

4093806 การวัดและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร 3(2-2-5) 

 Assessment and Evaluation of Mathematics Learning Outcome 

 การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล ความสัมพันธระหวางหลักสูตร

คณิตศาสตรกับการประเมินผล การออกแบบเครื่องมือดานพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยทาง

คณิตศาสตร การหาคุณภาพเครื่องมือและการใหคะแนน การนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาผูเรียน 

นวตักรรมการวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร  

 Study of concept and theory of assessment and evaluation, relationship 

between mathematics curriculum and evaluation; designing tool in aspects of cognitive, 

psychomotor and affective domains; finding tool validation and scoring, implementation 

of assessment result for learner development, innovation of mathematical assessment 

and evaluation 
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รหัสวิชา ช่ือวิชาและคําอธิบายรายวิชา น(ท-ป-ค) 

4093807 การแกปญหาทางคณิตศาสตร 2(1-2-3) 

 Mathematical Problem Solving 

 การศึกษาความสําคัญและประเภทของปญหาทางคณิตศาสตร การแกปญหาและการต้ัง

ปญหาทางคณิตศาสตร มโนทัศนท่ีคลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร กระบวนการและยุทธวิธีในการแกปญหา

ทางคณิตศาสตร เทคนิคการตั้งปญหาทางคณิตศาสตร การสอนการแกปญหาและการตั้งปญหาทาง

คณิตศาสตร การประเมินผลการแกปญหาและการต้ังปญหาทางคณิตศาสตร และแนวทางในการจัด

กิจกรรมการเรียนรูวิชาคณิตศาสตรระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 Study of importance and type of mathematical problem, problem solving and 

problem setting in mathematics, misconception in mathematics, process and strategy in 

solving mathematical problem, technique of setting mathematical problem, teaching 

mathematical problem solving and problem setting, outcome assessment of mathematical 

problem solving and problem setting, and guideline for organizing mathematics learning 

activity in basic education level 

4093902 การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา 2(1-2-3) 

 Research in Mathematics Education 

 การศึกษาเก่ียวกับระเบียบวิธี ข้ันตอนและการออกแบบการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู

คณิตศาสตร เทคนิคการเลือกตัวอยาง การทดลองทางการศึกษา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล การเขียน

รายงานการวิจยั และนําผลการวิจัยไปใชในการพัฒนาการเรียนรู 

 Study of research methodology, process and design for developing mathematics 

learning management, sampling technique, educational experiment, statistics for data analysis, 

writing research report, and research implementation for learning development 

 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

ใหเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม โดยไมซํ้ากับ

รายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาท่ีกําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการ

สําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.2 ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร 
 

ลํา 

ดับ 

ชื่อ-นามสกุล 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน 
ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา/ปท่ีจบ 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นางแกวตา  เจือนาค 

3-7306-XXXXX-XX-8 

อาจารย กศ.ม. (คณิตศาสตร)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2551 

กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2548 

15 15 15 15 15 

2 นายศิริชัย  โสภา 

3-3399-XXXXX-XX-7 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (การสอนคณติศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร, 2534 

กศ.บ. (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2528 

15 15 15 15 15 

3 นายณวิชชา  ออนใจเอ้ือ 

3-7002-XXXXX-XX-1 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (คณิตศาสตรประยุกต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี, 2555 

วท.ม. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2551 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

มหาวิทยาลยัมหิดล, 2549 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี, 2548 

15 15 15 15 15 

4 นายวิฑูรย  พ่ึงรัตนา 

3-2401-XXXXX-XX-2 

รอง 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม, 2556 

วท.ม. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2551 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยับูรพา, 2549 

15 15 15 15 15 

5 นายวรินทร  ศรีปญญา 

3-7005-XXXXX-XX-0 

ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2555 

วท.ม. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2548 

วท.บ. (ฟสิกส) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 2543 

15 15 15 15 15 
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3.2.2 อาจารยผูสอน 
 

ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

1 นางแกวตา  เจือนาค อาจารย กศ.ม. (คณิตศาสตร)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

กศ.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

15 15 15 15 15 

2 นายศิริชัย  โสภา ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (การสอนคณติศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

กศ.บ. (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

15 15 15 15 15 

3 นายณวิชชา  ออนใจเอ้ือ ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (คณิตศาสตรประยุกต) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

วท.ม. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

15 15 15 15 15 

4 นายวิฑูรย  พ่ึงรัตนา รอง 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

วท.ม. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยับูรพา 

วท.บ. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยับูรพา 

15 15 15 15 15 

5 นายวรินทร  ศรีปญญา ผูชวย 

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (คณติศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วท.ม. (คณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วท.บ. (ฟสิกส) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

6 นางสาววันเพ็ญ จันทรังษี ผูชวย 

ศาสตราจารย 

Ph.D. (Statistics)  

University of Southampton 

วท.ม. (สถิติประยุกต)  

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

6 นางสาววันเพ็ญ  จันทรังษี 

(ตอ) 

 วท.บ. (คณิตศาสตร)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

     

7 นายกฤษฎา  เลิกชัยภมู ิ ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ม. (คณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ค.บ. (คณิตศาสตร)  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชบุร ี

15 15 15 15 15 

8 นายธีระศักดิ์  ธรรมบํารุง ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ม. (สถิติประยุกต)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ค.บ. (คณิตศาสตร)  

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

10 นายบุญชะนะ  วาราชะนนท ผูชวย 

ศาสตราจารย 

วท.ม. (สถิติประยุกต)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ค.บ. (คณิตศาสตร)  

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

11 นางสาวชลิดา  ตระกูลสุนทร อาจารย ปร.ด. (การวิจัยและสถิติทางวิทยาการปญญา) 

มหาวิทยาลยับูรพา 

วท.ม. (สถิติประยุกต) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วท.บ. (สถิติ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

12 นายเกียรติยศ  เจือกโวน อาจารย ปร.ด. (คณิตศาสตร) เอกควบโท 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

วท.บ. (คณิตศาสตร)  

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร 

15 15 15 15 15 

13 นางอารีย  วรเตชะคงคา อาจารย กศ.ม. (คณิตศาสตร)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

กศ.บ. (วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร)  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

15 15 15 15 15 

14 นายอัมรินทร  อภิรักษมาศ อาจารย วท.ม. (คณิตศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

วท.บ. (คณิตศาสตร)  

มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

15 15 15 15 15 

15 

 

นางสาวสุภารัตน  

ถิรนันทนากร 

อาจารย วท.ม. (คณิตศาสตร)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

15 นางสาวสุภารัตน  

ถิรนันทนากร (ตอ) 

วท.บ. (คณิตศาสตร)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

16 นางจิตตรา  ชลิตพันธุ อาจารย วท.ม. (การสอนคณิตศาสตร)  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ค.บ. (คณิตศาสตร)  

วิทยาลัยครูนครปฐม 

15 15 15 15 15 

17 นายธีรวุธ  ธาดาตันตโิชค อาจารย กศ.ด. (การบรหิารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

15 15 15 15 15 

18 นางสาวจินตนา  

ศิริธัญญารัตน 

อาจารย ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

กศ.ม. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   

ค.บ. (วิทยาศาสตรท่ัวไป) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

19 นางสาวบุญสม  ทับสาย อาจารย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

20 นางสาวจิตติรัตน  

แสงเลิศอุทัย 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

กศ.ด. (วิจัยและพัฒนาหลักสูตร) 

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

วท.บ. (สถิติศาสตร) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

15 15 15 15 15 

21 

 

 

 

นางสาวอรพรรณ  ตูจินดา 

 

 

 

อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

21 นางสาวอรพรรณ  ตูจินดา 

(ตอ) 

ศศ.บ. (การแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมมาธิราช 

ค.บ. (บริหารการศึกษา) 

วิทยาลัยครูนครปฐม 

22 นางสาวนภาภรณ  ยอดสิน ผูชวย

ศาสตราจารย 

ค.ด. (เทคโนโลยีการศึกษาและการส่ือสาร) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (โสตทัศนศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

23 นางพิชญาภา  ยืนยาว ผูชวย

ศาสตราจารย 

ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

อ.บ. (ภาษาอังกฤษ-ภูมิศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

24 นางสาวศศิวรรณ   

พชรพรรณพงษ 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

ค.ด. (หลักสูตรและการสอน)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศศ.ม. (การสอนภาษาฝรั่งเศส)  

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ค.บ. (มัธยมศึกษา เอกภาษาฝรั่งเศส)  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

15 15 15 15 15 

25 นายเจษฎา  บุญมาโฮม ผูชวย

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร)  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

15 15 15 15 15 

26 นายสหะ  พุกศิริวงศชัย ผูชวย

ศาสตราจารย 

ศศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษาและส่ือสารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัทักษิณ 

15 15 15 15 15 

27 

 

 

 

นางสาวณัฐวรรณ  พุมดียิ่ง 

 

 

 

อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร, 

รศ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร) 

มหาวิทยาลยัสยาม 

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

27 นางสาวณัฐวรรณ  พุมดียิ่ง 

(ตอ) 

ค.บ. (สังคมศึกษา) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

28 นางสุประภา  วิวัฒนิวงศ อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

15 15 15 15 15 

29 นางสาวดวงใจ  ชนะสทิธ์ิ อาจารย ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

ศศ.บ. (การจัดการท่ัวไป) 

สถาบันราชภฏัจันทรเกษม 

15 15 15 15 15 

30 นายนภาเดช  บุญเชิดชู อาจารย ค.ด. (บริหารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ค.ม. (บริหารการศึกษา) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (สังคมศึกษา)  

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

31 นางสาววรรณ ี สุจจติรจลู อาจารย ศษ.ม. (การวิจัยและประเมินผลศกึษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

15 15 15 15 15 

32 นางสาวนันทนภัส 

นิยมทรัพย 

อาจารย ค.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ศษ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

33 นายเอกชัย  ไวยโสภ ี อาจารย ศษ.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศษ.บ. (การสอนวิทยาศาสตร) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

15 15 15 15 15 

34 

 

นางสาวอรพิณ  พัฒนผล 

 

อาจารย กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

15 15 15 15 15 
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ลํา 

ดับ 
ชื่อ-นามสกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา 

ภาระการสอนเฉลี่ย 

ชั่วโมง/สัปดาห/ปการศึกษา 

2562 2563 2564 2565 2566 

34 นางสาวอรพิณ  พัฒนผล (ตอ) ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 

35 นายเทพยพงษ  เศษคึมบง อาจารย ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศศ.บ. (การสื่อสารมวลชน) 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

15 15 15 15 15 

36 นางสาวนลินทิพย  คชพงษ อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาสังคม) 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ศษ.บ. (การประถมศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

37 นายนววิช  นวชีวินมัย อาจารย ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

ศศ.บ. (จิตวิทยา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

15 15 15 15 15 

38 นายพนม  จองเฉลิมชัย อาจารย กศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ค.บ. (เคมี) 

สถาบันราชภฏับานสมเดจ็เจาพระยา 

15 15 15 15 15 

39 นางสาวดวงดาว  

รุงเจรญิเกียรต ิ

อาจารย ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา) 

สถาบันราชภฏันครปฐม 

15 15 15 15 15 

 

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณวิชาชีพครู ความคาดหวังในผลการเรียนรูจากการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษา มีดังนี้ 

4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากการฝกประสบการณวิชาชีพครูตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ 

ความจําเปนในการเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 

4.1.2 บูรณาการความรูท่ีเรียนมาเพ่ือนําไปจัดการเรียนรูและแกปญหาผูเรียนโดยใชความรูวิชาชีพ

ครูเปนเครื่องมือไดอยางเหมาะสม 

4.1.3 จัดการชั้นเรียนไดอยางสรางสรรค 
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4.1.4 มีความสามารถดานการวิจัย เพ่ือพัฒนา/แกไขการเรียนรูและพฤติกรรมของผูเรียน 

4.1.5 ศึกษาผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือการพัฒนาผูเรียน 

4.1.6 มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 

4.1.7 มีระเบียบวินัย ตรงตอเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถปรับตัวใหเขา

กับสถานศึกษาและชุมชนได 

4.1.8 มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได 

4.2 ชวงเวลา  

4.2.1 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหวางเรียน ชั้นปท่ี 1–3 

4.2.2 การฝกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปท่ี 4 เทอมท่ี 1 และ 2 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

4.3.1 การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาระหวางเรียน ชั้นปท่ี 1–3 เทอมท่ี 2 จํานวนเทอมละ 

90 ชั่วโมง 

4.3.2 การฝกประสบการวิชาชีพครูในสถานศึกษา ชั้นปท่ี 4 เทอมท่ี 1 และ 2 จัดเต็มเวลาใน 1 

ภาคการศึกษา (จํานวนภาคเรียนละ 540 ชั่วโมง) 

4.4 กระบวนการฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.1 การคัดเลือกสถานศึกษาท่ีเปนหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูท่ีมีคุณภาพและไดรับการ

รับรองจากคุรสุภา 

4.4.2 การจัดนักศึกษาเขาฝกประสบการณวิชาชีพครูในสถานศึกษาโดยกระบวนการ มีสวนรวมคือ 

หนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู ตัวนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา สาขาวิชาเอก และศูนยฝกประสบการณ

วิชาชีพครู 

4.4.3 การเตรียมความพรอมกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ 

4.4.3.1 เตรียมความพรอมของผูเรียนดวยการปฐมนิเทศ และจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

4.4.3.2 เตรียมความพรอมบุคลากรสถาบันฝายผลิต (อาจารยนิเทศก) ดวยการเตรียมความ

พรอมอาจารยนิเทศก 

4.3.3.3 เตรียมความพรอมหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครูดวยการเชิญประชุมสัมมนา 

4.4.4 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 

4.4.4.1 การรายงานตัวตอหนวยฝกประสบการณวิชาชีพคร ู

4.4.4.2 การแตงตั้งครูพ่ีเลี้ยงเพ่ือดูแลใหคําแนะนําซ่ึงมีคุณสมบัติตามเกณฑของคุรุสภา 

4.4.4.3 ดําเนินการฝกประสบการณวิชาชีพครูใหครบ 540 ชั่วโมง/ภาคเรียน โดยมีชั่วโมง

ปฏิบัติการสอนไมนอยกวา 8 คาบ/สัปดาห 

4.4.4.4 นิเทศติดตามจากสถาบันฝายผลิตครูเปนระยะ 

4.4.4.5 การสัมมนาระหวางฝกประสบการณวิชาชีพครู 
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4.4.4.6 การประเมินผล 

4.4.4.7 การยกยองเชิดชูเกียรตินักศึกษา ครูพ่ีเลี้ยงและหนวยฝกประสบการณวิชาชีพครู 
 

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยยอ 

หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาคุรุนิพนธและวิชาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และจัด

โครงการพิเศษซ่ึงเปนวิชาท่ีใหนักศึกษาไดศึกษาประเด็นปญหาทางการศึกษาท่ีสนใจ โดยใชวิธีการศึกษา

คนควาจากแหลงสืบคนขอมูลตาง ๆ เชน สํานักวิทยบริการ ฐานขอมูลทางการศึกษาท้ังในและตางประเทศ

ภายใตการแนะนําและการใหคําปรึกษาอยางใกลชิดของอาจารย 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องตนเพ่ือใชในการแกปญหา

ทางการศึกษาได และสามารถเขียนผลงานวิจัยเพ่ือการสื่อสารได 

5.3 ชวงเวลา  

ปท่ี 4 ภาคการศึกษาท่ี 1 

5.4 จํานวนหนวยกิต 

วิชาคุรุนิพนธ จํานวน 1 หนวยกิต 

5.5 การเตรียมการ  

5.5.1 มอบหมายอาจารยนิเทศกใหนักศึกษาเปนรายบุคคล 

5.5.2 อาจารยนิเทศกให คําปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควาและ

ประเมินผล 

5.5.3 นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาโดยปากเปลาตอคณาจารยท่ีปรึกษาประจําวิชาทุกคนเพ่ือรับ

ขอเสนอแนะและประเมินผล 

5.6 กระบวนการประเมินผล   

5.6.1 ผูสอนและผูเรียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐานโดยกําหนด

เกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา 

5.6.2 ผูเรียนประเมินผลการเรียนรูของตนเองตามแบบฟอรม 

5.6.3 ผูสอนประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนตามแบบฟอรม 

5.6.4 ผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน 

5.6.5 ผูเรียนนําเสนอผลการศึกษาและรับประเมินโดยผูสอนประจํารายวิชาทุกคนซ่ึงเขารวมฟงการ

นําเสนอผลการศึกษา 

5.6.6 ผูสอนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเรียน 

5.6.7 ผูประสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารยประจําวิชาทุกคน 

ผานคณะกรรมการหลักสตูรและคณะกรรมการบริหารคณะ 
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หมวดที ่4 

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. ความสามารถดานการสอน นักศึกษาสามารถใชวิธีการสอนอยางหลากหลายตามความแตกตางระหวาง

บุคคลเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูทันเหตุการณ ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

สามารถนําคอมพิวเตอรมาประยุกตใชกับการเรียนการสอนได มีทักษะการฟง 

พูด อาน เขียน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษและมีความสนใจใฝรูใฝเรียน เขาใจ

ธรรมชาติของนักเรียน ซึ่งสอดแทรกไปในรายวิชาที่เก่ียวของ  

2. ความสามารถดานวชิาการ  นักศึกษามีความรูความเขาใจอยางลึกซึ้งในเนื้อหาวิชาของการสอน จนสามารถ

นําไปใชสอนไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความคิด

สรางสรรค มีทักษะและมีวิจารณญาณในการแกปญหา ตระหนักในคุณคาของ

ภาษา และมีเจตคติที่ดีตอวิชาชีพครู รวมทั้งมีความสามารถในการวิจัย การวัด

และการประเมินผลการผลิตสื่อและนวัตกรรมเพื่อใชในการเรียนการสอน 

วิเคราะหหลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรและนําความรูไปบูรณาการกับการสอน

วิชาอ่ืน ๆ ได  

3. ดานคุณธรรม นักศึกษามีจรรยาบรรณวิชาชีพครู ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต มีความอดทน 

อดกลั้น ซื่อสัตยสุจริต และมีศีลธรรม  

4. ดานบุคลิกภาพ มีทักษะทางสังคมทําใหนักศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดีสามารถทํางานรวมกันกับ

ผูอ่ืนได ใหคําปรึกษาแกนักเรียนได เปนคนดี มีน้ําใจ/เอ้ืออาทรศิษย รักงานสอน 

ใฝรู ใฝกาวหนา รับฟงความคิดเห็นของนักเรียน เสมอตนเสมอปลาย มีจิต

สาธารณะและสามารถบริหารจัดการงานของตนเองได แตงกายสุภาพเรียบรอย  
 

แผนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรความเปนครู 
 

ช้ันปการศึกษา กิจกรรมเสริม 

ชั้นปท่ี 1 กิจกรรมจิตอาสา (มหาวิทยาลัยกําหนด) 

ชั้นปท่ี 2 กิจกรรมจิตอาสา (มหาวิทยาลัยกําหนด) 

ชั้นปท่ี 3 กิจกรรมปฏิบัติธรรม 

ชั้นปท่ี 4 กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพครู 
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กิจกรรมเสริมความเปนครูตาม มคอ 1 

ใหสถาบันการศึกษากําหนดกิจกรรมเสริมความเปนครูในแตละป โดยอาจจัดกิจกรรมโครงการเฉพาะ

หรืออาจบริหารจัดการใหบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาตาง ๆ เพ่ือเสริมสรางคุณลักษณะความ

เปนครูและเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง ปละไมนอยกวา 2 กิจกรรม อาทิ 

1) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงม่ันและรักในอาชีพครู 

2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/ การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 

3) กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 

4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 

5) กิจกรรมลูกเสอื/เนตรนารี/ยุวกาชาด 

6) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา 

7) กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 

8) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

9) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

10) กิจกรรมทางวิชาการ 

11) กิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีสถานศึกษาเห็นสมควร 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย  

3) มีความรบัผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี

ของความเปนมนุษย 

5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

2.1.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน

การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมี

ความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม 

มีความซ่ือสัตยโดยตองไมกระทําทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้ อาจารย

ผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดี
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แกนักศึกษา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัด

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานท่ีไดรับ

มอบหมาย และการรวมกิจกรรม 

2) ประเมินจากการมีวินัยและความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรม

เสริมหลักสูตร 

3) ประเมินจากความซ่ือสัตย ไมทุจริตในการสอบ 

4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

2.1.2 ความรู 

2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิตใน

เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล 

3) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ชาติและ

นานาชาติ 

4) บูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

2.1.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกต

ทางปฏิบัติในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลง ท้ังนี้เปนไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจน

เนื้อหาสาระ ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน 

หรือเชิญผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรง มาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง 

2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในดานตาง ๆ คือ 

1) การทดสอบยอย 

2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา 

4) ประเมินจากแผนหรือโครงการท่ีนักศึกษานําเสนอ 

5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 
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2.1.3 ทักษะทางปญญา 

2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2) มีทักษะการคิดแบบองครวม 

3) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

4) กําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดท่ีจะบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนด 

5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการ

แกปญหา 

2.1.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) กรณีศึกษาทางการประยุกตหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2) การอภิปรายกลุม 

3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจาก

การนําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน 

2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะเปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ  

4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบ 

5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร

อยางเหมาะสม  

2.1.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และ

ความรับผิดชอบ 

ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตอง

ประสานงานกับผูอ่ืนขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจาการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ 

โดยมีความคาดหวัง ในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบดังนี้ 
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1) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดเปนอยางดี 

2) มีความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคการท่ีไปปฏิบัติงานไดเปนอยางดี 

4) มีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับผูรวมงานในองคการและกับบุคคลท่ัวไป 

5) มีภาวะผูนํา 

2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนําเสนอรายงานกลุม

ในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรง

ประเด็นของขอมูล 

2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการดําเนินชีวิตและ

ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูล

ขาวสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถใชความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล 

ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน 

2.1.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

ส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหเชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ 

2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสาร 

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี

สารสนเทศ หรือคณิตศาสตรและสถิติท่ีเก่ียวของ 

1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช

เครื่องมือตาง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียน 
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2) การทดสอบการวิเคราะหขอมูล โดยขอสอบ การทํารายงานกรณี และการ

วิเคราะหขอมูลผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 
 

2.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู 

และปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและ

ซ่ือสัตยตองาน ท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

ประพฤติตน เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และให

เกียรติคนอ่ืน มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการ

ตัดสินใจ  

4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย 

จัดการและคิดแกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและ

สภาพแวดลอม โดยอาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของ

ผูอ่ืนและประโยชนของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ 

ตอตานการทุจริตคอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

2.2.1.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) การวิเคราะหแบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตดานคุณธรรม

จริยธรรมของสังคมและวิชาการรวมท้ังประเด็นวิกฤตจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) การเรียนรูโดยการปฏิสัมพันธเชิงปฏิบัติการ (Interaction action learning)  

3) การใชกรณีศึกษา (Case study) การใชกระบวนการกระจางคานิยม (Value 

Clarification)  

4) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

integrated learning) 

5) การเรียนรูโดยใชปญญาเปนฐาน (Problem based learning) 

6) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม 

1) วัดและประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในขณะทํางานตามสภาพจริง 

2) วัดและประเมินผลการวิเคราะหแบบวิพากษวิธี 

3) วัดและประเมินจากกลุมเพ่ือน  
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4) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา  

5) วัดและประเมินโดยใชแบบวัดคุณธรรมจริยธรรม  

6) วัดและประเมินคานิยมและความเปนครูจากผลการปฏิบัติการสอนใน

สถานศึกษา 

7) วัดและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  

2.2.2 ความรู 

2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู 

อาทิ คานิยม ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยา

สําหรับครู จิตวิทยา พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริม

และพัฒนาผูเรียน หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารการศึกษา และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนา

นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะ

เทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 มีความรู ความเขาใจ ในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขาม

ศาสตร อาทิ การ บูรณาการการสอน (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การ

สอนแบบบูรณาการความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร 

(Science Technology Engineering and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแห ง

การเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC)  และมี ความรูในการประยุกตใช 

2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะห

ความรู และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใช

ในการพัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละ

สาขาวิชาตามเอกสารแนบทาย 

3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐาน

ความแตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนํา

แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนา

ผูเรียน 

4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารตามมาตรฐาน 

5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืนและ นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 
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2.2.2.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

1) การจัดการเรียนรูโดยใหผูเรียนวิเคราะหและสังเคราะหองคความรูดวย

ตนเอง (Constructivism) 

2) การเรียนรูโดยใชสืบสอบ (Inquiry-based learning)  

3) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative Learning)  

4) การเรียนรูโดยใชโครงงานเปนพ้ืนฐาน (Project-based learning) 

5) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)  

6) การเรียนรูแบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสําหรับการเรียนรู

ดวยตนเองนอกชั้นเรียนและเรียนรวมกันในชั้นเรยีน (Blended learning) 

7) การใชหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom)  

8) การเรียนรู โดยพัฒนาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

integrated learning) 

9) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 

1) วัดและประเมินจากการปฏิบัติตามสภาพจริงหรือในหองปฏิบัติการ  

2) วัดและประเมินการวิเคราะหและสังเคราะหองคความรู  

3) วัดและประเมินผลจากการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสาระสําคัญของ

ความรู  

4) วัดและประเมินจากการนําเสนอโครงงานหรือรายงานการคนควา  

5) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

6) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  

2.2.3 ทักษะทางปญญา 

2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) คิด คนหาวิเคราะหขอเท็จจริงและประเมินขอมูลสื่อสารสนเทศจาก

แหลงขอมูลท่ีหลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรูมีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับการ

เปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีแค platform และโลกอนาคตนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน

และวินิจฉัยแกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎีประสบการณ

ภาคปฏิบัติคานิยมและนโยบายและยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

3) สามารถสรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 
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2.2.3.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) การเรียนรูโดยใชการวิจัยเปนฐาน (Research-based learning)  

2) การเรียนรูท่ีสงเสริมทักษะการคิดข้ันสูง (Higher order thinking) 

3) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive based learning)  

4) การเรียนรูเชิงฉากทัศน (Scenario Based  learning) 

5) การเรียนรูโดยใชปรากฏการณเปนฐาน (Phenomenon based learning) 

6) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

integrated learning)  

7 ) ก ารวิ จั ย แล ะ พั ฒ น าน วั ต ก รรม อย า ง มี วิ สั ย ทั ศ น  (Research and 

development, Vision based learning)  

8) การสงเสริมใหผู เรียนสามารถเรียนรูดวยการนําตนเอง (Self-directed 

learning)  

9) เขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร 

2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะหแบบวิพากษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤติ

ทางวิชาการวิชาชีพและทางสังคม  

2) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูใหม  

3) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

4) วัดและประเมินจากการนําเสนอรายงานหรือผลการปฏิบัติงาน  

5) วัดและประเมินผลจากการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

6) วัดและประเมินผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิภาวะทาง

อารมณและสังคม  

2) สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืน ทํางานเปนทีมเปนผูนํ าและผูตาม ท่ี ดี มี

สัมพันธภาพ ท่ีดีกับผูเรียนผูรวมงานผูปกครองและคนในชุมชนมีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดาน

เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดลอม  

3) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีตอตนเองตอผูเรียนตอผูรวมงานและตอสวนรวม

สามารถชวยเหลือและแกปญหาตอตนเองกลุมและ ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 
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4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอด

ความรูแกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค 

2.2.4.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ 
1) การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative learning)  

2) การเรียนแบบมีสวนรวมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 

3) การเปนผูนําแบบมีสวนรวม (Shared leadership)  

4) การใหความเห็น และการรับฟงความเห็น แบบสะทอนกลับอยางไตรตรอง 

(Reflective thinking)  

5) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานในสถานศึกษา  

6) การเรียนรูแบบรวมพลัง (Collaborative learning) 

7) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 
1) วัดและประเมินผลการเรียนรูแบบรวมมือ  

2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาคนควาหรือแกโจทยปญหา  

3) วัดและประเมินจากผลการนําเสนองานเปนกลุมการเปนผูนําและผูตามท่ีดีใน

การปฏิบัติงานรวมกัน  

4) วัดและประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

5) วัดและประเมินจากผลการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร 

2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถวิเคราะหเชิงตัวเลขสําหรับขอมูลและสารสนเทศยอด (Data and 

information) ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรเพ่ือเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง

รวดเร็วและถูกตอง  

2) สามารถสื่อสารกับผูเรียนบุคคลและกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพวิธีการ

หลากหลายท้ังการพูด การเขียนและการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี

เหมาะสม  

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนตอการเรียนรู

การจัดการเรียนรูการทํางาน การประชุมการจัดการและสืบคนขอมูลสารสนเทศรับและสงขอมูลสารสนเทศ
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โดยใชดุลพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศท้ังตระหนักถึงการละเมิด

ลิขสิทธิ์และการลอกเลียนผลงาน 

2.2.5.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) การติดตามวิเคราะหและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญดานการศึกษาจาก

ขาวสารบนสื่อสังคมออนไลน  

2) การสืบคนและนําเสนอขอมูลสําคัญดานการศึกษาโดยบูรณาการการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  

3) การจัดทํา info graphic เพ่ือสรุปประเด็นสาระสําคัญ ของงานท่ีนําเสนอ  

4) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

Integrated Learning: SIL) 

5) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการ

ส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) วัดและประเมินจากการศึกษาวิเคราะหและนําเสนอผลงานชิ้นสําคัญดาน

การศึกษา  

2) วัดและประเมินผลจากการสืบคนและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญทาง

การศึกษาท่ีมีการ บูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล  

3) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

4) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  

2.2.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายชื่อ การ

ออกแบบเนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผูเรียน 

การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการ

เรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

2) สามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผู เรียนเปน

รายบุคคล ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริม

พัฒนาผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตาง

ระหวางบุคคล ท้ังผูเรียนปกติ และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

3) จัด กิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรู ให ผู เรียนได เรียนรูจาก

ประสบการณ เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การ
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ทํางาน การจัดการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับ

การเรียนรู และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวย

ความซ่ือสัตย สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด 

4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ 

เทคโนโลยี วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการ

ประสานงานและสรางความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความ

สะดวกและรวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตาม

ศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะ

การเรียนรู ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือ

การสื่อสาร ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนํา

ทักษะเหลานี้มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 

2.2.6.2 กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) การเรียนรูโดยบูรณาการการปฏิบัติงานจริงในสถานศึกษา (School 

Integrated Learning: SIL) 

2) การออกแบบการจัดการเรียนรูโดยบูรณาการความรูในเนื้อหาวิชาเฉพาะ

ผนวกวิธีสอนกับเทคโนโลยี (Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) 

3) การทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน  

4) การเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอดหลักสูตร  

5) การเรียนรูผานประสบการณ (Experience based Approach) 

6) การเรียนรูเชิงผลิตภาพ (Productive based learning) 

2.2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานวิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) วัดและประเมินจากการฝกทักษะการจัดการเรียนรูในสถานการณจําลอง  

2) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  

3) วัดและประเมินจากรายงานการทําวิจัยในชั้นเรียน  

4) วัดและประเมินผลจากการเขารวมกิจกรรมเสริมความเปนครูเปนรายปตลอด

หลักสูตร  
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3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) 

แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบของแตละรายวิชาตอมาตรฐานการเรียนรู แสดงใหเห็นวาแตละ

รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง  (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 ขอ 2 ) โดยระบุ

วาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม  

1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดําเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2) ตระหนักและสํานึกในความเปนไทย 

3) มีความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม 

4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษย 

5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม 

3.1.2 ความรู  

1) มีความรูและความเขาใจสาระสําคัญของหลักการและทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานชีวิตใน

เนื้อหาวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล 

3) รูเทาทันสถานการณความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท้ังในระดับทองถ่ิน ชาติและนานาชาติ 

4) บูรณาการความรูในวิชาท่ีศึกษากับความรูในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.1.3 ทักษะทางปญญา 

1) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

2) มีทักษะการคิดแบบองครวม 

3) สามารถสืบคน วิเคราะห ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใชแกปญหาอยาง

สรางสรรค 

4) กําหนดกรอบแนวคิดเก่ียวกับภาพอนาคตและแนวทางความเปนไปไดท่ีจะบรรลุ

เปาหมายท่ีกําหนด 

5) สามารถประยุกตใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและนวัตกรรมท่ีเหมาะสมในการ

แกปญหา 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) มีจิตอาสาและสํานึกสาธารณะ เปนพลเมืองท่ีมีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก 

2) เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

3) มีทักษะกระบวนการกลุมในการแกปญหาสถานการณตางๆ  
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4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดอยางเหมาะสมกับบทบาท หนาท่ี และความ

รับผิดชอบ 

5) มีทักษะในการสรางเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยงในกลุมหรือองคกร

อยางเหมาะสม  

3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน

ไดอยางเหมาะสม 

2) สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

3) สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสารและนําเสนอขอมูลขาวสาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4) สามารถใชความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวลผล การแปล 

ความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

5) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน  
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

  ผลการเรียนรู 

 

 

กลุม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  

และการใชเทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

กลุมภาษาและการสื่อสาร                         

1500101 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารที่มีประสิทธภิาพ                         

1500102 ทักษะการฟงและการพูดภาษาองักฤษ                         

1500103 การใชภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                         

1500104 ภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ                         

กลุมวิชาสังคมศาสตร                         

2000101 พลเมืองที่เขมแข็ง                         

2000102 ศาสตรพระราชาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น                         

กลุมวิชามนุษยศาสตร                         

2500101 ความซาบซ้ึงในสุนทรียะ                         

กลุมวิชาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและคณิตศาสตร                         

4000101 การสรางเสริมและดูแลสุขภาวะ                         

4000102 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                         

4000103 การคิดเชิงเหตุผล                         

วิชาเสริม (ไมนับหนวยกิต)                         

1500010 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1                         

1500011 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2                         

1500012 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                         
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะดาน 

3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม 

1) รัก ศรัทธาและภูมิใจในวิชาชีพครู มีจิตวิญญาณและอุดมการณความเปนครู และ

ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู  

2) มีจิตอาสา จิตสาธารณะ อดทนอดกลั้น มีความเสียสละ รับผิดชอบและซ่ือสัตยตอ

งาน ท่ีไดรับมอบหมายท้ังดานวิชาการและวิชาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ประพฤติตน 

เปนแบบอยางท่ีดีแกศิษย ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ และเสริมสรางการพัฒนาท่ียั่งยืน 

3) มีคานิยมและคุณลักษณะเปนประชาธิปไตย คือ การเคารพสิทธิ และใหเกียรติคนอ่ืน 

มีความสามัคคีและทํางานรวมกับผูอ่ืนได ใชเหตุผลและปญญาในการดําเนินชีวิตและการตัดสินใจ  

4) มีความกลาหาญและแสดงออกทางคุณธรรมจริยธรรม สามารถวินิจฉัย จัดการและคิด

แกปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมดวยความถูกตองเหมาะสมกับสังคม การทํางานและสภาพแวดลอม โดย

อาศัยหลักการ เหตุผลและใชดุลยพินิจทางคานิยม บรรทัดฐานทางสังคม ความรูสึกของผูอ่ืนและประโยชน

ของสังคมสวนรวม มีจิตสํานึกในการธํารงความโปรงใสของสังคมและประเทศชาติ ตอตานการทุจริต

คอรัปชั่นและความไมถูกตอง ไมใชขอมูลบิดเบือน หรือการลอกเลียนผลงาน 

3.1.2 ความรู 

1) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาสาระดานวิชาชีพของครู อาทิ คานิยม 

ของครู คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ จิตวิญญาณครู ปรัชญาความเปนครู จิตวิทยาสําหรับครู จิตวิทยา 

พัฒนาการ จิตวิทยาการเรียนรูเพ่ือจัดการเรียนรูและชวยเหลือ แกไขปญหา สงเสริมและพัฒนาผูเรียน 

หลักสูตรและวิทยาการการจัดการเรียนรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการศึกษา 

และการเรียนรู การวัดประเมินการศึกษาและการเรียนรู การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน 

และภาษาเพ่ือการสื่อสารสําหรับครู ทักษะการนิเทศและการสอนงาน ทักษะเทคโนโลยีและดิจิทัล ทักษะ 

การทํางานวิจัยและวัดประเมิน ทักษะการรวมมือสรางสรรค และทักษะศตวรรษท่ี 21 มีความรู ความเขาใจ 

ในการบูรณาการความรูกับการปฏิบัติจริงและการบูรณาการขามศาสตร อาทิ การ บูรณาการการสอน 

(Technological Pedagogical Content Knowledge: TPCK) การสอนแบบบู รณ าการความรูทาง

วิทยาศาสตร เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร (Science Technology Engineering 

and Mathematics Education: STEM Education) ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community: PLC) และมี ความรูในการประยุกตใช 

2) มีความรอบรูในหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เนื้อหาวิชาท่ีสอน สามารถวิเคราะหความรู 

และเนื้อหาวิชาท่ีสอนอยางลึกซ้ึง สามารถติดตามความกาวหนาดานวิทยาการและนําไปประยุกตใชในการ

พัฒนาผูเรียน โดยมีผลลัพธการเรียนรูและเนื้อหาสาระดานมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูของแตละ

สาขาวิชาตามเอกสารแนบทาย 
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3) มีความรู เขาใจชีวิต เขาใจชุมชน เขาใจโลกและการอยูรวมกันบนพ้ืนฐานความ

แตกตางทางวัฒนธรรม สามารถเผชิญและเทาทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถนําแนวคิด

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตและพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาผูเรียน 

4) มีความรูและความสามารถในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตาม

มาตรฐาน 

5) ตระหนักรู เห็นคุณคาและความสําคัญของศาสตรพระราชาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและ 

นํามาประยุกตใชในการพัฒนาตน พัฒนาผูเรียน พัฒนางานและพัฒนาชุมชน 

3.1.3 ทักษะทางปญญา 

1) คิด คนหาวิเคราะหขอเท็จจริงและประเมินขอมูลสื่อสารสนเทศจากแหลงขอมูลท่ี

หลากหลายอยางรูเทาทัน เปนพลเมืองตื่นรูมีสํานึกสากลสามารถเผชิญและกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงใน

โลกยุคดิจิทัลเทคโนโลยีแค platform และโลกอนาคตนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานและวินิจฉัย

แกปญหาและพัฒนางานไดอยางสรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูหลักการทางทฤษฎีประสบการณภาคปฏิบัติ

คานิยมและนโยบายและยุทธศาสตรชาติบรรทัดฐานทางสังคมและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

2) สามารถคิดริเริ่มและพัฒนางานอยางสรางสรรค  

3) สามารถสรางและประยุกตใชความรูจากการทําวิจัยและสรางนวัตกรรมเพ่ือ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนและพัฒนาผูเรียนใหเปนนวัตกร รวมท้ังการถายทอดความรูแกชุมชนและสังคม 

3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) สามารถรับรูและเขาใจความรูสึกของผูอ่ืนมีความคิดเชิงบวกมีวุฒิภาวะทางอารมณ

และสังคม  

2) สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนทํางานเปนทีมเปนผูนําและผูตามท่ีดีมีสัมพันธภาพ ท่ีดีกับ

ผูเรียนผูรวมงานผูปกครองและคนในชุมชนมีความรับผิดชอบตอสวนรวมท้ังดานเศรษฐกิจสังคมและ

สิ่งแวดลอม  

3) มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีตอตนเองตอผูเรียนตอผูรวมงานและตอสวนรวมสามารถ

ชวยเหลือและแกปญหาตอตนเองกลุมและ ระหวางกลุมไดอยางสรางสรรค 

4) มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพทางจริยธรรม สามารถชี้นําและถายทอดความรู

แกผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคมอยางสรางสรรค 

3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1) สามารถวิ เคราะห เชิ งตั วเลขสํ าหรับขอ มูลและสารสนเทศยอด  (Data and 

information) ท้ังท่ีเปนตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตรเพ่ือเขาใจองคความรูหรือประเด็นปญหาไดอยาง

รวดเร็วและถูกตอง  
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2) สามารถสื่อสารกับผู เรียนบุคคลและกลุมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพวิธีการ

หลากหลายท้ังการพูด การเขียนและการนําเสนอดวยรูปแบบตางๆ โดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ี

เหมาะสม  

3) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศโปรแกรมสําเร็จรูปท่ีจําเปนตอการเรียนรูการจัดการ

เรียนรูการทํางาน การประชุมการจัดการและสืบคนขอมูลสารสนเทศรับและสงขอมูลสารสนเทศโดยใช

ดุลพินิจท่ีดีในการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลและสารสนเทศท้ังตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ

การลอกเลียนผลงาน 

3.1.6 วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1) สามารถเลือกใชปรัชญาตามความเชื่อในการสรางหลักสูตรรายชื่อ การออกแบบ

เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและเทคโนโลยีการสื่อสาร การวัดและประเมินผู เรียน  

การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดการเรียนโดยใชแหลงการเรียนรูในโรงเรียนและนอกโรงเรียน แหลงการ

เรียนรูแบบเปดไดอยางเหมาะสมกับสภาพบริบทท่ีตางกันของผูเรียนและพ้ืนท่ี 

2) สามารถในการนําความรูทางจิตวิทยาไปใชในการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

ออกแบบกิจกรรม การจัดเนื้อหาสาระ การบริหารจัดการ และกลไกการชวยเหลือ แกไขและสงเสริมพัฒนา

ผูเรียนท่ีตอบสนองความตองการ ความสนใจ ความถนัด และศักยภาพของผูเรียนท่ีมีความแตกตางระหวาง

บุคคล ท้ังผูเรียนปกติ และผูเรียนท่ีมีความตองการจําเปนพิเศษ หรือผูเรียนท่ีมีขอจํากัดทางกาย 

3) จัดกิจกรรมและออกแบบการจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณ 

เรียนรูผานการลงมือปฏิบัติและการทํางานในสถานการณจริง สงเสริมการพัฒนาการคิด การทํางาน การ

จัดการเผชิญสถานการณ ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน โดยบูรณาการการทํางานกับการเรียนรู 

และคุณธรรมจริยธรรม สามารถประยุกตความรูมาใชเพ่ือปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาดวยความซ่ือสัตย 

สุจริต มีวินัยและรับผิดชอบตอผูเรียนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญท่ีสุด 

4) สรางบรรยากาศ และจัดสภาพแวดลอม สื่อการเรียน แหลงวิทยาการ เทคโนโลย ี

วัฒนธรรมและภูมิปญญาท้ังในและนอกสถานศึกษาเพ่ือการเรียนรู มีความสามารถในการประสานงานและ

สรางความรวมมือกับบิดา มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพ่ืออํานวยความสะดวกและ

รวมมือกันพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู มีปญญารูคิดและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพ 

5) สามารถจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนมีทักษะศตวรรษท่ี 21 เชน ทักษะการเรียนรู 

ทักษะการรูเรื่อง ทักษะการคิด ทักษะชีวิต ทักษะการทํางานแบบรวมมือ ทักษะการใชภาษาเพ่ือการสื่อสาร 

ทักษะเทคโนโลยี และการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนําทักษะเหลานี้

มาใชในการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาผูเรียน และการพัฒนาตนเอง 
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แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะดาน 

  ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง 
 

ผลการเรยีนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

วิชาชีพครู (กลุมวชิาชีพครู)                         

1104006 คุรุนิพนธ                         

1111102 คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจติวิญญาณความเปนครู                         

1111103 ภาษาเพือ่การส่ือสารสําหรับครู                         

1112101 ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา                         

1121201 การพัฒนาหลักสูตร                         

1122202 วิทยาการจัดการเรียนรู                         

1132301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการศึกษา 

 และการเรียนรู 
                        

1142401 การวัดและประเมินผลการเรียนรู                         

1143402 การวิจยัและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู                         

1151501 จิตวิทยาสําหรับครู                         

1151502 จิตวิทยาการแนะแนวและการใหคําปรึกษา                         

วิชาชีพครู (กลุมวชิาฝกประสบการณวิชาชีพ)                         

1101001 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1                         

1102002 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2                         

1103003 การฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 3                         

1104004 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                         
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ผลการเรยีนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

วิชาชีพครู (กลุมวชิาฝกประสบการณวิชาชีพ) (ตอ)                         

1104005 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                         

วิชาเอก บังคับ                         

4091201 หลักการคณิตศาสตร                         

4091401 แคลคูลัส 1                         

4091402 แคลคูลัส 2                         

4091501 เรขาคณิตเบื้องตน                         

4091801 การวิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 1                         

4092201 ระบบจํานวน                         

4092203 สถิติและความนาจะเปน                         

4092302 ทฤษฎีสมการ                         

4092702 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร                         

4093603 ภาษาอังกฤษสําหรับการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร                         

4093606 กิจกรรมสงเสริมการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร                         

4093804 สถิติเพื่อการวจิัยสําหรับครูคณิตศาสตร                         

4093805 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรในโรงเรียน                         

4093901 สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา                         

วิชาเอก เลือกเรยีน                         

4091101 ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร                         

4091802 การวิเคราะหเนื้อหาสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 2                         

4092204 ทฤษฎีจาํนวน                         

4092301 พีชคณิตเชิงเสน                         

4092402 แคลคูลัส 3                         
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ผลการเรยีนรู 

 

กลุม รหัสและชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จรยิธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรบัผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลขการส่ือสาร

และการใชเทคโนโลยี 

วิธีวิทยาการจัดการเรียนรู 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 

วิชาเอก เลือกเรยีน (ตอ)                         

4093201 ทฤษฎีเซต                         

4093202 วิยุตคณิต                         

4093301 พีชคณิตนามธรรม                         

4093403 การวิเคราะหเชิงคณิตศาสตร                         

4093501 ทฤษฎีกราฟเบื้องตน                         

4093604 กําหนดการเชิงเสน                         

4093701 วิทยาการคํานวณสําหรับครูคณิตศาสตร                         

4093806 การวัดและประเมินผลการเรียนรูคณิตศาสตร                         

4093807 การแกปญหาทางคณิตศาสตร                         

4093902 การวิจยัทางคณิตศาสตรศึกษา                         
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หมวดที ่5 

หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการจัด

การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 

ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน

คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาท่ีจะตองทําความเขาใจตรงกันท้ังสถาบัน และนําไปดําเนินการจน

บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได 

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชามี

คณะกรรมการประเมินขอสอบและพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแนวการจัดการเรียนรู 

มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา

ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการสํารวจสัมฤทธิผล

ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ท่ีทําอยางตอเนื่องและนําผลท่ีไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการ

เรียนการสอน และหลักสูตร รวมท้ังการประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยอาจจะดําเนินการดังนี้ 

2.2.1 ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต  

ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนท่ีจบการศึกษาในดานระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอ

ความรู ความสามารถ ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 

2.2.2 การตรวจสอบจากผูบริหารสถานศึกษา 

โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ี

จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานศึกษาในระยะเวลาตาง ๆ 

2.2.3 การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน 

โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามเม่ือมีโอกาสในระดับความพึงพอใจในดานความรู 

ความพรอม และสมบัติดานอ่ืน ๆ ของบัณฑิตท่ีจบการศึกษาและเขาศึกษาเพ่ือปริญญาท่ีสูงข้ึน 

2.2.4 การประเมินจากบัณฑิตท่ีไปประกอบอาชีพ 

ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาท่ีเรียน รวมท้ังเปดโอกาสใหบัณฑิตเสนอ

ขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งข้ึนดวย 
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2.2.5 ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกท่ีมาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษตอความ

พรอมของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติ อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนา 

องคความรูของนักศึกษา 

2.2.6 ผลงานของนักศึกษาท่ีวัดเปนรูปธรรมได เชน 

(1) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ 

(2) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพ่ือสังคมและประเทศชาติ  

(3) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรท่ีทําประโยชนตอสังคม 
 

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วาดวยการ

จัดการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2555 (ภาคผนวก ก) 

3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ไดรับปริญญาตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี ้
3.1.1 มีความประพฤติด ี

3.1.2 ผานกิจกรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกําหนด 

3.1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

3.1.4 สอบไดรายวิชาตาง ๆ ครบตามโครงสรางของหลักสูตรและเกณฑการประเมินผล 

3.1.5 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.00 

3.1.6 ไดรับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะวิชาเอกไมต่ํากวา 2.00 

3.1.7 สอบผานการประเมินความรูและทักษะตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2 นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้ 

3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 

3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.2.3 ใหนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ยื่นคํารองแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษาตอ

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจไมไดรับการ

พิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติใหปริญญาในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที ่6 

การพัฒนาคณาจารย 

 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

มีการจัดปฐมนิเทศสําหรับอาจารยท่ีเขาใหม เก่ียวกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย คณะ และ

หลักสูตรท่ีสอน บทบาทและหนาท่ีความรับผิดชอบ รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและ 

การวิจัยอยางตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม  

ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือตางประเทศ 

หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

2.1.2 การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

2.2.1 การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

2.2.2 มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการ 

2.2.3 สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมและเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ

เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  

2.2.4 จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 

2.2.5 จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ 

2.2.6 จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7 

การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

การดําเนินงานของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (4 ป) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 รวมท้ังเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยใชเกณฑการประเมิน  6 องคประกอบ ดังนี้  

1) การกํากับมาตรฐาน 2) บัณฑิต 3) นักศึกษา 4) อาจารย 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน

ผูเรียน 6) สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

1.1 มีคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะกรรมการวิชาการประจําคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เปนผูกํากับ ดูแล และใหคําแนะนํา 

ตลอดจนแนวปฎิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรดําเนินหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

1.2 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทําหนาท่ีในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และนําผลมาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร

ใหทันสมัยอยางตอเนื่องระยะเวลาทุก 5 ป 

1.3 อาจารยผูสอน ทําหนาท่ีจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 วางแผนการจัดการเรียนการสอน ดําเนินการ

จัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชา จัดทํา มคอ.5 และมคอ. 6 ท่ีรับผิดชอบเปนไปอยางมี

คุณภาพ 
 

2. บัณฑิต 

2.1 บัณฑิตมีคุณภาพเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธการเรียนรู และทําการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกป เพ่ือนําขอมูลจากการสํารวจไปใช

ในการปรับปรุงหลักสูตร 

2.2 บัณฑิตมีงานทํา โดยพิจารณาจากทําการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตทุก ๆ ปการศึกษา 
 

3. นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมกําหนดคุณสมบัติการรับนักศึกษาใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และและมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา 

ครุศาสตรและศึกษาศาสตร พ.ศ. 2562 

3.1.2 ทําการคัดเลือกนักศึกษาโดยการสอบความความรู พ้ืนฐานในรายวิชาความรู ท่ัวไป 

ภาษาอังกฤษ วัดแววความเปนครู การสอบภาคปฏิบัติดานสมรรถนะของสาขาวิชา และการสอบสัมภาษณ 
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3.1.3 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมระดับสาขาวิชา โดยใหอาจารยท่ีปรึกษามี

การชี้แจงระบบการลงทะเบียนเรียน แจกคูมือนักศึกษา และกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเปนการปรับพ้ืนฐานของ

นักศึกษาใหมีความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.1.4 โครงการเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหมระดับมหาวิทยาลัย เชน การปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม การเขาคายวิชาการ การอบรมทางดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร 

3.2 การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและการแนะแนวแกนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือทําหนาท่ีดูแลใหคําปรึกษาท้ังในเรื่องวิชาการ เชน การ

ลงทะเบียนเรียน การถอน-เพ่ิมรายวิชาเรียน และการปรับตัวของนักศึกษา โดยอาจารยท่ีปรึกษาจะมีชั่วโมง 

home room สัปดาหละ 1 ครั้ง 

3.3 การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

3.3.1 มีการติดตามและรายงานผลการคงอยูของนักศึกษาทุกปการศึกษา 

3.3.2 มีการรายงานผลการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

3.3.3 มีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน โดยใหนักศึกษาทําแบบ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล 

3.3.3 กรณีท่ีนักศึกษาพบปญหาสามารถยื่นขอรองเรียนตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดย

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการประชุมหารือรวมกันเพ่ือแกปญหาและจัดการขอรองเรียนตาง ๆ 

พรอมท้ังมีการสํารวจความพึงพอใจของการจัดการขอรองเรียน  
 

4. อาจารย 

4.1 การพัฒนาอาจารย 

4.1.1 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจําปเพ่ือสงเสริมอาจารยในการเพ่ิมพูนความรู

ความสามารถของอาจารย และเสริมสรางความเขมแข็งทางวิชาการดวยการสนับสนุนใหอาจารยเขารวม

อบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ รวมท้ังเพ่ิมพูมความรูในระดับท่ีสูงข้ึน 

4.1.2 มหาวิทยาลัยสงเสริมอาจารยในหลักสูตรใหทําผลงานวิชาการ อาศัยกลไกของมหาวิทยาลัย

โดยใชเปนเง่ือนไขในการตอสัญญาจางของอาจารย ตลอดจนมีโครงการพ่ีเลี้ยงดานการจัดทําผลงานทาง

วิชาการเพ่ือข้ึนตําแหนงทางวิชาการใหสูงข้ึน 

4.2 การคัดเลือกอาจารยใหม 

4.2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการวิเคราะหอัตรากําลังระยะเวลา 5 ป และทําแผนการ

รับอาจารยใหม ในกรณีท่ีสาขาวิชามีความตองการอาจารยใหมเพ่ิมเติม จึงทําบันทึกถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือ

ขอรับอาจารยใหมเพ่ิมเติมหรือทดแทนอาจารยท่ีเกษียณอายุ 

4.2.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการประชุมกําหนดคุณสมบัติการรับอาจารยใหมใหมี

คุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
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4.3 คุณภาพอาจารย 

4.3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกํากับ ติดตาม กระตุนการทําผลงานทางวิชาการมีคุณภาพ

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยประจําสาขาวิชา พรอมท้ังติดตาม

การเผยแพรผลงานทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑของคุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบและอาจารยประจํา

หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

4.3.2 ประธานสาขาวิชาติดตามและรายงานรอยละของอาจารยผูรับผิดชอบและสํารวจความ 

พึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตรตอการบริหารงานของสาขาวิชาทุกป 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

5.1 การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตาง ๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย 

5.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ตรวจสอบ ควบคุม กํากับการพัฒนาหลักสูตรทุก ๆ 5 ป  

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด 

5.1.2 การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตรมีข้ันตอนดังนี้ 

1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทําการประชุมเพ่ือเตรียมการในการปรับปรุงหลักสูตร 

และเสนอของบประมาณตอมหาวิทยาลัยในการปรับปรุงหลักสูตร 

2) สาขาวิชาจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัย โดย

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองมีองคประกอบท่ีสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ คือ มีคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรอยางนอย 5 คน ประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิ

หรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย 2 คน ผูแทนองคกรวิชาชีพอยางนอย 1 คน 

2) สาขาวิชาจัดทํารางหลักสูตร (มคอ.2) พรอมท้ังทําการวิพากษหลักสูตรใหมีโครงสรางและ

เนื้อหาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

ปริญญาตรี สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร พ.ศ. 2562 

3) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา พรอมดําเนินการ

ปรับแกตามคําแนะนํา 

4) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอคณะกรรมการกํากับมาตรฐานหลักสูตร คณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรของสภาวิชาการ สภาวิชาการ คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิชาการพิจารณา พรอม

ดําเนินการปรับแกตามคําแนะนํา 

5) สาขาวิชานําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม พิจารณาและอนุมัติการ

เปดหลักสูตร 

6) สาขาวิชาดําเนินการปรับแกหลักสูตรตามคําแนะนําของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครปฐม และสงขอมูลหลักสูตร (มคอ.2) ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาผานระบบ

พิจารณาความสอดคลองของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO) ภายใน 30 วัน

หลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอนุมัติการเปดหลักสูตร 
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5.1.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามมหาวิทยาลัย

กําหนดภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปการศึกษา 

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการการจัดการเรียนการสอน 

5.2.1 การกําหนดผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร รวมประชุม

เพ่ือกําหนดผูสอน โดยพิจารณาถึงความชํานาญในเนื้อหาท่ีสอน ผลงานวิจัย หรือประสบการณท่ีเก่ียวของ

กับวิชานั้น ๆ และภาระงานของอาจารย 

5.2.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอน มีระบบ กลไก กํากับกระบวนการเรียนการสอน ในการ

จัดทํา มคอ.3, 4, 5 และ 6 ดังนี้  

1) อาจารยผูสอนแตละรายวิชารับผิดชอบจัดทํา มคอ.3, 4 , 5 และ 6 โดยวางแผน 

การจัดการเรียนการสอน ดําเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาท่ีรับผิดชอบ

เปนไปอยางมีคุณภาพ 

2) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีหนาท่ีกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํามคอ.3, 4, 

5 และ 6 ใหสอดคลองกับแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา 

(Curriculum Mapping) ของรายวิชาตาง ๆ 

3) อาจารยผูสอนแตละรายวิชาสงมคอ.3 และ 4 กอนวันเปดภาคการศึกษา และ มคอ.5 

และ 6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน  

5.3 การประเมินผูเรียน 

5.3.1 การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ อาจารย

ผูสอนแตละรายวิชาจัดการประเมินผลการเรียนรูตามวิธีการประเมินท่ีระบุไวใน มคอ.3 และ 4 พรอมท้ัง

พิจารณาใหเกรด โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูตรวจทานผลการเรียน รวบรวมผลการเรียนของ

รายวิชาตาง ๆ สงไปยังคณะเพ่ือตรวจสอบความถูกตองแลวนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

5.3.2 มีการประเมินผลหลังการเรียนของรายวิชาโดยผูเรียน 

5.3.3 มีการประเมินอาจารยผูสอนโดยผูเรียนผานระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล 

5.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

สาขาวิชาจัดกิจกรรมเสริมความเปนครู เพ่ือเตรียมความพรอมนักศึกษาตลอดหลักสูตร ตั้งแตชั้นปท่ี 

1-4 เพ่ือใหนักศึกษามีความพรอมในการเปนครู และเสริมสรางความเปนพลเมืองท่ีเขมแข็งปละไมนอยกวา 

2 กิจกรรม เชน 

1) กิจกรรมเสริมสรางความศรัทธา ความมุงม่ันและรักในอาชีพครู 

2) กิจกรรมจิตอาสาและ/หรือจิตสาธารณะ/การบําเพ็ญประโยชนแกชุมชนและสังคม 

3) กิจกรรมสงเสริมความรักชาติ ศาสน กษัตริย และความเปนไทย 

4) กิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ/หรือศาสตรพระราชา 

5) กิจกรรมลูกเสือ/ เนตรนารี/ ยุวกาชาด 
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6) กิจกรรมสรางเสริมสุขภาวะ การปองกันโรค และเพศศึกษา 

7) กิจกรรมสงเสริมวิถีชีวิตประชาธิปไตย รวมถึงการเลือกตั้ง 

8) กิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป 

9) กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กีฬาและนันทนาการ 

10) กิจกรรมทางวิชาการ 

5.5 การดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

5.5.1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม 

และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

5.5.2 อาจารยผูสอนจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

5.5.3 อาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ

ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

5.5.4 สาขาวิชาจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง

สิ้นสุดปการศึกษา 

5.5.5 สาขาวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน 

มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 
 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

6.1 ระบบการดําเนินงานของสาขาวิชาในการสนับสนุนการเรียนรู สาขาวิชามีระบบและกลไกการ

ดําเนินงานเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 

6.1.1 อาจารยผูสอนเสนอรายชื่อสิ่งสนับสนุนท่ีตองการ เชน หนังสือ สื่อ ตําราสื่อการเรียน 

การสอน โสตทัศนูปกรณ วัสดุและครุภัณฑคอมพิวเตอร ไปยังคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาความ

เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน 

6.1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการของบประมาณจากมหาวิทยาลัย และจัดสรร

งบประมาณสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนตาง ๆ ใหเพียงพอตอความตองการ 

6.1.3 ประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียน ผูสอน และผูท่ีเก่ียวของ 

6.2 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

นําผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยผูเรียนและผูสอน จากปการศึกษาท่ี

ผานมา มาใชในการพิจารณาเพ่ือจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 



87 

7. ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน

หลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย

กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา

ท่ีเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.

7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย

ละ 25 ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ

สอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจากผลการประเมินการ

ดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีแลว 

     

(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ

คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

 

(10) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) 

ไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ 50 ตอป 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย

ไมนอยกวา 3.5 จากระดับ 5.0 
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หมวดที ่8 

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 

กระบวนการท่ีจะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรท่ีวางแผนไวเพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุก ๆ หัวขอวามีความเขาใจ

หรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโตตอบจาก

นักศึกษา การตอบคําถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขอมูลท่ีกลาวขางตนแลวจะสามารถ

ประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการท่ีใชไมสามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตอง

มีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 

การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจหรือไม 

ในเนื้อหาท่ีไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาส

ตอไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 

ใหนักศึกษาไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ท้ังดานทักษะกลยุทธการสอน  

การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงครายวิชา ชี้แจงเกณฑการประเมินผลรายวิชาและการใชสื่อ

การสอนในทุกรายวิชา ผานระบบการประเมินออนไลน (ระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล) 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นทําทุกป ซ่ึงจะมีการรวบรวมขอมูลท้ังหมด เพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนาหลักสตูร ตลอดจนปรบัปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมิน อยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก อยางนอย 1 คน ท่ีไดรับ

การแตงตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑการประเมิน ดังนี้ 
 

เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการครบ 5 ขอ 

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบ 10 ขอ 

ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 



90 

ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชน ี

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุก ๆ 3 ป และมีการ

ประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรโดยคณะกรรมการพัฒนา/

ปรับปรุงหลักสูตร 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

จากการรวบรวมขอมูลจะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวมและในแตละรายวิชา

ก็สามารถท่ีจะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ไดทันที ซ่ึงก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอย

นั้นควรทําไดตลอดเวลาท่ีพบปญหา สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับนั้นจะกระทําทุก 5 ป ท้ังนี้เพ่ือให

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต 
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